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 عامة لالتحاد البرلماني العربيتقرير األمانة ال
 للمجلس الحاكم واللجان الدائمة 176والدورة  112حول اجتماعات الجمعية 

 لالتحاد البرلماني الدولي
 (8/4/2005-3)مانيال/الفيليبين 
 

 
  مقدمة- أولا 

  
اجتماعيات  -عاصمة الفيليبيين -انعقدت في مانيال  8/4/2005-3في الفترة من 
( لالتحياد البرلمياني اليدولي واجتماعيات Assemblyشرة بعيد المائية)الجمعية الثانية ع

( فييي Governing Councilالييدورة الدادديية والدييبعين بعييد المائيية للمجلييس الحيياكم )
التحاد. وشاركت في هذه الجتماعات وفود برلمانية تمثل البرلمانيات األعاياف فيي 

ممثلييو العديييد ميين  التحيياد. كمييا حايير الجتماعييات بصييفة عاييو مشييار  ومرا يي 
منظمييات األمييم المتحييدةن والمنظمييات الدولييية األةييرل المةتصيية كالصييلي  األحميير 
الدولي والبني  اليدولين وممثليو المنظميات البرلمانيية اي ليمييةن ومين بينايا التحياد 
البرلماني العربين والتحاد البرلماني ايفريقين واتحياد برلمانيات أمريكييا الالتينييةن 

برلمانيين النياطقين بالفرندييةن والبرلميان األوروبيين و المجليس اليوطني ورابطة ال
 وغيرها. …الفلدطيني 

 
 
 

*        *       * 
ويدر األمانة العامة لالتحاد أن تقدم فيما يلي عراياا ألبيرو و يائج اجتماعيات 

 مانيالن وما تمةات عنه من  رارات وتوصيات.
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ا   ية عشرة بعد المائةجدول أعمال الجمعية الثان -ثانيا

 
 جدول أعمال تضمن البنود التالية: 112ناقشت الجمعية 

 
 انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية الثانية عشرة بعد المائة . -1
 دراسة الطلبات المحتملة إلدراج بند استعجالي على جدول أعمال الجمعية . -2
الم يتناول موضوو:: نقاش عام حول الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي في الع    -3

 "تأثير الديادات المحلية والدولية على واج النداف".
دور البرلمانووات فووي ةقامووة وتلعيوول مليووات تووممن محاجمووة ومعاقبووة جوورائم الحوورب    -4

والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية واإلرهاب بقصد تجنب اإلفالت من 
 العقوبة ) الحصانة( ".

في ةنشاء مليات تمويليه وتجارية مبتجرة لمعالجة مشاجل الدين وتحقيق دور البرلمانات     -5
 األهداف التنموية لألللية". 

دور البرلمانوات فووي الودفا: عوون حقووو  اإلنسوان وفوورا التقيود ب ووا فووي  -6
االسووووووتراتيجيات الخاصووووووة بالوقايووووووة موووووون وةدارة ومعالجووووووة وبوووووواء 

 ( "HIV/AIDSاإليدز)
 وتعيين المقررين. 114معية الموافقة على مواضيع الدراسة للج -7
الجوووارا الطبيعيووة: دور البرلمانووات فووي الوقايووة من ووا وفووي ةعووادة ت هيوول وةعووادة بنوواء  -8

 .  1وحماية المجموعات المعرضة لألخطار
 

 

ا   الجمعية أعمال جدول في ادتعجالي بند بإدراج الةاصة الطلبات - ثالثا

 
ثمانيوة  -ضومن المودة القانونيوة  -جنيوف تلقت األمانوة العاموة لالتحواد البرلمواني الودولي فوي

. وقد تقدم ب ذه الطلبات ممثلو 112طلبات تتعلق بإدراج بند استعجالي في جدول أعمال الجمعية 
ةندونيسوويا  -ترجيووا -هنغاريووا -تشوويلي -اليابووان  -سوويريالنجا  -برلمانووات الوودول التاليووة: الجزائوور

 وةيران.
 

ضوعاً واحداً يتعلوق بجارثوة تسوونامي  علوى وجوه ولما جانت جميع هذه الطلبات تتناول مو
الخصوص  وبالجوارا الطبيعية  علوى وجوه العمووم  وبودور البرلمانوات فوي الوقايوة من وا وفوي 
ةعادة ت هيل وةعادة بناء وحماية المجموعات المعرضة لألخطار  فقد أقرت لجنة تسيير الجمعية 

 هو:  توحيد عناوين هذه البنود المقترحة في عنوان واحد
" الكوارث الطبيعية : دور البرلمانات في الو اية مناا وفي إعادة 
 تأهيل وإعادة بناف وحماية المجموعات المعراة لألةطار" .

  
 

في جودول أعمال وا  وةحالتوه -الذي أصبح البند الثامن  -وقد أقرت الجمعية ةدراج هذا البند 
 له.   ةلى اللجنة المختصة لدراسته وةعداد مشرو: قرار حو

 

                                                 
ةدراجه في جدول أعمال ا بناء على طلب عدد من  112جان هذا عنوان البند االستعجالي الذي أقرت الجمعية  1

 البرلمانات األعضاء.
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ا    الفتتاح جلدة - رابعا

 
فووي مرجووز الموومتمرات الوودولي فووي مووانيال فووي  112جوورح حلوول افتتووال أعمووال الجمعيووة 

  تحت رعاية وبحضور 3/4/2005الساعة السابعة والنصف من بعد ظ ر يوم األحد الواقع في 
 أرويو. -رئيسة جم ورية الليليبين السيدة غلوريا ماجاغال

 
رويو خطاباً أشارت فيه ةلوى أن القضوايا الملحوة التوي تواج  وا البشورية وقد ألقت السيدة أ

هي: القضايا على اللقور  تعزيوز األمون فوي مواج وة اإلرهواب   والحلواظ علوى الحريوة اللرديوة  
والعولمووة والمسوواواة للجميووع. والتحوودي األساسووي هووو فووي عوودم اتلووا  جميووع الوودول علووي مثوول 

يش بعا الشعوب في ظل أنظمة شمولية غير ديمقراطية. وفي الديمقراطية. فلي منطقة مسيا تع
بعووا البلوودان الديمقراطيووة أقصووي بعووا األفووراد عوون طريووق التمييووز والتعلوويم المتوودني ونقووص 

 اللرص والتقاليد الجائرة. وتلخر الليليبين ب ن ا أول ديمقراطية في مسيا. 
 

يجوب محاربت وا فوي الميودان وأشارت السيدة أرويوو أن اللسواد هوو الظواهرة األولوى التوي 
االقتصادي وةن العدالة االجتماعية والحقو  المدنية يجوب أن تسوير جنبواً ةلوى جنوب موع اللورص 
االقتصوووادية والحريوووات السياسوووية. ودعوووت ةلوووى ةعوووالم قووووي  حووور  ومسوووتقل مووون أجووول حمايوووة 

 . 112الديمقراطية. ثم أعلنت عن افتتال أعمال الجمعية 
 

استمعوا قبل ذلك ةلى جلمة من السويد فورانجلين دريلوون  رئويس  وجان أعضاء الجمعية قد
مجلس الشيوخ اللليبيني الذي طلب الوقووف دقيقوة صومت حوداداً علوى البابوا يوحنوا بوولس الثواني 
الذي وافته المنية قبل انعقاد الجمعية بلتورة قصويرة. ثوم أشوار السويد دريلوون ةلوى أن التجنولوجيوا 

قد  -من ج ة أخرح -لخلق الثروات وةيجاد مجتمعات مطلعة  ولجن ما والمعلوماتية قدمتا فرصاً 
تساعدان على تلشي اإلرهاب واإلساءة لحقو  اإلنسان. ونووه بو ن هودف األموم المتحودة بتقلويص 

لوون يتحقووق مووا لووم تموونح بلوودان الجنوووب شووروطاً عادلووة  2015حتووى عووام  %50اللقوور بمقوودار 
الواليات المتحدة تعرفة جمرجية عالية علوى صوادرات للمتاجرة. وأعطى مثاالً على ذلك بلرا 

 الليليبين من سمك التونا الذي يشتغل في ةنتاجه مالف اللليبينيين اللقراء. 
 

