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 حـــــول

 أعمال ونتائج المؤتمر السادس بعد المائة 
 لالتحاد البرلماني الدولي واجتماعات الدورة 
 التاسعة والستين بعد المائة لمجلس االتحاد

 
 ( 15/9/2001-9بوركينا فاسو -) واغادوغو

 
 

 مقدمة:
 

البرلماني الدولي قبول الدعوة الموجهة  في إطار تنفيذ القرار الصادر عن مجلس االتحاد 
من الشعب  البرلماني  البوركيني  الستضاف  أعمال المؤتمر السادس بعد المائة  لتتحةاد احتضةن  

بعةةد المائةة   169العاصةةم  البوركينيةة  واغةةادوغو أعمةةال تةةذا المةةؤتمر واجتماعةةا  الةةدورة الةة 
. شارك في تذه 2001سبتمبر/-ن أيلوللمجلس االتحاد في لفترة ما بين التاسع والخامس عشر م

باإلضةاف    ،التظاترة البرلماني  الدولي  ممثلو مائ  واثني عشر برلماناً في قةارا  العةالا الخمةس
إلى وفود متحظ  تمثل العديد من منظما  األما المتحدة والصةلي  األحمةر الةدولي واليونسةكو  

تحةاد البرلمةاني العربةي  واالتحةاد البرلمةاني وبعض المنظما  البرلماني  اإلقليمي  مةن بينهةاا اال
اإلفريقةةي  والبرلمةةان األوروبةةي ومجلةةس أوربةةا واتحةةاد برلمانةةا  الةةدول األعضةةا  فةةي منظمةة  

 المؤتمر اإلستمي وبرلمان أمريكا التتيني  وغيرتا. 
 

وتقدا األمانة  العامة  فيمةا يلةي تقريةراً يتضةمن مةوجااً لوقةائع المةؤتمر والمجلةس وأبةرا 
لنتةةائا التةةي أسةةفر  عنهمةةا  وعرضةةاً ألنشةةط  الوفةةود البرلمانيةة  العربيةة  ونشةةاط وفةةد االتحةةاد ا

  .البرلماني العربي ختل اجتماعا  المؤتمر
 
 

 جلسة افتتاح المؤتمر –أوالَ 
 
 

جر  جلس  افتتةا  المةؤتمر السةادس بعةد المائة  فةي السةاع  السةابع  مةن بعةد ظهةر يةوا 
فةةي القاعةة  الكبةةرر للمعةةرض الةةدولي اإلفريقةةي للفنةةون والحةةر   9/9/2001األحةةد الواقةةع فةةي 

 اليدوي  تح  رعاي  وبحضور فخام  رئيس جمهوري  بوركينا فاسو السيد بليس كومباوري.
 

كان أول المتحدثين في جلس  االفتتا  السيد ميليغو تراوري  رئةيس البرلمةان فةي بوركينةا 
انةا  العةالا  مشةيراً إلةى أن اختيةار واغةادوغو فاسو  الذي رح  في مستهل كلمتة  بممثلةي برلم

تو دليل على قياا االتحاد البرلماني الدولي بمهمتة  ومحافظتة  علةى  106مكاناً النعقاد المؤتمر 
فقيةرة أو غنيةة .   ،كونة  مثةاالً للتعددية    وعلةى أن االتحةاد ال يميةا بةين دول صةغيرة أو كبيةرة

واالتحةاد   .يشها دول إفريقيا وآسةيا وأمريكةا التتينية والدليل على ذلك الظرو  الصعب  التي تع
  .تو انعكاس لهذه التعددي 
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وأوضح السيد تراوري أن المؤتمر ينعقد في فترة تتجدد فيها الديمقراطي   وتتعاا بوجةود 
آفاق جديدة للحري  ولمشارك  الشةعو   و أن مشةارك  البرلمةانيين مةن كافة  دول العةالا سةتعاا 

 ر الديمقراطي  في إفريقيا.من تعميق جذو
 

كةةذلك نةةوه السةةيد تةةراوري بةةؤن تةةذا المةةؤتمر يعقةةد فةةي فتةةرة حرجةة  يتطةةور فيهةةا االتحةةاد 
البرلماني الدولي ليصبح مؤسس  عالمي  للبرلمانا    فاتحاً الطريةق أمةاا رؤية  جديةدة للعتقةا  

حياة الدولية    السةيما الدولي . ومن واغادوغو ستنطلق رسال  تبرا أتمي  عمل البرلمانا  في ال
إن على االتحاد   .أن مواضيع تام  ستطر  مثل الستا ومصير األطفال ومرض نقص المناع 

وضةمن تةذه الةرو    .البرلماني الدولي أن يستجي  لمتطلبا  الامن وأن يلبى تطلعا  الشعو 
ول اإلفريقية  قام  بوركينا فاسو في كوبا بطر  موضوع السيدا ) اإليدا( كقضي  حيوي  في الد

  .  وذلك لحثها على وضع تشريعا  فعال  للكفا  ضد تذا المرض
 

وعبر السيد تراوري عن تفاؤل  ألن انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي كان فاتح  خير علةى 
إذ تاامن انعقاد اجتماع اللجنة  التنفيذية  مةع تطةول األمطةار بعةد انتهةا  الموسةا   ،بوركينا فاسو

ا . ووج  الشكر إلى كاف  أعضا  الوفود الذين قطعوا طريقاً طويتً للوصةول والخو  من الجف
  .إلى بتده حاملين معها المطر

 
وفي ختاا كلمت  اعتذر السيد تراوري عن احتمال وجود بعض النقص في التنظةيا  مؤكةداً 

إقامة  ثةا تمنةى   .أن شع  بوركينا فاسو سعيد جةداً بهةذا المةؤتمر وبةذل قصةارر جهةده إلنجاحة 
  .سعيدة للجميع

 
الممثل الخاص لألمين العاا   ،وكان المتحدث الثاني في جلس  االفتتا  السيد أوالرا أوتونو

  .لمنظم  األما المتحدة لشؤون األطفال والنااعا  المسلح 
 

نقل السيد أوتونةو تحيةا  األمةين العةاا لألمةا المتحةدة وعبةر عةن سةعادت  بطةر  موضةوع 
وقةةال إن علةةى الةةدول المشةةارك  فةةي الةةدورة   .سةةيدا علةةى جةةدول األعمةةالحمايةة  األطفةةال وال

التفةاتا حةول خطة  عمةل   ،21/9-19االستثنائي  للجمعي  العام  لألما المتحدة التةي سةتعقد فةي 
وتربي  قويم   ومشارك  كامل    ،وإجرا ا  تهد  إلى تؤمين انطتق  أفضل لألطفال  في حياتها

أن   ،وتةا كثةر  ،األمةين العةاا علةى كافة  المشةاركين فةي تةذه الةدورةوتمنى   .في حياة المجتمع
يحافظوا على تذه االنطتق  بعد انتها  الدورة   كما طلة  مةن البرلمةانيين القيةاا بةدورتا كةامت 

  .في تمثيل شعوبها والحفاظ على التااماتها
 

ل األطفةال علةى تةام  وحيا األمين العاا مبادرة االتحاد البرلماني الدولي بتنظيا ندوة حةو
تذا المؤتمر بالتعاون مع اليونيسي . وأشار إلى أن الدليل الذي يقوا االتحاد بإعداده حةول عمةل 
األطفال بالتعاون مع منظم  العمل العالمي  تو مبادرة تام  ألن تذا الدليل سيشارك في تحسيس 

  ،دي  واالجتماعيةة  للةةدولالبرلمةانيين بؤضةةرار عمةةل األطفةةال وانعكاسةةات  علةةى التنميةة  االقتصةةا
  .وسيدعا عملي  اتخاذ إجرا ا  قضائي   و إعداد براما تهد  إلى إلغا  تذه الممارس  السيئ 

 
وحول مرض السيدا )اإليدا( أوضح األمين العاا أن تذا المرض تو تحد آخر على الدول 

والصغار   ،البشرأن تتحد لمواجهت . وإن تذا المرض الخطير الذي يقضي على أعداد تائل  من 
يتخذ أبعادا خطيرة في إفريقيا   وأيضاً في بعض منةاطق آسةيا و الكةارايبي وكةذلك فةي   ،خاص 

إذ عليها وضع استراتيجيا  وطنية    ،أوروبا الشرقي . و للبرلمانا  دور أساسي في تذا المجال
لوقاية  وعليهةا كمةا أن عليهةا دعةا أنظمة  الصةح  العامة   وأنظمة  العةت  وا  ،وقائية  وعتجية 
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وقةد قامة  بوركينةا فاسةو   .السهر على إعطا  األولوي  لهةذه المواضةيع فةي المواانةا  الوطنية 
  .بإعداد برناما تاا لمكافح  تذا المرض

 
وعبةةر األمةةين العةةاا عةةن قناعتةة  بةةؤن االتحةةاد البرلمةةاني الةةدولي لةة  موقةةع تةةاا فةةي تشةةجيع 

صةندوق الصةح  العةالمي  وفةي الكفةا  ضةد الشعو  والقطاع الخاص علةى المشةارك  فةي دعةا 
   .السيدا

 
وفي ختاا كلمت  شجع ممثل األمةين العةاا األمةا المتحةدة البرلمةانيين علةى متابعة  جهةودتا 
لتعايا الديمقراطي  التمثيلي  في العالا  منوتاً بؤن علةى الشةعو  كافة  أن تتحةد مةن أجةل حماية  

كمةا أعةةر  عةن سةةعادت  للتعةاون الوثيةةق   .ية مصةلح  اإلنسةاني  جمعةةا  لكةي تنتصةةر الديمقراط
 الجاري بين االتحاد البرلماني الدولي و األما المتحدة.

 
ثةةا ألقةة  السةةيدة نجمةة  تبةة  ل  رئةةيس مجلةةس االتحةةاد البرلمةةاني الةةدولي  كلمةة  االتحةةاد 
 فؤعرب  في بدايتها عن الشكر واالمتنان لبوركينا فاسو على كرا الضياف  وحسن الوفةادة وعلةى
تنظيا تذا المؤتمر فةي قلة  القةارة اإلفريقية   كمةا خصة  بالشةكر رئةيس الدولة  فخامة  الةرئيس 

 بليس كومباوري لرعايت  أعمال المؤتمر ومشاركت  في . 
 

وقال  السيدة تب  ل أن إفريقيا قارة جةديرة باالتتمةاا ألنة  بةالرغا مةن الثةروا  الطبيعية  
ا تعاني بشدة من الفقةر واألمية  والتخلة  فةي معظةا أرجائهةا. الغني  والتراث الثقافي العريق فإنه

ونوت  السيدة تب  ل بالتطور الديمقراطي في إفريقيا   وخصوصةاً بانتشةار الحركةا  النسةائي  
 واادياد دور المرأة في الحياة العام  للبلدان اإلفريقي . 

