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 مة لالتحاد حولتقرير األمانة العا
 أعمال ونتائج المؤتمر الثامن بعد المائة
 لالتحاد البرلماني الدولي واجتماعات
 الدورة الثانية والسبعين بعد المائة

 لمجلس االتحاد
 (12/4/2003-6تشيلي  –)سانتياغو 

 

 تمهيد

 
لمانية  التبةيلي  تنفيذاً لقرار مجلس االتحاد البرلماني الدولي قبول الدعوة الموجهة  مةا البة ب  البر

في  –سانتياغو  –احتضنت ال اصم  التبيلي   ،لالتحاد البرلماني الدولي 108الستضاف  أعمال المؤتمر 
أعمةةال المةةؤتمر المةةذجور واجتماعةةات  2003مةةا بةةيا السةةادس والشةةاني عبةةر مةةا نيسةةاا  أبريةةل  الفتةةرة 

ذيا الحةةدشيا وفةةود برلمانيةة  تمشةةل الةةدورة الشانيةة  والسةةب يا ب ةةد الما ةة  لمجلةةس االتحةةاد  بةةارجت فةةي  ةة
البرلمانات في ما   وإحدى وشالشيا دول ، باإلضةاف  إلةو وفةود مالحتة  تمشةل المةح المتحةدة وعةدداً مةا 
 ي اتها، ومنتم  الصليب الحمر الدولي، وعدداً آخر ما المنتمات البرلماني  اإلقليمي  ما بينها: االتحاد 

الفلسةة يني، و االتحةةاد البرلمةةاني اإلفريقةةي والبرلمةةاا الوروبةةي  البرلمةةاني ال ربةةي، والمجلةةس الةةو ني
 ومجلس أوروبا ، واتحاد برلمانات أمريجا الالتيني  وغير ا 

 
 108وتقةةةدح المانةةة  ال امةةة  لالتحةةةاد البرلمةةةاني ال ربةةةي فيمةةةا يلةةةي تقريةةةراً عةةةا وقةةةا   المةةةؤتمر 

 واجتماعات مجلس االتحاد وأبرز النتا ج التي تمخضت عنهما:
 

 المؤتمر الثامن بعد المائة لالتحاد البرلماني الدولي:

  

 حفل االفتتاح –أوالً 

 
مؤتمر الشاما ب د الما   في قصر المؤتمرات ساا دييغو في ال اصم  التبةيلي  ال جرى حفل افتتاح

، تحةةت رعايةة  وبحضةةور ر ةةيس 2003 4 6فةةي السةةاع  السةةاب   مةةا ب ةةد تهةةر يةةوح الحةةد الواقةة  فةةي 
 بيلي السيد ريجاردو الغوس أيسجوبار جمهوري  ت
 

وقةد ألقةةو السةةيد إيسةةجوبار، ر ةيس الجمهوريةة  التبةةيلي ، خ ابةةاً أبةةار فيةم إلةةو التنةةو  القةةومي فةةي 
وبار ممشلي جمي  المح مصمموا علو ال مل ما أجل عالح أفضل  وأوضح السيد أيسجأا المؤتمر وإلو 

حما يةة  جانةةت تسةةي ر علةةو التجةةارة الدوليةة  وعةةدح جانةةت مرفوضةة ، وال أا االختالفةةات فةةي عةةالح المةةس
علةو مةا أنجةز  التسامح جاا يؤدي إلو النزا  والحرب  وإا ال ريق الصحيح إلو الماح اليوح  ةو البنةا 

في القرا ال بريا ما نجاحات مشل: المؤسسات مت ددة الجنسي  والةت لح مةا دروس الحةرب  وإا الفةرد 
السياسات  وجذلك فإا الديمقرا ية  والتنمية  يجةب أا تجونةا مرجةز اإلنساني يجب أا يجوا محور جمي  

 ا تماح  ذا المؤتمر 
 

وحول المح المتحةدة ودور ةا أبةار السةيد ر ةيس الجمهورية  إلةو ضةرورة تحةديم المةح المتحةدة 
ومؤسساتها لتست ي  القياح بدور ا علو نحو صةحيح فةي عةالح مختلةأ  وأضةاأ يقةول أا تلبية  م ةامح 

 ةةو مهمةة  جبيةةرة فةةي بدايةة   ةةذا القةرا الجديةةد  وعلةةو البرلمانةةات والحجومةةات وجميةة  مؤسسةةات الفةراد 
تدعح التنةو  الشقةافي والتةاريخي  وفةي الساسي  وحمايتها، وأا  المجتم  المدني أا ت نو بت زيز الحقوق
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مةة  زا الإبةةارة إلةةو عجةةز المةةح المتحةةدة عةةا حةةل ال ديةةد مةةا المبةةجالت الدوليةة  قةةال السةةيد أيسةةجوبار أ
في ال ةالح تجمةا فةي عجةز المةح المتحةدة ومجلةس المةا الةدولي عةا التوصةل إلةو توافةق ببة ا الرا ن  

ال راق  إا التاريخ يحجح علو الحرب ما خالل السالح الذي ي قبهةا  يجةب أا يجةوا ل مةح المتحةدة دور 
بلم  والخالفةات يجةب أا الحةق فةي تقريةر مسةتقأساسي في إعادة إعمار ال راق  وللب ب ال راقي وحةد  

 تحل عا  ريق الحوار  
 

 الما   لالتحاد البرلماني الدولي شح أعلا عا افتتاح أعمال المؤتمر الشاما ب د 
 

وجاا المؤتمر قد استم  قبل ذلك إلو جلم  ما السيد أندريم زالديفار الريا، ر يس مجلس البيوخ 
 قادميا ما مختلأ أنحا  ال الح التبيلي الذي رحب في مستهل جلمتم بالبرلمانييا ال

 
اريخ عا تاريخ  ذ  الديمقرا ي  الذي ي ود إلو تةوا عا الديمقرا ي  التبيلي  يشح تحدم السيد الر

عا مسيرة الب ب التبيلي إلو الديمقرا ي  والتسامح والو اح مةروراً  ، وحجو 1811إنبا  البرلماا في 
، بة باً وقيةادات وأحةزاب متصةارع ، علةو روح المة  بجاف  الخالفات وأقسا ا، ومؤجداً حرص الجمية 

دوا التفجيةر باالنتقةاح أو  ،التبيلي  وحرصهح علةو الخةروب بةو نهح مةا المحنة  للوصةول إلةو الخةالص
 ، الو ا أوالً تحت ب ار إعادة زر  النزاعات

 
االجتماعي مسيرة تبيلي نحو التقدح ، بتبني استراتيجي  نمو في المجال االقتصادي و وتناول جذلك

 تأتاحت لو نهح الدخول في المجتم  الدولي واالنفتاح علو السواق الجديدة  ونو  ب ا التبيلي قد أحرز
جل ذلك فةي الوقةت  وجذلك في مجال التربي  والت ليح   ،خ وات واضح  في مسيرة التقدح والغنو والنمو

تحاد البرلماني الدولي أا ي بر عةا علو االلذلك فإا الذي يتفوق فيم من ق الحرب علو من ق السالح  و
 اتفاق جاف  الب وب علو الديمقرا ي  والسالح  

 
جةد أا أعا أسفم البديد ل دح إمجاني  التوصل إلو حل سةلمي لقضةي  ال ةراق  والسيد الريا عبر و

ي ةود التبيلي لح ت ل جهداً ما أجل التوصل إلو اتفاق وحتو اللحت  الخيرة  واآلا يتمنو التبةيليوا أا 
دور فةي إ ةار منتمة  السالح ب سر  ما يمجا و ح ي تقدوا أا جل التصورات إلعادة بنا  عالح مزد ر ت

 علينا جبرلمانييا أا نقوح بدورنا إلعادة الحوار والمساعدة في المصالح    والمح المتحدة
 

لبة وب فةةي قةول أا الشقافة  والحةةوار الشقةافي  مةا ال ريةةق الوحيةد إلحةالل السةةالح بةيا اوأضةاأ ب
أجشةر  أا اجتماعةاً جهةذا يضةحف جشر ويتمةزق أجشةر فة جشر  و ال الح   ذا ال الح الذي يدخل في ال ولم  أجشر

 برلماناً وخمس جم يات إقليمي  يجب أا يجوا فرص   لت زيز روح التسامح   120 ما

 
 مةةح المتحةةدة وجةةاا المتحةةدم التةةالي فةةي جلسةة  االفتتةةاح  ةةو السةةيد أوجةةامبو، ممشةةل المةةيا ال ةةاح ل