وعبر السيد دريلون عون األمول فوي أن تعمول الجمعيوة علوى تووفير اسوتراتيجيات راسوخة 
حجوموات م يمجون م اإلسو ام فوي لضمان السلم العالمي والتنمية. وأجد أن البرلمانيين بالشراجة موع 

 ضمان الجلاية الذاتية لشعوب م في ظل حياة حرة وممنة.
 

وتحدا أمام الجمعية أيضاً السيد خوسيه دي فينيسيا  رئيس مجلوس النوواب فوي الليليبوين 
الذي رحب ب عضاء الجمعية وتمنى ل م ةقامة طيبة في بوالده. وقوال السويد فينيسويا أنوه ةذا جانوت 

فووإن علووى االتحوواد  2015دة قوود وضووعت لنلسوو ا برنامجوواً لتقلوويص اللقوور حتووى عووام األمووم المتحوو
البرلماني الدولي أن يضع برنامجاً خاصاً به لتحقيق أهداف التنمية ألن اللقور هوو مصودر اليو س 

 والتربة التي تولد التطرف.
 

لووى أن ورجوز السويد فينيسويا فووي جلمتوه علوى أهميوة تعوواون البرلمانوات ارسويوية  مشويراً ة
رابطة البرلمانات ارسيوية تدرس ةنشاء صندو  لمجافحة اللقر  وغير ذلك من التدابير لمساعدة 

 البلدان األعضاء التي تعاني من األزمات المالية. 
 

ثم أشار السيد فينيسيا ةلى أن اإلرهاب الدولي هو التحودي األشود خطوراً أموام العوالم. وةن 
يوان والثقافوات أمور ضوروري للتوصول ةلوى التلواهم الودولي. ةقاموة الحووار بوين الحضوارات واألد
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وأشار ةلى أن األمم المتحدة قد أقرت باإلجما: قراراً تقودمت بوه الليليبوين وةيوران للتشوجيع علوى 
 قيام حوار ما بين البرلمانات. وعلى جميع البرلمانات أن تدعم مبادرات ج ذه.

 
القضوواء علووى اللقوور ألنووه يوومدي ةلووى وفووي ختووام جلمتووه شوودد السوويد فينيسوويا علووى ضوورورة 

 اإلرهاب. 
 

جووذلك اسووتمع أعضوواء الجمعيووة ةلووى رسووالة موون األمووين العووام لألمووم المتحوودة قوودم ا السوويد 
روبرت أور  مساعد األموين العوام لألموم المتحودة لتخطويط السياسوات. وأشوارت الرسوالة ةلوى أن 

التقودم الوذي جورح منوذ ةعوالن  قادة العالم سووف يلتقوون فوي مومتمر قموة فوي نيويوورك لمراجعوة
األللية. وةن القرارات سوف تضوع العوالم علوى طريوق تقلويص اللقور بمقودار النصوف  وتخلويا 
الت ديد بالحرب واإلرهاب  وةصوالل األموم المتحودة بطريقوة لوم يسوبق ل وا مثيول. ودعوت رسوالة 

شواملة إلنجواز الملاوضوات األمين العام لألمم المتحدة البلدان النامية لتطبيق استراتيجيات وطنية 
التجارية التي أقرت ا دورة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية من أجل تحقيق األهوداف الموضووعة 

  جووذلك دعووت 2006موون النوواتو الوووطني العووام علووى مسوواعدات التنميووة حتووى عووام  %0,7بإنلووا  
ب  واإلرهواب النوووي الرسالة جميع الدول ةلى التوقيع على المعاهدات المتعلقة بمجافحة اإلرهوا

واإلس ام في صندو  األمم المتحدة من أجل دعوم الديمقراطيوة  ودعوا جميوع الودول ةلوى اإلسو ام 
 في مناقشة مجموعة االقتراحات المطروحة في هذا الصدد. 

 
وألقى السيد سيرجيو باييز  رئيس االتحاد البرلماني الدولي  أيضاً جلمة ختامية فوي حلول 

ت ل ا أهمية الوظيلة البرلمانية  والعمل التشريعي والممارسة السياسوية. ونووه االفتتال أجد في مس
بو ن جودول أعموال الجمعيووة يتنواول القضوايا التووي تومثر علوى المطووامح اليوميوة للسوالم والحريووة  

 والعدالة  والصحة والنمو المتساوي. 
 

يجمون فوي تزايود وأشار السويد بواييز ةلوى أن التحودي األعظوم لعصورنا الوراهن وللمسوتقبل 
توودفق الم وواجرين  والوقايووة موون الجوووارا الطبيعيووة والعموول المطلوووب عنوود حوودوث ا. جووذلك علووى 
العمل البرلماني أن ي تم بمنع االتجار باألطلال  ووقف العنوف ضود النسواء فوي فتورات الحوروب 
 والنووزا:. وأجووود ضووورورة حوووا البرلمانووات فوووي الووودول الناميوووة حجومات ووا علوووى تعبئوووة المووووارد

 الضرورية لمجافحة اللساد  والقيام باإلصالحات الممسساتية  وتطبيق مبادئ الحجم الرشيد.
 

جووذلك دعووا السوويد بوواييز الحجومووات ةلووى ةدراك خطووورة موورا نقووص المناعووة )اإليوودز( 
وضرورة العمل على منع انتشاره بين السجان. وأجد ضرورة العمل الدائم على دعم الديمقراطية 

جبيوورة  خصوصوواً وأن القوويم الديمقراطيووة ليسووت مت صوولة فووي ضوومائر جميووع باعتبارهووا م مووة 
 الشعوب . 
 

وذجوور السوويد بوواييز الجمعيووة بوو ن الموومتمر الثوواني لرمسوواء البرلمانووات سوووف يعقوود فووي 
سوبتمبر مون هوذا العوام  وأوضوح أن هوذا النوو: مون النشواط قود سواعد علوى  -نيويورك فوي أيلوول

لدولي على الصعيد الدولي من حيا الجم والنو: وزاد من تقدير تحسين عمل االتحاد البرلماني ا
 المجتمع الدولي ل ذا االتحاد .
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ا   اجتماعات اللجان الدائمة -ةامدا

 
اجتماعووات اللجووان الدائمووة الووثالا فووي االتحوواد البرلموواني  112عقوودت فووي ةطووار الجمعيووة 
 الدولي  وذلك على النحو التالي: 

 
 ولى : لجنة الدلم واألمن الدوليين : . اللجنة الدائمة األ1
 
 :جدول أعمال اجتماعات اللجنة 
 

 ةقرار جدول األعمال .1
و  29الموافقووة علووى التقريوور المقوودم بخصوووص الوودورة التووي عقوودت فووي جنيووف فووي  .2

 .2004سبتمبر /  -/أيلول 30
 من جدول أعمال الجمعية: 3دراسة البند  .3

من محاكميية ومعا بيية "دور البرلمانييات فييي إ اميية وتفعيييل  ليييات تيي 
جييرائم الحيير ن والجييرائم اييد ايندييانية وجييرائم ايبييادة الجماعييية 

 .وايرها  بقصد تجن  ايفالت من العقوبة ) الحصانة( "
 :وتضمنت الدراسة

 أ . تقديم التقرير ومشرو: القرار الذي أعده المقررون و مناقشت ما.
 ب . تحضير مشرو: القرار وتبنيه.

 112لجمعية ج . تعيين مقرر ل
 114التحضير للجمعية  .4

 أ . اقتراحات لمواضيع تدرس ا اللجنة
 ب . اقتراحات الختيار مقررين اثنين

 انتخاب مجتب اللجنة. .5
 

 . اللجنة الدائمة الثانية : لجنة التنمية المدتدامة والتمويل والتجارة : 2
 
 :جدول أعمال اجتماعات اللجنة 
 

 ةقرار جدول األعمال .1
/ 30و  29لتقريوور المقوودم بخصوووص الوودورة التووي عقوودت فووي جنيووف فووي الموافقووة علووى ا .2

 .2004سبتمبر / -أيلول 
 من جدول أعمال الجمعية: 4دراسة البند  .3

دور البرلمانييات فييي إنشيياف  ليييات تمويلييية وتجارييية مبتكييرة لمعالجيية 
 مشاكل الدين وتحقيق األهداف التنموية لأللفية. 

