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 تقرير األمانة العامة لالتحاد
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 مقدمة :
 
 

تنفيذاً لقرار مجلس االتحاد البرلماني الدولي قبول الدعوة الموجهة من  العنةبة البرلمانينة 
 –المنتتمر الانامس بةند المالنة لدتحناد   جنرل فني الةاونمة الكوبينة الكوبية الستضافة أعمال 

أعمنال المنتتمر الانامس  2001 –أبرينل  –في الفترة ما بي  األول والسابع م  نيسنا   –هافانا 
بةد المالة لدتحاد البرلماني الدولي واجتماعال الدورة الثامنة والستي  بةد المالة لمجلس االتحاد 

بلداً   م  بينها أربةة ععر بلداً عربيناً   وعناركل فني أعمنال المنتتمر  131بمعاركة وفود م  
أيضاً وفود مدحظة تمثل الةديد م  منظمال األمم المتحدة   والونلي  األحمنر الندولي   وعندد 
منن  المنظمننال البرلمانيننة اةقليميننة منن  بينهننا ر االتحنناد البرلمنناني الةربنني والمجلننس الننو ني 

حاد البرلماني اةفريقي   واتحاد برلمانال الدول األعضاء في منظمة المنتتمر الفلس يني   واالت
اةسدمي   والبرلمنا  األوربني والراب نة البرلمانينة للتةناو  الةربني األوربني وبرلمنا  أمريكنا 

 وغيرها   …الدتينية 
 

ضايا التني وتقدم األمانة الةامة  لدتحاد فيما يلي تقريراً يتضم  عرضاً موجزاً ألبرز الق
 تناولها كل م  المتتمر والمجلس والنتالج التي أسفرل ع  اجتماعاتهما ر

 
 

 جلسة االفتتاح : –أوالً 
 

 
 

جننرل جلسننة افتتننات المننتتمر الاننامس بةنند المالننة لدتحنناد البرلمنناني النندولي فنني القاعننة 
اسننترو ور فاامننة الننرليس فينندل كالرليسننية فنني قوننر المننتتمرال بهافانننا   تحننل رعايننة وبحضنن

   رليس مجلس الدولة ورليس الوزراء في كوبا  روز
 

وقد افتتح النرليس فينديل كاسنترو المنتتمر با نا  أعنار فني بدايتنع النا انةقناد المنتتمر 
  وعقد الرليس كاسنترو مقارننة بني  األوضنا   1981الثام  والستي  لدتحاد في هافانا في عام 
ا أ  الوضع الدولي قد ازداد سوءاً فيما يتةلق بالقضايا الدولية قبل ععري  عاماً واليوم معيراً ال

الحيوية للبعنرية   وأوضنح النرليس كاسنترو أننع بنالرغم من  الت نور الةاونن فني التكنولوجينا 
واةنجازال الةلمية بالغة األهمية فإ  النزاعال الدولية قد توسةل وارتقل أسةار المواد الحيوية 

قدرال الةالم   وفي اعنارة النا انةكناس ذلني علينع عاونياً وأوبحل قوة دولية واحدة تتحكم بم
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أعار الرليس كاسترو الا أ  تقدمع فني الةمنر قند جةلنع أكثنر مروننة ولكن  اكثنر راديكالينة ألننع 
 يةرن أعياء أكثر ع  الةالم الذي يةيش فيع وع  الةالم الذي ينتظرنا  

 
المنتتمر السنابق فني هافاننا  وأضان الرليس كاسترو يقول أ  نواباً أمريكيي  قد حضروا

ولكنهم ال يحضرو  اآل    وال يدفةو  مسناهماتهم فني االتحناد   وأعنار كاسنترو أننع يوجند فني 
الكونغرس األمريكي معرعو  عرفاء وأذكياء وواقةيو    ولكنهم يعكلو  اليوم أقلية   واقتنبس 

بةننه هننتالء يمكنن  أ   السننيد كاسننترو قننوالً للننرليس األمريكنني األسننبق  لينكننول  يعننير الننا أ 
يكونننوا أغبينناء  يلننة الوقننل   وجمننيةهم قنند يكونننو  أغبينناء لننبةه الوقننل   ولكنن  ال يمكنن  أ  
يكونوا جميةاً أغبياء  يلة الوقل   وربما اذا استمع أعضاء الكونغرس الا البرلمانيي  م  أكثنر 

لهم فرونة اةدراي كينن بلداً   ومةظمهم م  عالمنا الثالث الفقير والمنهو    فقد تتهيأ  20م  