والمفوضي  االقتصادي  لمريجا الالتيني  والجاريبي، الذي تال أماح المؤتمر رسةال  تحية  موجهة  مةا قبةل 
 الميا ال اح ل مح المتحدة السيد جوفي أناا:

 
 –ال امة  ل مةح المتحةدة قةد أقةرت فةي تبةريا الشةاني أبارت الرسةال  فةي البداية  إلةو أا الجم ية  

ع ا  االتحاد البرلماني الدولي صف  مالحت، مدبن  بةذلك مرحلة  جديةدة فةي الت ةاوا إ 2002 –نوفمبر 
و ةةذ  الخ ةةوة مةةا جانةةب المةةح المتحةةدة ت نةةي اعترافةةاً منهةةا ب  ميةة   –ال ويةةل المةةد بةةيا المنتمتةةيا 

 البرلمانييا وال مل البرلماني في تقريب أ داأ المح المتحدة وأنب تها إلو الجما ير الب بي  
 
ة البة ب الةذي انتخبةتهح ليتحةدشوا سةدوا إرادبار السيد عناا في رسةالتم إلةو أا البرلمةانييا يجوأ

بالنياب  عنم وي بروا عا حاجاتم و موحاتم  وفي ال الح الم اصر تمتد التحديات والنزاعةات إلةو خةارب 
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اً حيويةاً  وأعةرب الحدود الو ني   ولةذلك فةإا االتصةال بةيا البرلمةانييا والمؤسسةات الدولية  ي تبةر أمةر
عا ترحيبم بدعح االتحاد البرلماني الدولي ل مح المتحدة لا ذلك ما ب نم أا  الميا ال اح ل مح المتحدة

 يبني جسور التفا ح الضروري  لل مل الدولي في مختلأ المجاالت 
 

ب تضافر جهود وأجد السيد عناا في ختاح رسالتم أا بنا  عالح أجشر أمناً وأجشر عدالً ومساواة يت ل
 الجمي  بوصفهح برجا  

 
فيردوغةو، ر ةيس مجلةس االتحةاد البرلمةاني الةدولي الةذي أعةرب فةي  وتحدم ب د ذلك السيد باييز

في جلمتةم ت سةيس  فيردوغوالبداي  عا س ادتم الن قاد المؤتمر في تبيلي للمرة الشاني   واست رض السيد 
ي فةرض السةالح والت ةاوا عبةر الحةوار، وذلةك قبةل االتحاد وتاريخم ودور  علو مدى سةنوات  ويلة  فة

 ال ديد ما المباجل والزمات  لت سيس المح المتحدة، جما أسهح في ح
 

ضةرورة إيجةاد سةل    موقةأ انفةرادي وتؤجةدعا الحةرب فةي ال ةراق والتةي ت بةر عةا  شح تحدم
مبيراً تحدة في  ذ  الفترة دعح نتاح المح الم، جما تؤجد الحاج  إلو سياسي  تضما الحق الدولي والسالح

إا االتحاد البرلمةاني الةدولي يةدعو إلةو نتةاح عةالمي جديةد ت ةح فيةم الجرامة  والحرية  جافة  القةارات  إلو
 وت غو علو ال نأ والحرب 

 
 ، مةح المتحةدةف  مراقب فةي  الجم ية  ال مومية  لص اجتسبنو  ب ا االتحاد البرلماني الدولي قد و

في تاريخ ال القات الدولي  التةي ت ةزز الديمقرا ية  جنتةاح سياسةي وج ريقة  و و أمر ذو أ مي  قصوى 
 حياة 

 
فةي جافة  الصة دة والمجةاالت  جاف  أنب   االتحةاد البرلمةاني الةدولي  واست رض السيد فيردوغو

عا البراج  بيا الرجال والنسةا  وعةا حقةوق اإلنسةاا وعةا دور االتحةاد فةي مقةر  الجديةد فةي  وتحدم
 مادي  وروحي  بيا جاف  برلمانات ال الح   إقام  صل 
 

 

 جدول األعمال –ثانياً 

 
 تضما جدول أعمال مؤتمر سانتياغو البنود اآلتي :

 
 انتخاب ر يس ونواب ر يس المؤتمر الشاما ب د الما    (1
 دراس  احتمال إدراب بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر   (2
 سي واالقتصادي واالجتماعي في ال الح  مناقب  عام  حول الوض  السيا (3
 دور البرلمانات في ت زيز المؤسسات الديمقرا ي  والتنمي  اإلنساني  في عالح ممزق   (4
 الت اوا الدولي لمن  وإدارة الجوارم ال بي ي  ال ابرة للحدود وت شيراتها علو القاليح الم ني    (5
 الداخلي  لالتحاد البرلماني الدولي ت ديالت في النتاح الساسي والال ح   (6

أ مي  من  انتبار أسلح  الدمار البامل النووي  والجيماوي  والبيولوجي  والصاروخي ، بما في ذلةك  (7
  1من  استخدامها ما قبل اإلر ابييا

واالتحةاد البرلمةاني المتحةدة ضرورة اإلنها  ال اجل للحرب في ال راق وإعادة السالح: دور المةح  (8
   2الدولي

                                                 
 الصوات  ذا  و عنواا البند اإلضافي الذي أقر المؤتمر إدراجم في جدول أعمالم ب د حصولم علو أجشري  شلشي  1
 عنواا البند اإلضافي االست جالي الذي وافق المؤتمر علو إدراجم في جدول العمال ب غلبي  أرب   أخماس الصوات  2
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 ً ود إضافية وأخرى استعجالية في الطلبات الخاصة بإدراج بن -ثالثا
 جدول أعمال المؤتمر

 
 

 طلبات البنود اإلضافية: (1

 

 رحت أماح المؤتمر أرب    لبةات إلدراب بنةود إضةافي  فةي جةدول العمةال  وفيمةا يلةي عةرض 
 لهذ  ال لبات وفق التسلسل الزمني لورود ا إلو أمان  االتحاد في جنيأ:

 

 تاريخ االستالم المقترح عنوان البند الشعبة صاحية الطلب
دولي مةةا الةةنةةدا  مةةا البرلمةةانييا لةةدعح الت ةةاوا  جمهوري  إيراا اإلسالمي   -1

 أجل السالح
3 3 2003 

أ ميةة  عةةدح انتبةةار السةةلح  النوويةة  وأسةةلح   الياباا  -2
 الدمار البامل الخرى والصواريخ 

4 3 2003 

 2003 3 5 ت زيز مجافح  تجارة المخدرات  إي اليا  -3

دور البرلمانةةةات فةةةي مجافحةةة  خ ةةةر اإلر ةةةاب   نغاريا -4
 البيولوجي واالنتبار غير المنتح ل مراض

7 3 2003 

 
است رض المؤتمر في بداي  جلستم ال ام  الولو ال لبات الرب   التي تقدمت بها البة ب الم نية  

جهة  و ، مةا بةالسةباب الموج دراب بند إضةافي فةي جةدول أعمالةم  وتحةدم مقةدمو  ةذ  ال لبةات عةاإل
نتر ح، لتقديح تلك ال لبات  وقبل بد  التصويت أعلنت الب ب  اإلي الية  عةا سةحب  لبهةا  جمةا أعلنةت 

 الب بتاا المجري  والياباني  عا دمج  لبيهما تحت عنواا واحد علو النحو اآلتي:
 

لوجية والصاروخية، بما في "أهمية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيو
 .ذلك منع استخدامها من قبل اإلرهابيين "

 
الموحةد  وقةد عةرض ال لبةاا علةو  اليابةاني -وبذلك بقي أماح المؤتمر ال لباا اإليرانةي والمجةري

 التصويت وجا ت النتا ج جاآلتي:
 

أصوووووات مووووع  الطلب
 الطلب

 أكثرية الثلثين أصوات ممتنعة أصوات ضد الطلب

 725 256 324 763 يرانيال لب اإل
 –ال لب اليابةاني 

 المجري
776 330 237 737 

 
المجري الموحد حول أسلح  الدمار البامل  ةو البنةد اإلضةافي فةي  -وبذلك أصبح ال لب الياباني 

فةةي جةةدول العمةةال  وأحيةةل البنةةد إلةةو اللجنةة  السياسةةي   اللجنةة   7جةةدول أعمةةال المةةؤتمر ويحمةةل الةةرقح 
 وإعداد مبرو  قرار حولم  الولو( لدراستم
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 طلبات البنود اإلضافية االستعجالية: (2

 