 وتضمنت الدراسة:
 ومشرو: القرار الذي أعده المقررون  ثم مناقشت ما أ . تقديم التقرير

 ب . تحضير مشرو: القرار وتبنيه.
 112ج . تعيين مقرر للجمعية 

 114التحضير للجمعية  .4
 أ . اقتراحات لمواضيع تدرس ا اللجنة
 ب . اقتراحات الختيار مقررين اثنين
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 انتخاب مجتب اللجنة .5
 
 راطية وحقوق ايندان. اللجنة الدائمة الثالثة : لجنة الديمق3
  
 :جدول أعمال اجتماعات اللجنة 

 
 ةقرار جدول األعمال -1
/  30و  28،29الموافقة على التقرير المقدم بخصوص الدورة التي عقدت في جنيف  -2

 .2004سبتمبر/ -أيلول 
 من جدول أعمال الجمعية:  5دراسة البند  -3

اا في "دور البرلمانات في الدفاع عن حقوق ايندان وفرض التقيد ب
الدتراتيجيات الةاصة بالو اية من وإدارة ومعالجة وباف 

 ( "HIV/AIDSاييدو)
 وتضمنت الدراسة: 

 أ . تقديم التقرير ومشرو: القرار الذي أعده المقررون  ثم مناقشت ما
 ب . تحضير مشرو: القرار وتبنيه.

 112ج . تعيين مقرر للجمعية 
 114التحضير للجمعية  -4

 يع تدرس ا اللجنةأ . اقتراحات لمواض
 ب . اقتراحات الختيار مقررين اثنين

 انتخاب مجتب اللجنة -5
 

 اجتماعات اللجان:  
 

عقدت جل من اللجان الثالا اجتماعين خصص األول من ما لمناقشة التقارير ومشاريع 
القرارات المقدمة من مقرري اللجان وشجلت في هذا االجتماعات األولوى لجوان صوياغة إلدخوال 

التي تمت الموافقة علي ا من قبل أعضاء اللجان. وجرست االجتماعات التالية لالطال:  التعديالت
علووى الصووين الن ائيووة لمشوواريع القوورارات التووي أعوودت ا لجووان الصووياغة والموافقووة علي ووا تم يووداً 

 لعرض ا على الجلسة الختامية للجمعية الثانية عشرة بعد المائة. 
 

د االستعجالي الذي أقرت الجمعية ةدراجوه فوي جودول وجذلك عقدت اللجنة الخاصة بالبن
أعمال ا اجتماعات خاصة لمناقشة موضوو: البنود  وشوجلت لجنوة صوياغة إلعوداد مشورو: قورار 

 حوله  تبنته في اجتماع ا األخير  ورفعته ةلى الجلسة الختامية للجمعية.  
 

األخيوورة مجاتب ووا انتخبووت اللجووان الدائمووة الووثالا فووي اجتماعات ووا  - انتةابييات اللجييان
الثالا  وذلك وفقاً لالئحة الداخليوة للجوان  وجوذلك وفقواً لالعتبوارات التوي توم االتلوا  علي وا بوين 

 السياسية  وذلك على النحو التالي: -المجموعات الجغرافية 
 
النائوب األول للورئيس ونوواب الورئيس  -يتم انتخاب أعضاء مجاتب اللجان )الورئيس -1

 دورة السنوية األولى للجمعية باألغلبية المطلقة لألصوات.الخمسة ارخرين( في ال
جوان جميووع أعضواء مجاتووب اللجوان الدائمووة ) األساسويون واالحتيوواطيون ( ممهلووون  -2

 من الالئحة الداخلية للجان( - 1.8إلعادة االنتخاب ) وفق المادة 
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اغو )سونتي 108السياسية الست قد اتلقت في الممتمر -جانت المجموعات الجغرافية  -3
تشوويلي(  علووى أن المجموعووة التووي تجووون لوودي ا الرئاسووة تشووغل   بعوود عووامين موون  -

(   منصووووب النائووووب األول للوووورئيس  112رئاسووووت ا للجنووووة  أي )خووووالل الجمعيووووة 
 والمجموعة التي تجون في منصب النائب األول للرئيس تشغل منصب الرئيس. 

 
 لجان الدائمة. وقد طبقت هذه االعتبارات جاملة عند انتخاب مجاتب ال

 

ا   112 الـ للجمعية الةتامية الجلدة - داددا

 
عقدت الجمعية الثانية عشرة بعد المائة لالتحاد البرلماني الدولي جلست ا الختامية بعد 

( وبدأت الجلسة بعرا التقارير ومشاريع القرارات التي أعدت ا 2005-4-8ظ ر يوم الجمعة )
 لتصليق على مشاريع القرارات األربعة التي عرضت علي ا. اللجان الدائمة . ووافقت الجمعية با

 
وقبل اإلعالن عن اختتام أعمال الجمعية تعاقب على منصة الخطابة ممثلو المجموعوات 
الجغرافية السياسية  معبرين عن شجرهم وامتنان م للليليبين  رئيسة وبرلماناً وشعباً  على حسون 

فود  وعلى حسن التنظيم في االجتماعات  جما أثنوا علوى الوفادة والتجريم اللذين حظيت ب ما الو
 النتائو اإليجابية التي تمخضت عن ا أعمال الجمعية.

 
وتحوودا باسووم المجموعووة العربيووة الوودجتور عبوود الوهوواب محمووود  نائووب رئوويس مجلووس 
 النواب اليمني ورئيس الوفد اليمني  فو عرب عون شوجر الوفوود العربيوة للليليبوين  مشويراً ةلوى أن
عقد الجمعية في مانيال قد أتال للبرلمانيين فرصة التعرف على الحضارة العريقة التي يلخر ب وا 
الشعب اللليبيني المجون من ةثنيوات وثقافوات مختللوة. وبعود أن أشوار السويد محموود ةلوى الشولافية 

 والصراحة والشعور الرفيع بالمسمولية التي تميزت ب ا مداوالت البرلمانيين قال: 
 

جم جنا نتمنى لو أن هذه الرول هي التي تميز العالقات الدوليوة اليووم. ولجون لألسوف " و
فإننا نش د قوح بعين وا تحواول الوتحجم بمقودرات العوالم غيور عابئوة بالنتوائو التوي تجرهوا مواقل وا 
وسياسات ا. ولذلك نش د اتسا: بمر التوتر والحرب في العديد من المناطق بسبب سياسة الحورب 

ة التووي تحوواول بعووا الوودول الجبوورح فرضوو ا علووى الشووعوب  مبيحووة لنلسوو ا التوودخل فووي وال يمنوو
شمون ا الداخلية  متجاهلة تاريخ هذه الشعوب وعقائدها وتاريخ ا وةرادات شعوب ا . وما يجري 

 في فلسطين والعرا  وغيرهما خير شاهد على ذلك."
 

جزة جدد في ا للجميع الودعوة وألقى رئيس البرلمان الجيني أمام أعضاء الجمعية جلمة مو
  ممجوداً أن 2006التي سوتعقد فوي نيروبوي فوي ربيوع العوام  114للمشارجة في أعمال الجمعية الـ

البرلمان الجيني سيبذل قصارح ج ده إلنجوال أعموال الجمعيوة وةتاحوة اللرصوة ألعضواء الوفوود 
 لجي يتمتعوا بإقامة طيبة . 