 
كان تدف  التعبير عن التضامن وأشار  إلى أن اختيار بوركينا فاسو مكاناً النعقاد المؤتمر 

مةةع الشةةع  البةةوركيني ودعةةا اإلنجةةااا  الديمقراطيةة  التةةي تحققةة  فيةة  . وحةةول القضةةايا التةةي 
سيناقشها المؤتمر أشار  رئةيس مجلةس االتحةاد إلةى خطةورة انتشةار مةرض اإليةدا الةذي يهةدد 

إلةةى تطةةوير مسةةتقبل األطفةةال فةةي إفريقيةةا  وإن اختيةةار موضةةوعي النقةةا  فةةي المةةؤتمر يهةةد  
استراتيجي  وقائي  وتحسين الوعي لدر الرأي العاا. وللبرلمانيين في تذا المجال دور أساسي من 
ختل تخصيص موارد فةي المياانيةا  وإنشةا  بنةى تحتية  تتمتةع بتقنيةا  عالية  لمكافحة  اإليةدا 

رلمةاني الةدولي واالتتماا بمستقبل األطفال. وأشار  السيدة تبة  ل إلةى كتةا  نشةره االتحةاد الب
حول اإليةدا بالتعةاون مةع األمةا المتحةدة  كمةا نوتة  باكتشةا  علمةي قامة  بة  إحةدر شةركا  
األدوي  الهندي  التي توصل  إلةى دوا  مضةاد للعةدور باإليةدا. وقالة  أنهةا أثنةا  ايارتهةا لكوبةا 

ألا الحامةةل أحيطةة  علمةةاً بةةؤن البةةاحثين الكةةوبيين قةةد اكتشةةفوا عتجةةاً يمنةةع انتقةةال العةةدور مةةن ا
 المصاب  باإليدا إلى جنينها. 

 
وحول الموضوع الثاني المتعلق بالعناي  باألطفال أشار  السيدة تب  ل إلى وجود متيين 

في   ،األطفال الذين يعانون من نقص التغذي   وعدا توفر المياه الصالح  للشر  والعناي  الطبي 
لح ومواد التجميل والبضائع الكمالي  الفاخرة. وثمة  حين ينفق العالا الكثير من األموال على التس

تناقض صارخ بين اإليمان بالديمقراطي  من جه    وبين بيع األلعةا  وبةراما الكومبيةوتر التةي 
 تعلا األطفال عمليا  القتل  من جه  أخرر. 

 
ا ولفت  رئيس مجلس  االتحاد انتباه أعضا  المؤتمر إلى حقيق  أن المنطق  التي جا   منه

) شب  الجايرة الهندي  ( قد قسم  على أساس ديني قبل نص  قرن مضى   وأن  ما تاال توجد 
أو تهريةة    ،مجموعةةا  طائفيةة  فةةي المنطقةة  تجنةةد الصةةبيان والفتيةةان للقيةةاا بؤعمةةال إرتابيةة 
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المخةةدرا  . وتةةؤال  األطفةةال المتةةؤثرون بةةالعن  الطةةائفي ال يكونةةون معةةاولين عةةن المجتمةةع 
كونةةون أيضةةاً قةةابلين لتنخةةراط فةةي أعمةةال مخالفةة  للقةةانون وفةةي االضةةطرابا  فحسةة    بةةل ي

   .االجتماعي  التي تهدد استقرار بلدانها
 

ورغبةة  مةةن االتحةةاد البرلمةةاني الةةدولي فةةي اإلسةةهاا فةةي تحسةةين الظةةرو  المحيطةة  بحيةةاة 
  العامة  لألمةا األطفال فإن االتحاد سينظا ندوة حول مستقبل األطفال بالتوااي مع دورة الجمعية

 المتحدة حول األطفال. 
 

وفي ختاا كلمتها أعرب  رئيس مجلس االتحاد عن شكرتا لرئيس جمهوري  بوركينا فاسو 
وتةي  –على الترحي  الحار الةذي لقية  ممثلةو برلمانةا  العةالا منةذ حلةولها فةي أرض األحةرار 

 ترجم  السا بوركينا فاسو. 
 

رئةيس جمهورية    ،ا  فخام  الرئيس بلةيس كومبةاوريوكان آخر المتحدثين في جلس  االفتت
رئيس مجلس الوارا   الذي اسةتهل كلمتة  بةؤن تمنةى إقامة  سةعيدة لكافة  الوفةود   بوركينا فاسو 

ووجة  تحية  خاصة  إلةى  .  106وعبر عن سعادة بوركينا فاسو باستضاف  المةؤتمر  ،المشارك 
ديدة  وكذلك إلى فريق عملها الذي يعمل بنشاط السيدة رئيس  االتحاد التي تقوا بمهامها بحنك  ش

  .ومهارة ليجعل من االتحاد مؤسس  مثالي  للتعاون المتعدد األطرا 
 

وحول الوضع في العالا نوه الرئيس كومباري بؤن التحديا  األساسي  التي تكرس لها جهود 
حيةاة المةرأة  المجتمع الدولي تي إشاع  الديمقراطية  وتعايةا حقةوق اإلنسةان  وتحسةين ظةرو 

والطفل وقضايا التربي  والصح  والعمل ومكافح  الفقر والحفاظ على البيئ  وحةل النااعةا  فةي 
العةالا. وعلةى المؤسسةا  فةةي دول الشةمال والجنةو  التعةاون مةةن أجةل مواجهة  تةذه التحةةديا . 

غ  ولهذا علينا أن نشكر البرلمانا  على جهودتةا الجبةارة لكةي تقةوا بصةورة مشةترك  فةي صةيا
وعبر الرئيس عن سعادت  للمواضيع المطروحة  فةي   .أجوب  على تساؤال   الشعو  ومخاوفها

 والتي تشكل مواضيع الساع  بالنسب  لإلنساني  و لها مكان  خاص  في نفس . 106المؤتمر 
 

مؤكةداً   ،ولخةص الةرئيس التطةور التةاريخي لبوركينةا فاسةو خةتل السةنوا  العشةر األخيةرة
بخةط الديمقراطية  والتنمية  مةن خةتل تبنةي دسةتور جديةد وإجةرا  انتخابةا  تعددية  التااا بةتده 

وأشار إلى أن  قد تا إنشا  مؤسسا  جديدة لهذا الغرض وتي تقوا بدورتا على اكمةل   .منتظم 
وجةة . كمةةا تةةا مةةؤخراً إدخةةال تعةةديت  مةةن أجةةل إرسةةا  الديمقراطيةة  وتعايةةا المواطنةة  فةةي 

  .الجمهوري 
 

معةدال للنمةو   ،رغةا الظةرو  العصةيب   ،عرفة  بوركينةا فاسةو  ،االقتصةادي على الصةعيد
   .%5يتجاوا 
 

وأوضةةةح فخامةةة  الةةةرئيس كومبةةةاوري أن التنميةةة  وضةةةرورا  النمةةةو السةةةريع قةةةد صةةةار   
مواضيع تسبق في أولويتها مكافح  الفقر. وكذلك التربي  والصح  وحماي  الفئا  األضع  التةي 

  .ااني  الدول تستنفذ قسما تاما من مي
 

تا إبراا موضوع الوقاي  ومكافح  األوبئ  الكبيرة واألوبئ  التي تشةاب    ،وفي مجال الصح 
ديسةمبر المقبةل المةؤتمر الةدولي الثةاني -وستحتضن بروكينا فاسو في شهر كةانون األول  ،السيدا

  .عشر حول السيدا واألمراض التي تنتقل عن طريق الجنس في إفريقيا



 4 

فخام  رئيس الجمهوري  إلى أن قضي  المةرأة والطفةل تةي فةي مركةا اتتمامةا   كذلك أشار
ومن   ،السلطا  البوركيني  والتي قد قام  بعمل واسع من أجل ضمان حماي  حقوقها وتعاياتا

فةةإن تنميةة  التجةةارة ونمةةو   ،اجةةل تحسةةين وضةةعها وتعايةةا اادتةةارتا. وضةةمن إطةةار العولمةة 
تشةارك بوركينةا فةي   ،ولهةذا الغةرض  ا  اقتصادي  متكامل .االستثمارا  تو أمر يتطل  فضا 

   .عملي  إنشا  مجموعا  اقتصادي  كبيرة على الصعيدين اإلقليمي والقاري
 

وفي ختاا كلمت  أعلن السيد الرئيس أن على المجتمةع الةدولي أن يظهةر المايةد مةن الحمةاس 
  .ما وتما أمران ضروريان للتنمي والوضو  واإلنساني   من أجل إحتل الستا واألمن وتعايات

 
ونوه الرئيس في ختاا كلمت  بؤن الحكوما  والشعو  تنتظر الكثير من أعمةال تةذا المةؤتمر 

   .وتا مقتنعون بؤن  سو  تستجي  إلى تطلعاتها
 

 .106ثا أعلن عن افتتا  أعمال المؤتمر 
 

 106مشروع جدول أعمال المؤتمر  –ثانياً 
 

 نائبا  رئيس المؤتمر السادس بعد المائ  . انتخا  رئيس ونوا  / .1
 دراس  الطلبا  المحتمل  إلدرا  بند إضافي على جدول أعمال المؤتمر . .2
 مناقش  عام  حول الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي في العالا . .3
 حماي  األطفال والعناي  بها باعتبارتا القور المحرك  في مجتمع الغد . .4
مةرض نقةص المناعة  المكتسةب  ) اإليةدا ( وغيةره مةن األوبئة  التةي  العمل الملح لمكافحة  .5

تعةةرض للخطةةر بصةةورة جديةة  الصةةح  العةةاا والتنميةة  االقتصةةادي  واالجتماعيةة  والسياسةةي   
 وتهدد حياة كثير من األما .

إسهاا البرلمانا  في التصدي الستمرار األوضاع المؤساوي  في األراضي العربي  المحتل   .6
وفير مةةراقبين دوليةةين وحمايةة  دوليةة  للشةةع  العربةةي الفلسةةطيني  وخاصةة  والعمةةل علةةى تةة
 .1المدنيين العّال

علةةى الواليةةا   2001سةةبتمبر/-/أيلةةول11إدانةة  الهجمةةا  اإلرتابيةة  التةةي وقعةة  بتةةاري   .7
 . 2المتحدة األمريكي 

 

 الطلبات الخاصة بإدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر : –ثالثاً 

 
 د اإلضافية :طلبات البنو .أ

 
تقدم  أربةع شةع  أعضةا  فةي االتحةاد بطلبةا  إلدرا  بنةود إضةافي  فةي جةدول أعمةال 

 المؤتمر السادس بعد المائ    وذلك على النحو التالي ا
 

 اسم الشعبة صاحبة الطلب
 

 تاريخ استالم الطلب عنوان البند المقترح

                                      
لةذي طلبة  الشةعب  الكويتية  إدراجة  فةي جةدول األعمةال باسةا الشةع  العربية  وأحةرا عنوان البند اإلضةافي ا 1

 أكثري  الثلثين المطلوب  . 
عنوان البند الطارئ الذي أقر المؤتمر باإلجماع إدراج  في جدول أعمال   في أعقا  األحةداث التةي تعرضة   2

 لها نيويورك وواشنطن. 
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الكويةةةةةة  ) باسةةةةةةا الشةةةةةةع  
األعضةةةةةا  فةةةةةي المجموعةةةةة  

 العربي  (

اا البرلمانةةةةةةا  فةةةةةةي التصةةةةةةدي إسةةةةةةه
السةةةةتمرار األوضةةةةاع المؤسةةةةاوي  فةةةةي 
األراضي العربي  المحتل  والعمل على 
تةةوفير مةةراقبين دوليةةين وحمايةة  دوليةة  
للشةةةع  العربةةةي الفلسةةةطيني وخاصةةة  

 المدنيين العال . 

18/7/2001 

ستم  الشحن بالسفن وطرق الحةد مةن  فرنسا 
تصةةةاعد أعمةةةال القرصةةةن  والكةةةوارث 

 .  البيئي 

23/7/2001 

إنتا  المخدرا  واالتجةار بهةا ا تهديةد  جمهوري  إيران اإلستمي  
خطيةةةر للمجتمةةةع اإلنسةةةاني   وخاصةةة  
للشبا   والمسؤولي  األساسي  للمجتمع 
الةةةةدولي فةةةةي مكافحةةةة  تةةةةذه الجريمةةةة  

 المنظم  .