 يحس اآلارو   
 

وفي اعارة الا الوضع الدولي أوضح الرليس الكوبي امكانية حدوث حر  بناردة جديندة 
واندال  سباق تسلح جديند محمنوم ألننع منا من  بلند سنيبقي نفسنع غينر مسنلح فني مواجهنة أعنداء 

لتي تارق بها الدولة ا ري  متة عي  للةدوا    وقال ر " نح  عهود علا االحتقار والةجرفة ا
الكبنر  فنني عنالم اليننوم االتفاقينال والمةاهنندال البالغنة الحيويننة بالنسنبة للسنندم واألمن  النندوليي  
وأيضاً بالنسبة للتنمية المستدامة   ولحماية التواز  البيلي والموارد ال بيةية التي بندونها تونبح 

 الحياة مستحيلة علا كوكبنا  "  
 

رليس كاسننترو أ  كوبننا سننتتةاو  مننع المعنناركي  فنني المننتتمر وفنني اتننام كلمتننع أكنند النن
 البرلماني الدولي وسون تبذل كل ما في وسةها ةنجات أعمال المتتمر الذي يتمنا لع النجات 

 
وكننا  أعضنناء المننتتمر قنند اسننتمةوا قبننل ذلنني الننا ا ننا  منن  رلننيس العننةبة البرلمانيننة 

لمجلس الو ني لسل ة العنة  أعنر  فينع عن  الكوبية السيد ريكاردو االركو  كيسادا   رليس ا
 ترحيبع بالوفود المعاركة في المتتمر الثاني الذي يةقد في هافانا  

 
أعار السيد كيسادا النا الفلسنفة " الليبرالينة الجديندة " التني يحناول النبةه فرضنها علنا 

انتهنل    الةالم أجمع   ثم  تحدث ع  النزاعال بي  العرق والغنر  وعن  الحنر  البناردة التني
ورغننم ذلنني مننازال سننباق التسننلح قالمنناً مننع الةلننم أ  اةدارة األمريكيننة تحنناول الحنند منننع بالنسننبة 

 للدول األار   
 

وعلا الوةيد الندولي نجند أ  عندم المسناواة واةجحنان قند تةنززا كمنا نجند المزيند من  
بلنة منع وجنود الفقر والجو  ونقص التةليم وانافاه مستو  المةيعنة وانتعنار األمنراه واألو

فلال غنية قليلة وازدياد كبير وهالل في نسبة العةو  المحرومة   ا  هتالء الناس المحنرومي  
توبح قضية االقتواد الجديد بالنسبة لهم دو  مةنا في بحثهم ع  أبس  حقوقهم ووراعهم م  
ي   أجننل البقنناء   وأضننان يقننول أ  الةولمننة تفننره نفسننها يومنناً بةنند يننوم دو  نقنناش ديمقرا نن

والقرارال التي تمس سنيادة األو نا  تحنرم العنةو  من  ثرواتهنا   ولنيس لهنذ  العنةو  سنو  
 التظاهر في العورا  كأبس  تةبير ع  استنكارها لتلي القرارال  

 
وأوضح السيد كيسادا أنع م  الضروري دمقر ة الةدقال الدولية بما فيهنا الةدقنال منع 

ادل وضع حد الستادام حنق الفيتنو   كنذلي يجن  عليننا  األمم المتحدة ومجلس األم  وذلي م 
الةمل م  أجل عالم توا  فيع حقوق جميع األمم   وتضم  فيع التنمية المستدامة حيناة العنةو  
   ويج  القضاء علا الةنورية وعلا ارها  الدول وعلا ارق حقوق اةنسنا    يجن  اقامنة 
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مكنن  أ  يقننوم اال علننا االنسننحا  الكامننل سنندم عننادل وعننامل فنني العننرق األوسنن  ر سنندم ال ي
للجيوش اةسراليلية م  كافة األراضي المحتلة   بما في ذلني الجنوال  السنوري والمننا ق التني 
ما تزال محتلة في جنو  لبنا    كما يج  الةمل علا تأسيس دولة فلسن ينية حنرة مسنتقلة ذال 

ة بإيقان القمع الوحعني والحونار سيادة تكو  القدس عاومتها   كما يج  بعكل فوري الم الب
الفظيع الموجع ضد العة  الفلس يني   يج  أ  يتم احترام الحق المقدس في االستقدل الو ني 
  ويسري هذا الكدم أيضاً علا بورتوريكو الااضةة منذ قر  لدستةمار األمريكي  وممارساتع 

  
 