 
الشيوخ اللليبيني ) رئيس الممتمر ( الوفود  وفي جلمة ختامية قصيرة شجر رئيس مجلس

المشووارجة علووى مووا أبوودوه موون مشوواعر الشووجر واالمتنووان للليليبووين  وتمنووى ل ووم عووودة حميوودة ةلووى 
 .112أوطان م ثم أعلن عن اختتام أعمال الجمعية 

 

*  *  * 
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ا   اجتماعات الدورة الداددة والدبعين بعد المائة للمجلس الحاكم -دابعا

 

( للمجلوووووس الحووووواجم 176( اجتماعوووووات الووووودورة )112فوووووي ةطوووووار الجمعيوووووة ) انعقووووودت

(Governing Council)  لالتحاد البرلماني الدولي. وقد نواقش المجلوس جودول أعموال تضومن

 البنود ارتية:
 

 إ رار جدول األعمال. .1
 

 للمجلس  175الموافقة على محاار الدورة  .2
 

 112ا تراحات حول انتةا  رئيس للجمعية  .3
 

 متعلقة بالعاوية في التحاد:  اايا .4
 طلبات االنتساب وةعادة االنتساب ةلى االتحاد .أ
 أوضا: بعا الشعب األعضاء .ب

 
 تقرير الرئيس: .5

 للمجلس الحاجم 175حول أنشطته منذ الدورة  .أ
 حول أنشطة اللجنة التنليذية  .ب

 .2004التقرير الدنوي لألمين العام حول أنشطة التحاد ةالل العام  .6
 

مي تمرات األةييرة والجتماعيات التةصصيية لالتحياد البرلمياني تقارير حيول ال .7
 الدولي: 

 
 الجلسة البرلمانية في األمم المتحدة  -أ 

 دورة بروجسل للممتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية -ب 
 الممتمر البرلماني الرابع حول األمن والتعاون في البحر األبيا المتوسط  -ج 
 10للجنة وضع المرأة: بيجين +  49بمناسبة الدورة اليوم البرلماني  -د 
  

 ايصالح في التحاد البرلماني الدولي  .8
 

 التعاون مج منظمة األمم المتحدة .9
 

 الم تمر العالمي الثاني لر داف البرلمانات .10
 

 2004التقرير المالي للدنة المالية  .11
 

 برلمانيةعمل التحاد البرلماني الدولي لتعويو الديمقراطية والم ددات ال .12
 
 أنشطة اللجان واألجاوة األةرل  .13

 

 اجتما: النساء البرلمانيات .أ
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 لجنة حقو  اإلنسان للبرلمانيين .ب
 لجنة القضايا المتعلقة بالشر  األوسط .ج
 مجموعة منسقي الوضع في قبرص .د
 اللجنة المجللة بتعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي .ه
 مجموعة الشراجة بين الرجال والنساء .و

 
 (2005أكتوبر/ -/تشرين األول 19 - 17)جنيفن  113الجمعية  .14

 
 الجتماعات البرلمانية القادمة  .15

 االجتماعات النظامية (أ
 االجتماعات التخصصية واالجتماعات األخرح (ب

 
 التعديالت على األنظمة واللوائح .16
 

ناقش المجلس الحاجم بنود جدول أعماله في جلستين  عقدت األولى عند السواعة التاسوعة 
  وعقدت الثانية عند الساعة العاشرة من صبال يوم 4/4/2005يوم االثنين الواقع في من صبال 

. وفيما يلي عرا للنتوائو التوي صودرت عون اجتماعوات المجلوس 8/4/2005الجمعة الواقع في 
 الحاجم.

 

  العاوية -1

يق وافق المجلس على ةعادة انتساب البرلمان الجيورجي ةلى االتحاد  من ياً بذلك فترة تعل
 العضوية بسبب األحداا التي جرت في جيورجيا وأدت ةلى تغييرات برلمانية ورئاسية في ا. 

 

  112 الجمعية رئادة-2

اقترل المجلس انتخاب السيد فرانجلين دريلون  رئيس مجلس الشيوخ في الليليبوين رئيسواً 
ة في جلست ا ووافقت . وقد نقل رئيس االتحاد السيد باييز هذا االقترال ةلى الجمعي112للجمعية 

 عليه بالتصليق.
 

 113 الجمعية أعمال جدول -3

 
التي ستعقد في  113أقر المجلس الحاجم المواضع التي ستدرج في جدول أعمال الجمعية 

   وذلك على النحو التالي:2005جنيف خالل ش ر تشرين األول )أجتوبر( من هذا العام 
 

 : ألمن الدوليينلجنة الدلم وا -اللجنة الدائمة األولى
 

" دور البرلمانييات فييي تعويييو الديييطرة علييى التجييار باألدييلحة الصيي يرة والعتيياد 
 العدكري الةفيف وذةيرتاما" 

  
 لجنة التنمية المدتدامة والتمويل والتجارة: -اللجنة الدائمة الثانية

 
 " دور البرلمانات في ايدارة البيئية وفي مكافحة التدهور العالمي للبيئة "

 
 لجنة الديمقراطية وحقوق ايندان -اللجنة الدائمة الثالثة
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" كيييف يمكيين للبرلمانيياتن وكيييف يجيي  علياييا العمييل لتعويييو الودييائل الفعاليية لمكافحيية 

 العنف اد النداف في جميج الميادين" 
 

  نيويور  في البرلمانات لر داف الثاني العالمي الجتماع -4

 
 مشروع جدول أعمال الجتماع: -أ
 

 رار جدول األعمال.ةق -1
عوورا تقريوور حووول الممارسووات األفضوول للعموول الووذي يقوووم بووه البرلمووان موون أجوول  -2

 تعزيز انخراطه في الشمون الدولية. 
 تقرير أولي حول مواج ة أهداف التنمية في األللية.  -3
عوورا التقريوور الخوواص بالبعوود البرلموواني للديمقراطيووة: ةطووار للمعووايير والممارسووة  -4

 جيه الديمقراطية داخل بلد ما.الرشيدة من أجل تو
مناقشووة عامووة : البرلمانووات والتعوواون متعوودد األطووراف : مواج ووة تحووديات القوورن   -5

 الحادي والعشرين.
 ةقرار اإلعالن الختامي.  -6

  
 التحايرات لالجتماع: - 
 

وافق المجلس على تقرير تقدمت به اللجنة التحضيرية الجتما: تناول مواضع عديدة من 
سبتمبر -أيلول 9-7ا: سيعقد في قاعة الجمعية العامة لألمم المتحدة في اللترة من بين ا أن االجتم

  جذلك يتضمن التقريور مشورو: برنوامو العمول  ومسوتويات المشوارجين ) رمسواء جميوع 2005
رمسوواء المنظمووات البرلمانيووة الدوليووة  ممثلووو -البرلمانووات ذات الغرفووة الواحوودة أو ذات الغوورفتين 

 الخ(…ين  ممثلو األعضاء المراقبين ) المالحظين ( المتحدثون الضيوف األعضاء المشارج
 

جذلك تضمن التقرير معلومات أخرح تتعلق بضورورة الحصوول علوى ت شويرات الودخول 
ةلى الواليات المتحدة في وقت مبجر  والحصول على ةذن الودخول ةلوى مبنوى األموم المتحودة بعود 

. وتضومن التقريور اسوتمارة تسوجيل 30/6/2005ه ةرسال صورة رمساء الوفود في موعد أقصوا
  باإلضوافة 2للوفود   ومعطيات حول جيلية الحصول علوى ت شويرة دخوول ةلوى الواليوات المتحودة

 ةلى مشرو: اإلعالن الذي سيصدر عن االجتما:. 
 

 للجمعية القادمة الجتماعات -5

 
 الجتماعات النظامية المقررة من  بل المجلس الحاكم  -أ
 تشرين األول )أجتوبر( في جنيف - 113الجمعية 
 في نيروبي )جينيا(  2006نيسان )ةبريل(  -مذار )مارس(  - 114الجمعية 

 
  الجتماعات النظامية التي تنتظر  راراا من المجلس الحاكم - 

 في جنيف  2006تشرين األول ) أجتوبر (  - 115الجمعية  -

                                                 
ة جميع هذه المعطيات وةرسال ا ةلى الشعب األعضاء وتوفيرها في موقع ستقوم األمانة العامة لالتحاد بترجم 2

 االتحاد على االنترنيت
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 أديس أبابا ) ةثيربيا ( في 2007مذار ) مارس ( نيسان )ةبريل(  116الجمعية  -
 في بانجوك ) تايالند (  2008نيسان ) ةبريل (  118الجمعية  -
 

)هذا وقد نشرت األمانة العاموة لالتحواد علوى موقع وا فوي االنترنيوت تقريوراً عون اجتموا: 
 نابليون وترجمة جاملة لمشرو: النظام األساسي للجمعية البرلمانية المتوسطية(. 