7/8/2001 

النشاطا  اإلرتابي  الموجه  ضد كوبا  كوبا 
 ة.من أراضي الواليا  المتحد

8/8/2001 

 
ناق  المؤتمر فةي بداية  جلسةت  العامة  األولةى الطلبةا  األربعة  واسةتمع إلةى ممثةل عةن 
الشعب  صاحب  الطلة    كمةا اسةتمع إلةى رأي معةارض ثةا أجةرر تصةويتاً لمعرفة  أي الطلبةا  
يحرا أكبةر عةدد مةن األصةوا  يفةوق أكثرية  الثلثةين   وتةي األكثرية  المطلوبة  إلدرا  البنةد . 

بل إجرا  عملي  التصةوي  أعلةن رئةيس وفةد إيةران عةن سةحب  لطلبة  نظةراً ألتمية  موضةوع وق
الطل  المقدا من قبل الشع  العربي  . ولنفس السةب  أعلةن رئةيس الوفةد الكةوبي سةحب  لطلبة  . 

 وبذلك انحصر  المنافس  بين الطلبين العربي والفرنسي   وجا   نتيج  التصوي  كما يلي ا
 

 أكثرية الثلثين امتناع أصوات معارضة وات مؤيدةأص مقدم الطلب

 620 392 202 728 الطل  العربي

 620 392 262 695 الطل  الفرنسي

 
وبذلك فاا الطل  العربةي نظةراً إلحةرااه العةدد األكبةر مةن األصةوا  وأصةبح تةو البنةد 

اسةي  لدراسةت  اإلضافي في جدول األعمةال . وأعلةن رئةيس المةؤتمر إحالة  البنةد إلةى اللجنة  السي
 وإعداد مشروع قرار حول  .

 

 اجتماعات اللجان : –رابعاً 

 
انعقد  في إطار المؤتمر السادس بعد المائ  اجتماعا  ثتث من لجان الدراسة  الدائمة   

 وذلك على النحو التالي ا
 

 وهي لجنة القضايا البرلمانية والقانونية وحقوق اإلنسان : –اللجنة الثانية 
 

 للجن  اجتماعين ناقش  فيهما جدول أعمال تضمن البنود التالي  اعقد  تذه ا
 



 6 

 –أكتةوبر  –إقرار محاضر اجتماعةا  اللجنة  التةي عقةد  فةي جاكرتةا ) تشةرين أول  .1
2000 . ) 

 
 دراس  البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر ا .2

 
 " حماية األطفال والعناية بهم باعتبارهم القوى المحركة في مجتمع الغد "

 
 انتخا  مكت  اللجن  ا  .3

قام  اللجن  في اجتماعها األول بدراس  البند الرابع وعين  لجن  صةياغ  لوضةع مشةروع 
قرار حول  . وفي اجتماعها الثاني أقر    بعد المناقش    مشروع القرار الذي أعدت  لجن  

ر في جلست  الصياغ  وعين  السيد كاثانغوا ) من كينيا ( مقرراً لينقل المشروع إلى المؤتم
 الختامي  . 

 
كةةذلك قامةة  اللجنةة  فةةي اجتماعهةةا الثةةاني بتجديةةد انتخةةا  مكتبهةةا السةةابق ألن جميةةع 

 أعضائ  مؤتلون إلعادة االنتخا  . وأصبح مكت  اللجن  على النحو التالي ا
 

 رئيس اللجن  ا السيدة   موغو ) من كينيا ( 
 استراليا (  النائ  األول لرئيس اللجن  ا السيد ماكيرنان ) من

 النائ  الثاني لرئيس اللجن  ا السيد فاركيا ) من األرجنتين (
 

 وهي لجنة القضايا االقتصادية واالجتماعية :  –اللجنة الثالثة 
 

 عقد  اللجن  اجتماعين أيضاً ناقش  فيهما جدول أعمال يتضمن البنود اآلتي  ا
 
 –أكتةوبر  –تشةرين أول  إقرار محاضر اجتماعةا  اللجنة  التةي عقةد  فةي جاكرتةا ) .1

2000 . ) 
 
 دراس  البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر ا .2

 
" العمل الملح لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة ) اإليدز ( وغيره من األوبئة 
التيي تعيرض للخطير بصيورة جدييية الصيحة العامية والتنميية االقتصيادية واالجتماعييية 

 م "والسياسية وتهدد حياة كثير من األم
 

 انتخا  مكت  اللجن  ا .3
 
أجر  اللجن  في اجتماعها األول مناقش  مستفيض  للبند الخامس   وعينة  لجنة  صةياغ   

لوضع مشروع قرار حول  . وفي اجتماعها الثاني أقر  بعد المناقش  والتعةديل   مشةروع 
قةررة القرار الذي أعدت  لجنة  الصةياغ    وقةرر  تعيةين اآلنسة  أوغسةتين ) مةن كنةدا ( م

 تنقل مشروع قرار اللجن  إلى الجلس  الختامي  للمؤتمر .
 وقام  الجن  في االجتماع الثاني بانتخا  مكتبها   وذلك على النحو التالي ا

    
 رئيس اللجن  ا السيد غود فينسون ) من أيسلندا (  

 النائ  األول لرئيس اللجن  ا السيد سونغ سوتان ) من جمهوري  كوريا ( 
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 الثاني لرئيس اللجن  ا السيدة تدر حمصي ) من سوري  (النائ  
 

 وهي لجنة القضايا السياسية : –اللجنة األولى 
 

اسةةتدعي  تةةذه اللجنةة  لعقةةد اجتمةةاع اسةةتثنائي ألن موضةةوع البنةةد اإلضةةافي الةةذي قةةرر 
المؤتمر إدراج  في جدول األعمةال يقةع فةي إطةار اختصاصةا  اللجنة  . ونظةراً لألوضةاع التةي 

  بعةةد األحةةداث التةةي وقعةة  فةةي الواليةةا  المتحةةدة األمريكيةة  وقةةرار لجنةة  التسةةيير فةةي اسةةتجد
المؤتمر لتقليص مدة المؤتمر لا تعقةد اللجنة  اجتماعةاً لمناقشة  البنةد   وتةا االكتفةا  بتشةكيل لجنة  
صياغ  أعد  مشروع قةرار عةرض علةى اللجنة  . وبعةد مناقشةت  وإقةراره عينة  اللجنة  مقةرراً 

 ع القرار باسمها أماا المؤتمر في جلست  الختامي  .لعرض مشرو
 

 الجلسة الختامية للمؤتمر –خامساً 

 
عقد  الجلس  الختامي  للمؤتمر السادس بعد المائ  بعد ظهر يوا الجمع  الواقع في الرابع 

. وبدأ  الجلس  بعرض التقارير الواردة من لجان الدراس   2001 –سبتمبر  –عشر من أيلول 
فيها لجن  البند اإلضافي   واللجنة  الخاصة  التةي شةكل  لوضةع مشةروع قةرار حةول البنةد   بما 

. قةةدا  11/9/2001الطةةارئ المتعلةةق بةةالهجوا الةةذي تعرضةة  لةة  نيويةةورك وواشةةنطن بتةةاري  
مقةةررو اللجةةان مشةةاريع القةةرارا  التةةي أعةةدتها لجةةانها ووافةةق المةةؤتمر علةةى تةةذه القةةرارا  

 مناقش  .بالتصفيق ودون إجرا  أي  
 

وقبةةل اإلعةةتن عةةن رفةةع الجلسةة  واختتةةاا المةةؤتمر تعاقةة  علةةى منصةة  الخطابةة  ممثلةةو 
السياسي  في االتحاد   معربين عن شكرتا وامتنانها للشعب  البرلمانية   –المجموعا  الجغرافي  

البوركيني  ولحكوم  بوركينا فاسو وشعبها على ما القوه من حسةن وفةادة وتكةريا   وجهةد كبيةر 
 تنظيا أعمال المؤتمر . في

 
وتحدث باسا الوفود العربي  السيد ميلود الغمودي   عضو وفد الجماتيري  العربي  الليبي  
  فوج  الشكر والتقدير إلى جمهوري  بوركينا فاسو   رئيساً وحكوم  وشعباً   على حسن الوفادة 

 في اجتماعا  المؤتمر.واالتتماا . كما عبر عن االرتيا  للنتائا التي تا التوصل إليها 
 

واستمع أعضا  المؤتمر إلى كلم  ممثل الشعب  البرلماني  المغربي  السةيد سةعيد أمسةكاني 
 –الذي تستضي  بتده أعمال المؤتمر القادا السابع بعد المائ  في مدين  مراك  في أواسط آذار 

ضةةاف  المةةؤتمر . وأعةةر  السةةيد أمسةةكاني عةةن اعتةةااا المملكةة  المغربيةة  باست 2002 –مةةارس 
البرلماني الةدولي   وأكةد أن الشةعب  البرلمانية  المغربية  سةتبذل قصةارر جهةدتا إلنجةا  أعمةال 

 المؤتمر وتوفير كل أسبا  الراح  للوفود المشارك  .
 

ثةا ألقةةى السةيد تةةراوري   رئةيس الجمعيةة  الوطنيةة  البوركينية    كلمةة  ختامية  شةةكر فيهةةا 
لشةكر لبلةده   واعتةذر عةن أي تقصةير غيةر مقصةود سةوا  فةي جميع المتحدثين الذين توجهةوا با

أمةةور التنظةةيا  أو فةةي إبةةدا  االتتمةةاا بؤعضةةا  الوفةةود . كمةةا أعةةر  عةةن سةةروره لنجةةا  أعمةةال 
المؤتمر مؤكداً ضرورة التعاون بين برلمةانيي العةالا ضةد اإلرتةا  الةدولي الةذي يشةكل ظةاترة 

 خطيرة تهدد السلا واالستقرار الدوليين .
 
 أعلن عن اختتاا أعمال المؤتمر السادس بعد المائ  لتتحاد البرلماني الدولي . ثا
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اجتماعات الدورة التاسعة والستين بعد المائة لمجلس االتحاد  –سادساً 
 البرلماني الدولي :

 
 

انعقد  في إطار مةؤتمر واغةادوغو أيضةاً اجتماعةا  الةدورة التاسةع  والسةتين بعةد المائة  
 د البرلماني الدولي . وتضمن جدول أعمال الدورة البنود التالي  المجلس االتحا

 
 إقرار جدول األعمال . .1
 للمجلس . 168إقرار محاضر اجتماعات الدورة  .2
 . 106اقتراحات متعلقة بانتخاب رئيس المؤتمر  .3
 قضايا متعلقة بالعضوية في االتحاد : .4

 طلبا  االنتسا  وإعادة االنتسا  إلى االتحاد . أ.
 ضاع بعض الشع  األعضا  . . أو

 تقرير الرئيس : .5
 للمجلس . 168أ. حول أنشطت  منذ الدورة 

  . حول أنشط  اللجن  التنفيذي  .
 للمجلس . 168التقرير األولي لألمين العام حول أنشطة االتحاد منذ الدورة  .6
 تقارير حول المؤتمرات التي عقدت مؤخراً وحول االجتماعات التخصصية : .7

 البرلماني حول التجارة الدولي  .أ. االجتماع 
 . االجتماع البرلماني بمناسب  انعقاد المؤتمر الثالث لألما المتحدة حول الدول األقل 

 تقدماً .
  . الدورة البرلماني  بمناسب  انعقاد المنتدر العالمي الثاني حول مكافح  الفساد .

دة ضةد العنصةري  والتمييةةا د. اليةوا البرلمةاني بمناسةب  المةةؤتمر العةالمي لألمةا المتحةة
 العرقي  وكره األديان وعدا التسامح المرتبط بها .