جذلك است رض المؤتمر عةدداً مةا ال لبةات التةي تقةدمت بهةا ب ةض البة ب العضةا  إلدراب بنةد 
  ذ  ال لبات علو النحو اآلتي:إضافي است جالي في جدول أعمال المؤتمر  وجا ت 

 
 

 قترحعنوان البند الم الشعبة صاحبة الطلب

 في ن اق البرعي  الدولي  ليست الحرب ضد ال راق مصر

 البري اني علو ال راق –ال دواا المريجي  السوداا

 ال دواا ال سجري االنفرادي ضد ال راق إندونيسيا

 الحرب في ال راق والحفات علو السلح والما الدولييا الرجنتيا

في التنمي  السياسةي  واالقتصةادي  دور المح المتحدة والمجتم  الدولي  بري انيا
واالجتماعي  المستقبلي  لل راق، دعح الجهود اإلنساني  لتخفيةأ م انةاة 
البةة ب ال راقةةي ودور االتحةةاد البرلمةةاني الةةدولي فةةي مسةةاندة ت ةةوير 

 المؤسسات الديمقرا ي  في ال راق

 
 

ت لجنة  تسةيير المةؤتمر قترحةلما جانت جمي  البنود المقترح  تدور حول الوض  فةي ال ةراق فقةد ا
باسح الجمي  أماح رض صيغ  موحدة ت علو الوفود التي تقدمت بال لبات التباور فيما بينها للتوصل إلو 

علو عنوانم رافضاً اإلبارة في عنواا البنةد إلةو ال ةدواا أو حتةو المؤتمر  ولجا الوفد البري اني أصر 
 الحرب ضد ال راق 

 
+ التي ينتمي 12حتو بيا وفود مجموع   ي في تسويق صيغتمانوعندما فبلت جهود الوفد البري 

إليها، سحب الوفد  لبم ودف  البرتغال إلو تقةديح نفةس ال لةب بصةيغ  م دلة  قلةيالً جةا ت تحةت ال نةواا 
 التالي:

 
"إنهاء النزاع في العراق، ودور األمم المتحدة والمجتمع الدولي في مساعدة الشعب العراقي في 

ة واالقتصادية واالجتماعية المستقبلية. دعم الجهوود اإلنسوانية لتخفيوع معانواة الشوعب تنميته السياسي
 العراقي ودور االتحاد البرلماني الدولي في مساندة تطوير المؤسسات الديمقراطية في العراق "

 
 قدح بهذا ال لب مدعوم  ما الب ب التالي :توأعلنت البرتغال أنها ت

 
ا ، نيبال ،  ولندا ، الفيليبةيا ، جوريةا الجنوبية  ، سةنغافورة ، تفي اليا ، الأستراليا ، الدانمارك ، إي

 أسبانيا وبري انيا  
 

والرجنتةيا مةا  اندونيسةيافي نفس الوقت تمجنت الب ب الرب   الولو و ي: مصةر، السةوداا، 
  لباتها تحت ال نواا الموحد اآلتي:التوصل إلو دمج 

 
فوووي العوووراق وإعوووادة السوووالم: دور األموووم المتحووودة واالتحووواد "ضووورورة اإلنهووواء العاجووول للحووورب 

 .البرلماني الدولي "
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وبذلك بقي أماح المؤتمر  لباا: ال لب الموحةد للوفةود الرب ة  و لةب البرتغةال  وأجريةت عملية  
 التصويت وجانت النتيج  جاآلتي:

 

أصوووووات مووووع  الطلب 
 الطلب

أصوووووووووات ضوووووووود 
 الطلب

أصووووووووووووووووووات 
 ممتنعة

مواس أكثرية أربعة أخ
 المطلوبة

 956 105 215 1105 ال لب الموحد

 908 289 706 430 ال لب البرتغالي

 
 149وبذلك نجةح ال لةب الموحةد فةي الحصةول علةو أرب ة  أخمةاس الصةوات الم لوبة  وبزيةادة 

صةوتاً  430ل ال لب البرتغالي في الحصول علو الجشرية  الم لوبة  ولةح يحةرز إال بصوتاً، في حيا ف
علةا ر ةيس المةؤتمر أا البنةد سةيحال إلةو لجنة  صةياغ  خاصة  تمشةل فيهةا جمية  المجموعةات مؤيداً  وأ

  الجغرافي  السياسي  لوض  مبرو  قرار حولم ي رض علو الجلس  الختامي  للمؤتمر
 

 اجتماعات اللجان –اً رابع

 
 عقةةدت فةةي إ ةةار المةةؤتمر الما ةة  بصةةورة دوريةة  اجتماعةةات لجنتةةيا مةةا لجةةاا الدراسةة  الخمةةس

 الدا م ، وذلك علو النحو التالي:
 
 

  وهي لجنة القضايا البرلمانية والقانونية وحقوق اإلنسان: –اللجنة الثانية 

 
 ناقبت  ذ  اللجن  جدول أعمال تضما النقا  التالي : 
 ( 2001سبتمبر  –إقرار محاضر اجتماعات اللجن  التي عقدت في واغادوغو  أيلول  .1
 ما جدول أعمال المؤتمر: دراس  البند الراب  .2

 "دور البرلمانات في تعزيز المؤسسات الديمقراطية
 والتنمية اإلنسانية في عالم ممزق"

 
عقدت اللجن  اجتماعيا خصصت الول منهما لمناقب  البنةد الرابة  مةا جةدول العمةال، وتبةجيل 

م لجن  الصياغ  وت ييا لجن  لصياغ  مبرو  القرار  وجرست الشاني لمناقب  مبرو  القرار الذي أعدت
 مقرر يقدح مبرو  القرار إلو الجلس  الختامي  للمؤتمر 

 
  وهي لجنة القضايا االقتصادية واالجتماعية: –اللجنة الثالثة 

 
 وقد ناقبت  ذ  اللجن  في اجتماعاتها البنديا اآلتييا:

 (2001سبتمبر -إقرار محاضر اجتماعات اللجن  في واغادوغو  أيلول .1
 اس  البند الخامس ما جدول أعمال المؤتمر:در .2
 

 التعاون الدولي لمنع وإدارة الكوارث الطبيعية"
 "وتأثيراتها على األقاليم المعنية العابرة للحدود 
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جذلك عقدت  ةذ  اللجنة  اجتمةاعيا أجةرت فةي الول منهمةا مناقبة  وعينةت لجنة  صةياغ  إلعةداد 
ي االجتما  الشاني وأقرت مبرو  القرار الذي أعدتم لجن  مبرو  القرار حول البند الخامس  وناقبت ف

 الصياغ  وقررت رف م إلو المؤتمر 
 

 لجنة القضايا السياسية واألمن الدولي ونزع السالح: -اللجنة األولى 

 

دعيةت  ةذ  اللجنةة  إلةو االجتمةا  بصةةورة اسةتشنا ي  نتةةراً لا البنةد اإلضةافي الةةذي قةرر المةةؤتمر 
عمال يق  في إ ار اختصاصات  ذ  اللجن   وقد بجلت اللجن  لجن  صياغ  إلعةداد إدراجم في جدول ال

مبرو  قرار حول البند اإلضافي المت لق بمن  انتبار السلح  النووي  وأسلح  الدمار البةامل الخةرى  
 شح أقرت مبرو  القرار الم د ما لجن  الصياغ  ورف تم إلو المؤتمر إلقرار  النها ي 

 

 الجلسة الختامية للمؤتمر –اً خامس

 
عقد المؤتمر الشاما ب د الما   لالتحاد البرلماني الدولي جلستم الختامي  في الساع  الشالش  والنصأ 

وبةدأت الجلسة  ب ةرض التقةارير التةي أعةدتها لجةاا   2003 4 11ما ب د تهر يةوح الجم ة  الواقة  فةي 
شة   حةول البنةديا الرابة  والخةامس والبنةد اإلضةافي الدراس   فقدح مقررو اللجاا مبةاري  القةرارات الشال

والبند اإلضافي االست جالي( التي سبق أا أقرتها لجانهح ووافق المةؤتمر باإلجمةا  والتصةفيق علةو  ةذ  
 3القرارات 
 

وقبةةل اإلعةةالا عةةا رفةة  الجلسةة  واختتةةاح أعمةةال المةةؤتمر، ت اقةةب علةةو منصةة  الخ ابةة  ممشلةةو 
في االتحاد، م ربيا عا بجر ح وامتنانهح للبة ب  البرلمانية  التبةيلي   السياسي  –المجموعات الجغرافي  