ا أوللني النذي  يمثلنو  العنةو  وحول دور البرلمانيي  في الةالم أكد السيد كيسادا ا  عل
أ  يتحدوا مهما كانل ااتدفاتهم بهدن الحفناظ علنا فكنرة السنل ة العنةبية   وننو  بنأ  المنتند  
االجتمننناعي الةنننالمي فننني بورتنننو أليغنننري والنننذي جمنننع الةديننند مننن  المنظمنننال غينننر الحكومينننة  

مك  تحريي قو  والمتسسال قد أجمع علا فكرة رفه نظام عالمي جالر   وأوضح أنع م  الم
 كبيرة لتحقيق مستقبل انساني أفضل   وعلا البرلمانيي  االنضمام الا هذا الكفات  

 
وفي اتام كلمتع كرر السيد كيسادا ترحيبع بأعضاء الوفود  فني كوبنا التني ناضنل عنةبها 
ادل قر  ونون م  أجل االستقدل والةدالة   والذي سيتمك  م  االستمرار في اضاءة نجمة 

 ية  الحر
 

ثم تد السيد كيرا  بريندرغاسل   مساعد األمي  الةنام لممنم المتحندة للعنتو  السياسنية 
 رسالة م  السيد كوفي عنا    أمي  عام األمم المتحدة موجهة الا المتتمر   

 
وقد أعارل رسالة السيد عنا  النا أ  منتتمر االتحناد يةقند فني ظنل الجهنود التني تبنذلها 

ل توفير عرو  الوفاء بااللتزامال التي  رحتها قمة األلفية الثالثة   بما فني األمم المتحدة م  أج
ذلي التزامال قمنة رتسناء البرلماننال الو نينة التني أعلننل بونراحة ضنرورة اسنما  أونوال 

 العةو  واداال مزيد م  البةد الديمقرا ي الا عملية ونع القرار الدولي  
 

المتحدة منذ قمنة األلفينة الثالثنة قند بنذلل جهنوداً  وأوضح السيد عنا  في رسالتع أ  األمم
كبيننرة جننداً لحعنند أكبننر حملننة عالميننة ضنند مننره اةينندز   وةقنننا  النندول المت ننورة بتقننديم 
مسنناعدال للبلنندا  األقننل ت ننوراً النتعننالها منن  الفقننر بإزالننة التةرفننال والحننواجز علننا انتقننال 

مم المتحدة علا منع وقو  الوراعال   وعلنا بضالةها   كما بذلل جهود كبيرة لزيادة قدرة األ
 حفظ السدم وتوسيع الةمل اةنساني  

 
ونوهل رسالة األمي  الةام لممم المتحدة بضرورة سما  وول البرلمانيي  حنول جملنة 
م  القضايا التي تهم جميع عةو  الةالم   ولنذلي فإننع يةلن  ترحيبنع بالةمنل الوثينق منع االتحناد 

منن  انندل " وننياغة عدقننة جدينندة ومةننززة " مننع هننذ  المنظمننة الدوليننة وأنننع البرلمنناني النندولي 
سيقدم بةه التوويال المتةلقة بهذا الموضو  في تقرير  الا الجمةية الةامة لممم المتحدة فني 

 أيار / مايو / القادم  
 

أ   وفي اتام رسالتع نو  األمي  الةام بأ  علا األمم المتحندة واالتحناد البرلمناني الندولي
 يتةاونا وأ  يةمد علا التكين مع الظرون المتغيرة لمواجهة التحديال الجديدة  

وألقل السنيدة نجمنة هبنة     رليسنة االتحناد   كلمنة أعربنل فني مسنتهلها عن  السنرور 
النةقناد منتتمر االتحناد فني هافاننا منرة أاننر  بةند ععنري  عامناً   ونوهنل السنيدة هبنة   بننأ  

ة   التي هي روت االتحاد البرلماني الدولي   يقتضي منا أ  نحترم حق بةضنا جوهر الديمقرا ي
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بتنظننيم مجتمةاتنننا وفقنناً لقناعاتنننا   ومننع تحننول الةننالم الننا قريننة وننغيرة وتعننابي الةدقننال بنني  
العننةو  علينننا أ  نزينند منن  تبننادل األفكننار وتدحمهننا   عننري ة أ  ال يتحننول ذلنني الننا فننره 

رن آار   وم  الواضح لنا جميةاً أ  التحندي النذي يواجنع الةنالم فني لمفكار م   رن علا  
فجر األلفية الجديدة هو تةزيز الحرية في كل مكا  مع مراعاة مبادئ القانو  الدولي   وال ريقة 
المثلننا لتحقيننق ذلنني هنني التركيننز علننا تحسنني  مسننتو  الفقننراء والمنهكنني  بمنن  فننيهم النسنناء   

