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 تقرير األمانة العامة لالتحاد 
 حول أعمال ونتائج

 المؤتمر السابع بعد المائة لالتحاد البرلماني الدولي
 واجتماعات الدورة السبعين بعد المائة لمجلس االتحاد

 
 ( 23/3/2002-17) مراكش 

 
 تمهيد :

  
 ع،ة الم،جها  ما  تنفيذاً للقرار الذي اتخذه مجلس االتحاد  الررلمادنا الا ،لاا ،القدباا رقرا،  الا

مجلس الن،اب المغررا لعقا  المامتمر الررلمادنا الا ،لا ال ادر  رعا  المداا  لاا المملبا  المغرريا ا 
-احتبنت م ينا  مارابا المغرريا  لاا الفتارة ماد راي  ال ادر  علار ،الشدلا  ،العلاري  ما   ذار

،اجتمدعادت الا ،رة اجتمدعدت الممتمر ال در  رع  المدا  لالتحد  الررلمدنا الا ،لا  2002-مدرس
 ال رعي  رع  المدا  لمجلس االتحد .

 
لاادرف لااا اااذه التااادارة الررلمدنياا  ال ،لياا  الهدماا  ممشلاا، مدااا  ،شمدنياا  ،علااري  ررلمدناادً ماا  
ررلمدندت العدلما ردإلبدل  إلى ،ل،  مالحاا  تمشا  الع يا  ما  منامادت المام المتحا ة ،ال اليب 

نامدت الررلمدنيا  اإللليميا  ما  بامنهدت االتحاد  الررلمادنا الحمر ال ،لا ،الي،ن ب،ا ،رعض الم
العرراااا المجلااس الاا،فنا الفل اافيناا االتحااد  الررلماادنا اإللريقاااا الررلمااد  ال،ر،راااا مجلااس 
أ،ر،ردا ،اتحد  ررلمدندت ال ،  العبدء لا منام  الممتمر اإل الماا ،ررلمد  أمريبد الالتيني  

 ،غيراد. …
 

لعدم   ليمد يلا تقريراً يتبم  م،جزاً ل،لدا  الممتمر ، ،رة المجلس ،أررز النتداج ،تق م المدن  ا
التا تمخبت عنهمد ا بذلف يتبم  التقرير عربدً لنلف  ال،ل،  الررلمدني  العرري  ،نلدف ،ل  

 المدن  العدم  لالتحد  الررلمدنا العررا خال  اجتمدعدت الممتمر . 
 

 

  حاالفتتــا جلسة – أوالا  

 
جرت جل   التتدح الممتمر ال در  رع  المدا  لمجلاس االتحاد  لاا ال ادع  ال ادرع  ما  م ادء يا،م 

لااا ل اار الماامتمرات رم يناا  ماارابا تحاات رعدياا  ،رحباا،ر  17/3/2002الحاا  ال،الاا  لااا 
 دحب الجالل  الملف محم  ال د سا عدا  المملب  المغرري  اللقيق ا حفاه هللا. ،ل  ألقى جاللته 

 حف  التتدح الممتمر البلم  الهدم  التدلي تلا 
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 الحمد هلل، والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآله وصحبه،
 

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، 
 

يفياب لاا أ  ألتاتش ألاغد  ماامتمر االتحاد  الررلمادنا الا ،لاا لمااد يج ا ه ما   يمقرافيا ا تعتراار 
  ت،ري  المغرري . بمد ي رنا أ  ألي  رماد يجمعناد ما  عما  رااا  ، م،با ما  ج،ار الملبي  ال

أج  تر يخ القيم الب،ني  المشلىا للحري  ،حق،ق اإلن د  ،ال الم ،إلادع  شقدلا  الحا،ار ،االنفتادح 
 ،الت دمش ري  الحبدرات ،اللع،ب. 

 
. بمد أعرب ع  اعتزازي ،إنا أن،ه رجه،  منامتبم الم، ،ل ا م  أج  انت در اذه القيم العليد

ردحتبد  المغرب لملتقى اتحد بما الذي يع  رمشدر  البمير الحا للعدلما لماد تمشل،ناه ما  لارعي  
 يمقرافي ا ،تعريار  اد ق عماد يخادلج لاع،رند ما  للاا ،انلاغدالتا ،ماد تعلقاه علايبم ما   ماد  

عاادم علااى ال ااعي ي  ،تفلعاادتا لااا إيجااد  إجدراادت متند ااق  ، يمقرافياا ا لح اا  تاا رير اللاا   ال
 ال،فنا ،ال ،لا. 

 
،إننا أعترر لقدء ممشلا اللع،با م  مختلف القدرات ،الا ،  ،الشقدلادتا علاى أرض رلا  عرراا 
إ الما عريا يتبم  ر دل  ادم ا مفد اد أ  مد يعرله عدلمند إنمد ا،  راع جهدالت ال   ام 

 ل ه. حبدراتا ،ت بي  تفدعلهدا الذي يع  ح،اربم المشمر أح  ر،ا
 

بمد أ  عملبم على إلدع  شقدل  ال يمقرافي ا ب  اة ندجع  لت رير الخالفا على الم ات،  الا ،لاا 
رفرق الح،ار ،الت دمشا ،احترام الحا لا االختالفا له، خير تعرير ع  ب،  ال يمقرافي  تا  

رات ألباا  ، اايل  للقباادء علااى اإلرااادب ،التفاارف ،اإلل اادءا ،إيجااد  حلاا،   االمي  لباا  التاا،ت
 ،النزاعدتا لا لتى أنحدء العدلم.

 
،إ  المغاارب الااذي يقاا م نم،ذجاادً متمياازاا لتفدعاا  الحباادرات ،الشقدلاادتا ،الااذي يااا  راااا اً لااا 
انتهدج الحل،  التفد،بي  ال لمي  ،ال يمقرافي ا لا محيفه الجه،ي ،ال ،لاا ليعرر عماد ي اد،ره 

منفااا القاا،ة ،التقتياا ا لااا حااا اللااعب ماا  للااا ،ماارارةا إزاء رباا،ب الحب،ماا  اإل ااراايلي ا ل
الفل فينا العز  ،إرال   مدء الرريدء ي،ميدًا ر   اعتمد  الخيدر الحبدري للتفد،ضا لا إفادر 

 اللرعي  ال ،لي . 
 

،بمد ا، الل   لا ب  ارف ع يبا لإ  الم  ل  ينرشاا ما  اليا سا ،منفاا التادريخ يمبا  أ  
 راً حتميدًا ل  إرا ة ال الم ،الع  ا ،إلادع  الما  ال را   ،ام  العنف ،العنف المبد  ا لي ت ل

أ  تنت ارا ،ال  ايمد لاا منفقا  مها  ال ياد ا التاا ما  حاا اللاعب الفل افينا اللاقيا أ  يقاايم 
 ،لته الم تقل  ليهدا ،عد متهد الق س اللريفا رمزاً للتعديا ،التبدم ا ،التآخا ري  ب  لع،ب 

 ، يدندت منفق  اللرق ال، ف. 
 

،راانفس اللااع،ر الماازيج ردالنلااغد  ،الماا ا ألااي  رحااري منامااتبم العتياا ةا علااى تلااجي  الاا ،  
على تحقيا التنمي  الم ات يم ا ،تقلايي االنعبد ادت ال الري ا  -خ ، دً اإللريقي  منهد –الندمي  

فدماد لشق  الم ي،ني  ،لمنفا الع،لم  التجدري . ، ترقى ال يمقرافي   ،ري  ،مه  ة مد لم يتم إع
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مبم،ندً الت اد يدً ،اجتمدعيادًا ،رلا  با  ألابد  التهمايا ، ا،ء المعدملا  عا  المحار،مي ا ،ال 
  يمد الن دءا ن ف المجتم ا ،الففد  ،اللردب عمد  الم تقر  ،أمله.