 وللب ب والحجوم  التبيلييا علو حسا الوفادة والتجريح وحسا تنتيح المؤتمر 
 

ور ةيس  ،وتحدم باسح الوفود ال ربي  الستاذ محمد ناجي ع ري، ر يس مجلس الب ب السةوري
سةتاذ ع ةري فةي مسةتهل جلمتةم عةا البةجر الجزيةل للبة ب  الوفد السوري إلةو المةؤتمر  وقةد أعةرب ال

ف  وحسا التنتةيح، ونةو  بال القةات ال يبة  القا مة  بةيا البة ب السةوري وبة ب االتبيلي  علو جرح الضي
تبيلي الصديق، م رباً عا تقدير البلداا ال ربي  لمواقأ تبيلي إلو جانب ال دل والسالح  وب د أا أبةار 

فةي ال ةراق الةذي ت ةرض  ترجةايا التي ناقبها المؤتمر قال أا جارشة  إنسةاني  الستاذ ع ري إلو القض
ل دواا تجاوز حدود البرعي  الدولي ، وأا  ذا ال دواا يبةجل سةابق  خ يةرة فةي ال القةات الدولية  التةي 
تس و جمي  الب وب إلو أا يسود فيها الحوار البنا  ال بري   الغاب  وأبار الستاذ ع ري إلو أا ما 

اجب أعضا  المؤتمر الحريصيا علو القانوا الدولي الت جيد علةو وحةدة ال ةراق أرضةاً وبة باً، وعةدح و
 فا  البرعي  علو أي احتالل في أي  زاوي  ما ال الح ضإ

 
ر ةةيس الوفةةد البري ةةاني فجةةدد الةةدعوة لعضةةا  المةةؤتمر القةةادح  ختاميةة جلسةة  الالجةةذلك تحةةدم فةةي 

مؤجةداً أا البة ب  البري انية  سةوأ تبةذل قصةارى  2004ربي  عاح  لالتحاد والذي سيجري في لندا في
 جهد ا إلنجاح أعمالم 

 
ر ةيس مجلةس النةواب وقبل اإلعةالا عةا اختتةاح أعمةال المةؤتمر تحةدشت السةيدة إيزابيةل اللينةدي، 

ي للمةرة التبيلي، ف عربت مجدداً عا اعتزاز ا الن قاد المؤتمر الشاما ب د الما   لالتحاد البرلمةاني الةدول
الشاني  في أرض تبةيلي، ووجهةت البةجر إلةو جمية  الوفةود وممشلةي المنتمةات اإلقليمية  والدولية  الةذيا 

                                                 
( ما جدول 8ق  البند سجل وفد مجلس الب ب السوري تحفتم علو القرار الخاص بالبند اإلضافي االست جالي المت لق بإنها  الحرب علو ال را 3

 أعمال المؤتمر نتراً لا القرار لح يبر إلو عدح برعي  ال دواا علو ال راق ولح يد  إلو عدح االعتراأ بالنتا ج التي سوأ تترتب عنم 
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بةةارجوا فةةي أعمةةال المةةؤتمر مؤجةةدة بةة ا البرلمةةانييا التبةةيلييا سةةيجونوا دا مةةاً أنصةةاراً للحةةق وال دالةة  
 والسالح  وتمنت للجمي  عودة سالم  إلو أو انهح 

 
ر يس مجلس البيوخ التبيلي موجهاً البجر إلةو جمية  المبةارجيا الةذي ريا الجذلك تحدم السيد 

حيوا تبيلي وأعربوا عا س ادتهح بزيارتها للمبةارج  فةي أعمةال المةؤتمر البرلمةاني الةدولي وعبةر عةا 
 ارتياحم لتوصل المؤتمر إلو نتا ج إيجابي  مبترج  حول جمي  القضايا التي تح التداول حولها  

 
 لالتحاد البرلماني الدولي  108تتاح أعمال المؤتمر شح أعلا اخ

 
 

 لمجلس االتحاد البرلماني الدولي 172اجتماعات الدورة الـ

 
لمجلس االتحاد البرلمةاني الةدولي   172أيضاً اجتماعات الدورة الـ 108ان قدت في إ ار المؤتمر 

 وقد تضما جدول أعمال الدورة البنود اآلتي : 
 

 عمالإقرار جدول ال -1

 
 للمجلس 171إقرار محاضر اجتماعات الدورة  -2

 
 108اقتراحات مت لق  بانتخاب ر يس المؤتمر  -3

 
 قضايا مت لق  بال ضوي  في االتحاد  -4

  لبات االنتساب وإعادة االنتساب إلو االتحاد  -أ
 أوضا  ب ض الب ب العضا  -ب

 
 تقرير الر يس  -5

 للمجلس  171 أ ( حول أنب تم منذ الدورة
 ب( حول أنب   اللجن  التنفيذي 

 
  2002التقرير السنوي ل ميا ال اح حول أنب   االتحاد خالل ال اح  -6
 
 تقرير المؤتمر البرلماني حول منتم  التجارة الدولي   -7

 
 
 (2002  تقرير مدققي الحسابات لل اح  2002النتا ج المالي  للسن  المالي   -8
 
 جديد لالتحاد البرلماني الدوليالمقر ال -9

  
 إصالح االتحاد البرلماني الدولي: -10

المجلةةس توصةةيات اللجنةة  التنفيذيةة  المت لقةة  بتنفيةةذ إجةةرا ات اإلصةةالح التةةي تةةح  نةةاق 
  2002سبتمبر -إقرار ا في جنيأ في بهر أيلول
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 الت ديالت التنتيمي  : -11
 الدولي ولوا حم الناتج  عا عملي  اإلصالح أ( الت ديالت علو أنتم  االتحاد البرلماني 

ناتج  عا علو المجلس القياح بدراس  وتبني الت ديالت علو النتم  واللوا ح ال اجا ]
ح المجلس بدراس  الت ديالت علو أنتمتم الخاص  وأنتم  عملي  إصالح المنتم   وقا

اجتمةةا  النسةةا   لجةةاا الدراسةة  واللةةوا ح الماليةة  لالتحةةاد البرلمةةاني الةةدولي وأنتمةة 
  [البرلمانيات

 ب( ت ديالت أخرى
  

 الت اوا م  منتم  المح المتحدة -12
 

 عمل االتحاد البرلماني الدولي لت زيز الديمقرا ي  والمؤسسات البرلماني  في ال الح  -13

 
 توجهات االتحاد البرلماني الدولي وبرامج عملم المستقبلي  -14

 
 واللجاا المتخصص : أنب   الجهزة ال ام  -15

 اجتما  النسا  البرلمانيات 
 لجن  حقوق اإلنساا للبرلمانييا 
 المتوس  اجتما  ممشلي ال راأ في عملي  الما والت اوا في حوض البحر البيض 
  لجن  القضايا المت لق  بالبرق الوس 
 الوسا   حول  الوض  في قبرص لسمج 
   ت زيز احتراح الحق اإلنساني الدولياللجن  المجلف  ب ملي 
   مجموع  البراج  بيا الرجال والنسا 

 
 (2003 10 4 - 9 29جم ي  االتحاد البرلماني الدولي  جنيأ، -16

 
 االجتماعات البرلماني  القادم   -17

 أ ( االجتماعات النتامي 
 ب( االجتماعات التخصصي  واالجتماعات الخرى

 
شةة  اجتماعةةات لمناقبةة  البنةةود الةةواردة فةةي جةةدول أعمالةةم  وخصةةص أحةةد عقةةد مجلةةس االتحةةاد شال

االجتماعات لمناقب  قضايا إصالح االتحاد وإجرا  الت ديالت المناسب  لهةا فةي جةل مةا النتةاح الساسةي 
 والال ح  الداخلي  لالتحاد البرلماني الدولي  

 
 قرارات التي اتخذ ا بب نها:وفيما يلي عرض لبرز القضايا التي ناقبها مجلس االتحاد ولل

 
 رئاسة المؤتمر الثامن بعد المائة: .1
 

يةةا، ر ةةيس مجلةةس رال روافةةق المجلةةس باإلجمةةا  والتصةةفيق علةةو اقتةةراح بانتخةةاب السةةيد زالةةديفا
ر يساً للمؤتمر الشاما ب د الما    وجلأ السيد باييز، ر يس مجلس االتحاد بنقل االقتراح  ،البيوخ التبيلي
 المؤتمر في جلستم الولو  وقد وافق المؤتمر علو  ذا االقتراح باإلجما  والتصفيق إلو أعضا  
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 العضوية واألوضاع في بعض الشعب الوطنية: .2