 

  المةتلفة ولجانه التحاد يئاته في الشواغر ملف - 6
 

 لجنة حقوق ايندان للبرلمانيين: 
انتخوواب جوول موون السوويدين : مووارغين بيرالنغووا )موون المجسوويك(  و فوورانجلين دريلووون )موون  -

 الليليبين( عضوين أصيلين في اللجنة.
 وانتخاب السيد بروجوريشا )عن تشيلي( عضواً احتياطياً في اللجنة. -

 ي الشرق األودط:اللجنة الةاصة بالواج ف 
 انتخاب السيد مصطلى اللقي ) من مصر( عضواً أصيالً في اللجنة.  -
 وانتخاب السيد سيران )من منغوليا( عضواً احتياطياً.  -

 :اجتماع النداف البرلمانيات 
انتخاب السيدة ب ية جواد الجيشي )من البحرين( عضواً أصيالً في لجنة التنسيق وممثلة عن  -

  ا. المجموعة العربية في
انتخاب جل من السيدتين : تشو )مون ماليزيوا( وتويوا )مون منغوليوا( عضووين احتيواطيين فوي  -

 الباسيليك.-اللجنة التنسيقية عن مجموعة مسيا 
انتخاب جل من السيدة بارانوافا ) من بيالروسيا( والسويدة بياغوا جيسوتوفا )مون جازاخسوتان(  -

 ة أوراسيا. عضوين أصيلين في لجنة التنسيق   ممثلتين لمجموع

  جذلك أعيود تشوجيل مجاتوب اللجوان الدائموة الوثالا وفقواً لالئحوة الداخليوة لعمول اللجوان
السياسوية.  -ولالعتبارات التي توم االتلوا  علي وا بوين ممثلوي المجموعوات الجغرافيوة 

 ومن أبرز التعديالت المتعلقة بالمجموعة العربية: 
لجنووة الدائمووة األولووى  لجنووة األموون والسوولم انتخوواب السوويد نميوور غووانم )موون سوووريا( رئيسوواً ل -

 الدوليين.
وانتخووواب السووويد زجريوووا عزموووي )مووون مصووور( نائبووواً لووورئيس اللجنوووة الدائموووة الثالثوووة  لجنوووة  -

 الديمقراطية وحقو  اإلنسان.
وانتخاب السيدة ب ية جواد الجيشي ) من البحرين( عضواً أصيالً في لجنة التنسيق الجتموا:  -

 النساء البرلمانيات.
 

  :األودط الشرق في بالواج الةاصة اللجنة تقرير -7

  
اسووتمع أعضوواء المجلووس ةلووى تقريوور عوون اجتمووا: اللجنووة الخاصووة بالوضووع فووي الشوور  

 األوسط قدمه مقرر اللجنة السيد هادجي غيورغيو )من قبرص(:
  

نوه المقرر بتقرير رئيس اللجنة السيد فاليرسين حول زيارته لللسوطين التوي تزامنوت موع 
. وأجد أعضاء اللجنة أن أفا  السالم 2005جراء االنتخابات الرئاسية في جانون الثاني ) يناير( ة

 في المنطقة قد تحسنت في الش ور القليلة الماضية.
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جما أعربوا عن األمل في أن تجون االنتخابات التشريعية القادمة رافعة للتغيير في جميوع 
ينية. واقترحوت اللجنوة ةرسوال بعثوة مون االتحواد ةلوى المجاالت وفي جميع هياجل السولطة الللسوط

 . 2005/ تموز )يوليو( 17فلسطين أثناء ةجراء هذه االنتخابات في 
 

وأشووار التقريوور ةلووى اسووتما: اللجنووة ةلووى مراء وفووود جوول موون فلسووطين ومصوور واألردن 
 وةسرائيل. 
 

 : الوفد الفلدطيني
طينيين راغبووون فووي احتوورام وقووف أشووار ةلووى أن أرضووه مووا تووزال محتلووة. وأجوود أن الللسوو

ةطال  النار لضمان حملة ناجحة تسبق االنتخابات البرلمانية القادموة. وأشوار الوفود ةلوى صوعوبة 
 صيانة األمن في األراضي الللسطينية نظراً لوجود قوة أمن سيئة التج يز  ومراجز مدمرة.

 
 الوفد المصـري:

 انبين الللسطيني واإلسرائيلي.أجد ضرورة الت دئة وةعادة بناء الثقة بين الج
 

  :الوفـد األردنـي
البرلموواني الوودولي ب سوواليب أجثوور فاعليووة  أعوورب عوون األموول فووي أن تعموول لجنووة االتحوواد

-لتشجيع معسجر السالم في ةسرائيل . وشدد على أهمية التوصول ةلوى حول للصورا: الللسوطيني 
لية فوي منطقوة الشور  األوسوط. وحوا اإلسرائيلي تنعجس نتائجه ةيجابياً على التطوورات المسوتقب

الوفد البرلمانيين على بذل ج ودهم من أجل تطبيق القرارات الجثيرة الصادرة عن األمم المتحدة 
 واالتحاد البرلماني الدولي حول الشر  األوسط.

 
أشار ةلى أنه جانوت ثموة ةمجانيوة للتوصول ةلوى وقوف العنوف  وأنوه مون الوفد ايدرائيلي: 

ذ الجانبان الخطوات الضورورية لوذلك. فوإذا توقوف العنوف يصوبح مون الممجون الضروري أن يتخ
 التقدم من خطة فك االرتباط اإلسرائيلية ةلى تطبيق جامل لخارطة الطريق. 

 
وأوصت اللجنة فوي ختوام تقريرهوا بت جيود أهميوة ةرسوال وفوود مراقبوة لعمليوة االنتخابوات 

العام  جما أجدت أهمية االقترال األردني المتعلق  من هذا  -يوليو-التشريعية الللسطينية في تموز
بتجثيووف الج ووود لتنليووذ قوورارات األمووم المتحوودة واالتحوواد البرلموواني الوودولي المتعلقووة بالوضووع فووي 

 المنطقة. وقد وافقت الجمعية على نشاط اللجنة وعلى التقرير الذي قدمته ةلى الجمعية. 
 

 المتودط منطقة في والتعاون ألمنا حول الرابج البرلماني الم تمر نتائج -8

 
أخذت الجمعية علماً بوقائع الممتمر البرلمواني الرابوع لعمليوة األمون والتعواون فوي منطقوة 

فوي مدينوة نوابليون اليونانيوة. وقود أسولر  2005/شوباط )فبرايور( 7-6المتوسط الوذي انعقود يوومي 
رو: نظام وا األساسوي. وسووف الممتمر عن والدة الجمعية البرلمانية لمنطقة المتوسط وأقر مشو

تعقد الجمعية جلست ا األولى في المملجوة األردنيوة ال اشومية خوالل النصوف الثواني مون هوذا العوام 
  على أن يسبق االجتما: األول للجمعية اجتما: تحضيري ملتول يعقد فوي مدينوة نوابولي 2005

لى نشاط عملية األمن والسالم بدعوة من البرلمان اإليطالي. وبانعقاد هذا الممتمر يسدل الستار ع
في المتوسط داخل االتحاد البرلماني الدولي الذي تبناها ورعاها طيلة أجثر من ثالثة عشر عاماً. 