 
إ  م،اجها  ملاادب  الع اار التااا تتجاد،ز الحاا ،  ال،فنياا ا تلاازم الررلمدنادت ماا  خااال  اتحااد بما 

لا إبفدء نزع  إن دني  على الع،لم  ،إلدم  نادم  ،لا ج ي ا أبشر  يمقرافي   ردلقيدم ر ،ر لعد ا
 ،إن دلد ،تبدمندً .

 
،إننا لعلى يقي  أ  مراباا ملتقى الممتمرات ال ،لي ا التا له ت ميال  اتحد  المغرب العرراا 

ن دني ا  تله  ،المنام  العدلمي  للتجدرةا ،إعفدء  لع  ل،ي  لرر،ت،ب،  بي،ف، ،اإليب،ل،جيد اإل
تعزيز الرع  الررلمدنا لل يرل،مد ي ا رلب  يجعا  ما  اتحاد بم لاريبدً أ د ايدًا للمنامادت المميا  
 ،مب،ندت المجتم  الم نا ال ،لاا م  أج  رر،ز م،افن  عدلمي  لدعل  ا ،رندء  يمقرافي  ب،ني .

 
ماا  حر ااا علااى جعاا  ، ااتج ،  لااا المملباا  المغررياا ا ،عدالهاادا خياار م اادن  لبااما انفاللاادً 

 المغرب مندرة ملع  لل يمقرافي ا ،ملتقى للت،الا ري  اإلرا ات الرندءةا للح،ار ،ال الم. 
 

،إذ أرحب رممشلا لع،ب العدلما بي،لدً أعزاء على رل  متلر  رفبادا  ال يمقرافيا  الررلمدنيا ا 
 لإننا أ ع، هللا تعدلى أ  يت،ج أعمدلبم ربدم  النجدح.

 
 ،رحم  هللا تعدلى ،رربدته. ، ال الم عليبم

 
 

 
،بد  الملدرب،  لا أعمد  الممتمر ل  ا تمع،ا لر  ذلف إلى بلم  م  ال تدذ عر  ال،اح  
الرابااا ا رااايس مجلااس الناا،اب المغررااا أعاارب لااا م ااتهلهد عاا  االمتنااد  ،اللاابر ،العرلااد  

ا بمااد رحااب ال ااي  لجاللاا  الملااف محماا  ال ااد س علااى رعديتااه لعمااد  الماامتمر ،التتاادح ألااغدله 
الرابا رجمي  الملدربي  لا الممتمر ،تمنى لهم إلدما  فيرا  لاا المغارب ،عماالً مشماراً. ،نا،ه 
ال ي  الرابا ع  تق يره لل ،ر الردلغ الامي  الذي لدم ره االتحد  الررلمدنا ال ،لا لا نلر شقدل  

م الماااد ي ،المعنااا،ي ال يمقرافيااا  ،تعمياااا مفدايمهاااد ،ت، اااي  مجااادالت تفريقهاااد ،تااا،لير الااا ع
 لممدر تهدا ،بذلف لجه، ه لا خ م  ال لم ،الم  ،اال تقرار ،ال ع،ة للح،ار م  

 أج  رندء عدلم ج ي  أبشر ع الً ،إن دلدً ،تبدمندً .
 

،ألاد  ال اي  الرابااا ردل،شيقا  التاا ألراااد مامتمر ني،يا،رف لرم اادء الررلمدنادت ال،فنياا  
ا المغررااا لااا  اايدغتهد ا ردعتردراااد ررناادمج عماا  ( ،أ ااهم الررلماادن 2000 -) ب/أغ اافس 

لالتحد  الررلمدنا ال ،لا ،للررلمدندت ال،فنيا  لاا ال ان،ات المقرلا  ا ال ايمد علاى  اعي  إعفادء 
 رع  ررلمدنا لعم  المم المتح ة .

 
،ت،لف ال ي  الرابا لا بلمته ح،  ال،ب  ال ،لا مليراً إلاى أناه يت ام رتنادما أ اردب 

اال تقرار ،انتلدر الحر،ب ،النزاعدت الندتج  ع  ع م احترام اللرعي  ال ،لي  لا الت،تر ،ع م 
بشير م  المندفا ا ال يمد لا منفق  اللرق ال، ف ا ممد يه   م تقر  الرلري  رع،الاب ،خيما  

. 



 4 

 
،على ال عي  االلت د ي لإ  جازءاً ما  العادلم يعارف الرخادء ،الت اد  الا،لرة ا،الجازء 

أج،اء المجدع  ،الفقر ،المي  . ،ابذا تتعما اله،ة ري  اللمد  ،الجنا،با مماد اآلخر ير ف لا 
 يم ي إلى مزي  م  اإلحردف ،العنف ،التفرف .

 
،ألدر ال ي  الرابا إلى أ  المهم  المربزي  ،الم تعجل  لبا  القا،  المحرا  لل االم لاا 

ته ف إلدم  عدلم ال ر ي  ليه عا  العدلم تتمش  لا  ل  المنتام ال ،لا إلى اتخدذ لرارات جريا  ت 
ال الم ،التعد،  ،احترام حق،ق اإلن د  ،التعديا ري  الشقدلدت ،الحبدرات . ،اذا يتفلب رل،رة 
 يد   الت د ي  ،اجتمدعي  ،أمني  لادمل  ،متبدملا  ما  خاال  إعماد  مراد ن القادن،  الا ،لا لاا 

االلت ااد ي  ،االجتمدعياا  للعنااف لااض النزاعاادت البراار  ،القباادء علااى باا  ال ااردب ال يد ااي  ،
 ،اإلرادب.
 

،رع  أ  ا تعرض ال ي  الرابا القبديد التا  يندللهد الممتمر الررلمدنا ال ،لا أعرب 
ع  الما  لاا أ  تلاب  اجتمدعادت مارابا محفا  رادرزة لاا النباد  الملاترف إليجاد  الحلا،  

 المالام  لجمي  ملدب  العدلم .
 

ف،ض المم المتح ة لالجاي ا الذي نق  إلى الملادربي  لاا شم تح   ال ي  ر،  ل،ريرزا م
حف  االلتتادح ر ادل  ما  الماي  العادم للمام المتحا ةا ال اي  با،لا عناد . ألادر ال اي  عناد  لاا 
ر دلته إلى أ  الممتمر ينعق  علي  انعقد  ممتمر م،نتيري لا المب يف ،الذي يه ف إلى م دع ة 

نمياا  الم اات ام . ،أعاارب ال ااي  عنااد  عاا  الماا  لااا أ  ي اادن  العاادلم الناادما ،التلااجي  علااى الت
الررلمادني،  أااا اف المامتمر. بمااد أعاارب عا  الماا  لاا أ  ي ااهم الررلماادني،  لاا النبااد  باا  
اإلرادب م  خال  إ  ارام التلريعدت التاا ما  لا نهد ،با  لارار مجلاس الما  الا ،لا رلام 

المي  العدم للمم المتحا ة ر اميا  إعفادء رعا  ا م،ب  التنفيذ. ،ن،ه 11/9/2001ا تدريخ 1373
ررلماادنا لنلاادف الماام المتحاا ة ماا  خااال  اتفدلياا  التعااد،  الم،لعاا  رااي  االتحااد  الررلماادنا الاا ،لا 
،المم المتح ة. ،لا  أ، اى الماي  العادم الجمعيا  العدما  للمام المتحا ة رمانش االتحاد  الررلمادنا 

ر اادل  أ  ال ااي  عنااد  يتفلاا  إلااى لتاارة ليهااد المزياا  ماا  الاا ،لا ،بااعي  مالحااا ليهااد. ،أباا ت ال
 التعد،  ري  المنامتي . 