 
   وافق المجلس علو قبول عضوي  مجلس البورى الس ودي في االتحاد البرلماني الدولي 
 اني إلو االتحاد جذلك وافق المجلس علو إعادة انتساب البرلماا الباجست 

  الوسة و بسةبب حةل البرلمةاا واتخذ المجلس قراراً بت ليق عضوي  برلماا جمهورية  إفريقيةا
  2003االنقالب ال سجري الذي جرى في أواس  آذار مارس  بفي أعقا

 
 إصالح االتحاد والتعديالت في النظام األساسي والالئحة الداخلية:. 3

 
ات التةي قةدمتها اللجنة  التنفيذية  فةي ضةو  مةداوالت الةدورة الةـ وافق مجلس االتحاد علو االقتراح

  وأبةرز تلةك اإلصةالحات 2002مةا عةاح  –سةبتمبر  –للمجلس التي عقدت فةي جنيةأ فةي أيلةول  171
تتناول إنبا  مجلس االتحاد البرلماني الدولي  بةديالً عةا المةؤتمر الحةالي( والمجلةس الحةاجح  بةديالً عةا 

  شالم لجاا دا م   بدالً ما الخمس  الحالي ( لجةل منهةا مجتةب مسةتقل يتجةوا مةا المجلس الحالي( وإنبا
السياسةةي ، وإعةةادة النتةةر فةةي تبةةجيل  –يمشلةةوا المجموعةةات الجغرافيةة  ر ةةيس وخمةةس نةةواب للةةر يس 

 السياسي   –المجموعات الجغرافي  
 

، وحدد أجشري  شلشي وقد وافق المجلس علو ترك عضوي  اللجاا مفتوح  أماح البرلمانات العضا 
 الصوات جبر  للموافق  علو إدراب بند إضافي است جالي في جدول أعمال المجلس 

 
جةةذلك وافةةق المةةؤتمر علةةو إجةةرا  الت ةةديالت الضةةروري  فةةي النتةةاح الساسةةي والال حةة  الداخليةة  

عملي  اإلصالح   لالتحاد لتوفير االنسجاح بيا  اتيا الوشيقتيا والمستجدات التنتيمي  التي تمخضت عنها
  2003 –يوليو  –وسوأ يبدأ ال مل بهذا النتاح الجديد اعتباراً ما الول ما تموز 

 
 اجتماع ممثلي األطراع المشاركة في عملية األمن والتعاون في حوض المتوسط:. 4
 

عقد ممشلو ال راأ المبارج  في عملي  الما والت ةاوا فةي حةوض المتوسة   ونةاق  االجتمةا  
 عمال يتضما البنود اآلتي :جدول أ
 
 (  انتخاب ر يس االجتما  الحادي وال بريا 1
 
 (  إقرار جدول العمال 2
 
 (  تقرير حول النب  :3
 

أ  تقريةةر عةةا أعمةةال لجنةة  التنسةةيق الخاصةة  بمةةؤتمر المةةا والت ةةاوا فةةي المتوسةة  فةةي 
  4سانتياغو يقدمم ر يس اللجن 

 
ب  م لومات عا أنبة   مجموعة  تنسةيق النسةا  البرلمانيةات المتوسة يات تقةدمها ممشلة  

 المجموع  في لجن  التنسيق 

                                                 
 –سوري   –المغرب  –مال ا  –إي اليا  –فرنسا  –أسبانيا  –مصر  –لوا برلمانات جل ما: الجزا ر تت لأ لجن  التنسيق ما عبرة أعضا  يمش

 تونس ومجموع  تنسيق النسا  البرلمانيات المتوس يات –سلوفينيا 
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 مس ل  االستشمار المبابر ومبجل  الديوا  -مناقب  موضو : التنمي  المبترج  والبراج   .(4
 

لوديهم ورقوة  تنوبدأوها حول الموضوع في موراك.. وكاواصل المشاركون المناقشة التي )
عموول معوودة موون قبوول الوفوود اإليطووالي تتضوومن عرضوواً للمووذكرات المختلفووة التووي قوودمت فووي 

 .مراك.(
 

الت ورات في من ق  المتوس  م  توجيد خاص علو المبادرات التي يمجا لالتحةاد است راض   (5
 البرلماني الدولي أا يتخذ ا لتحسيا الما والت اوا في المن ق  

 
ات حول اتجاه ومحتووى عمليوة األمون والتعواون تصورمهمة المشاركين هنا صياغة كانت )

أن تتضوومن تلووك  علووىالوودولي. وفووي حوووض المتوسووط التووي يقوووم بهووا االتحوواد البرلموواني 
هووا ات اقتراحووات حووول متابعووة التوصوويات الووواردة فووي الوثيقووة الختاميووة التووي أقرتصووورالت

في المؤتمر الثالث الذي عقد في مرسيليا في نيسان )أبريل( األطراع المشاركة في العملية 
قة بإنشواء والمتعل 2002وحول األداة التي تم إقرارها في مراك. في آذار )مارس(  2000

 .جمعية برلمانية لدول المتوسط في المدى البعيد (
 

  نيساا أبريل 12إعداد تقرير يقدح إلو مجلس االتحاد البرلماني الدولي بتاريخ   (6
 

جمي  بنود جدول العمال واتخذوا التوصةيات المناسةب   وفيمةا يلةي عةرض وقد ناق  المجتم وا 
 لبرز نتا ج االجتما :

 
 انتخب المبارجوا باإلجما  السيد د  سال  ما فرنسا( ر يساً لالجتما   :رئيس االجتماع

 
ترجةةةزت المناقبةةةات علةةةو مسةةةتقبل عمليةةة  الت ةةةاوا والمةةةا فةةةي حةةةوض المتوسةةة ،  المناقشوووات:

وخصوصاً علو ما يت لق بتبةجيل جم ية  برلمانية  متوسة ي   وقةد بةرزت فةي المناقبةات وجهةات نتةر 
 ةةل يجةةب أا يجةةوا لتبةةجيل  ةةذ  الجم يةة  الولويةة  فةةي تسةةاؤل الم ارضةة  للفجةةرة، وأخةةرى  رحةةت 

النبا ات عملي  الما والت اوا في المتوس ، وتساؤالت حةول التوقيةت المناسةب إليجةاد  ةذ  الجم ية   
 وم  ذلك جاا شم  إجما  علو ضرورة استمرار عملي  الما والت اوا في المتوس  

 
 التوصيات: 

 
o نسيق مفتوح لجمي  العضا  بمناسب  المؤتمر التاسة  ب ةد عقد اجتما  موس  للجن  الت

أوا ةل  –سةبتمبر  –الما   لمجلس االتحاد البرلماني الدولي فةي جنيةأ  أواخةر أيلةول 
 ( 2003أجتوبر  –تبريا أول 

o   إجةةرا  مبةةاورات واسةة   مةة  جميةة  أ ةةراأ عمليةة  المةةا والت ةةاوا فةةي المتوسةة
يل الجم يةة  البرلمانيةة  لةةدول حةةوض بخصةةوص مسةةتقبل ال مليةة ، خاصةة  حةةول تبةةج

المتوس  والتقدح بتقرير يتضةما اقتراحةات لبرنةامج عمةل ف ةال للنبةا ات المسةتقبلي  
 ل ملي  الما والت اوا في المتوس  

o ما فرنسا( ر يساً للجن  التنسيق ول ملي  الت اوا والما في حوض  ت ييا السيد سال 
 المتوس  لمدة عاميا 
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o ابا ديمتريو  مةا اليونةاا( والسةيد عبةد الواحةد الراضةي  مةا المغةرب( ت ييا اآلنس  ب
مقةةرريا لمةةدة عةةاميا وذلةةك بهةةدأ توجيةةم  ةةذ  ال مليةة  وإدارة االستبةةارات إلعةةداد 

 التقرير الذي سيقدح إلو االجتما  

o   المةؤتمر البرلمةاني الةدولي الموافق ، ما حيم المبدأ، علةو اقتةراح اليونةاا باستضةاف
 2004الما والت اوا في حوض المتوس  الذي سي قد في أشنيا فةي عةاح  الراب  حول

أيضاً بوض  جدول أعمال تمهيدي للمؤتمر  اعبي  الل اب الولمبي   ويجلأ المقررا
فةةي أعقةةاب االستبةةارات التةةي سةةيجريانها مةة  أ ةةراأ ال مليةة  وب ةةد الموافقةة  علةةو 

 وس  االقتراح في اجتما  عملي  الما والت اوا في المت
 

ق المبارجوا في االجتما  علو قبول برلماا ألمانيا ج ضو مبارك في عملي  الما والت اوا واف
 في المتوس  