 التعاون مع منظمة األمم المتحدة . .8
 إصالح االتحاد البرلماني الدولي . .9

 بناء مقر جديد لالتحاد البرلماني الدولي في جنيف . .10
 أنشطة األجهزة العامة واللجان المتخصصة : .11

 اجتماع النسا  البرلمانيا  .أ
اجتمةةاع ممثلةةي األطةةرا  المشةةارك  فةةي عمليةة  األمةةن والتعةةاون  فةةي حةةوض البحةةر  . 

 األبيض المتوسط
  . لجن  حقوق اإلنسان للبرلمانيين ا

 انتخا  عضو أصيل وعضو بديل . - 1    
 تقرير اللجن  . - 2    

 د. لجن  التنمي  المستدام  ا
 انتخا  عضو أصيل وعضو بديل . - 1    
 للجن  .تقرير ا - 2    

 ه. لجن  القضايا المتعلق  بالشرق األوسط ا
 انتخا  عضو أصيل . – 1    
 تقرير اللجن  . – 2    

 و. اللجن  المكلف  بعملي  تعايا احتراا الحق اإلنساني الدولي .
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 ا. مجموع  الوسطا  حول  الوضع في قبرص .
  . مجموع  الشراك  بين الرجال والنسا  .

 2002يزانية للعام مشروع البرنامج والم .12
في مراكش لصالح  107من الئحة المؤتمرات حتى انعقاد المؤتمر  15/1تعليق المادة  .13

إجراء مناقشة كاملة ومفتوحة حول اإلصيالح المقتيرح لالتحياد البرلمياني اليدولي واألميور 
 المرتبطة بذلك .

 : 107المؤتمر البرلماني الدولي  .14
 ( 2002/  مارس –/ آذار 23-17)مراك  ) المغر (  

 أ. إعداد جدول األعمال
 . التصديق على قائمة  المنظمةا  الدولية  والهيئةا  األخةرر المةدعوة لمتابعة  أعمةال 

 المؤتمر بصف  متحظ .
 االجتماعات البرلمانية القادمة : .15

 أ. المؤتمرا  النظامي 
   . المؤتمرا  التخصصي  واالجتماعا  األخرر

 2001ة المالية تعيين مدققين اثنين لحسابات السن .16
 انتخابات اللجنة التنفيذية .17
 تعيين أمين عام لفترة أربع سنوات  .18

 (1/7/2002 – 30/6/2006 ) 
 

وقد عقد مجلس االتحاد ثتث جلسا  لمناقش  البنود المطروح  في جدول أعمال  . وفيما 
 يلي عرض ألبرا القرارا  والتوصيا  التي اتخذتا المجلس ا

 
  عد المائة :رئاسة المؤتمر السادس ب .1
 

اقترح  بعض الوفود ووافق المجلس بالتصفيق واإلجماع على ترشيح السيد ميليغوي 
ترواري   رئيس الجمعية  الوطنية  فةي بوركينةا فاسةو   رئيسةاً للمةؤتمر السةادس بعةد 
المائ  . وقد نقل  تذه الرغب  إلى المؤتمر رئيس مجلس االتحاد السيدة نجمة  تبة  ل 

 لى ذلك أيضاً باإلجماع والتصفيق .فوافق المؤتمر ع
 
 العضوية :  .2

 

   وافق المجلس باإلجماع على قبول طل  إعادة االنتسا  إلةى االتحةاد الةذي تقةدم
بةةة  الشةةةعب  البرلمانيةةة  فةةةي كةةةو  دوفةةةوار ) سةةةاحل العةةةا  ( بعةةةد اسةةةتعادة الحيةةةاة 

 البرلماني  فيها .
 

 برلماني  في جار مارشال حرمان كل من الشعب  البرلماني  في جورجيا والشعب  ال
 من حق التصوي  بس  تؤخرتما عن دفع مساتماتهما المالي  في ميااني  االتحاد .

 

  التؤجيل إلى االجتماع القادا لمجلس االتحةاد اتخةاذ قةرار بشةؤن تعليةق عضةوي  كةل
من الشعب  البرلماني  في الكونغرس األمريكي والشعب  البرلماني  في متوي نظراً 

  سةةتجري مةةع الكةةونغرس األمريكةةي خةةتل الشةةهر القةةادا حةةول تةةذا ألن مباحثةةا
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  وألن شعب  متوي قد أبلغ  االتحاد أنها قد حول  مساتمتها المالي   3الموضوع 
 وينتظر وصولها ختل أسابيع .

 
 ملء الشواغر في هيئات االتحاد المختلفة :   .3
 

نة  التنفيذية  لةيحت كان على المجلةس انتخةا  عضةوين فةي اللج اللجن  التنفيذي  ا .أ
محل كل من السيدة يار يغوينا ) من االتحاد الروسي ( والسيد فوك ) من استونيا 
( . وقد تقدا لمل  الشاغرين ثتثة  مرشةحين تةا السةادة ا ايغةور أوسةتا  ) مةن 
أوكرايينةا ( واية  تةةافيرنيير ) مةن فرنسةا ( وماتيةةاس اوروس ) مةن المجةةر ( . 

 النتائا كاآلتي اوبعد إجرا  التصوي  جا   
 

 (  168صوتاً من أصل )  144السيد تافيرينير 
 (  168صوتاً من أصل )  93السيد اوستا  
 (  168صوتاً من أصل )  75السيد اوروس 

 
وبةةةذلك فةةةاا كةةةل مةةةن السةةةيدين تةةةافيرنيير الفرنسةةةي واوسةةةتا  األوكرايينيةةةي بالمقعةةةدين 

 الشاغرين في اللجن  التنفيذي  . 
 

ثةا انتخةا  السةيدة فيرونيكةا ميدفيةدوفا ) مةن  – سةان للبرلمةانيينلجن  حقةوق اإلن . 
جمهوري  التشيك ( عضواً أصيتً في اللجن  و د.أيروين كةونلر ) مةن بريطانيةا( 

 عضواً احتياطياً .
 
انتخة  السةيد تةاكيس تةادجي غيورغيةو ) مةن قبةرص (  لجن  الشةرق األوسةط ا . 

 عضواً أصيتً في اللجن  .
 

انتخ  السيد ثوني كومان عضواً أصيتً والسيد امةريس  ستدام  الجن  التنمي  الم .د
 حسن ) من إندونيسيا ( عضواً احتياطياً .

 
أقر  اللجن  التنفيذي  لتتحاد في اجتماعها المنعقةد فةي  تعيين األمين العام لالتحاد :  .4

تقةديا توصةي  إلةى مجلةس االتحةاد بإعةادة تعيةين  2001 –يوليو  –جني  في تموا 
أندرا جونسون في منص  األمين العاا لتتحاد لفترة جديدة مدتها أربع  أعواا  السيد

 . وقد وافق المجلس على تذه التوصي  باإلجماع والتصفيق .
 
كان مفروضاً أن يستكمل مجلةس االتحةاد مناقشة   إصالح االتحاد البرلماني الدولي : .5

منعقدة في واغادوغو . ولكةن الوثيق  المتعلق  بإصت  االتحاد والب  بها في دورت  ال
العديد من الشع  ارتؤ  ضرورة إجرا  المايد من المناقش  حول الموضوع. وتقةدا 
الوفد األسترالي بمشروع قرارا لتؤجيل الب  باألمر حتى دورة المجلس السةبعين بعةد 
المائةة  التةةي سةةتنعقد فةةي مةةراك  . وبعةةد المناقشةة  تةةا االتفةةاق علةةى تخصةةيص جلسةة  

الموضوع في واغادوغو . وجةر  فةي الجلسة   مناقشةا  مستفيضة   خاص  لمناقش 
حول الموضوع أبرا  عدة وجها  نظر ال سيما فيما يتعلق بعقةد مةؤتمر واحةد فةي 

                                      
 ي تذا التقرير مايداً من التفصيل حول تذا الموضوع .تضمن  فقرة " متحظا  واقتراحا  " ف 3
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العاا أا مؤتمرين وحول دور اللجان واجتماعاتها .. ال  . وتا االتفاق أخيراً على ما 
 يلي ا

 
ول موضةةوع اإلصةةت  أن ترسةةل األمانةة  العامةة  لتتحةةاد مةةذكرة جديةةدة حةة (1

 تتناول فيها االقتراحا  الجديدة التي عرض  في المناقشا  في واغادوغو.
 
إجرا  تعديت  في الوثيقة  السةابق  المتعلقة  باإلصةت  فةي ضةو  مناقشةا   (2

 واغادوغو . وإرسال الوثيق  المعدل  إلى جميع الشع  األعضا  .
 

 القادم  في مراك . الب  بموضوع اإلصت  في االتحاد في دورة المجلس (3
 
 : 2002 –مارس  –/آذار 23-17المؤتمر السابع بعد المائة في مراكش   .6
 

أقةةر مجلةةس االتحةةاد أن يتضةةمن جةةدول أعمةةال المةةؤتمر السةةابع بعةةد المائةة  لتتحةةاد فةةي 
 مراك  البنود التالي  ا

 
 انتخا  رئيس ونوا  رئيس المؤتمر السابع بعد المائ  . -1
 إضافي في جدول أعمال المؤتمر . دراس  إمكاني  إدرا  بند -2
 مناقش  عام  حول الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي في العالا . -3
دور البرلمانةةا  فةةي تطةةوير سياسةة  عامةة  فةةي عصةةر العولمةة  والمؤسسةةا  متعةةددة  -4

 األطرا  واتفاقا  التجارة الدولي  .
 .اني لبروتوكول كيوتولدعا البرلمعشرة أعواا بعد الريو ا التدتور العالمي للبيئ  وا -5
 

كذلك أقر المجلةس قائمة  المنظمةا  البرلمانية  اإلقليمية  والمنظمةا  الدولية  األخةرر التةي 
 تستدعى للمشارك  في مؤتمر مراك  القادا بصف  منظما  متحظ  .

 
 المؤتمرات البرلمانية القادمة :  .7
 

 مراك  المغر . – 23/3/2002-17المؤتمرا  النظامي  ا المؤتمر السابع بعد المائ  
 وتلقى االتحاد دعوا  لعقد مؤتمرات  في البلدان اآلتي  ا

 
 . 2003مارس عاا  –سانتياغو ) تشيلي ( في آذار  -
 . 2003 –تشرين أول  –مانيت ) الفيليبين ( في أكتوبر  -
 . 3/4/2004إلى  28/3لندن ) بريطانيا ( من  -

 

 في االتحاد اجتماع اللجان والهيئات الخاصة األخرى –سابعاً 
 
. اجتميياع ممثلييي األطييراف المشيياركة فييي عملييية األميين والتعيياون فييي البحيير األبيييض 1

 المتوسط
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  4عقد ممثلو األطرا  المشارك  في عملي  األمن والتعاون في البحةر األبةيض المتوسةط 
برئاس  السيد ميشةيل  12/9/2001اجتماعها التاسع عشر في واغادوغو   يوا األربعا  

 الرئيس التنفيذي للشعب  الفرنسي  . فوايل  
 

 شارك في تذا االجتماع ممثلون عن المشاركين األساسيين في كل من ا 
 –مالطةا  –األردن  –إيطاليةا  –اليونةان  –فرنسةا  –مصةر  –قبةرص  –الجاائر  -

 تركيا . –تونس  –سلوفينيا  –البرتغال  –المغر  
روسةيا االتحادية  والمملكة  ( 1وممثلون عن المشةاركين المنضةمين فةي كةل مةن ا  -

جمعيةة  اتحةةاد أوروبةةا  –( مجلةةس الشةةورر المغةةاربي 3 –( فلسةةطين 2 –المتحةةدة 
 االتحاد البرلماني العربي . –الغربي  

 

    سةةبق انعقةةاد تةةذا االجتمةةاع   اجتمةةاع للجنةة  التنسةةيق  عقةةد أيضةةاً برئاسةة  السةةيد فوايةةل
وشارك في  ممثلو الجاائر وفرنسا وإيطاليا ومالطا والمغر  وتونس وسلوفينيا . وغا  عن 
االجتماع ممثلو برلمانا  كل من إسبانيا ) التةي غابة  عةن المةؤتمر ( والجمهورية  العربية  

ضاف  إلى ممثل  مجموع  تنسيق النسا  البرلمانيا  المتوسطيا  ) التي غاب  السوري    باإل
 عن المؤتمر تي وبديلتها ( .