 
رع  ذلف ألقت ال ي ة نجم  ار  هللاا رايس مجلس االتحد  الررلمدنا الا ،لاا بلما  االتحاد  
ل عررت لا م تهلهد ع  اللبر ،االمتند  إلى الملف محم  ال د سا عدا  المغربا على تفباله 

لممتمر ،التتدحه له. ،ن،ات را   الررلماد  المغرراا باد   اامادً ،ماد يازا  عبا،ا ررعدي  أعمد  ا
نليفدً لا االتحد  . ،لا إلدرة إلى ال،بدع ال ،لي  الراان  ، الحرب ب  اإلرادب لدلت ال ي ة 
ار  هللا أنه ردلرغم م  أ  االتحد  الررلمدنا ال ،لا ل  حد،  منذ ممتمر عمد  أ  ي ه  م،با،ع 

رااي  الحباادرات إال أ  العماا  اإلرااادرا الااذي جاار  لااا ال،الياادت المتحاا ة لااا  اارتمرر الحاا،ار 
)أيل، ( م  العدم المدبا يمب  أ  اإلرادب يحد،  ت مير ب  مد أمب  الت،   إليه خاال  تفا،ر 
المجتم  الحبدري. ،رينت رايس مجلس االتحد  أ  العلم ،ال ي  اماد حجار الزا،يا  لاا الم اعى 

ال،ج،  ا ،لب  المم ف أ  اذي  العدملي  ل  أ اء ا اتخ امهمد ما  لرا  اللاربدت اإلن دنا لفهم 
اإلرادري  التا جمعت ري  ال ،ات الع ري  للع،لم  ،التع ب ال ينا. ،أ،بحت ال ي ة ار  هللا 
أ  العمد  اإلرادري  ل  أبّرت رداللت د  العدلما. ،أب ت أنه ما  أجا  مبدلحا  اإلراادب يجاب 
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الع،لما  رحيا  تبام  م ادلش الفاادت المهلام  ما  المجتما ا ،الفاادت الفقيارة التاا إعد ة ت،جيه 
 يمب  أ  تق  لا م ي ة لربدت اإلرادب.

 
،ح،  التعد،  م  المم المتح ة أ،بحت ال ي ة ار  هللا أ  العاللا  راي  المنامتاي  تمبا  

ح،  البشير م  القبديد أ  الررلمدندت لد رة على اإل هدم لا الح،ار ح،   يد   ،ب  القرارا ،
 التا تهم جمي  لع،ب العدلم . 

 
،أ،بحت ال ي ة ار  هللا أ  ال،ب  لا اللرق ال، ف مقلا للغديا . ،ت،جهات ردلخفادب 

 إلى البني ت اإل راايلا ،المجلس ال،فنا الفل فينا متمني  أ  يعم ال الم لا المنفق  . 
 

 ادحب الجاللا  الملاف محما  ال اد سا ،لا ختدم بلمتهاد باررت ال اي ة ارا  هللا لابراد ل
ملاااف المغاااربا ،أعررااات رد ااام جميااا  أعبااادء المااامتمر عااا  تمنيااادت الجميااا  للمغااارب ردلتقااا م 

 ،االز ادر.
 

ا   جدول أعمال المؤتمر -ثانيا

 
 تبم  ج ،  أعمد  ممتمر مرابا الرن،  اآلتي  ت

 
 انتخدب رايس ،ن،اب رايس الممتمر ال در  رع  المدا  . .1
   إ راج رن  إبدلا لا ج ،  أعمد  الممتمر . را   إمبدني .2
 مندلل  عدم  ح،  ال،ب  ال يد ا ،االلت د ي ،االجتمدعا لا العدلم . .3
 ،ر الررلمدندت لا تف،ير  يد   عدما  لاا ع ار الع،لما  ،المم  ادت متعا  ة الفاراف  .4

 ،اتفدلدت التجدرة ال ،لي  .
 ل عم الررلمدنا لرر،ت،ب،  بي،ت، .علرة أع،ام رع  الري، ت الت ا،ر العدلما للريا  ،ا .5
 ته ي  لل يمقرافي  ،حق،ق اإلن د  ،المجتم  الم نا ت -اإلرادب  .6

إ هدم الررلمدنادت لاا مبدلحا  اإلراادب الا ،لا ،معدلجا  أ اردره رها ف الحفادا علاى ال الم 

 . 1،الم  ال ،ليي  

للمام المتحا ة  ال اد ر عا  مجلاس الما  1397 ،ر الررلمدندت لا  عم تنفيذ القرار رلام  .7
ا ،خ ، اادً الفقاارة التااا يعراار ليهااد المجلااس عاا  التزامااه  2002 ذار/-/ماادرس12رتاادريخ 

بام  حا ،   منا   -إ ارااي  ،لل افي   -"ررمي  منفقا  تعايا ليهاد جنرادً إلاى جناب  ،لتاد  

 2،معترف رهد " .

 
 

 

                                           
 اذا ا، العن،ا  الم،ح  للرن  اإلبدلا الذي ألر الممتمر إ راجه لا ج ،  أعمدله 1

 اذا ا، عن،ا  الرن  اإل تعجدلا الذي لرر الممتمر إ راجه لا ج ،  أعمدله رفلب م  اللعر  المغرري  2
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ا   الالطلبات الخاصة بإدراج بنود إضافية أو استعجالية في جدول األعم -ثالثا

 
تقا مت علاار لااعب أعباادء لااا االتحااد  رفلرادت إل راج رناا،  إباادلي  لااا جاا ،  أعمااد  

 الممتمر ال در  رع  المدا  ا ،ذلف على النح، التدلا ت
 

الشعبة صاحبة 
 الطلب

 تاريخ استالم الطلب عنوان البند المقترح

الحدجاا  الملحاا  إلااى عماا  ررلماادنا ل،لااف الت ااحر  الكويت
ع  ما  الراباا الزراعيا  الذي يه   م دحدت ،ا 

،الغدراادت علااى امتاا ا  العاادلم ا خد اا  لااا إلريقيااد 
جن،ب ال حراء ا ،بر،رة تلجي  الجه،  ال ،لي  

 لمبدلح  اذا الخفر 

2/1/2002 

 2/1/2002 اإلرادب ت ته ي  لل يمقرافي  الهند

جمهورية إيران 
 اإلسالمية

الااا ،ر الحيااا،ي للررلمدنااادت لاااا مبدلحااا  اإلراااادب 
،الجريم  المنام  ا ،ر ا،رة خد ا  إنتادج  ال ،لا

،تاار،يج المخاا رات ا بلاارف م اارا للحفاادا علااى 
 ال الم ،الم  لا العدلم

7/1/2002 

 15/1/2002 إ الح نادم المم المتح ة  العراق

النلدفدت اإلرادري  الم،جه  ب  ب،رد م  أراباا  كوبا
 ال،اليدت المتح ة

25/1/2002 

ألمانيا ) بدعم 
، كندا  من بلجيكا

، الدانمارك ، 
النرويج 

 وبريطانيا (
 
 

مبدلحااااا  اإلراااااادب ت  ،ر الررلمدنااااادت ،المجتمااااا  
 الم نا 

4/2/2002 

 ،ر الررلمااادنيي  لاااا الت، ااا  إلاااى معداااا ة حااا،   مصر
اإلرادب ا تح    مدته ال د ي  ،، دا  مبدلحتاها 

 م  أج  بمد  ال لم ،الم  ال ،ليي  .