 

اسةةتم  المبةةارجوا إلةةو ملخةةص لمةةذجرة تت لةةق بموضةةو : التنميةة  المبةةترج : قضةةي  االسةةتشمار  
انةةاتهح الو نيةة ، المبابةةر ومبةةجل  الةةديوا  واتفةةق المبةةارجوا علةةو إبةةالة مضةةموا المةةذجرة إلةةو برلم

وإرسةةال ت ليقةةاتهح واقتراحةةاتهح إلةةو المانةة  ال امةة  فةةي جنيةةأ لت ميمهةةا علةةو ال ةةراأ المبةةارج  فةةي 
 اإلجما  القادح في جنيأ 

 

 رؤساء والنواب األول لرؤساء اللجان الدائمة:الانتخاب  .5
 

لدا مة  شالشةاً  وقةد تةح د اللجةاا ااالتحاد البرلماني الدولي، أصبح عةدب د إقرار عملي  اإلصالح في 
رؤسةةا  اللجةةاا والنةةواب الول لرؤسةةا   ةةذ  اللجةةاا  انتخةةابفةةي دورة مجلةةس االتحةةاد فةةي سةةانتياغو 

 ومقرريها وذلك علو النحو اآلتي:
 

 (.اللجنة الدائمة حول السالم واألمن الدولي:1
  

 التيني مجموع  أمريجا اللممشالً  السيد إدواردو من ح  ما الرجنتيا( :رئيس اللجنة

 ممشالً للمجموع  ال ربي  السيد سليماا حداد  ما سوري ( النائب األول للرئيس:

  
 
 (. اللجنة الدائمة حول التنمية المستدامة والتمويل والتجارة:2
 

 + 12ممشالً لمجموع   السيد إينار غود فينسوا  ما إيسالندا( رئيس اللجنة:

 وراسيايمجموع  ممشالً ل اريغوينا  ما االتحاد الروسي(ا ينالسيدة تاتيا النائب األول للرئيس:

 
 (. اللجنة الدائمة حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان:3
 

 مجموع  اإلفريقي لممشالً ل ا  ما أوغندا(جادالسيدة ريبيجا جا ر يس اللجن :

 الباسيفيك ممشالً لمجموع  أسيا جوا يو  ما جوريا الجنوبي ( –السيد جي  النا ب الول للر يس:

 
 مواضيع الدراسة في اللجان الدائمة خالل االجتماع القادم: .6
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 :اللجن  الدا م  حول السالح والما الدولي 

 "دور البرلمانات في مساعدة المنظمات متعددة األطراع على ضمان
 السالم واألمن وبناء ائتالع من أجل السالم "

 
  والتمويل والتجارة: اللجن  الدا م  حول التنمي  المستدام 

 "السلع العامة العالمية: تحد جديد للبرلمانات"
 
 :اللجن  الدا م  حول الديمقرا ي  وحقوق اإلنساا 

"إسوووهام التقنيوووات الجديووودة للمعلوموووات واالتصووواالت فوووي الحكوووم الرشووويد وتحسوووين الديمقراطيوووة 
 البرلمانية وإدارة العولمة"

 
 قادمة:. المؤتمرات البرلمانية الدولية ال7
 

 2003 10 3إلو  9 28ما   جنيأ( المؤتمر البرلماني الدولي التاس  ب د الما  
 2004 4 3إلو  3 28ما   لندا( ب د الما  ال ابر المؤتمر البرلماني الدولي 
 الفلبيا( – مانيال  ب د الما   الشاني عبر المؤتمر البرلماني الدولي
 جينيا( – نيروبي  ب د الما  الراب  عبر المؤتمر البرلماني الدولي 
 أشيوبيا( - أديس أبابا  ب د الما   السادس عبر المؤتمر البرلماني الدولي

 
 . تقرير اللجنة الخاصة بالوضع في الشرق األوسط:8
 
o  استم  المجلس إلو تقرير عا اجتما  اللجن  الخاص  بالوض  في البرق الوس  الذي بارك

 يلي بر اس  ر ةيس الجنيسةت، ووفةد فلسة يني جمية  أعضةا م مةا فيم وفد ما الجنيست اإلسرا
و ني الفلس يني لا أحداً ما أعضا  المجلس التبري ي الفلسة يني لةح يةتمجا مةا المجلس ال

مغةةادرة الراضةةي الفلسةة يني  المحتلةة  بسةةبب إجةةرا ات القمةة  اإلسةةرا يلي   جةةذلك بةةارك فةةي 
 االجتما  ممشل عا مصر وممشالا عا الردا 

o  القضايا المستقبلي  وعلو ما يمجا أا  علوبنا  علو اقتراح ما ر يس اللجن  رجز المبارجوا
بةةدالً مةةا الترجيةةز عةةل مةةا جةةرى فةةي الماضةةي  وقةةد اجتمةة  المبةةارجوا علةةو  مسةةتقبالً  يف ةةل

لك بةةدد باعتبةةار  ال ريةةق الوحيةةد لجةةي ي ةةي  البةة باا بسةةالح  جةةذ (5ضةةرورة وقةةأ  ال نةةأ
المبةةارجوا علةةو ضةةرورة بنةةا  الشقةة  بةةيا الجةةانبيا ال ربةةي واإلسةةرا يلي  ومةةا  ةةذا المن لةةق 
رحب ر يس الجنيست اإلسرا يلي بت ييا السيد أبو مةازا ر يسةاً لمجلةس الةوزرا  الفلسة يني، 

 جذلك أعربت اللجن  عا ترحيبها بهذا الت ييا 

o وضةات ودعةوا المجتمة  الةدولي والواليةات أعرب ممشلو الجانبيا عا ضةرورة اسةت ناأ المفا
المتحدة واالتحاد الوروبي وروسيا والمح المتحدة  أعضا  اللجن  الرباعي ( لجي يل بوا دوراً 

 أساسياً 

o  يسةمح لعضةا  أعربت اللجن  عا قناعتها ب نم لتسهيل إجةرا  الحةوار بةيا الجةانبيا يجةب أا
 حإلةو بالد ة واات البرلمانية  الدولية  وأا ي ةودالمجلس التبري ي الفلس يني بحضور المةؤتمر

 ب ماا 

o   رحبت اللجن  بنبر خار   ال ريق التي وض تها اللجن  الرباعي ، والتي تدعو إلو إقام  دول
بةة ما وسةةالح جنبةةاً إلةةو جنةةب مةة  وال ةةي  فلسةة يني  مسةةتقل ، ديمقرا يةة  قابلةة  للحيةةاة والنمةةو 

                                                 
  جذا وردت في تقرير اللجن  5
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ت اللجن  عا رغبتها في اإلسهاح بتنفيةذ خار ة  ج قصو حد  وأعرب 2005إسرا يل حتو عاح 
دراسة   ا يلييا الةذيا حضةروا االجتمةا ال ريق  و لبت إلو البرلمةانييا الفلسة ينييا واإلسةر

 مبرو  خار   ال ريق ومناقبتها م  زمال هح 

o أعربت اللجن  عا أسفها إللغا  االنتخابات الر اسي  والبرلماني  الفلس يني  التي جانت مبرمج  
  وبج ت السل   الو ني  الفلس يني  علو تحديد موعد جديد لهذ  االنتخابات 2003 1 20في 

 علو أا تجوا سليم  ، حرة وعادل  وب يدة عا أي تدخل خارجي 

o  االتحاد البرلماني الدولي علو إحيا  المبادرة السابق  التي تقوح علو عقةد أعضا  اللجن  وحم
بجنيةأ ري ي الفلس يني والجنيسةت اإلسةرا يلي فةي مقةر االتحةاد ممشليا للمجلس التب   بيالقا

بدعح ما المجموعة  السويسةري  وحرجة  البيةاا للتةداول فةي أفضةل السةبل للتوصةل إلةو سةالح 
 عادل ودا ح في البرق الوس  

o  و لبوا ما المجلس دراس  إمجاني  عقد اجتما  لمدة نصأ يوح خةالل اجتمةا  المجلةس القةادح
 تبريا أول  أجتوبر  القادح في جنيأ في 

 

 لتحضير للمؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات الوطنية:ا. 9
 

o  اسةةتناداً إلةةو مقةةررات المةةؤتمر الول لرؤسةةا  البرلمانةةات الو نيةة  الةةذي عقةةد فةةي مقةةر المةةح
والةةذي رجةةز علةةو موضةةو  تةةوفير ب ةةد  2000المتحةةدة فةةي نيويةةورك فةةي آب   أغسةة س   