 

  جرر االجتماعان برو  من الحوار والرغب  المشترك  في دعا عملي  األمةن والتعةاون
 في البحر األبيض المتوسط وتعاياتا .

 
 ناق  االجتماع جدول أعمال تضمن البنود التالي  ا

 انتخا  رئيس / رئيس  االجتماع التاسع عشر .1
 إقرار جدول األعمال .2
 تقارير حول األنشط ا .3

فةي واغةادوغو 5تقرير حول أعمال لجن  تنسيق  عملي  األمن والتعةاون فةي المتوسةط  .أ
 يقدم  رئيسها .

معلومةةا  حةةول أنشةةط  مجموعةة  تنسةةيق النسةةا  البرلمانيةةا  المتوسةةطيا    تقةةدمها  . 
 لجن  التنسيق.ممثل  المجموع  لدر 

إعداد آلي  مةن أجةل إنشةا  جمعية  برلمانية  للةدول المتوسةطي  فةي المةدر البعيةد ا ودراسة   .4
 موحدة حول المواصفا  األساسي  للجمعي  المامع إنشاؤتا للدول المتوسطي . 

                                      
 يشارك في تذه العملي  ا 4

كرواتيا  –قبرص  –البوسن  والهرسك  –الجاائر  –ا برلمانا  الدول التالي  ا ألبانيا  بصفة مشاركين أساسيين
 –إيطاليةةةا  – إسةةةرائيل –اليونةةةان  –فرنسةةةا  –جمهوريةةة  مكدونيةةة  اليوغسةةةتفي  سةةةابقاً  –إسةةةبانيا  –مصةةةر  –

الجمهوري  العربية   –البرتغال  –مون اكو  –المغ ر   –مالط ا  –لبن ان  –األردن  –الجماتيري  العربي  الليبي  
 يوغوستفيا . –تركيا  –تونس  –سلوفينيا  –السوري  

المتحةدة .  المملكة   –روسةيا االتحادية   –( برلمانةا  الواليةا  المتحةدة األمريكية  1ا  بصفة مشاركين منضمين
 -الجمعي  البرلماني  للتعاون االقتصادي في البحر األسود –( الجمعي  البرلماني  لمجلس أوروبا 3 –( فلسطين 2

 –البرلمةان األوروبةي  –مجلس الشةورر المغةاربي  -مجلس اتحاد أوربا الغربي   –جمعي  اتحاد أوروبا الغربي  
 االتحاد البرلماني العربي  .

 
-المغةر -مالطةا-إيطاليةا-فرنسةا-إسةبانيا-مصر-أعضا  يمثلون برلمانا  ا الجاائر 10لتنسيق من تتؤل  لجن  ا 5

 تونس وممثل  مجموع  تنسيق النسا  البرلمانيا  للمتوسط. -سلوفينييا-الجمهوري  العربي  السوري 
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مناقشةة  موضةةوع ا) تقةةرر فةةي تافانةةا أن تةةتا دراسةة  أحةةد المواضةةيع المختةةارة مةةن ضةةمن  .5
إطار الستل الثتث لعملي  األمن والتعاون في المتوسةط   ويرجةى  القضايا المطروح  في

 من الوفود التفضل بتقديا اقتراحا  للموضوع ( .
اسةةتعراض الوضةةع فةةي منطقةة  المتوسةةط   السةةيما المبةةادرا  البرلمانيةة  الراميةة  إلةةى تعايةةا 

األكثر متئمة    األمن والتعاون في المنطق    والقياا   ضمن تذا اإلطار   بدراس  الترتيبا 
 لقياا عملي  أمن وتعاون مثمرة داخل االتحاد البرلماني الدولي في المستقبل.

القضايا المتعلق  بالتقرير الواج  تقديم  إلى مجلةس االتحةاد البرلمةاني الةدولي يةوا السةب   .6
15/9/2001 . 

 متفرقا  . .7

   لهادفة  إلةى تعايةا ا –السةيما المبةادرا  البرلمانية   –بعد دراسة  المبةادرا  المختلفة
األمن والتعاون باإلضاف  إلى الشراك  في المتوسط   اتفق المشاركون بشكل أساسي على 

 ما يلي ا
 

  عقةةةةد اجتمةةةةاعها العشةةةةرين فةةةةي إطةةةةار االجتماعةةةةا  البرلمانيةةةة  فةةةةي مةةةةراك  فةةةةي
20/3/2002. 

 

 مانية  تؤجيل الدراس  المفصل  للمشروع الموحد باألدوا  المتئم  إلنشةا  الجمعية  البرل
للةةدول المتوسةةطي  والتةةي كلفةةوا بهةةا   إلةةةى االجتمةةاع القةةادا . وعليةة   فسةةيكون لةةةدر 
المشاركين في العملي  الوق  الكافي لدراس  الوثيق  المعني  باالتتماا المطلو    وسيتا 

 إثرتا تحضير الوثيق  المعني  وإقرارتا  بشكل نهائي .
 

 ع العشرين في مراك  اإدرا  البند التالي على جدول أعمال االجتما 
 . قضية االستثمارات المباشرة وإشكالية الديون –التعاون اإلقليمي 

 
ولكةةي يةةتمكن االجتمةةاع مةةن دراسةة  الموضةةوع بصةةورة معمقةة  اتفةةق المجتمعةةون علةةى أن 
ترسةةل األطةةرا  المشةةارك  إلةةى األمةةين العةةاا لتتحةةاد خةةتل الشةةهر الةةذي يسةةبق االجتمةةاع 

صةفحا  علةى األكثةر ( لتوايعهةا مسةبقاً  6موضوع ) في حةدود أفكارتا األساسي  حول ال
على األطرا  األخرر . وسو  تنطلق المناقش    قدر المستطاع   من قبل خبرا  يمثلون 

 خلفيا  متباين  في حوض المتوسط .
 

  إعطا  األولوي  للقضايا المتعلق  بتنفيةذ الوثيقة  الختامية  لتجتمةاع الثالةث لعملية  األمةن
ن في البحر األبيض المتوسط   والتي تشكل أداة أساسي  وتام  لتعايا الشراك  والتعاو

 في حوض المتوسط .
 

   الطل  إلى األمين العاا استكشا  احتمالي  إعادة تنظةيا برنةاما االجتماعةا  البرلمانية
بشكل يوفر الجتماع األطرا  في عملي  األمةن والتعةاون فةي البحةر األبةيض المتوسةط 

 لمناقشات  .وقتاً أطول 
 

  لمةؤتمر  –كل ثتث سنوا  مةثتً  –وضع تصور الجتماعا  متكررة أكثر من السابق
 األمن والتعاون في البحر األبيض المتوسط .
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  أخةةذ العلةةا بقةةرارا  لجنةة  تنسةةيق عمليةة  األمةةن والتعةةاون عةةدا العمةةل بطلةة  برلمةةان
كبنةد علةى جةدول أعمةال إسرائيل بؤن يكون ممثتً فيها   وإدرا  مسةؤل  تركية  اللجنة  

 دورتها القادم  .
 

 . لجنة القضايا المتعلقة بالشرق األوسط2
 

قةةدا المقةةرر السةةيد ريمةةون أوتانةةدجينو ) مةةن بينةةين ( تقريةةراً عةةن نشةةاط اللجنةة  خةةتل 
اجتماعا  مجلس االتحاد . وأوضح التقريةر أن اللجنة  التقة  مةع ممثلةين عةن كةل مةن الكنيسة  

طني الفلسطيني لعدا تمكن الوفدين من التوصل إلى نتيج  إيجابي  . فقةد اإلسرائيلي والمجلس الو
اشتكى الوفد اإلسرائيلي من تدتور الوضع في المنطق  ومن أعمال اإلرتا  األخيرة  وضرورة 
قياا إسةرائيل بالةدفاع عةن نفسةها بةالقوة . وطالة  بإيقةا  العنة  وتطبيةق توصةيا  السةيد تينة  

 الكرة اآلن في الملع  الفلسطيني . وتقرير ميتشل . وأضا  بؤن
 

كذلك شر  عضةو الوفةد الفلسةطيني الوضةع فةي األراضةي المحتلة    وأعلةن عةدا رغبة  
إسةةرائيل فةةي التوصةةل إلةةى حةةل سياسةةي دائةةا . فهةةي مسةةتمرة باالسةةتيت  علةةى األراضةةي وبنةةا  

حةةدة ومبةةدأ " المسةةتوطنا  . وطالةة  إسةةرائيل بالتقيةةد بالتااماتهةةا واحتةةراا قةةرارا  األمةةا المت
 األرض مقابل الستا " وطال  بتطبيق توصيا  السيد تين  وتقرير ميتشل .

 
مشييياركة  "أخةةةذ  اللجنةةة  علمةةةاً بنتةةةائا اجتمةةةاع لجنةةة  الصةةةياغ  حةةةول البنةةةد اإلضةةةافي 

البرلمانات في التصدي للوضع المأساوي المستمر في األراضي العربيية المحتلية والعميل عليى 
 حماية دولية للشعب العربي الفلسطيني السيما المدنيين العزل " .توفير مراقبين دوليين و

 
وأصةةر  اللجنةة  علةةى ضةةرورة عقةةد اجتمةةاع بةةين رئةةيس المجلةةس التشةةريعي الفلسةةطيني 
 -ورئيس الكنيسة  اإلسةرائيلي   تةذا االجتمةاع الةذي كةان مةن المقةرر عقةده فةي شةهر حايةران 

د وافةق الطرفةان بةتحفظ علةى الةدعوة ولكةن ختل مهم  اللجن  في المنطقة  . وقة 2001يونيو / 
 االجتماع لا يتا   واقترح  اللجن  عقده في الخري  المقبل .

 
وفةةي إطةةار اسةةتكمال عضةةوي  اللجنةة  تةةا انتخةةا  مقةةرر جديةةد للجنةة  تةةو السةةيد ريمةةون 

 أوتاندجينو بدالً عن السيد فيليبو ) قبرص ( الذي لا يعد عضوا في برلمان بتده.
 

 ً  تماع التنسيقي للوفود البرلمانية العربيةاالج  –ثامنا

 
عقد  الوفود البرلماني  العربي  المشارك  في أعمال المؤتمر السادس بعةد المائة  لتتحةاد 
البرلماني الدولي اجتماعاً تنسيقياً للتشاور وتوحيد المواق  حول القضايا التي سيعالجها المةؤتمر 

. 
 

   البرلماني  العربي  في كل من البلدان اآلتي اشارك  في تذا االجتماع وفود تمثل الشع
الجماتيرية   –الكوية   –العراق  –السودان  –الجاائر  –تونس  –اإلمارا   –األردن 
 المغر  واليمن . –مصر  –العربي  الليبي  

 
 وناق  المجتمعون جدول أعمال يتضمن البنود اآلتي  ا

 البند اإلضافي في جدول أعمال المؤتمر . .1
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ت  المقترح  على النظاا األساسي والتئح  الداخلي  لتتحاد البرلماني الةدولي التعدي .2
. 