12/2/2002 

 12/2/2002   اإلرادب  ،  تمييز الحرب ب إسرائيل

ال ي  الخدرجا ،ال يد ادت الندلعا  للرلا ا  الندميا  ت  إيطاليا
 الج،انب القدن،ني  ،االلت د ي  ،المدلي 

14/2/2002 

 15/2/2002 التجد،ب م  الب،ار  الفريعي  لا الرل ا  الندمي  جنوب إفريقيا

 
 

،أعلا  ممشلا،  -جميا  الفلرادت المق ما   ا تعرض الممتمر لاا ر ايا  جل اته العدما  ال،لاى
اللعب لا ت الب،يت ،العاراق ، ب،راد ،إيفدلياد ،جنا،ب إلريقياد عا   احب فلرادتهم. ،فلاب إلاى 

م ر ،إ رااي  ( التا تقا مت رفلرادت لمندللا   -ألمدنيد  -إيرا   -ممشلا اللعب الخر  ) الهن  
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م،حاا  . ،لاا  ،الااا الماامتمر  االتفاادق علااى عناا،ا  -م،باا،ع اإلرااادب تحاات عنااد،ي  مختلفاا  
ردلت فيا الجمدعا علاى مندللا  م،با،ع اإلراادب . ،اتفاا ممشلا، اللاعب الخماس علاى ت،حيا  

 عن،ا  الرن  بمد يلا ت
 

تهديد للديمقراطية وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني:  -" اإلرهاب 
إسهام البرلمانات في مكافحة اإلرهاب الدولي ومعالجة أسبابه 

 على السلم واألمن الدوليين."بهدف الحفاظ 
 

،رعاا  إلاارار إ راج الرناا  أحااد  الماامتمر الرناا  الج ياا  إلااى اللجناا  ال يد ااي  ل را ااته ،،باا  
 ملر،ع لرار ح،له .

 

ا   اجتماعات اللجان-رابعا

 
 

 اجتمدعدت لجنتي  م  لجد  ال را   ال اام  ،امدت  107انعق ت لا إفدر الممتمر 
 

 ة القضايا السياسية واألمن الدولي ونزع السالح: وهي لجن –. اللجنة األولى   1
 

 عق ت اللجن  اجتمدعي  ندللت ليهمد ج ،  أعمد  تبم  الرن،  التدلي ت 
 
 إلرار محدبر ال ،رة التا عق ت لا ادلدند. .1
  را   الرن  الرار  م  ج ،  أعمد  الممتمر ت  .2

 " دور البرلمانات في تطوير سياسات عامة في عصر العولمة
 ؤسسات متعددة األطراف واتفاقات التجارة الدولية " والم

 
 انتخدب مبتب اللجن  ال،لى لفترة تمت  حتى  ،رتهد العد ي  القد م . .3

 
لدمت اللجنا  لاا اجتمدعهاد ال،  ر را ا  الرنا  الرارا  ما  جا ،  أعماد  المامتمر. ،عينات 

لجن  ملر،ع القرار الذي لجن   يدغ  ل،ب  ملر،ع لرار ح،له. ،لا اجتمدعهد الشدنا ندللت ال
أع تااه لجناا  ال اايدغ  ،ألرتااه رعاا  إ خااد  عاا   ماا  التعاا يالتا ،عيناات ال ااي  أ،لفييااه )ماا  بناا ا( 

 مقرراً للجن  ليق م ملر،ع القرار رد مهد لا الجل   الختدمي  للممتمر. 
 

على بذلف لدمت اللجن  لا اجتمدعهد الشدنا رإعد ة انتخدب أعبدء مبترهد لفترة ج ي ة ،ذلف 
 النح، التدلات 

 
 رئيــس اللجنــة: السيد هانداليز )من ماليزيا(

 النائب األول للرئيس:  السيد غونلويه )من نيجيريا( 
 النائب الثاني للرئيس: السيدة بابا ديمتريو )من اليونان(
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بذلف عق ت اللجن  ال يد ي  اجتمدعدً خد دً لمندلل  الرن  ال د س م  ج ،  أعمد  الممتمرا 
،ا، الرن  اإلبدلا المتعلا رم،با،ع اإلراادب. ،لا  عينات اللجنا  لجنا   ايدغ  خد ا  إلعا ا  
ملر،ع لرار ألرته رع  المندلل  ،التع ي  ،عينت ال ي ة  لفد ) ما  الهنا ( مقاررة لتقا يم ملار،ع 

 القرار إلى الممتمر . 
 
 وهي لجنة التربية والعلوم والثقافة والبيئة: –. اللجنة الرابعة 2
 

 عق ت اللجن  أيبدً اجتمدعي  ندللت ليهمد ج ،  أعمد  تبم  الرن،  اآلتي ت 
 
 إلرار محدبر ال ،رة التا عق ت لا ادلدند. .1
 .107 را   الرن  الخدمس م  ج ،  أعمد  الممتمر  .2

 
 " عشر سنوات بعد الريو: التدهور العالمي في وضع البيئة،

 والدعم البرلماني لبروتوكول كيوتو."
 

 مبتب اللجن  الرارع  لفترة تمت  حتى  ،رتهد العد ي  القد م .انتخدب  .3
 

لدمت اللجن  لا اجتمدعهد ال،  رمندلل  الرن  الخدمس م  ج ،  أعمد  الممتمر ا ،عينت 
لجن   يدغ  إلع ا  ملر،ع لارار ح،لاه. ،لاا اجتمدعهاد الشادنا ندللات ،ألارت ملار،ع القارار 

الرلاادعا ) ماا  م اار( مقااررة لجناا  ال اايدغ  رتقاا يم  المقاا م ماا  لجناا  ال اايدغ  ،بلفاات ال ااي ة
ملار،ع القارار إلاى الجل اا  الختدميا  للمامتمر . ،بااذلف عما ت اللجنا  إلااى تج يا  الشقا  ر عباادء 

 مبتب اللجن  ال درا ،تم ي  لترة ،اليته إلى  ن  أخر ا ،ذلف على النح، التدلات 
 

 رئيس اللجنـــة : السيد كولوماكوريا ) من تشيلي ( 
 لنائب األول للرئيس: السيدة غاديانت ) من سويسرا ( ا

 النائب الثاني للرئيس: السيدة موتسوي ) من بوتسوانا (
  
 

ا       للمؤتمر: الختامية الجلسة  -خامسا

 
عقااا  المااامتمر ال ااادر  رعااا  المداااا  جل اااته الختدميااا  رعااا  اهااار يااا،م الجمعااا  ال،الااا  لاااا 

ال تدذ عر  ال،اح  الرابااا راايس مجلاس النا،اب  . ،ارت أت الجل  ا التا ترأ هد22/3/2002
المغرراا رايس الممتمرا رعارض التقادرير الا،ار ة ما  لجاد  ال را ا  حا،  رنا،  جا ،  أعماد  
الممتمرا ،ل م مقرر، اللجد  ملادري  القارارات التاا أعا تهد لجادنهما ،،الاا المامتمر علاى ااذه 

 القرارات ردلت فيا.
 

ال يد ااي  لااا االتحااد ا  –ممشلاا، المجم،عاادت الجغرالياا   شاام تعدلااب علااى من اا  الخفدراا 
معرري  ع  لبرام ،امتندنهم للمملب  المغرري ا ملبدً ،لعردً ،ررلمدندً ،حب،م ا على مد الل،ه م  

 ح   ،لد ة ،تبريم ،على ح   تنايم الممتمر الذي تمخض ع  نتداج رندءة ،مشمرة. 
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أحم  ارراايم الفدارا رايس المجلاس الا،فنا  ،ل  تح   رد م ال،ل،  العرري   عد ة ال ي 
ال اا، اناا رااايس االتحااد  الررلماادنا العرراااا لعراار عاا  اللاابر ،التقاا ير ل اادحب الجاللاا  الملااف 
محم  ال د سا عدا  المغربا على رعديته للغد  الممتمر ،على البلم  القيما  التاا خاي رهاد 

تق ير إلى مجلس النا،اب المغرراا علاى ماد أعبدء الممتمر لا حف  االلتتدح. بمد ،جه اللبر ،ال
رذله م  جه  ملح،ا لا تنايم الممتمر ، على الحفد،ة التا خي رهد أعبادء ال،لا،  الملادرب . 
باذلف عراار ال اتدذ الفاادار عا  االرتياادح للنتاداج التااا تام الت، اا  اليهاد لااا اجتمدعادت الماامتمر 

 ،م ا،الته. 
 