فقةةد دعةةا الرؤسةةا  الةةذيا بةةارجوا فةةي ذلةةك المةةؤتمر البرلمانةةات  ،ليبرلمةةاني للت ةةاوا الةةدو
ما المسؤولي  فيما يت لق بتحسيا ال القات الدولي  وأوضحوا أا وأعضا  ا إلو تحمل المزيد 

  ذا الهدأ يمجا تحقيقم ما خالل ل ب دور أجشر نبا اً علو المستوييا الو ني والدولي 

o ومات "بيةاا اللفية " الةذي تضةما أ ةدافاً تنموية  واضةح  وب د ذلك تبني رؤسا  الدول والحج
 علو المجتم  الدولي إنجاز ا خالل فترة محددة 

o   وان القاً ما ضرورة الت جد ما أا ال داأ التي تضةمنها بيةاا الرؤسةا  قةد وضة ت موضة
التنفيةةذ مةةا جانةةب البرلمانةةات مةةا خةةالل خ ةةوات وإجةةرا ات ملموسةة  تزيةةد إمجاناتهةةا لتحمةةل 

 سؤولي  في ميداا ت زيز ال القات الدولي  وتحسينها الم

o   وبنا  علو ذلك توصي اللجن  التنفيذي  ب ا ينبئ االتحاد البرلماني الدولي آلية  متاب ة  خاصة
لهةذا وتقتةرح اللجنة    2005بم تؤدي إلةو عقةد مةؤتمر شةاا لرؤسةا  البرلمانةات الو نية  عةاح 

ا  البرلمانات وب ض أعضا  اللجن  التنفيذية   الغرض تبجيل لجن  تحضيري  تتجوا ما رؤس
للمجلةس الحةاجح التةي  ب ةد الما ة  علو أا يةتح تبةجيل  ةذ  اللجنة  فةي الةدورة الشالشة  والسةب يا

  وتقتةةرح اللجنةة  التنفيذيةة  أا تجلةةأ اللجنةة  2003سةةت قد فةةي جنيةةأ فةةي أجتةةوبر  تبةةريا أول 
 التحضيري  المقترح  بما يلي:

 ييح النب   التي سيقوح بها االتحاد البرلماني الدولي خالل السنتيا تقديح اقتراحات وتق
القةةادمتيا خاصةة  مةةا يت لةةق ب نبةة   البرلمانةةات الو نيةة  إزا  التوصةةيات التةةي أقر ةةا 

 مؤتمر رؤسا  البرلمانات الول 

 تقييح ال مل الذي قامت وتقوح بم البرلمانات دعماً لتنفيذ ال داأ التنموي  لبياا اللفي  
 الذي أقر  مؤتمر رؤسا  البرلمانات الو ني  

  التحضير لمؤتمر شاا لرؤسا  البرلمانات الو ني 

  وسوأ ت اد مناقب   ذا الموضو  في مؤتمر جنيأ القادح(
 

 الوفود العربية:. اجتماع 10
قياً ب ةد عقدت الوفود ال ربي  المبارج  في مؤتمر سانتياغو لالتحاد البرلماني الدولي اجتماعاً تنسي

   وناق  االجتما  جدول أعمال تضما البنود اآلتي :2003 4 6تهر يوح الحد الواق  في 
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 السياسي  -تقرير عا اجتما  ممشلي المجموعات الجغرافي   .1

 البند اإلضافي والبند اإلضافي االست جالي في جدول أعمال المؤتمر  .2
 ديالت المقترح  علو النتاح الساسي والال ح  مبرو  إصالح االتحاد البرلماني الدولي والت .3

 الداخلي  لالتحاد 

 دعح  لب االنتساب إلو االتحاد المقدح ما مجلس البورى الس ودي  .4

 اقتراح أسما  ممشلي المجموع  ال ربي  في اللجاا الدا م  الشالم  .5

 
لةح يةتمجا مةا الحضةور  ترأس االجتما  بتجليأ ما سيادة ر يس االتحاد البرلماني ال ربةي  الةذي

إلو سانتياغو( الستاذ عبد الواحد الراضي ، ر يس مجلس النواب المغربي  وب د است راض بنود جدول 
ور ةةيس العمةةال والموافقةة  عليهةةا، قةةدح السةةتاذ عبةةد الواحةةد الراضةةي، ر ةةيس مجلةةس النةةواب المغربةةي 

السياسةي  الةذي دعةت إليةم اللجنة   –  االجتما  تقريراً موجزاً عةا اجتمةا  ممشلةي المجموعةات الجغرافية
التنفيذي  لالتحاد في إ ار تنفيذ م  يات عملي  إصالح االتحاد  وجاا االجتما  قد  لب إلةو ممشلةي  ةذ  

التةي سةتحل محةل لجةاا الدراسة   6المجموعات تقديح أسما  مربحيها إلو مجاتةب اللجةاا الدا مة  الجديةدة
ت الموافق  علو م د مناقبات مستفيض  لبنود جدول العمال تبو  إصالح االتحاد السابق  بموجب عملي 

 ما يلي:
 

 :مساندة ال لب المقدح ما إيراا  حول البند اإلضافي 

 

 :برلمانةةات الخةةرى التةةي إجةةرا  اتصةةاالت مةة  ممشلةةي ال حووول البنوود اإلضووافي االسووتعجالي
تقةةدمت ب لبةةات مماشلةة  للتوصةةل إلةةو صةةياغ  موحةةدة للبنةةد، وت يةةيا ممشلةةيا عةةا سةةوري  

 والجزا ر في لجن  الصياغ  للبند اإلضافي االست جالي 
 

 :دعح  لةب مجلةس البةورى لالنتسةاب إلةو عضةوي  االتحةاد  حول طلب االنتساب السعودي
 البرلماني الدولي باإلجما  

 

 إصدار بياا باسح الوفود ال ربي  حول الوضا  في جل  لوضع في العراق وفلسطين:حول ا
المناقب  ال امة  إلةو  ةذ  الوضةا   خاللما ال راق وفلس يا، واإلبارة في جلمات الوفود 

 بوضوح 
 

 :حول مكاتب اللجان الدائمة 
 

 (والجزا ر  عضو احتيا ي تربيح سوري   عضو أساسي ( لجنة السالم واألمن
 والس ودي   عضو احتيا ي( تربيح الردا  عضو أساسي ( لجنة التنمية

 والمغرب  عضو احتيا ي( تربيح مصر  عضو أساسي ( لجنة حقوق اإلنسان
 

*  *  * 
 
 

                                                 
 ي عليها في دورة مجلس االتحاد بسنتياغو، توجد شالم لجاا دا م   ي: بموجب اإلصالحات الجديدة، التي أقرت مبد ياً وسيجري التصويت النها6

مجوا ما لجن  السالح والما الدولييا، لجن  التنمي  المستدام  والتمويل والتجارة، ولجن  الديمقرا ي  وحقوق اإلنساا  وسيجوا لجل لجن  مجتب 
 ي  السياسي  الست ر يس وخمس  نواب للر يس يمشل جل منهح إحدى المجموعات الجغراف
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 نشاط وفد األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي : 
 

سانتياغو بوفد ترأسم السيد نور بارجت المان  ال ام  لالتحاد البرلماني ال ربي في أعمال مؤتمر 
الديا بوبجوب الميا ال اح لالتحاد، وضح في عضويتم جةالً مةا المةيا ال ةاح المسةاعد ومةدير ال القةات 

 البرلماني   
 

وقةةد أسةةهح الوفةةد بنبةةا  ملحةةوت فةةي جميةة  أعمةةال المةةؤتمر ومتاب ةة  الجلسةةات ال امةة  واجتماعةةات 
 ا الوفود البرلماني  خالل المؤتمر:اللجاا، وفي جمي  النب   التي قامت به

o  فقد وز  الوفد علو جمي  الوفود ال ربي  مذجرة تضمنت عرضاً بامالً لمختلأ أنبة   المةؤتمر
ترجم  ل ملية   جدول أعمال المؤتمر، جدول أعمال مجلس االتحاد، اجتماعات اللجاا جما وز  

  (اإلصالح في االتحاد
o لتباوري الةذي عقدتةم الوفةود ال ربية  قبةل بةد  المةؤتمر لتنسةيق جتما  االوقاح الوفد بالتحضير ل