 مل  الشواغر في تيئا  االتحاد المختلف  . .3
 ما يستجد من أعمال . .4

 
تةةرأس االجتمةةاع سةةعادة السةةيد عبةةد القةةادر بةةن صةةالح   رئةةيس االتحةةاد   رئةةيس المجلةةس 

وقو  دقيقةة  صةةم  حةةداداً وإجةةتالً ألروا  الشةةعبي الةةوطني الجاائةةري . وافتةةتح االجتمةةاع بةةال
شهدا  االنتفاض  الباسل  للشع  العربي الفلسطيني . وبعةد إقةرار جةدول األعمةال جةر  مناقشة  
مستفيض  لجميع البنود شارك فيها ممثلو الوفةود المشةارك  فةي االجتمةاع . وتوصةل المجتمعةون 

 إلى ما يلي ا
  
ا  األربعةةة  المقدمةةة  . وكةةةان التقةةةدير أن استعرضةةة  الطلبةةة حيييول البنيييد اإلضيييافي :. 1

الظرو  مؤاتي  لنجا  الطل  العربي . وتا االتفاق على القياا بجمل  من التحركا  لدعا الطل  
 العربي ا
 االتصال بالوفدين اإليراني والكوبي إلقناعهما بسح  طلبيهما لصالح الطل  العربي.  -
 صول على دعمهما للطل  العربي.االتصال بالمجموعتين اإلفريقي  واإلستمي  للح  -
 االتصال أيضاً بالوفدين الصيني والياباني لكس  تؤييدتما نظراً لتؤثيرتما .  -
+  12أعضا  ( إلجرا  اتصاال  مع ممثلي المجموعةا   3تشكيل لجان صغيرة )   -

 أمريكا التتيني  وأسيا .
 

جاسةا الصةقر   رئةيس قةدا السةيد محمةد  ا حول االقتراحات المتعلقة بإصالح االتحياد. 2
الوفد الكويتي   وممثل المجموع  العربية  فةي اللجنة  التنفيذية    تقريةراً حةول اجتماعةا  اللجنة  
التنفيذي  والتوجها  التي لديها إاا  عملي  اإلصت  . ويبدو أن قيةادة االتحةاد تتوجة  إلةى إقةرار 

. وأوضةح السةيد الصةقر أن عقد مؤتمر عاا واحةد فةي العةاا بةدل مةؤتمرين كمةا تةو الحةال اآلن 
عةدداً مةن الوفةود   منهةا األسةترالي   قةد تقةةدموا بطلة  إلرجةا  البة  بموضةوع اإلصةت  حتةةى 

. وتا االتفاق على دعا  2002مارس  –المؤتمر القادا لتتحاد الذي سيعقد في مراك  في آذار 
  موحةد يقةدا تذا التوج  شريط  دراسة  الموضةوع فةي المجموعة  العربية  واالتفةاق علةى موقة

 باسمها في المؤتمر القادا .
 
ارتؤر المجتمعون أي  نتيج  للوضع المؤساوي الذي يعيش  الشع  العربي متفرقات : . 3

الفلسطيني في األراضي الفلسطيني  المحتل    فإن على الوفود العربي  المشارك  فةي المةؤتمر أن 
ضامن مع االنتفاض  الباسل    ويندد بالجرائا تصدر بياناً باسا االتحاد البرلماني العربي يؤكد الت

اإلسرائيلي  ويدعو إلى تؤمين حماية  دولية  للشةع  العربةي الفلسةطيني وفةوض االجتمةاع رئاسة  
 االتحاد بإصدار تذا البيان .

 ) نص البيان مرفق بهذا التقرير (
 
 

 نشاط وفد األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي  –تاسعاً 

 
ألمان  العام  لتتحاد البرلماني العربي فةي أعمةال المةؤتمر السةادس بعةد المائة  شارك  ا

في واغادوغو بوفد ترأس  السيد نور الدين بوشكو    األمين العاا لتتحاد   وضا في عضةويت  
 كتً من األمين العاا المساعد ومدير العتقا  البرلماني  .
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لتةي قامة  بهةا الوفةود البرلمانية  العربية  وقد شةارك الوفةد بنشةاط ملحةوظ فةي األنشةط  ا

 ختل المؤتمر ا
 
فقد واع الوفد مذكرة تضمن  تعريفاً بمختل  أعمال المؤتمر ) جدول أعمال المؤتمر  -

والمجلةةس   اللجةةان الدائمةة  المختصةة  .. أنشةةط  الهيئةةا  األخةةرر .. البرنةةاما العةةاا 
 للعمل .. والقضايا األخرر التي طرح  في المؤتمر ( .

وقاا الوفد بالتحضير لتجتماع التشاوري الذي عقدت  الوفود البرلماني  العربي  لتنسيق  -
 مواقفها حول مختل  قضايا المؤتمر .

شةارك األمةين العةاا لتتحةاد فةي االتصةاال  التةي أجرية  مةع مختلة  الوفةود لكسةة   -
 التؤييد للطل  العربي حول إدرا  بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر .

األمين العاا أيضاً لقا  مع السيد إبراتيا فةال   األمةين العةاا لتتحةاد البرلمةاني  أجرر -
اإلفريقي تا في  البحث في العتقا  بين االتحادين وإمكاني  عقد اجتمةاع قرية  للجنة  

 المتابع  للمؤتمر البرلماني العربي اإلفريقي .
رئيس المشةةارك للرابطةة  كةةذلك التقةةى األمةةين العةةاا لتتحةةاد مةةع السةةيد غجيلةةرود   الةة -

األوربي . وتةا البحةث فةي اللقةا  حةول العتقةا  الثنائية   –البرلماني  للتعاون العربي 
 –بةةين االتحةةاد والرابطةة  وإمكانيةة  عقةةد المةةؤتمر السةةنوي للحةةوار البرلمةةاني العربةةي 

 من تذا العاا. –تشرين الثاني  –األوربي الذي اتفق على عقده في روما في نوفمبر 
 

 مالحظات على هامش المؤتمر -راً عاش

 

  طغ  الهجما  اإلرتابي  التي جر  في نيويورك وواشنطن على كل من مركا التجةارة
الدولي  ومبنى البنتاغون األمريكي على أعمةال المةؤتمر البرلمةاني الةدولي . وأصةي  جميةع 

عدد الضةحايا أعضا  المؤتمر بالذتول نظراً لضخام  العدوان واستهداف  المدنيين وضخام  
المقةةدرة بةةاآلال  . وقةةد اتخةةذ  جملةة  مةةن اإلجةةرا ا  فةةي المةةؤتمر ا الوقةةو  دقيقةة  صةةم  

إرسال برقي  باسا كل من رئيس المؤتمر ورئيس  االتحاد إلى  –حداداً على أروا  الضحايا 
رئةيس الكةةونغرس األمريكةي تنةةدد باالعتةدا  وتعةةر  عةةن التعةاط  مةةع أسةر الضةةحايا ومةةع 

كةةي . وإدرا  بنةةد طةةارئ فةةي جةةدول أعمةةال المةةؤتمر للتنديةةد باالعتةةدا   كمةةا الشةةع  األمري
 اختصر  أياا انعقاد المؤتمر يوماً . وتناول جميع المتحدثين العدوان بالتنديد واالستنكار .

 

   أصدر  الوفود البرلماني  العربي  المشارك  في المؤتمر بياناً يسةتنكر االعتةدا  وينةدد بة
ع الشع  األمريكي وأسر الضحايا في محنتها الشةديدة . كمةا يعةر  ويعر  عن التعاط  م

البيان عن استنكار البرلمانا  العربي  لجميع أشكال اإلرتا  ويؤكد اسةتعدادتا لإلسةهاا فةي 
الجهود الدولي  الرامي  إلةى اجتثةاث تةذه الظةاترة الخطيةرة مةن علةى وجة  األرض . ووجة  

نوا  األمريكي رسةال  بةنفس المعنةى   مؤكةداً فيهةا سعادة رئيس االتحاد إلى رئيس مجلس ال
أيضاً استنكار البرلمانيين العر  لتعتدا  اإلرتابي على نيويورك وواشنطن  وإدانةتها لكةل 
أشكال اإلرتا  الذي أصبح ظاترة خطيرة تعرقل التعاون والتفةاتا بةين الشةعو  . وتشةكل 

 الا.خطراً جدياً على األمن واالستقرار في كل أنحا  الع
 

  بعد اإلعتن عن الهجم  اإلرتابي  ضد المنشآ  األمريكي  في نيويةورك وواشةنطن وفةي
جو الوجوا والغض  الذي أثارت  تذه الهجم    وفي إطار التدابير التي اتخذتها لجن  تسةيير 
المؤتمر لتسريع أعمال المؤتمر وتقليص فترة انعقاده حاول الوفد اإلسةرائيلي   مةدعوماً مةن 
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+ ( االسةتفادة مةن تةذا الجةو وتجييةره ضةد البنةد  12وفةود األوروبية  ) مةن مجموعة  قبل ال
اإلضةةةافي المتعلةةةق بمناقشةةة  األوضةةةاع فةةةي األراضةةةي الفلسةةةطيني  المحتلةةة  واالعتةةةدا ا  
اإلسرائيلي  المتواصل  ضد الشع  الفلسطيني . فطلبوا إلغا  تذا البند بحج  أن األجوا   "لا 

اقشةة  حولةة  " . وطرحةةوا الموضةةوع فةةي اللجنةة  التنفيذيةة  ومارسةةوا تعةةد مناسةةب  إلجةةرا  المن
ضغوطاً على بعض أعضا  اللجن  وعلى أعضا  لجن  تسيير المؤتمر ) اللجنة  المصةغرة(. 
ولكن تذه المحاول  با   بالفشل نظراً لتصدي الوفود العربي  وممثل المجموع  العربي  فةي 

التةي أراد  االلتفةا  علةى الهايمة  التةي لحقة  بهةا  اللجن  التنفيذي  لهذه المحاول  المكشوف 
عند إقرار المؤتمر إدرا  البند في جةدول أعمالة  . ولكةن الوفةود العربية  وافقة  علةى إلغةا  
جلس  المناقش  للبند   انسجاماً منها مع تدابير تقليص مةدة المةؤتمر   واالكتفةا  بتعيةين لجنة  

لجلس  الختامي  للمؤتمر . وقد تبين أيضةاً أن صياغ  إلعداد مشروع قرار يتا عرض  على ا
أنظم  االتحاد ال تسمح بإدخال تعديل على أي  قضةي  سةبق وأن أقرتةا المةؤتمر إال إذا تةوفر 
اإلجماع في المؤتمر حولها . ولا يكن تذا اإلجمةاع بةالطبع متةوفراً . ولمةا أسةقط فةي أيةديها 

اقتراحا  في اجتماع اللجنة  السياسةي   حاولوا من جديد تخري  محتور البند من ختل تقديا
" وفي الجلس  الختامي  للمةؤتمر ترمةي إلةى إحةداث تغييةر فةي عنةوان البنةد باسةتبدال عبةارة 

" حماييية دولييية للشييعب " وعبةةارة  الشييرق األوسييطبعبةةارة "  األراضييي العربييية المحتليية "
". ولكن  اإلسرائيلي حماية دولية للشعب الفلسطيني والشعببعبارة "  العربي الفلسطيني "

تذه المحاولة  فشةل  أيضةاً سةوا  فةي اللجنة  السياسةي  أا فةي جلسة  المةؤتمر الختامية  حيةث 
أثارتا كل من المندوبين البولندي والكنةدي . ولكةن رئةيس المةؤتمر السةيد تةراوري   رئةيس 

ن أن برلمان بوركينا فاسو   حسا النقا  حولها   موضحاً أنهةا تخةال  األنظمة    فضةتً عة
 أكثري  أعضا  المؤتمر تعارض التعديل .