مجلس الن،اب المغرراا رايس الممتمرا بلم   يسشم ألقى ال تدذ عر  ال،اح  الراباا را
ختدمي  لبر ليهد جمي  المتح شي  الذي  عرر،ا ع  ملدعر حميم  تجده المملب  المغرريا  ،اعتاذر 
ع  أي تق ير غير مق ،  يمب  أ  يب،  ل  ح   لا الترتيردت الخد   رتنايم أم،ر الممتمر 

قاد  المامتمر علاى جميا  الم ات،يدت الررلمدنيا  . ،أ،بش أ  المغرب ل  أ،لت ااتمدمادً برياراً النع
،الحب،مي  ،اللعري . ،أعرب ال تدذ الراباا عا  ارتيدحاه للنتاداج التاا ت، ا  إليهاد المامتمرا 
معترراً أ  ااذه النتاداج ما  لا نهد أ  تعازز  ،ر المم  ادت التمشيليا  ،أ  تمبا   ،ر ال رل،مد اي  

 م  . الررلمدني  على جمي  ال ع ة ،لا العدلم أج
 

 شم أعل  ع  اختتدم أعمد  الممتمر ال در  رع  المدا  لالتحد  الررلمدنا ال ،لا. 
 

 
 

ا   الدورة السبعون بعد المائة لمجلس االتحاد البرلماني الدولي  -سادسا

 
 

انعق ت لا إفدر ممتمر مرابا أيبدً اجتمدعدت ال ،رة ال رعي  رع  المدا  لمجلس االتحاد  
 بم  ج ،  أعمد  ال ،رة الرن،  اآلتي  ت الررلمدنا ال ،لا ،ت

 
 إقرار جدول األعمال .1

 
 للمجلس  169إقرار محاضر اجتماعات الدورة  .2

 
 107اقتراحات متعلقة بانتخاب رئيس المؤتمر  .3

 
 قضايا متعلقة بالعضوية في االتحاد .4

 أ( فلردت االنت دب ،إعد ة االنت دب إلى االتحد 
 ب( أ،بدع رعض اللعب العبدء

 
 الرئيستقرير  .5

 للمجلس 169أ( ح،  أنلفته منذ ال ،رة 
 ب( ح،  أنلف  اللجن  التنفيذي  
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 2001التقرير السنوي لألمين العام حول أنشطة االتحاد للعام  .6
 

 2001نتائج السنة المالية  .7
 

 تقارير حول المؤتمرات التي عقدت مؤخراا وكذلك االجتماعات التخصصية .8
ردلفرن اي   حا،   " الررلماد  ، ليا  الميزانيا ا         ن ،ة للررلمدندت اإللريقيا  الندفقا  (أ

 ال يمد بم  رمي  الم د،اة ري  الن دء ،الرجد  "
 االجتمدع الررلمدنا رمند ر  الممتمر الرار  ل،زراء منام  التجدرة العدلمي . (ب

الممتمر ح،  الحا ال ،لا اإلن دنا م  أج  حمدي  الما نيي  لاا حادالت النازاع   ج ( 
 ا إلريقيد .الم لش ل

 
 التعاون مع منظمة األمم المتحدة  .9

 
 إصالح االتحاد البرلماني الدولي .10

 
 بناء مقر جديد لالتحاد البرلماني الدولي في جنيف .11

 
النشاط الذي يقوم به االتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز الديمقراطية والمؤسساات  .12

 البرلمانية في العالم .
 

 ان المتخصصةأنشطة األجهزة العامة واللج .13
 يق،م المجلس ر را   تقدرير الجهزة ،اللجد  التدليا  ا بماد  ايق،م راإجراء انتخدرادت 

 للمند ب اللدغرة ت
 اجتمدع الن دء الررلمدنيدت (أ
 اجتمدع ممشلا الفراف لا عملي  الم  ،التعد،   لا ح،ض الرحر الريض المت، ف (ب
 لجن  حق،ق اإلن د  للررلمدنيي  (ج

 ي  ،عب، ر ي انتخدب عب، أ  - 1
 تقرير اللجن   - 2

 لجن  التنمي  الم ت يم  ( 
 انتخدب عب، أ ي  ،عب، ر ي  - 1
 تقرير اللجن  - 2

 لجن  القبديد المتعلق  ردللرق ال، ف (ه
 انتخدب عب، أ ي  – 1
 تقرير اللجن  – 2

 اللجن  المبلف  رعملي  تعزيز احترام الحا اإلن دنا ال ،لا (،
 لا لرريمجم،ع  ال، فدء ح،   ال،ب   (ز
 مجم،ع  اللراب  ري  الرجد  ،الن دء (ح

 

 االجتماعات البرلمانية القادمة  .14
 أ( الممتمرات النادمي 

 الممتمرات التخ  ي  ،االجتمدعدت الخر  (ت
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 انتخابات اللجنة التنفيذية .15

 
عق  مجلس االتحد  شالش  اجتمدعدت لمندلل  القبديد الم رج  لا ج ،  أعمدلاه ،ليماد يلاا 

 قرارات ، الت، يدت التا اتخذاد المجلس حيد  اذه القبديدت عرض لررز ال
 
 رئاسة المؤتمر السابع بعد المائة : .1

 
،الا مجلس االتحاد  ردإلجمادع علاى التاراح تقا مت راه رعاض ال،لا،  رترلايش ال اتدذ عرا  
ال،اح  الرابا ا رايس مجلس الن،اب المغررا ا راي ادً للمامتمر ال ادر  رعا  المداا  . ،لا  نقلات 
ال ي ة نجم  ار  هللا ا راي   االتحد  ااذه الت، اي  إلاى المامتمر لاا ر ايا  جل اته العدما  ال،لاى 

 ل،الا الممتمر على ذلف أيبدً ردلت فيا الجمدعا .
 
 انتخابات اللجنة التنفيذية : .2

 
بد  على المجلس انتخدب عب،ي  لا اللجن  التنفيذي  ليحال مح  ب  م  ال ي  غجيلير،  ) 

مدرف ( الااذي لاام يعاا  عباا،اً لااا ررلمااد  رااال ه ا ،ال ااي ة لدين اات،  ) ماا  بناا ا ( التااا ماا  الاا ان
اعتزلاات عملهااد لااا الررلمااد  البناا ي . ،لاا  ،الااا المجلااس علااى المرلااش الراا ي  الااذي تقاا مت رااه 
اللعر  ال انمدربي  ،ا، اآلن   ريدالر ي  ا ،على المرلش الر ي  الذي تقا مت راه اللاعر  البن يا  

ي  ج،  لريزر . ، ا،ف يبما  العبا،ا  الج يا ا  الما ة المترقيا  ل الفيهمد لاا عبا،ي  ،ا، ال 
 اللجن  التنفيذي  .