هذا و يد نشيرت األمانية العامية لالتحياد البرلمياني العربيي فيي  مو عايا عليى  اينترنيت تقرييرا عين ) -
م األدادييي للجمعييية البرلمانييية المتودييطية و أعمييال الميي تمر المييذكور وترجميية كامليية لمشييروع النظييا

 ( . لإلعالن الةتامي الصادر عن الم تمر
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ا   العربية البرلمانية للوفود التنديقي الجتماع - ثامنا
 

عقدت الوفود العربيوة المشوارجة فوي اجتماعوات موانيال اجتماعواً تنسويقياً ظ ور يووم األحود 
 مال تضمن البنود ارتية:  وناقش االجتما: جدول أع3/4/2005الواقع في 

 
 الطلبات الخاصة بإدراج بند ةضافي في جدول أعمال الجمعية. -1

 
تشوجيل مجاتوب اللجوان التخصصوية الجديودة داخول االتحواد البرلمواني الودولي ودراسوة تمثيول  -2

 اللجنة الخاصة بحماية الطلل(.  -المجموعة العربية )اللجنة الخاصة بوباء اإليدز 
 

 التحاد المختللة:الشواغر في هيئات ا -3
 

 الترشيحات العربية لمجاتب اللجان الدائمة وال يئات األخرح: -أ
 ترشيح بديلة لممثلة المجموعة العربية في لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات  
 ترشيح بديل لمنصب النائب األول لرئيس اللجنة الدائمة األولى  
 ترشيح بديل لمنصب نائب رئيس اللجنة الدائمة الثالثة 

 تبادل مراء حول الشواغر األخرح -ب
    
  
 تبادل ارراء وتنسيق المواقف حول انتخاب الرئيس المقبل لالتحاد البرلماني الدولي. -4

 
 ما يستجد من أعمال. -5

 
ترأس االجتما:  بتجليف من دولة رئيس االتحاد البرلماني العربوي  السويد الودجتور أحمود 

رحب في مست ل االجتما: بالسادة رمسواء فتحي سرور  رئيس مجلس الشعب المصري  الذي 
 وأعضاء الوفود  وعرا علي م مشرو: جدول األعمال فوافقوا عليه. 

 
في بداية االجتما: عرا السيد أحمد ابراهيم الطاهر  رئيس المجلس الوطني السوداني  
الوضع الخطير القوائم فوي دارفوور والقورار الصوادر عون مجلوس األمون الودولي القاضوي بإحالوة 

ت مين سودانيين ةلى محجمة الجنايات الدولية  موضحاً ارثار السلبية للقورار علوى الوضوع فوي م
المنطقة: وبعد المناقشة قرر االجتما: ةصدار بيان باسم الوفود يتناول األوضا: العربية عموماً 

 ) نص البيان ملحق ب ذا التقرير(.   …ال سيما في فلسطين والسودان وسورية والعرا 
 

االجتما: بعد ذلك بنود جدول األعمال بنداً بنداً وتوصل ةلى القرارات التالية حوول  ناقش
 جل من ا: 
 
 حول البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية: (1

  
العموول علووى توحيوود الطلبووات المقدمووة تحووت عنوووان واحوود ودعووم موقووف الجزائوور موون هووذا 

الالزمووة  ال سوويما مووع الوفوود الموضووو: وتلووويا رئوويس الوفوود الجزائووري بووإجراء االتصوواالت 
الترجووي ألن الطلووب الترجووي يجموول الطلووب الجزائووري. جووذلك أوصووى القوورار بمراعوواة الجانووب 
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القووانوني لوودور البرلمووانيين فووي قضووايا الجوووارا اإلنسووانية وضوورورة الت جيوود علووى جووانبي هووذه 
 المس لة: التضامن الدولي والتدخل اإلنساني. 

 
 حول مكات  اللجان الجديدة: (2

 
الموافقة على االقترال األردني بترشيح السيدة ناريمان روسان )من األردن( عضوواً فوي 

 مجتب اللجنة الجديدة قيد التشجيل ) حول حماية الطلل(.
 
 حول ملف الشواغر في هيئات التحاد: (3

  
الموافقة على ترشيح السيد زجريا عزموي )مون مصور( لمنصوب نائوب رئويس اللجنوة الدائموة  -

 يمقراطية وحقو  اإلنسان( بديالً عن السيد عبد األحد جمال الدين. الثالثة )الد
ترشيح السيدة ب ية جواد الجيشي )من البحورين( لعضووية لجنوة التنسويق للنسواء البرلمانيوات  -

 ً  .3وةبقاء ممثلة السودان في اللجنة عضواً احتياطيا
 ة. دعم ترشيح السيد نمير غانم )من سورية( لمنصب رئيس اللجنة السياسي -
 

 
 حول انتةابات رئادة التحاد البرلماني الدولي:  (4

 
لالتحوواد  113( أي أبووان اجتماعووات الجمعيووة 2005المقبوول ) -سووبتمبر-تنت ووي فووي أيلووول

البرلماني الدولي في جنيف فترة والية الورئيس الحوالي لالتحواد البرلمواني الودولي السويد سورجيو 
 الرئيس منذ ارن.باييز )من تشيلي(. وقد بدأت معرجة انتخابات 

 
 -وحسب مبدأ التناوب في تسلم منصب رئيس االتحاد بين مختلف المجموعات الجغرافيوة

+ األوروبية لللترة القادمة. وثمة 12السياسية  فإن منصب الرئاسة سيجون من نصيب مجموعة 
و ترشيحان ل ذا المنصوب هموا: السويد بييور فردينانودو جاسويني  رئويس مجلوس النوواب اإليطوالي 

السيد غريت فيرسنيك   عضو مجلوس النوواب البلجيجوي  وقود نواقش االجتموا: موضوو: اختيوار 
المرشووح الووذي سووتدعمه الوفووود العربيووة. وتبووين  موون المناقشووات أن المرشووح اإليطووالي قوود أجوورح 
اتصاالت مع معظم البرلمانات العربية مطالباً بالوقوف ةلى جانبه. جما اتضح من خالل المناقشة 

رشووح البلجيجووي مواقووف عديوودة معاديووة للقضووايا العربيووة )جووان ضوود انتسوواب السووعودية ةلووى أن للم
االتحاد البرلماني الدولي  لم يتصل حتى اجتما: مانيال ب ي مون البرلمانوات العربيوة  لوه مواقوف 

  فوي حوين أن مواقوف  12سياسية ضد القضايا العربية( وهو يعتمد أساساً على دعم مجموعوة +
ضل بجثير من النواحي السياسية   وأجرح اتصواالت موع معظوم البرلمانوات العربيوة. اإليطالي أف

واتضح من المناقشة أيضاً أن المرشح اإليطوالي سيواصول ترشويحه حتوى لوو لوم تعتمود مجموعوة 
 ترشيحه جممثل ل ا.  12+

 
وبعوود أخووذ جميووع القضووايا بعووين االعتبووار قوورر االجتمووا: الوقوووف ةلووى جانووب المرشووح 

ي السيد جاسيني ودعم ترشيحه في االنتخابات القادمة. جما قرر االجتما: توجيه رسالة له اإليطال
 .4تحمل ت ييد الوفود العربية ةذا جان سيواصل ترشيحه ويخوا معرجة االنتخابات

                                                 
 تحلظ الوفد السوداني على ةجراءات قبول ممثلة البحرين جعضو أصيل في لجنة تنسيق النساء البرلمانيات. 3
السيد نور الدين بوشجوج   سلم السيد فيرسنيك المرشح البلجيجي  ةلى  2005في السادس من نيسان )ةبريل(  4

+ حول 12األمين العام لالتحاد البرلماني العربي  رسالة موقعة من السيد ستارفيلت  الرئيس الممقت لمجموعة 
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  اايا أةرل: (5

 
 حول اجتماعات مجلس التحاد البرلماني العربي:  -أ

 
مة الجويتي  أمام االجتما: موضو: طرل السيد محمد جاسم الخرافي  رئيس مجلس األ

ت جيل االجتماعات الدورية لالتحاد البرلماني العربي وعدم االلتزام بالمواعيد المقررة في ميثا  
االتحاد  وجذلك عدم التشاور المسبق مع جميع الشعب األعضاء في االتحاد حول هذا الت جيل أو 

 جتماعات.حول المواعيد الجديدة التي يمجن أن تحدد ل ذه اال
 

وقد أوضح األموين العوام لالتحواد الظوروف الدقيقوة التوي مورت ب وا قضوية تحديود موعود 
ومجووان اجتمووا: الوودورة العاديووة لمجلووس االتحوواد هووذا العووام  مشوويرا  بالتلصوويل ةلووى االتصوواالت 

 والمشاورات التي أجرت ا جل من رئاسة االتحاد وأمانته العامة ب ذا الصدد.
 