 مواقفها حول مختلأ القضايا التي سي الجها المؤتمر 

o  سةةا ح المةةيا ال ةةاح لالتحةةاد فةةي حملةة  االتصةةاالت التةةي قامةةت لهةةا الوفةةود ال ربيةة  لةةدعح  لةةب
 االسةت جالي فياالنتساب المقةدح مةا مجلةس البةورى السة ودي البةقيق، ومسةاندة ال لةب اإلضةا

  حول الوض  في ال راق الذي تقدمت بم الوفود ال ربي 
o  أجرى المةيا ال ةاح لالتحةاد لقةا ات عديةدة مة  السةيد عبةد القةادر عبةد ل، المةيا ال ةاح لالتحةاد

 لتنسيق جهود الوفود اإلفريقي  وال ربي  إزا  القضايا المبترج  البرلماني اإلفريقي 

o  ال اح م  ممشلي عدد ما المنتمات اإلقليمي : برلماا أمريجا الالتيني ، برلمةاا جذلك التقو الميا
  الند، واللجن  الدولي  للصليب الحمر الدولي وغير ا

 

 مالحظات على هام. المؤتمر:
 
جةةاا مةةؤتمر سةةانتياغو المةةؤتمر الخيةةر لالتحةةاد البرلمةةاني الةةدولي الةةذي ي قةةد حسةةب  .1

مةا  ةذا ال ةاح سةوأ تلغةو تسةمي   –يوليةو  –ما بداي  تمةوز واعتباراً   السلوب القديح
"المؤتمر" لتحل محلها تسمي  "المجلس" وسوأ ي قةد "المجلةس التاسة  ب ةد الما ة " فةي 

  2003جنيأ في أوا ل تبريا أول   أجتوبر   
 
أوالً مةةا خةةالل  ذلةةك وتبةةيا  أجةةوا  المةةؤتمر علةةوالحةةرب علةةو ال ةةراق قضةةي   غةةت  .2

 5دمت إلدراب بنةةد إضةةافي اسةةت جالي حةةول مةةا يجةةري فةةي ال ةةراق  ال لبةةات التةةي قةة
الجلمةات التةي ألقيةت أشنةا  المناقبة  ال امة  للوضة  السياسةةي  لبةات(، وشانيةاً مةا خةالل 

واالقتصةةادي واالجتمةةاعي فةةي ال ةةالح  وبةةهدت جةةواليس المةةؤتمر نبةةا اً جبيةةراً وسةةاخناً 
تبةةر الحةةرب فةةي ال ةةراق حربةةاً حةةول  ةةذ  القضةةي  التةةي بةةرز إزا  ةةا تجم ةةاا: تجمةة  ي 

خروجاً علةو ميشةاق المةح انفرادي  غير برعي  تناقض قرارات البرعي  الدولي  وتمشل 
المتحةةدة وتهميبةةاً لهةةذ  المنتمةة  الدوليةة    ويضةةح  ةةذا التجمةة  الجشريةة  السةةاحق  مةةا 

في حيا ضح التجم  الشاني ممشلي برلمانةات الةدول التةي بةارجت ، البرلمانات المبارج 
 أو ساندت الحرب علو ال راق 

 

أشنا  مناقب   لب االنتساب المقدح ما مجلس البةورى السة ودي تهةرت تحفتةات مةا  .3
ممشلةةي وفةةدي السةةويد والنةةروب اللةةذيا أبةةديا القلةةق إزا  توصةةي  اللجنةة  التنفيذيةة  بقبةةول 

اس بدت ال ديد ما الوفود وبحمأال لب، متذرعيا ب ا المجلس م يا وليس منتخباً  وقد 
  فة عرب الوفةد المغربةي قبةول ال لةبل موافقتها علو توصي  اللجن  التنفيذية  ومسةاندتها

في ال الح ال ربي وفي المن ق   عا ت ييد  للتوصي  لنها ت زز المسيرة نحو الديمقرا ي 
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ر ا  وأبار الوفد الردنةي إلةو أا القةرار الةذي اتخةذ  المجلةس ي نةي التبةجي  علةو سب 
لبةةوري ، جمةةا يؤجةةد احتةةراح حةةق البةة وب فةةي اختيةةار نتةةاح الحجةةح ت زيةةز المجةةالس ا

سةاعد يوالتمشيل  وأضاأ ممشل الوفد الردني يقول أا قبول مجلس البةورى السة ودي 
علةةو التواصةةل الحضةةاري واعتمةةاد مبةةدأ حةةوار الحضةةارات ال صةةراعها  وأعلةةا وفةةد 

لالتينيةة  وجةةذلك ف ةةل أورغةةواي، مسةةاندتم لتوصةةي  اللجنةة  التنفيذيةة  باسةةح وفةةود أمريجةةا ا
ممشلو وفود: بنغالد  وإشيوبيا  أما الوفةد اإلسةرا يلي فلةح يجةد مةا يبةرر بةم امتناعةم عةا 
التصويت علو توصي  اللجن  التنفيذي  إال عدح وجود نسا  في عضوي  مجلس البةورى 
الس ودي  وقةد أجةد ر ةيس الوفةد السة ودي فةي جلمتةم ب ةد صةدور القةرار التةزاح مجلةس 

مخا بةةاً أعضةةا  المجلةةس  إنجةةح قةةد وضةة تح  قةةاللنتةةاح الساسةةي لالتحةةاد، والبةةورى با
السةةاس لبنةةا  جسةةور مةةا التفةةا ح والت ةةاوا واإلخةةا   وإننةةا نت لةة  إلةةو أا ن مةةل م جةةح 

 جمي اً حتو يجتمل بنا  الجسور( 
 

تباغسوتبيدا  ما تايالند( تقرير لجن  البةرق الوسة  أمةاح ب د أا ألقت السيدة بينساك  .4
جلةةس االتحةةاد تحةةدم ممشةةل الوفةةد الفلسةة يني السةةيد عبةةد ل عبةةد ل، م ترضةةاً علةةو م

التقريةةر ب نةةم ال ي جةةس بصةةورة موضةةوعي  مةةداوالت اللجنةة  ومناقبةةاتها، مبةةيراً ببةةجل 
 خاص إلو النواقص التالي  في التقرير:

 

  المساواة في الموقأ ما ال نأ وتجا ل السبب الساسي لل نةأ و ةو اسةتمرار
الحةتالل اإلسةةرا يلي، واسةةتمرار بنةةا  المسةةتو نات  و ةذا مةةا جةةرى ذجةةر  فةةي ا

 اجتما  اللجن  ولح يبر إليم التقرير 

  إلغةةا  االنتخابةةات الر اسةةي  والبرلمانيةة   اللةةح يبةةر التقريةةر إلةةو أسةةباب ت جيةةل
  والذي ي ود إلو سياسات القم  والحصار التي تمارسها إسرا يل الفلس يني 

 المحتل  وأا ال  1967قرير وض  القدس باعتبار ا جز اً ما أراضي تجا ل الت
 حق إلسرا يل فيها 

  تجا ةةل التقريةةر اإلبةةارة إلةةو البرلمةةانييا الفلسةة ينييا السةةت  الم تقلةةيا والةةذيا
 الب الوفد الفلس يني في اجتمةا  اللجنة  بضةرورة إ ةالق سةراحهح مة  سةا ر 

 الم تقليا الفلس ينييا 

  عجةس اجتماعةات اللجنة  فةيلفلس يني إلو مزيد مةا الموضةوعي  ودعا المندوب ا
أشنا  مناقب  التقرير دعا السيد أحمد القادري، عضو الوفد المغربي، إسةرا يل إلةو و

دح البيوت، وضرورة االعتراأ  احتراح حقوق اإلنساا والتخلي عا أعمال القتل و
 بحقوق الب ب الفلس يني 

 

جلس االتحاد دعا ر يس مجلس االتحاد وأعضا  المجلس إلو في بداي  الجلس  الولو لم .5
صمت حداداً علو وفاة المرحوح ب يب المنصوري عضو اللجن  التنفيذي   قيق الوقوأ د

 108لالتحاد البرلماني الدولي الذي وافتةم المنية  قبةل يةوميا مةا بداية  أعمةال المةؤتمر 
قةد انتخةب ل ضةوي  اللجنة   ليبي ( ما الجما يري  ال لالتحاد  وجاا المرحوح المنصوري

لمجلةس االتحةاد فةي جنيةأ فةي أيلةول  171التنفيذي  في االتحةاد أشنةا  ان قةاد الةدورة الةـ 
  وسوأ يقوح المجلس بانتخاب بديل عنم فةي دورتةم 2002 سبتمبر  ما ال اح الماضي 

  2003القادم  في جنيأ في أجتوبر تبريا أول 
 

*  *  * 
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