ادياً   ودعنل السنيدة هبنة   أيضناً النا تةزينز المعناركة الديمقرا ينة اجتماعياً وسياسنياً واقتون
للنساء والعبا  فني حيناة المجتمةنال من  اندل تحسني  نظنم التربينة والتةلنيم وضنما  أكثنر منا 

 يمك  م  االستقرار في المجتمةال  
 

ل   وأعارل السيدة هبة   الا أ  فريدريي باسي   أحد متسسي االتحاد وهننري دونانن
أول جالزة نوبنل لندفاعهما عن  السنلم  1901متسس حركة الولي  األحمر   قد تقاسما في عام 

الةالمي وحعد الرأي الةام الدولي دفاعاً عننع   وقند ربن  باسني االقتوناد لنيس باالزدهنار وانمنا 
ة بالتنميننة اةنسننانية   فهنندن االقتونناد بالنسننبة لننع لننم يكنن  الثننروة بننل الةمننل الننذي يةتبننر  حاجنن

 انسانية 
 

كننذلي أوضننحل السننيدة هبننة   بننأ  هننذا الةننام هننو عننام الت ننو    وعلننا البرلمننانيي  أ  
 ي وروا في بلدانهم روت الةمل الت وعي الذي هو أحد مظاهر المعاركة الديمقرا ية  

 
وحول نظام التجارة الةالمية الجديد أعارل السيدة رليسة االتحناد النا االحتجاجنال التني 

لةدينند يمنن  البلنندا  ضنند هننذا النظننام   وأوضننحل أ  علننا البرلمننانيي  فنني الةننالم الةمننل عننهدتها ا
بوورة معتركة لمةالجة آثنار هنذا النظنام علنا منوا نيهم والانرور باقتراحنال عملينة لتافينن 

 األضرار الناجمة عنع  
 

ي زينادة وتوقفل السيدة هبة   عند الت ور التكنولوجي واآلثار الناجمة عنع   ال سيما فن
الب الة   ااوة علا ق ا  النساء اللواتي يقع عليه  الة ء األكبر   األمنر النذي يت لن  أيضناً 
مةالجة جدية م  جان  الحكومال والبرلماننال   وأعنارل السنيدة هبنة   النا أ  االتحناد مهنتم 
 بالةمننل مننع جميننع المنظمننال الدوليننة لضننما  موننالح المننوا ني  الضننةفاء منن  انندل توسننيع
الديمقرا يننة   وقنند نظننم االتحنناد فنني ديسننمبر / كننانو  األول / فنني دلهنني مننتتمراً حننول عولمننة 

 الديمقرا ية بالتةاو  مع غرن الوناعة والتجارة الهندية  
 

ثم استةرضل السيدة هبة   القضايا التني سنيةالجها منتتمر هافاننا وأهمينة هنذ  القضنايا 
ال سننيما الوضنةية الجدينندة لدتحنناد فني األمننم المتحنندة    بالنسنبة لمجمننل عمننل االتحناد مسننتقبدً  

والتي ستسمع وول االتحاد حول القضنايا الدولينة المونيرية   وأوضنحل رليسنة االتحناد دعنم 
االتحنناد لمبننادرة األمننم المتحنندة تنظننيم دورة ااوننة للجمةيننة الةامننة لممننم المتحنندة فنني أيلننول / 

و  من  دواعني سننرور االتحناد أ  يسننهم فني هننذ  سنبتمبر / هنذا الةننام حنول حننق ال فنل   وسننيك
الدورة   فاأل فال هم مستقبلنا الواعد   وأكدل في اتام كلمتهنا بنأ  المجتمنع المندني يت لنع النا 
 اتحادنا لكي يقود    ودعل الا حعد األفكار والقو  لتلبية م امح العةو  بأحس  ما يمك   
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 جدول أعمال المؤتمر : -ثانياً 
 

 
 

 ا  رليس و نوا  / نالبال رليس المتتمر الاامس بةد المالة  انتا  1
 دراسة ال لبال المحتملة ةدرار بند اضافي علا جدول أعمال المتتمر    2
 مناقعة عامة حول الوضع السياسي و االقتوادي و االجتماعي في الةالم    3
    ضما  مراعاة مبادئ القانو  الدولي لما فيع مولحة السلم و األم  الدوليي  4
التربيننة و الثقافننة كةنناملي  ضننروريي  لتحسنني  معنناركة الرجننال و النسنناء فنني الحينناة   5

 السياسية و عر ي  لت ور العةو   
 تةديدل في النظام األساسي و الدلحة الداالية لدتحاد    6
اسننهام برلمانننال الةننالم فنني النضننال ضنند اةرهننا    وفقنناً لقننرار الجمةيننة الةامننة لممننم    7