ن ضورورة ةجوراء تعوديالت فوي ميثوا  االتحواد بحيوا ال تعوود وطرل بعوا المشوارجي
االجتماعات النظامية خاضعة للمالبسات والظروف الخاصة. جوذلك أوصوى االجتموا: فوي ن ايوة 
مداوالتووه بعقوود الوودورة العاديووة القادمووة لمجلووس االتحوواد فووي اللتوورة مووا بووين األول والعاشوور موون 

والتنسويق بوين الجزائور والبحورين لتحديود مجوان بعود ةجوراء المشواورات  2005 -يونيوو-حزيران
 انعقادها. 

 
واقتوورل الوودجتور فتحووي سوورور  رئوويس مجلووس الشووعب المصووري  رئوويس االجتمووا:  
 ضرورة ان تناقش دورة المجلس موضو: اإلصالل السياسي والديمقراطي في العالم العربي. 

 
 حول اللقاف مج مداعد األمين العام لألمم المتحدة: - 
 

اجتماعووات مووانيال السوويد روبوورت أور  مسوواعد األمووين العووام لألمووم المتحوودة  شووارك فووي
لشمون التخطيط السياسي  أحد المسمولين األساسيين عون مشورو: ةصوالل األموم المتحودة. وقود 

السياسية لتعريل ا بمشرو: -طلب السيد أور تنظيم لقاءات مع وفود جميع المجموعات الجغرافية 
 ةصالل األمم المتحدة.

 
ونظم وفد األمانة العامة لالتحاد لقاء مع السيد أور حضره ممثلو أغلبيوة الوفوود العربيوة  
وتم عرا الخطوط العريضوة لمشورو: ةصوالل األموم المتحودة الوذي يرتجوز أساسواً ةلوى توسويع 

 …العضوووية الدائمووة فووي مجلووس األموون الوودولي  وةنشوواء مجلووس لحقووو  اإلنسووان والديمقراطيووة
  … وغيرها

 
أعضاء الوفوود العربيوة بعوا نقواط المشورو: مرجوزين علوى ضورورة دعوم دور  وناقش

األمم المتحدة وةعطائ وا المزيود مون الصوالحيات فوي تقريور مسوائل الحورب والسولم والودفا: عون 

                                                                                                                                            
نتائو اجتما: المجموعة في مانيال . وتوضح الرسالة أن المجموعة قد اعتمدت السيد فيرسنيك مرشحاً ل ا بعد 

المرشح الوحيد ألن السيد جاسيني أعلن أنه لن يجون مرشح المجموعة من األصوات  وأنه جان  %81ةحرازه 
 وأنه سيتابع ترشيحه بصورة مستقلة. 
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قضايا الشعوب ورفوع ال يمنوة التوي تمارسو ا الودول الجبورح علوى هيئات وا  والوتخلص ن ائيواً مون 
 واقف األمم المتحدة. سياسة ازدواج المعايير في م

 
 نشاط وفد األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي : 

 
شارجت األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي في أعمال ممتمر مانيال بوفد ترأسه السيد 
نور الدين بوشجوج األمين العام لالتحاد  وضم في عضويته جالً من األمين العام المساعد ومدير 

 البرلمانية. العالقات
 

وقوود أسوو م الوفوود  بنشوواط ملحوووظ فووي جميووع أعمووال الجمعيووة ومتابعووة الجلسووات العامووة 
 واجتماعات اللجان  وفي جميع األنشطة التي قامت ب ا الوفود البرلمانية العربية خالل الجمعية:

 
فقوود وز: الوفوود علووى جميووع الوفووود العربيووة مووذجرة تضوومنت عرضوواً شووامالً لمختلووف أنشووطة  -

معيوة والمجلوس الحواجم واللجوان الدائموة )جوودول أعموال الجمعيوة  جودول أعموال المجلووس الج
 الحاجم  اجتماعات اللجان(.

 
وقام الوفد بالتحضير لالجتما: التشاوري الذي عقدته الوفود العربية قبل بدء أعمال الجمعية  -

تما: الخاص موع لتنسيق مواقل ا حول مختلف القضايا التي ستعالج ا الجمعية. جما نظم االج
 مساعد األمين العام لألمم المتحدة لعرا مشرو: ةصالل األمم المتحدة.

 
أجرح األمين العام لالتحاد لقاءات عديدة مع السيد عبد القادر عبد هللا  األموين العوام لالتحواد  -

البرلماني اإلفريقي لتنسيق ج ود الوفود اإلفريقية والعربيوة ةزاء القضوايا المشوترجة. وجوذلك 
 العربي الحادي عشر.-ضرورة العمل على تحديد موعد لعقد الممتمر البرلماني اإلفريقي

 

جذلك التقى األمين العام مع األمين العام لبرلمان أمريجوا الالتينيوة  الوذي توم البحوا معوه فوي  -
 الالتيني. -التحضير لعقد اللقاء البرلماني األول العربي

 

ار البيوان السياسوي الصوادر عون اجتموا: الوفوود ساهم الوفد بقسط أساسي في صياغة وةصود -
 العربية  وفي ةصدار البيان الصادر عن اجتما: الوفود البرلمانية العربية المغاربية. 

 
 

*  *  * 
 

 ملحق التقرير:
 

لالتحواد البرلمواني  112بيان صادر عن اجتما: الوفود البرلمانية العربية المشارجة في الجمعيوة 
 .5/4/05مانيال  الدولي
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 يان صادر عن اجتماع الوفود البرلمانية العربيةب
 لالتحاد البرلماني الدولي 112المشاركة في الجمعية الـ 

 الفيليبين -في مانيال 

 
لالتحواد البرلمواني الودولي  112عقدت الوفود البرلمانية العربية المشارجة في أعمال الجمعية ال 

اجتماعاً تشاورياً  2005أبريل/  -/ نيسان 8ةلى  3ال بالليليبين في اللترة من التي انعقدت في ماني
 استعرضت فيه أيضاً األوضا: العربية الراهنة وقررت ةصدار البيان ارتي:

 
 حول القاية الفلدطينية

 
يحيوووي المشوووارجون الصووومود الرائوووع للشوووعب الللسوووطيني وقيادتوووه فوووي مواج وووة العووودوان  .1

نووون تمس ووجه اإلسوورائيلي المتواصوول   ويشوويدون بتشووبثه بحقوقووه الوطنيووة المشووروعة  جمووا يثم 
بخيوواره الووديمقراطي الووذي تجل ووى بوضووول فووي انتخابووات الرئاسووة األخيوورة  وةصووراره علووى 
ةنجاز المرحلة التالية مون االنتخابوات المحليوة  ومون ثوم التشوريعية فوي نلوس أجوواء الشولافية 

ية والوحودة الوطنيوة اللتوين أجودت ما نتوائو اجتماعوات والنزاهة  وعلى أساس التعددية السياسو
 القاهرة بين فصائل العمل الوطني الللسطيني.

 
يندد المشارجون باسوتمرار الحجوموة اإلسورائيلية فوي سياسوات ا العدوانيوة والتوسوعية ضود  .2

الشعب الللسطيني ومحاوالت ا للتنصل من االلتزامات التي تلرض ا علي ا االتلاقات الموقعة  
وتباطمهووا المتعموود فووي تنليووذ مووا جوواء فووي تلاهمووات شوورم الشوويخ )تلجمهووا فووي ةطووال  سوورال 

 وغيرها(. …المعتقلين الللسطينيين  ومواصلة بناء الجدار اللاصل  وبناء المستوطنات 
 

 
يطالب المشارجون االتحاد البرلماني الدولي  وبرلمانات العالم  والمجتموع الودولي ب سوره  .3

ني فووي سووعيه إلنجوواز حقوقووه الوطنيووة المشووروعة  المتمثلووة فووي العووودة دعووم الشووعب الللسووطي
وتقرير المصير وةقاموة دولتوه المسوتقلة علوى أسواس قورارات الشورعية الدوليوة ذات الصولة  

 وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية. 194،242،338السيما قرارات األمم المتحدة 
 

 حول التاامن مج دورية
 

مساندت م لسورية ودعم وم الجامول لحق وا فوي اسوترجا: جامول الجووالن يجدد المشارجون  .1
  ويعتبرون جميع اإلجراءات 1967السوري المحتل حتى حدود الرابع من حزيران )يونيو( 

 التي اتخذت ا ةسرائيل لضم الجوالن السوري الغية وباطلة ومخاللة للشرعية الدولية.
 