 
 االجتماعات البرلمانية القادمة : .3

 
 المؤتمرات النظامية :

 . 2003أرري  /  -/ ني د  12-6الممتمر الشدم  رع  المدا   دنتيدغ، ) تليلا (  -
ا 2002 ارتمرر/-/أيل، 27-23لمدا  لمجلس االتحد  جنيف ال ،رة الحد ي  ،ال رع،  رع  ا -

 ،تلقى االتحد   ع،ات لعق  اجتمدعدت لات
 ردلفلري  . -لا مدنيال  2003تلري  أ،  ) أبت،رر (  -أيل،  )  رتمرر (  -
 لا لن   ردلمملب  المتح ة . 3/4/2004/ إلى 28/3،خال  الفترة م   -
 
 
 دولي :عملية إصالح االتحاد البرلماني ال .4

 
،الاا المجلااس علااى اعتمااد  ال ال،ب الج ياا  لعماا  االتحااد  الررلمادنا الاا ،لا اعتراادراً ماا  

 ا ،الذي ينفلا م  ال دس التدلا ت 2002 رتمرر/ –أيل،  
 ممتمر ،اح  م،   لا العدم ت تبيفه إح   ال ، ا لا رري  ب  عدم . -
 جنيف خريف ب  عدم.اجتمدع م غر لمجلس االتحد  يعق  لا مقر االتحد  لا  -

 ردإلبدل  إلى اجتمدعدت اللجد  المتخ   .
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 27-25 ااتعق  لااا جنيااف لااا الفتاارة ماا   2002،ردلن اار  الجتماادع أيلاا،  ) اارتمرر( 
 رتمرر( اجتمدعادت الا ،رة الحد يا  ،ال ارعي  رعا  المداا  لمجلاس االتحاد  ا لاا -)أيل، 

 إفدر المعفيدت ال د ي  التدلي ت 
 

 جدول األعمال:
 
 تتدح االجتمدع ال -1
 مندلل  ح،  م،ب،ع التم،ي  م  أج  التنمي   -2
 جل   ا تمدع خد   ح،  م،ب،ع التم،ي  م  أج  التنمي   -3
  را   ،إلرار ملدري  ال،شداا المق م   -4
 اختتدم االجتمدع  -5

 
 المشاركون: 

 
عباا،ا مجلااس االتحااد  الممااشال  لباا  لااعر ا ردإلباادل  إلااى أعباادء  خااري  لت، ااي  تربيراا   -

،ر ،رة خد   رم دء الررلمدندتا رم دء ،أعبدء اللجد  الررلمدني  التا تهتم  –مدع االجت
) خم ا  أعبادء بحا  أل اى عا  با  عبا، لاا  –ردلقبديد المفر،ح  لا ج ،  العماد  

االتحد  م  رينهم امرأة ،اح ة على الل . ،يمب  لل،ل،  أيبادً ا افحدب م تلادري  ، اياا  
  برتدري .

 ،ي  ع  ب  م  ررلمدندت العبدء المنت ر .،ل،  تتب،  م  عب -
 
 اتتم  عا،ة جميا  المالحااي  الاذي  يا ع،  ر ا،رة منتاما  إلاى المامتمرات  – المالحظون -

 النادمي .
 

  تتم  ع،ة ع   مح ،  م  البي،ف المتح شي  لمخدفر  االجتمدع. الضيوف المتحدثون:
 

لررلمدنا ال ،لاا ،غيراد م  اللخ يدتا  يتح   لا االلتتدح ت راي   االتحد  ا حفل االفتتاح :
 م  رينهم ممش  ع  ال لفدت ال ،ي ري  .

 
تعقاا  االجتمدعاادت لااا مربااز الماامتمرات الاا ،لا لااا جنيااف ال،الاا  إلااى جاا،ار  مكااان االجتماااع :

 مبتب المم المتح ة لا جنيف. 
 

ا    االتحاد في األخرى الخاصة والهيئات اللجان اجتماع – سابعا

 
 جن  القبديد الخد   ردللرق ال، ف ( اجتمدع ل1
 

رراد اا  ال ااي  تاادليرنيير )ماا  لرن ااد(. لاادرف لااا  18/3/2002عقاا ت اللجناا  اجتمدعهااد رتاادريخ 
 االجتمدعت

 ،ل  إ راايلا رراد   ارراادم ر،رغا رايس البني تا  -
 ،ل  لل فيناا رراد   أر، النجدا عب، المجلس التلريعا الفل فيناا  -
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 . أحم  لتحا  ر،را رايس مجلس اللعب الم ريا ،ل  م ريا رراد     -
 عب،ا  م  الر  . -

 
الحا الجميا  أ  الحارب لا  أ ت إلاى م  ادة بريارةا مخلفا  البشيار ما  القتلاى ،الم ادري  
الم نيي ا ،أ ت إلى تعميا البرااي  ،جعلت م  غير الممب  الت،   إلى ح  لل اراع . ،،الاا 

نااف اللااريرةا ،ا ااتر ا  منفااا الحاارب ،العنااف الجمياا  علااى باار،رة ،باا  حاا  لاا اارة الع
 ،اإلرادب ال دا  لا المنفق  رمنفا ال الم ،إلدم  الح،ار ري  الفرلي .

 
ا ،مرادر ة ،لاا عها  1397،أب  الملدرب،  على أاميا  لارار مجلاس الما  الا ،لا رلام 

متحاا ة ،الهيااادت المملباا  العررياا  ال ااع، ي  المياار عراا  هللاا ،المرااد رات التااا لدماات رهااد الماام ال
ال،ر،ري ا رمد ليهد المرد رة التا أفلقات لاا رادريسا ،االلتاراح الم اري حا،  اللقادء لاا لارم 
الليخ للتحبير لتلف المرد رة المتبمن  تمبي  رم دء الررلمدندت ال،ر،ري  م  ال فر إلى الق س 

 ،رام هللا م  رايس البني ت .
 

ينيت ماد تازا  تلاب  إفادراً  ادلحدً ال اتاندف ،ل   الجدنرد  على أ  خف  ميتل  ،رن،  ت
 المفد،بدت ال يد ي  ،إ  لرارات المم المتح ة اا ال دس لت ،ي  ال راع. 

 
،رعا  المندللاا  تلقاات اللجناا  رياادني  أحاا امد ماا  البني اات ،اآلخاار ماا  الجدنااب الفل اافينا. 

العما  علاى ،لاف إفاالق ،يتلدره الريدند  لا اإللدرة إلى الحدج  ل،ب  ح  للعنف ،البراايا ا ،
 الندر ،ا تاندف الح،ار ال يد ا ،بمد   الم  الم،افني .

 
،الفرق ال د ا ري  ريدني  تجلى لا أ  الريد  الفل فينا يح  ال لفدت اإل راايلي  على 
إنهدء احتاللهاد للمنادفاا ،رلا  الح ادر عا  ال الف  الفل افيني  ،إلغادء القيا،  التاا تعياا حريا  

 دس. الحرب  ل   الن
 

،أعرراات عاا  أ اافهد لغياادب ال،لاا   21/3/2002،لاا  اجتمعاات اللجناا  ماارة أخاار  رتاادريخ 
اإل راايلا ،أعرب ال،ل  الفل فينا ع  تق يره لجمي  المرد رات الجريا  التا عرر عنهد الخفردء 

 أشندء المندلل  العدم  لا الممتمرا ال  يمد مد جدء لا بلم  رايس مجلس اللعب الم ري. 
 