 

   عند تقديا الطل  الفرنسي إلدرا  بند إضافي حول ستم  الشحن بالسفن اقتر  المندو
الفرنسةةي علةةى الوفةةود العربيةة  تحويةةل الطلةة  العربةةي إلةةى طلةة  بنةةد طةةارئ أو مسةةتعجل ) 

رنسةي المةرور بعةد يتطل  إدراج  إحراا أربع  أخماس األصوا  ( حتةى يتسةنى للطلة  الف
سح  الطلبين اإليراني والكوبي . وقد تصدر الةدكتور أحمةد فتحةي سةرور   رئةيس مجلةس 
الشع  المصري لهذه المحاول  وأعلةن عةن معارضة  الوفةود العربية  للطلة  الفرنسةي لةيس 
لعدا أتمي  الطل  بحد ذات    بل لوجود ما تو أتا من  . وقال الدكتور سرور ا إن الضحايا 

طون يومياً في األراضي الفلسطيني  المحتل  وفي غيرتةا مةن المنةاطق وتةو أمةر يجة  يتساق
علينةةا مناقشةةت  لتجنةة  تةةذه الكةةوارث . أمةةا الطلةة  الفرنسةةي فةةيمكن مناقشةةت  فةةي إطةةار أكثةةر 

 تخصصاً . وطل  إلى الوفد الفرنسي سح  طلب  .
 

 اً بتؤييةةد الطلةة  العربةةي اتخةةذ  الوفةةود البرلمانيةة  اإلفريقيةة  فةةي اجتماعهةةا التنسةةيقي قةةرار
إلدرا  بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر . وقد كان واضحاً أثنا  عملي  التصوي  التااا 
تذه الوفود بالقرار الذي اتخذت    ولع  تذا االلتااا دوراً بةارااً فةي إحةراا الطلة  العربةي 

 على األكثري  المطلوب  .  
 

 خاذ قةرار بتعليةق عضةوي  الكةونغرس األمريكةي فةي أثار اقترا  اللجن  التنفيذي  تؤجيل ات
االتحاد مناقشا  حامية  وواسةع  . فقةد اعتةرض كثيةر مةن الوفةود علةى االقتةرا    مؤكةدين 
ضرورة تطبيق األنظم  وعدا استثنا  أي  شعب  برلماني  ألي سةب  مةن األسةبا  . وتسةا ل 

اآلخر . وأكد آخرون أن البعض ا تل توجد لوائح تسري على البعض ويستثنى منها البعض 
السب  في تؤخير الكونغرس األمريكي عن دفع مساتمات  وعدا اشتراك  فةي أنشةط  االتحةاد 
ليس مالياً وطلبوا معرف  األسبا  الحقيقي  . وطالبة  نيجيريةا بتوجية  إنةذار أخيةر إمةا الةدفع 

 وإما تعليق العضوي  واتخاذ القرار في دورة المجلس في مراك .
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كثير من األسةئل  حةول الموضةوع أوضةح األمةين العةاا لتتحةاد أن القضةي  وبعد طر  ال
ليس  مالي  فعتً وليس  بسب  أن مواعيد اجتماعا  االتحاد تتعارض مع مواعيةد جلسةا  تامة  
للكونغرس   بل تناك سببان أساسيان تما ا إن قيادة الكونغرس ال تدرك طبيع  االتحاد البرلماني 

أنها تدفع أكثر المساتما  وتتعرض الواليا  المتحدة إلى النقد باسةتمرار الدولي وتي تتذمر من 
داخةل االتحةةاد أي أنهةةا مسةةتا ة مةةن مواقةة  أغلبية  أعضةةا  االتحةةاد إاا  الواليةةا  المتحةةدة . وتةةا 

أكتةوبر  -االتفاق أن يلتقي وفد من اللجن  التنفيذي  مع مسؤولين في الكونغرس فةي تشةرين األول 
لموضوع . وتةذه اآللية  فةي الحةوار قةد تةؤدي إلةى عةودة الكةونغرس إلةى االتحةاد   القادا للب  با

 وستكون تي الفرص  األخيرة   فإما أن يعود أو تعلق عضويت  .
 

*  *  * 
 ملحقات التقرير :

النص الكامل للقرار الذي اتخذه المؤتمر حول الوضع في األراضي العربية  المحتلة   .1
. 

 العربي  حول مساندة االنتفاض  الفلسطيني  الباسل  . البيان الذي أصدرت  الوفود .2
البيةةان الةةذي أصةةدرت  الوفةةود العربيةة  اسةةتنكاراً لتعتةةدا  اإلرتةةابي فةةي نيويةةورك  .3

 وواشنطن .
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نص القرار أصدره المؤتمر السادس لالتحاد البرلماني الدولي المنعقد في 
 تعلق بـ :واغادوغو حول البند اإلضافي الم

 
" إسييهام البرلمانييات فييي التصييدي السييتمرار األوضيياع المأسيياوية فييي األراضييي العربييية 
المحتلة والعمل على توفير مراقبين دوليين وحماية دولية للشعب العربي الفلسطيني ، وخاصة 

 المدنيين العزل "
 
فةي تقريةر قرارا  األما المتحدة التي أكةد  مةراراً حةق الشةع  الفلسةطيني  مستذكراً   (1

 المصير وإقام  دول  مستقل    وكذلك حق العودة لتجئين الفلسطينيين  
 
 حق إسرائيل في العي  بؤمان ضمن حدود دولي  معتر  بها    مؤكداً   (2

 
أيضةةاً قةةرارا  مجلةةس األمةةن الةةدولي ذا  الصةةل  وقةةرارا  األمةةا المتحةةدة  مسييتذكراً   (3

 القابل  للتطبيق   
 

السابق  ذا  الصل  التي اتخةذتا االتحةاد البرلمةاني الةدولي   كذلك القرارا   مستذكراً   (4
أبريةةل  –نيسةةان  –) سةةيؤول  97وبصةةورة أخةةص القةةرارا  المتخةةذة فةةي المةةؤتمر 

 103( المتعلق بمدين  القدس الشري    وكذلك القرارا  المتخذة في المؤتمر  1997
 –ن أول تشةةةري –جاكرتةةةا  104( والمةةةؤتمر  2000 –أبريةةةل  –نيسةةةان  –) عمةةةان 
 (   2000 –أكتوبر 

 
مبادئ حقوق اإلنسان المعتر  بها دولياً والمنصوص عنها فةي  مؤكداً على نحو أشد  (5

القةةرارا  المختلفةة  لألمةةا المتحةةدة والمعاتةةدا  الدوليةة  والتةةي أكةةدتا مةةراراً االتحةةاد 
 البرلماني الدولي  

 
خةةاص معاتةةدة جنيةة   أتميةة  احتةةراا القةةانون اإلنسةةاني الةةدولي   وبوجةة  مييدافعاً عيين  (6

 المتعلق  بحماي  المدنيين في أوقا  الحر    1949الرابع  لعاا 
 

لألحةةداث المؤسةةاوي  التةةي تجةةري فةةي األراضةةي الفلسةةطيني   معربيياً عيين قلقييي العميييق  (7
المحتلةة  والتةةي أد  إلةةى الكثيةةر مةةن الوفيةةا  واإلصةةابا    ومعظمهةةا مةةن المةةدنيين 

ليين   الناجم  عن االستخداا المفرط للقةوة مةن قبةل األبريا  من الفلسطينيين واإلسرائي
 الجي  اإلسرائيلي وقوا  األمن اإلسرائيلي    وكل أشكال العن   

 
لتاايةد النشةاطا  اإلرتابية  التةي تةؤثر بصةورة خاصة  علةى  معرباً عن قلقي العمييق  (8

 المدنيين اإلسرائيليين والفلسطينيين وسكان العالا اآلخرين  
 

اإلسةرائيلي يجة  أن يبنةى  –أن الحل العةادل والةدائا للصةراع العربةي  يدمكرراً التأك  (9
) لعةاا  242على مبةدأ األرض مقابةل السةتا وتنفيةذ قةرار مجلةس األمةن الةدولي رقةا 

( وقةةرار الجمعيةة  العامةة  لألمةةا المتحةةدة رقةةا  1973) لعةةاا  338(   ورقةةا  1967
ذ بعةةين االعتبةةار الحقةةوق (   وعلةةى عمليةة  تفاوضةةي  نشةةط  تؤخةة 1948) لعةةاا  194

 المشروع  للشع  الفلسطيني   بما فيها حق  في تقرير المصير وإقام  دول  مستقل   
 إلى تقرير ميتشل حول أسالي  إنها  موج  العن  الحالي    مشيراً  (10
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11)   ً بؤن تطبيق نتائا تقرير ميتشل الذي حظي بدعا من األما المتحدة والمجتمع  مقتنعا
ااع الحقيقةي سةو  يةؤدي إلةى ظةرو  أكثةر عدالة  وأكثةر تواانةاً الدولي وأطرا  الن

 لكسر حلق  العن  وحل األام    ويفتح سبتً لحل سلمي  
 

من إغتق إسرائيل لبي  الشرق والمؤسسا  الفلسطيني  األخرر في  مبدياً انزعاجي (12
انتهاك التفاقيا  أوسلو   ومن مخططاتها لعال القدس عةن محيطهةا فةي خةرق للعديةد 

 ن قرارا  مجلس األمن الدولي والمعاتدا  الدولي   م
 

عةةن الةةدعا الكامةةل لعملية  السةةتا وللجهةةود المبذولةة  إليجةاد حةةل عةةادل ودائةةا  معبيراً  (13
 اإلسرائيلي   –للصراع العربي 

 
حكومةة  إسةةرائيل والسةةلط  الفلسةةطيني  بةةؤن تعيةةدا تؤكيةةد عامهمةةا علةةى احتةةراا  يطالييب .1

أعمةال العنة  فةوراً وبةدون شةروط   مجةددتين بةذلك االتفاقا  القائم    وفرض وق  
تعاونهما في األمور األمني  وتةوفير مايةد مةن الوسةائل الهادفة  إلةى اسةتعادة الثقة  بةين 
الشةةعبين   مؤسسةةتين بةةذلك فتةةرة تةةدو  تامةة    والعةةودة إلةةى حةةوار بنةةا  يشةةتمل علةةى 

 المسائل األساسي  عن طريق المفاوضا  الثنائي  ؛
 
مةةدنيين واألطفةةال والقيةةاا باغتيةةال الفلسةةطينيين بةةدون محاكمةة    وتهةةديا قتةةل ال يسييتنكر .2

 البيو  واستهدا  البني  التحتي  االقتصادي  للمجتمع الفلسطيني ؛
 

إسةرائيل   مةن أجةل نةاع فتيةل التةوتر   إلةى سةح  قواتهةا العسةكري  فةوراً مةن  يدعو .3
النشةاطا  االسةتيطاني    المنطق  المحيط  بالمدن والقرر الفلسةطيني    وتجميةد جميةع 

 واالمتناع عن مهاجم  المدنيين والمنشآ  ورفع حصارتا عن األرضي الفلسطيني  ؛
 

السلط  الفلسطيني  إلى استخداا أسالي  لتجن  النشاطا  اإلرتابي  فةي المنةاطق  يدعو .4
 الواقع  تح  سيطرتها ؛ 