في مواج وة ال جموة المبرمجوة والضوغوط يمجد المشارجون تضامن م المطلق مع سورية  .2
الموج ة ةلي ا إلرغام ا على التخلي عن سياست ا المبدئية وثوابت ا القومية  ويعلنون رفض م 
لقرار الجونغرس األمريجي حول محاسبة سورية  باعتبواره مناقضواً للقوانون الودولي وتودخالً 

 في الشمون الداخلية لسورية.
 

لم ي خذ بعين االعتبار طبيعة العالقات القائمة  1559ن رقم يعتبرون أن قرار مجلس األم .3
تاريخياً بين سوورية ولبنوان  ويتنجور للودور اإليجوابي الوذي لعبتوه سوورية فوي لبنوان  السويما 

 مساعدت ا في وقف الحرب األهلية ونشر االستقرار في لبنان.
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ر األمم المتحدة  وبموا يرحبون بقرار الحجومة السورية سحب قوات ا من لبنان تنليذاً لقرا .4
 يتوافق مع ملية الطائف  ويعتبرون ذلك خطوة ةيجابية وبناءة.

 
 حول التاامن مج لبنان

 
يدين المشارجون بشدة جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق المغلور له رفيق  .1

الحريري  ويرون في هذه الجريمة محاولة لزعزعة االستقرار فوي لبنوان وخطووة علوى 
يذ المخططات التي تتعارا مع مصلحة لبنان ومصالح األمة العربية جمعاء. طريق تنل

ويدعون جميع قطاعوات الشوعب اللبنواني ةلوى تلويوت اللرصوة علوى المتربصوين بلبنوان  
 والحلاظ على وحدة الشعب اللبناني .

 
ي . يمجد المشارجون مساندت م للبنان ولحقه الجامل في استرجا: ما بقي محتالً من أرضوه فو2

 .525مزار: شبعا وجلر شوبا وغيرها استجماالً لتنليذ القرار الدولي 
 

 حول الواج في الدودان
 

. يعرب المشارجون عن قلق م العميق واستغراب م الشديد لصدور قرار مجلس األمن الدولي 1
بش ن ةحالة مت مين سودانيين للمحجمة الجنائية الدولية  في الوقت الذي بدأ فيه  1593رقم 

سودان تنليذ اتلاقية السالم الموقعة بوين الحجوموة والحرجوة الشوعبية فوي التاسوع مون ينواير ال
  وفووي الوقووت الووذي شووجلت فيووه الحجومووة السووودانية لجانوواً قضووائية 2005)جووانون الثوواني( 

 للتحقيق واتخذت الخطوات الالزمة لمحاجمة المجرمين في دارفور.
 
قرار انتقائي يستثني السودان مون بوين  1593قم . يرح المشارجون أن قرار مجلس األمن ر2

الدول التي لم توقع على اتلاقية ةقامة المحجمة الجنائيوة الدوليوة ويخضوعه ألحجام وا. جوذلك 
يعتبر المشارجون أن القرار يعيق ج ود السودان إلجموال تنليوذ اتلاقيوة السوالم الموقعوة فوي 

ة  فضالً عن أنه يشجع المتموردين علوى نيروبي  جما يعرقل ج ود االتحاد اإلفريقي السلمي
 مواصلة عرقلت م لج ود السالم.

 
. يمجد المشارجون تضامن م مع السودان في ج وده السلمية لحل مشجلة دارفور ومعاقبة من 3

تثبت ةدانته بخور  حقوو  اإلنسوان  ويناشودون جميوع البرلمانوات بمسواندة مبودأ العدالوة فوي 
 في المعايير. تطبيق األحجام ورفا االزدواجية

 

 حول العراق 
 

  يمجوود المشووارجون ضوورورة الحلوواظ علووى وحوودة أراضووي العوورا  ووحوودة شووعبه واحتوورام
 2004لعووام  1546سوويادته واسووتقالله  ويوودعون ةلووى تنليووذ قوورار مجلووس األموون الوودولي رقووم 

 القاضي بتمجين العرا  من استعادة جامل سيادته وةن اء الوجود العسجري األجنبي فيه. 
 

 2005رحبووون بالعمليووة االنتخابيووة التووي جوورت فووي العوورا  فووي جووانون الثاني)ينوواير( ي  
ويعتبرون ا ةنجازاً جبيراً للشعب العراقي على طريوق االنتقوال السولمي الوديمقراطي للسولطة  
ويثمنون الدور الذي قامت به األمم المتحدة في مساندة العمليوة االنتخابيوة   ويمجودون أهميوة 

المتحوودة بوودور مرجووزي فووي اسووتجمال العمليووة السياسووية وفووي ج ووود ةعووادة  اضووطال: األمووم
اإلعمووار فووي العوورا   جمووا يمجوودون ضوورورة تعزيووز دور جامعووة الوودول العربيووة فووي هووذه 
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العمليات. ويدينون جميع أعموال العنوف واإلرهواب التوي تحودا فوي العورا  والتوي تسوت دف 
 نية.المدنيين والممسسات الدينية واإلنسانية والمد

 
  حول الجور ايماراتية الثالث

 
يجوودد البرلمووانيون العوورب المشووارجون فووي اجتماعووات مووانيال ت جيوودهم المطلووق علووى سوويادة دولووة 
اإلمووارات العربيووة المتحوودة الجاملووة علووى جزرهووا الووثالا: طنووب الجبوورح وطنووب الصووغرح وأبووو 

ات الستعادة سيادت ا على هذه موسى ويميدون جميع اإلجراءات السلمية التي تتخذها دولة اإلمار
الجزر ويدعون الجم ورية اإليرانية اإلسالمية ةلى االستجابة لدعوة دولوة اإلموارات بإيجواد حول 
لمشجلة الجزر وفق المواثيق الدولية من خالل الملاوضات المباشرة أو اللجوء ةلى محجمة العدل 

 الدولية.
 

 حول مدينتي دبتة ومليلية الم ربيتين : 
 

المشارجون مساندت م التامة والشاملة للج ود التي تبذل ا المملجة المغربية في سوبيل يجدد  .1
 استرجا: المدينتين المغربيتين المحتلتين والجزر الجعلرية.

 

يطالبون الحجومة اإلسبانية بالدخول في ملاوضات مباشرة مع المغرب لحل هذه القضوية  .2
دم به جاللة المغلور له الملك الحسن الثاني   سلمياً   والتجاوب مع المقترل الذي سبق أن تق

مغربيووة مشووترجة للتلجيوور فووي حوول عووادل وسوولمي ل ووذه  -والرامووي ةلووى تجوووين خليووة ةسووبانية 
القضووية   يجووون موون شوو نه ةعووادة الحقووو  الشوورعية الثابتووة للمملجووة فووي هوواتين الموودينتين 

 السليبتين.
 

علووى العالقووات المغربيووة اإلسووبانية  يووثمن البرلمووانيون العوورب التحسوون الجبيوور الووذي طوورأ .3
والج ود التي يبذل ا الطرفوان فوي سوبيل حول جميوع الخالفوات بوالطر  السولمية لموا فيوه خيور 

 ومصلحة الشعبين.
 

وقد تلقى البرلمانيون العرب المشارجون في اجتماعات مانيال ببالن األسى واألسف نب  وفاة 
لقومي ذي المواقف الثابتة الدجتور علي الخليول  رئويس أخي م العزيز وزميل م الوطني الغيور وا

لجنة الشمون الخارجية في المجلس النيابي اللبناني الشقيق  وب ذه المناسبة األليمة فإن م يتقدمون 
بصاد  العزاء ةلى دولة األسوتاذ نبيوه بوري  رئويس مجلوس النوواب اللبنواني  وةلوى عائلوة الشو يد 

 وجميع ذويه.
 يه راجعون.وةنا هلل وةنا ةل

 
 

  5/4/2005مانيالً 
 
 
 

 البرلمانيون العر  المشاركون
 112في الجمعية 

 لالتحاد البرلماني الدولي


	غلاف 112
	المؤتمر 112