 اللجنة :  توصيات
 

ت دن  اللجن  جمي  المراد رات الررلمدنيا  ا ال ايمد مراد رة  .  ار،را راايس مجلاس اللاعب  -
يحبااره رم اادء ررلماادنا  12/4/2002الم ااري لعقاا  اجتماادع لااا لاارم اللاايخ رتاادريخ 

 إ رااي  ،لل في  ،أعررت اللجن  ع  رغرتهد ردلملدرب  لا االجتمدع.
ء رااي  ررلماادنيي  لل اافينيي  ،إ ااراايليي  لااا رام هللا ت اادن  اللجناا  أيباادً ملاار،ع عقاا  لقااد -

 رحب،ر راي ا الررلمدني  ال،فنيي  ،ممشلي  ع  االتحد  الررلمدنا ال ،لا. 
أعررت اللجن  ع  للقهد ر   المجلس التلريعا الفل فينا المنتخب  يمقرافيدً لم ياتمب  ما   -

 لهراً . 18االجتمدع ف،ا  
عق  اجتمدعهد أشندء اجتمدعدت االتحد  لا جنيف لا أيل،  ) عررت اللجن  ع  الم  لا أ  ت -

 لمتدرع  العم  الذي تعه  االتحد  الررلمدنا ال ،لا القيدم ره.  2002 رتمرر( 
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 اجتماع ممثلي األطراف المشاركين في عملية األمن والتعاون في حوض المتوسط: -2
 

لا حا،ض المت، اف اجتمادعهم  عق  ممشل، الفراف الملدربي  لا عملي  الم  ،التعد، 
العلري  على ادما اجتمدعدت الممتمر ال در  رعا  المداا  لالتحاد  الررلمادنا الا ،لا. ،لا  نادلا 

 االجتمدع ج ،  أعمد  ،ا   تبم  الرن،  اآلتي ت
 

 انتخدب رايس / أ، راي   االجتمدع العلري  .1
 إلرار ج ،  العمد  .2
 تقدرير ع  النلف ت .3

I.   تن ايا عمليا  الماا  ،التعاد،  لاا الرحار الرايض المت، اف لااا تقريار عا  أعماد  لجنا
 مرابا يق مه راي هد .

II.  معل،مدت ح،  أنلف  مجم،ع  لاراب  الررلمدنيادت المت، افيدت ا تقا مهد ممشلتهاد لاا
 لجن  التن يا 

إع ا   لي  م  أج  إنلدء جمعي  ررلمدني  لل ،  المت، في  على الم   الف،ي ا  را   ،شيقا   .4
 ح،  ال فدت ال د ي  لهذه الجمعي  الم تقرلي  .تحليلي  

القبديد المتعلق  رتنفياذ ال،شيقا  الختدميا  للمامتمر الررلمادنا الشدلا  حا،  الما  ،التعاد،  لاا  .5
 الرحر الريض المت، ف 

لبااي  اال ااتشمدرات المردلاارة ،إلاابدلي   –مندللاا  م،باا،عي  ت التنمياا  الملااترب  ،اللااراب   .6
 ال ي، 

ر ال،باا  لااا المت، ااف ا ال اايمد المرااد رات الررلمدنياا  الهد لاا  إلااى تعزيااز تقرياار حاا،  تفاا، .7
الم  ،التعد،  لا المنفق ا ،  را   الترتيردت الم تقرلي  البشر مالام  ابم  اذا اإلفدرا 

 لبا تب،  عملي  الم  ،التعد،   اخ  االتحد  الررلمدنا ال ،لا  لا المت، ف مشمرة .
رير ال،اجااب تق يمااه إلااى مجلااس االتحااد  الررلماادنا الاا ،لا ياا،م ال اارت القبااديد المتعلقاا  راادلتق .8

23/3/2002 . 
 

لااا باا  ماا ت الجزاااار ،لرن ااد  األعضاااء الرئيساايينلاادرف لااا االجتماادع ممشلاا،  عاا  
،الي،نااد  ،إيفدليااد ، الر   ،لرنااد  ،مدلفااد ،م،ناادب، ،المغاارب ، الررتغااد  ، اال،لينيد ، إ ااردنيد 

 تربياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا،ري  ،مبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،نيد ،تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا،نس ، 
االتحااد  الر، ااا ، المملباا  المتحاا ة ، لل اافي  ،االتحااد  الررلماادنا  وماان األعضاااء المنتساابين:

 العررا ،المجلس اال تلدري المغدررا.
 رلغدريد ،ألمدنيد ، ،ي را.  ومن المراقبين:

 
،ل   را االجتمدع اجتمدع للجن  التن يا ،اجتمادع  خار للن ادء الررلمدنيادت المت، افيدت. 

   االجتمدع إلى تقريري  ع  ح يلتا اذي  االجتمدعي . ،ا تم
   

،ل  ا تعرض الملدرب،  رن،  ج ،  العمد  رر،ح عدلي  م  الم م،لي  ،اتفق،ا لاا ختادم 
 مندللدتهم على الم،ر التدلي  ت
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الفلب إلى رايس لجن  التن يا التلد،ر م  رايس لجن  اللرق ال، ف ح،  إمبدني  راذ   -
،  م،باا،ع ال ااالم ،الماا  لااا المنفقاا  . ،علااى باا،ء نتااداج اااذه الملااد،رات جهاا  ملااترف حاا

  تتخذ اإلجراءات الالزم  لا االجتمدع القد م .
 
إلاارار اآللياا  الخد اا  رإلدماا  الجمعياا  الررلمدنياا  المت، اافي  لااا الماا   الف،ياا  . ،اتفااا  -

ااذه الجمعيا  نااراً لل،با   الجمي  على أ  الفترة الراان  لي ت اا الفترة المند ر  لت  يس مشا 
 المت،تر القدام لا اللرق ال، ف .

 
متدرع  العم  لتنفيذ ال،شيق  الختدمي  ال د رة ع  المامتمر المت، افا الشدلا  ) مر ايليد (  -

لتعزيز اللراب  المت، في  . ،ل  ا اتعرض الملادرب،   ار  ماذبرات تتعلاا ردلتنميا  الملاترب  
،ملاابل  الاا ي  . ،رعاا  المندللاا  تقاارر تبليااف ممشاا  اللااعر  ،م،باا،ع اال ااتشمدر  -،اللااراب  

اإليفدلي  تق يم ملخي للمذبرات ال ر  . ، ،ف تر    برتدري  االتحاد  الررلمادنا الا ،لا ااذا 
 الملخي لا ألرب ،لت ممب  م  ال ع،ة إلى التعليا عليهد .

 
،  عا  للقهام ما  تبرار الفلب رت،لير ،لت أف،  لالجتمدعدت ال ،ري  . ،عرر الملادرب -

إجراءات اإل الح التا  اتتخذ لاا االتحاد  لنهاد ال تلاير إلاى إمبدنيا  عقا  جل ا  عدما  لممشلاا 
عملي  الم  ،التعد،  لا المت، ف ا ،ال تخ يي ،لت الجتمدع لجن  التن يا لاا  ،رة ن اف 

با،ع رحيا  ال ن  الشدنا ) اجتمدعدت جنيف لمجلاس االتحاد  ( . ،فادلر،ا رإعاد ة الناار لاا الم،
 يت،لر على الل  ،لت الجتمدع لجن  التن يا .

 
الم،الق  على أ  االجتمدعدت المت، في  الم تقرلي  التا  اتعق  خادرج إفادر االجتمدعادت  -

النادمي  لالتحد  الررلمدنا ال ،لا  ،ف تم،  ع  فريا ميزاني  خد   لممشلا أفاراف العمليا  
دلم  ،التعااد،  لااا المت، ااف ا لااإنهم يرغراا،  لااا المت، اافي . ،لبااالً عاا  الماامتمر الخاادي راا

لقدءات للت ا،  لا لبديد أ د ي  تهم ح،ض المت، ف مش  ت الريا  ا الهجرة ا التعد،  االلت د ي 
 ،ال ي،  .
 
ت جي  اتخدذ لرار ح،  الفلاب الاذي تقا مت راه ألمدنياد لت ارش عبا،اً منت اردً لاا عمليا   -

رغرتهد لا إعد ة  را   المعيدر الاذي تمانش راه ااذه العبا،ي  المت، ف ا ل  لجن  التن يا أر ت 
 لر  اتخدذ أي لرار رخ ،ي الفلب اللمدنا .