 
ني  المحتلة  لضةمان إلى إرسال مراقبين وراصدين دوليين إلى األراضي الفلسطي يدعو .5

 احتراا القانون اإلنساني الدولي وإنها  العن  في تذه األراضي ؛
 

إسةةرائيل   بوصةةفها الدولةة  المحتلةة    إلةةى االنسةةحا  مةةن المؤسسةةا  الوطنيةة   يييدعو .6
الفلسطيني  التي احتلتها مؤخراً   بما فيها بي  الشرق   ووق  جميةع مخططةا  عةال 

 مدين  القدس العربي  ؛
 

لةةى اسةةتئنا  المفاوضةةا  بغيةة  تحقيةةق سةةتا شةةامل وعةةادل عةةن طريةةق إنهةةا  إ يييدعو .7
االحتتل اإلسرائيلي   وإقام  دول  فلسطيني  مستقل    عاصمتها القدس   وحل مشةكل  

 التجئين الفلسطينيين بصورة منصف  ؛
 

  إلى األمين العاا نقل تذا القرار إلى األمين العاا لألما المتحدة وضةمان متابعتة يطلب .8
 وتقديا تقرير عن ذلك إلى المؤتمر القادا لتتحاد البرلماني الدولي .
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 بيان صادر عن الوفود البرلمانية العربية
 لالتحاد البرلماني الدولي 106المشاركة في المؤتمر 

 دعماً لالنتفاضة الباسلة للشعب العربي الفلسطيني
 

 
 

عةةا  المةةؤتمر السةةادس بعةةد المائةة  عقةةد  الوفةةود البرلمانيةة  العربيةة  المشةةارك  فةةي اجتما
( اجتماعةةةاً علةةةى تةةةام  المةةةؤتمر  15/09/2001-9لتتحةةةاد البرلمةةةاني الةةةدولي ) واغةةةادوغو 

تدارسةة  فيةة  الوضةةع الخطيةةر فةةي األراضةةي الفلسةةطيني  المحتلةة  فةةي ضةةو  تواصةةل العةةدوان 
 الصهيوني الغادر على الشع  العربي الفلسطيني واستمرار انتفاضت  الباسل . 

 
ر  المشةةاركون فةةي االجتمةةاع عةةن اسةةتنكارتا الشةةديد للهجمةة  العدوانيةة  الصةةهيوني  يعةة

الوحشةةي  التةةي يتعةةرض لهةةا الشةةع  العربةةي الفلسةةطيني منةةذ أايةةد مةةن عةةاا مةةن قبةةل الكيةةان 
الصهيوني  والتي شهد  في اآلون  األخيرة تصةعيداً خطيةراً تجةاوا فةي مجرياتة  كةل الحةدود   

تسةةتخدا فيهةةا قةةوا  االحةةتتل الصةةهيوني كةةل أنةةواع األسةةلح   وتحةةول إلةةى حةةر  إبةةادة شةةامل 
والةذخائر المحرمةة  دوليةاً   ناشةةرة الةةدمار علةى امتةةداد األرض الفلسةةطيني  ومواصةل  فةةي الوقةة  
نفسةة  تشةةةديد حصةةارتا علةةةى المنةةاطق الفلسةةةطيني  لضةةةر  التواصةةل فيمةةةا بينهةةا وشةةةل الحيةةةاة 

لسةةطيني  ونشةةطا  االنتفاضةة  بهةةد  كسةةر إرادة االقتصةةادي  فيهةةا   واغتيةةال قةةادة المنظمةةا  الف
الشع  العربي الفلسطيني وإجهاض انتفاضةت  وتصةفي  قضةيت . وقةد أد  تةذه الحةر  الوحشةي  

شهيد وجةر   700حتى اآلن إلى وقوع أكثر من  2000سبتمبر/-التي تشنها إسرائيل منذ أيلول
قتصةادي  خمسة  مليةارا  ألة  مةواطن فلسةطيني  وتجةاوا  خسةائرتا اال 30وإصاب  أكثر من 

 من القور العامل  الفلسطيني  .  %65دوالر  وأد  إلى معدل بطال  تجاوا 
 

إن البرلمانيين العر  المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي في واغةادوغو يةرون فةي 
حلق  جديةدة مةن مخطةط عةدواني جديةد جةرر   " شارون" الفظائع التي ترتكبها حكوم  السفا  

ل  منذ فترة طويلة   ويهةد  إلةى التنصةل مةن عملية  السةتا واسةتحقاقاتها   األمةر الةذي  اإلعداد
يؤكد أن إسرائيل لا تنضا ال سياسياً وال أيديولوجياً وال مجتمعياً للستا والتعاي  مةع جيرانهةا  

ي وأنها ماضي  في غيِّّها وفي تنفيذ مشروعها الصهيوني التوسعي لبنا  دول  توراتية  لةيس لهةا أ
مقوما  للحياة  ويرر البرلمانيون العر  أن  ما كان لهذه الحر  الوحشي  التةي تشةنها إسةرائيل 
على الشع  الفلسطيني أن تتواصةل لةوال الةدعا المتواصةل والتغطية  السياسةي  واإلعتمية  التةي 
 تحظةةى بهةةا مةةن جانةة  الواليةةا  المتحةةدة األمريكيةة  التةةي تؤخةةذ موقفةةاً شةةديد االنحيةةاا إلةةى جانةة 

كةراع  -إسرائيل   ضارب  عرض الحائط بجميع القرارا  الدولي  ومتجاتل  تعرض مصةداقيتها 
 إلى الشك واالنهيار.  -لعملي  الستا

 
إن الوفةةود البرلمانيةة  العربيةة  المجتمعةة  فةةي واغةةادوغو تعةةر  عةةن إدانتهةةا واسةةتنكارتا 

الصةهيوني  كمةا تعةر  عةن  الشديدين للمجاار الوحشي  المدبرة التي ترتكبها سةلطا  االحةتتل
إدانتهةةا للموقةة  األمريكةةي المنحةةاا إلةةى إسةةرائيل   وتؤكةةد فةةي الوقةة  نفسةة  مسةةاندتها المطلقةة  
لتصدي الشع  الفلسطيني وصموده في وج  آل  الحر  اإلسةرائيلي    وتحيةي أبطةال االنتفاضة  

 األشاوس المدافعين عن أرضها وحقوقها الثابت . 
 

ا مع الشقيقتين سوريا ولبنان اللتين تهدد إسرائيل بتوسةيع رقعة  ويجدد المجتمعون تضامنه
الحر  إليهما   كما يؤكدون أن الستا في الشرق األوسط لن يستت  إال بانسةحا  إسةرائيل مةن 
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األراضةةي الفلسةةطيني  المحتلةة  بمةةا فيهةةا القةةدس الشةةري    ومةةن الجةةوالن السةةوري المحتةةل حتةةى 
ومةن مةاارع شةبعا اللبنانية    تنفيةذاً لقةرارا  مجلةس  1967يوني   –حدود الرابع من حايران 

  واحتةةةراا مبةةةدأ األرض مقابةةةل السةةةتا   واالعتةةةرا   425و  338و  242األمةةةن الةةةدولي 
بالحقوق الوطني  الثابت  للشع  الفلسطيني ال سيما حق  في العودة وتقرير المصير وإقامة  دولتة  

 المستقل  وعاصمتها القدس .
 

البرلماني  العربي  األم  العربي  قاطب  ا قادة وشعوباً وحكومةا  ومنظمةا   وتدعو الوفود 
إلةةى العمةةل بجديةة  مةةن أجةةل تعايةةا التضةةامن العربةةي ومواجهةة  العةةدوان والتحةةدي اإلسةةرائيليين 
اللةذين يسةةتهدفان الجميةع   والقيةةاا بتحةرك سةةريع لوقة  العةةدوان الوحشةي علةةى الشةع  العربةةي 

  الدولي  ل    كما يدعون إلى تفعيل المقاطع  العربي  للعةدو الصةهيوني الفلسطيني وتوفير الحماي
ووق  كل أشكال االتصةال ووضةع قةرارا  قمتةي القةاترة وعمةان موضةع التنفيةذ لتةوفير سةائر 

 أشكال الدعا والمساندة لتنتفاض  الفلسطيني  حتى تتكلل بالنصر .
 

ين لمشةاعر التضةامن والتعةاط  ويعر  البرلمانيون العر  عن شكرتا وتقةديرتا الكبيةر
ومواق  المساندة القوي  لحقوق الشةع  الفلسةطيني وكفاحة  المشةروع ضةد االحةتتل الصةهيوني 

"  دوربييانالتةةي أعربةة  عنهةةا شةةعو  البلةةدان اإلفريقيةة  وحكوماتهةةا ومنظماتهةةا فةةي مةةؤتمر " 
مةر الةذي يؤكةد لمناتض  العنصري  والتمييا العنصري الةذي عقةد مةؤخراً فةي جنةو  إفريقيةا األ

عمةةق الةةروابط التاريخيةة  والحضةةاري  والكفاحيةة  والمصةةالح المشةةترك  التةةي تجمةةع بةةين البلةةدان 
العربيةة  واإلفريقيةة  والتةةي تؤكةةد  مةةرة أخةةرر فةةي واغةةادوغو حةةين سةةاند  جميةةع البرلمانةةا  

 اإلفريقي  الحقوق العربي  العادل  .
 

ا أن يرفعةةوا أصةواتها اسةةتنكاراً للجةةرائا وتهية  الوفةةود البرلمانية  العربيةة  ببرلمةةانيي العةال
اإلسةةرائيلي  ضةةد الشةةع  العربةةةي الفلسةةطيني وأن يحثةةوا حكومةةةاتها علةةى مسةةاندة اإلجةةةرا ا  

 والدعوا  الهادف  إلى وق  تذه الجرائا وتوفير الحماي  الدولي  للشع  الفلسطيني .
 

 النصر المؤار لتنتفاض  الفلسطيني  البطل . 
 

 دا  االنتفاض .المجد والخلود لشه
  

 10/9/2001واغادوغو في 
 

 الوفود البرلمانية العربية المشاركة
 لالتحاد البرلماني الدولي 106في المؤتمر 
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 بيــان من الوفــود البرلمانيـــة العربيـــة
 المشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي في واغـادوغــو

 ك وواشنطناستنكاراً لالعتداء اإلرهابي في نيويور
 
 
 

إن الوفود البرلماني  العربي  المشارك  في المؤتمر السادس بعةد المائة  لتتحةاد 
ةدم  إلةى حةد كبيةر بالعملية  اإلرتابية   البرلماني الدولي المنعقد في واغادوغو قةد صد
الشةةنيع  التةةي جةةر  ضةةد مركةةا التجةةارة الةةدولي فةةي نيويةةورك ومقةةر البنتةةاغون فةةي 

 واشنطن.
 

البرلماني  العربي  عن استنكارتا وإدانتها الشةديدين لهةذا العمةل وتعر  الوفود 
اإلرتةةابي اإلجرامةةي الةةذي أودر بحيةةاة اآلال  مةةن القتلةةى والجرحةةى مةةن المةةدنيين 
األبريا   ويعبرون عن تعاطفها مع عائت  الضةحايا  ويتقةدمون بةؤحر تعةاايها إلةى 

كةةدين فةةي الوقةة  نفسةة  أتةةالي الضةةحايا والةةى الشةةع  والمسةةؤولين األمةةريكيين  مؤ
إدانتها لجميع أشكال اإلرتا  واستعدادتا لإلسهاا في جميع الجهةود الدولية  الرامية  

 إلى اجتثاث  من على وج  األرض. 
 

 12/9/2001واغادوغو 
 
 
 

 الوفود البرلمانية العربية
 المشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي

 في واغادوغو
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