 

ا   االجتماع التنسيقي للوفود البرلمانية العربية  -ثامنا

 
عق ت ال،ل،  الررلمدني  العرري  الملدرب  لاا المامتمر الررلمادنا الا ،لا ال ادر  رعا  المداا  

لاد،ريدً لتن ايا م،الفهاد إزاء القباديد المفر،حا  لاا المامتمر. ،لا  نادلا لا مارابا اجتمدعادً ت
 المجتمع،  ج ،  أعمد  تبم  الرن،  اآلتي ت 

 
 بلم  ترحيري  م  ال تدذ أحم  ارراايم  الفدار ا رايس االتحد  الررلمدنا العررا  .1
 بلم  ترحيري  م  ال تدذ عر  ال،اح  الرابا ا رايس مجلس الن،اب المغررا .2
 ترد   اآلراء ح،  الفلردت الخد   رإ راج رن  إبدلا على ج ،  أعمد  الممتمر .3
 الم،لف العررا م  التع يالت على أنام  االتحد  الررلمدنا ال ،لا  .4
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ترد   اآلراء ح،  أ،بدع اللعب العرراا الفل افينا ،إلارار رياد  ال،لا،  الررلمدنيا  العرريا   .5
 ينا عمدً لالنتفدب  الرف،لي  لللعب الفل ف

 أنلف  االتحد  الررلمدنا العررا الم تقرلي  .6
فلب اللعر  المغرري  إ راج رن  فدرن لا ج ،  أعمد  المامتمر يفدلاب را عم لارار مجلاس  .7

 .1397الم  ال ،لا رلم 
 

ترأس االجتمادع  اعد ة ال اتدذ أحما  اراراايم الفادارا راايس االتحاد  الررلمادنا العررااا 
،لا ر اي  االجتمدع ،لف الجمي   ليق   مت ، لارأ،ا الفدتحا   رايس المجلس ال،فنا ال ، انا.

 ترحمدً على أر،اح له اء االنتفدب  الفل فيني  الرد ل  . 
 

شم التتش ال ي  الفدار االجتمدع ربلم  ل يرة رحب لا م تهلهد رجمي  الخ،ة الررلمدنيي  
، ادً لاا ااذا الاارف ردلاذات العرب الملدربي ا ممب اً أامي  اللقدء ،التن يا لا الم،الفا خ 

 الذي يل  ليه الع ، ال هي،نا حرردً ،حلي  ب  اللعب العررا الفل فينا لا لل في  المحتل .
 

شم تح   ال ي  عر  ال،احا  الرابااا راايس مجلاس النا،اب المغرراا لرحاب ردلملادربي  
ال اي  الراباا العرب لا رل ام الشدنا المغربا ،تمنى لهام إلدما  فيرا  ،عماالً مشماراً. ،عارض 

الفلب الذي تق مت ره المغارب إل راج رنا  فادرن لاا جا ،  أعماد  المامتمر حا،   عام القارار 
الذي بد  مجلس الما  الا ،لا لا  اتخاذه لرا  يا،مي  ،الاذي يا ع، للمارة ال،لاى إلاى إلدما   ،لا  

 لل فيني  م تقل  لا لل في .
  
 

   المندلل  االتفدق على مد يلاتندلا المجتمع،  جمي  رن،  ج ،  العمد  ،بدنت ح يل
  
الم،القاا  علااى ترنااا الفلااب الم ااري حاا،  اإلرااادب برناا  إباادلا ،التن اايا ماا  اللااعب  -1

الخر  التا تق مت رفلردت ح،  نفس الم،ب،ع. ،العم  م  خال  لجن  ال ايدغ  علاى 
 تمرير اللبدر التا ير  الجدنب العررا بر،رة تبمينهد لا القرار. 

  
 ى المرد رة المغرري  المتعلق  ردلرن  الفدرن ،م دن ته.الم،الق  عل  -2
 

ت،جيه ر دل  رد م ال،ل،  الررلمدني  العرري  إلى القد ة العرب الذي   يجتمع،  لاا ريار،ت   -3
 لا ممتمر القم  العرري  الرار  .

 
  التاا إ  ار ريد  رد م ال،ل،  الررلمدني  العرري  لم دن ة االنتفدب  ،ا تنبدر الحرب الهمجيا -4

تلنهد إ رااي  ب  اللعب العررا الفل فيناا ،تلبي  لجن   يدغ  لهذا الريد  ما  ممشلاي  
 ع  ب  م  ت الر   ا  ،ري  ا لل في  ا لرند  ا المغرب .

 
التعرير لا بلمدت ال د ة رم دء ال،لا،  أشنادء المندللا  العدما  عا  م ادن ة المراد رة المتعلقا   - 5

ف التا تق م رهد  دحب ال م، المير عر  هللا ر  عر  العزيزا ،لا ردل الم لا اللرق ال، 
 عه  المملب  العرري  ال ع، ي  اللقيق  .
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م اادن ة الفلااب الااذي تقاا م رااه الخاا،ة لااا مجلااس اللاا،ر  ال ااع، ي لالنباامدم إلااى االتحااد   - 6
 الررلمدنا ال ،لا عن  عربه على مجلس االتحد  .

 
 + رقر،  عب،ي  إ رااي  ليهد. 12ر الذي اتخذته مجم،ع  إ  ار ريد  رإ ان  القرا - 7
 

 

ا   لالتحاد العامة األمانة وفد نشاط -تاسعا

 
لدربت المدن  العدم  لالتحد  الررلمدنا العرراا لاا أعماد  المامتمر ال ادر  رعا  المداا  لاا 

ه بالً م  مرابا ر،ل  ترأ ه ال ي  ن،ر ال ي  ر،لب،ج ا المي  العدم لالتحد  ا ،بم لا عب،يت
 المي  العدم الم دع  ،م ير العاللدت الررلمدني  .

 
،ل  لدرف ال،ل  رنلدف ملح،ا لا النلف  التا لدمت رهد ال،لا،  الررلمدنيا  العرريا  خاال  

 الممتمر ت

  لق  ،زع ال،لا  ماذبرة تبامنت تعريفادً رمختلاف أعماد  المامتمر ) جا ،  أعماد  المامتمر
مخت   .. أنلف  الهيادت الخر  .. الررنادمج العادم للعما  .. ،المجلس ا اللجد  ال اام  ال

 ،القبديد الخر  التا فرحت لا الممتمر(.
 

  لدم ال،لا  ردلتحباير لالجتمادع التلاد،ري الاذي عق تاه ال،لا،  الررلمدنيا  العرريا  لتن ايا،
 م،الفهد ح،  مختلف لبديد الممتمر .

 

 ا أجريات ما  مختلاف ال،لا،  لب اب الت ييا  لدرف المي  العدم لالتحد  لا االت ادالت التا
 للفلب العررا ح،  إ راج رن  إبدلا لا ج ،  أعمد  الممتمر .

 

  أجاار  المااي  العاادم أيباادً لقاادء ماا  ال ااي  إرااراايم لااد  ا المااي  العاادم لالتحااد  الررلماادنا
 اإللريقااا تاام ليااه الرحاا  لااا العاللاادت رااي  االتحااد ي  ،إمبدنياا  عقاا  اجتماادع لريااب للجناا 

 اإللريقا . -المتدرع  للممتمر الررلمدنا العررا 
 

  عقاا  ،لاا  المدناا  العدماا  أيباادً اجتمدعاادً ماا  ،لاا  الرارفاا  الررلمدنياا  للتعااد،  العررااا- 
ال،ر،رااا لالتفاادق علااى الترتيراادت المتعلقاا  ردنعقااد  االجتماادع ال اان،ي للحاا،ار الررلماادنا 

 رإيفدليد .ال،ر،را الذي بد  مقرراً لا ردليرم،  -العررا 
،ل  ،الا ال ي  ر،  مدرف ا أمي  عدم الرارف ا على ،جه  نار المدن  العدم  لالتحد  ر   
ار،ف انعقد  االجتمدع لا ردليرم، لي ت مند ر  . ،تم االتفدق على ت جي  االجتمدع حتى 

تمدع يتم ت،لير مبد  أبشر مالام  لعق ه . ) رع  الع، ة م  مرابا تم االتفدق على عق  االج
 ( . 6/2002/ 22،  21لا رر،ب   ي،ما 

 

*  *  * 
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