 1   185/55المتحدة رقم 
الةمل الدولي لمواجهة الوضع ال ارئ في أفغانستا  الناجم ع  التندمير األاينر للتنراث    8

 2الثقافي م  قبل  البا    
 
 

الطلبات الخاصة بإدراج بند إضافي وبند استعجالي في جدول  -ثالثاً 
 أعمال المؤتمر :

 

 
 

لتنني تقنندمل بهننا العننة  ننناقش المننتتمر فنني بدايننة جلسننتع األولننا مجموعننة منن  ال لبننال ا
األعضاء ةدرار بنود اضافية أو استةجالية في جدول أعمالع   وفيما يلي عنره لهنذ  ال لبنال 

 وموقن المتتمر منها  
 
 

 أ. الطلبات الخاصة بالبنود اإلضافية :
 

تلقل األمانة الةامة  لدتحاد البرلماني الدولي م  العة  األعضاء ال لبال اآلتية المتةلقنة 
 ار بند اضافي في جدول أعمال المتتمرربإدر

 
 

 عنــوان البنــد المقتــرح تاريخ استالم الشعبة صاحبة الطلب

 / كانو  الثناني 4 كوبا .1

 يناير –
اسننهام برلمانننال الةننالم فنني النضننال ضنند 
اةرهننا    وفقننناً لقنننرار الجمةيننة الةامنننة لممنننم 

  55/158المتحدة رقم 
 

حق الدول في االحتكنام النا هيلنة قضنالية / كننننننننننننننننننانو  11 العراق .2

                                           
 كا  هذا عنوا  البند اةضافي الذي أقر المتتمر ادراجع في جدول أعمالع ب ل  م  العةبة الكوبية   1
 كا  هذا عنوا  البند االستةجالي الذي أقر المتتمر ادراجع في جدول أعمالع ب ل  م  العةبة األلمانية   2
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دولية ضد قرارال مجلس األم  الدولي المتةلقة   ريناي -الثاني
بالةقوبننال االقتوننادية العنناملة بموجنن  الفوننل 

 السابع م  ميثاق األمم المتحدة 
 

/ كننننننننننننننننننانو  21 اليابان .3
 يناير-الثاني

الحاجننننة الماسننننة للبرلمانننننال الننننا اتانننناذ 
 فنال  موقن ونارم ازاء أسنوأ أعنكال عمنل األ

ودراسة التدابير المضنادة القابلنة للفنره بنالقوة 
منن  قبننل المجتمننع النندولي بأسننر   وتنبيننع الننرأي 
الةننام كا ننوة أولننا نحننو حظننر مثننل هننذا الةمننل 

 والقضاء عليع 
  

جمهورية الوس   .4
الديمقراطيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الشعبية 

/ كننننننننننننننننننانو  21
 يناير -الثاني

دور البرلمانننننننال فنننننني ضننننننما  تنميننننننة 
ادلننننة للبلنننندا  الناميننننة اجتماعيننننة ع-اقتوننننادية

 المحا ة باألراضي 
 

 -/كانو  الثناني22 فرنسا .5
 يناير

سنندمة العننح  بالسننف  و ننرق الحنند منن  
 تواعد أعمال القرونة والكوارث البيلية 

 

-/كانو  الثناني28 إسبانيا  .6
 يناير

األعمنننال والمبنننادرال البرلمانينننة لتحسننني  
اجننننراءال المسنننناندة الفةالننننة للبلنننندا  الموننننابة 

 ارث بالكو
 

.جمهوريةةةةةةة إيةةةةةةران 7
 اإلسالمية 

الةمل البرلماني لمكافحة اةرهنا  الندولي  مارس -/آذار1
والجريمننة المنظمننة  وااوننة انتننار المانندرال 
واالتجنننار غينننر المعنننرو  بهنننا  كعنننر  مسنننبق 
 للسدم واألم  الدوليي  في فجر األلفية الثالثة 

 
واسنبانيا  لبيهمنا   وعنند المناقعنة  وقبل اجراء المناقعة حول البنود سحبل كل م  الوس

أعل  وفد العةبة الةراقية ع  سحبع ل لبع لوالح ال ل  الكوبي   وأعلن  الوفند اةيرانني سنحبع 
ل لبنع ألننع سنيقوم بةرضنع علنا المنتتمر القنادم   وبنذلي بقينل أمنام المنتتمر ثدثنة  لبنال هنني 

ستمع المتتمر الا مقدمي ال لبال النذي  ال لبال المقدمة م  كوبا   واليابا  وفرنسا   وبةد أ  ا
عرضوا مبررال  لباتهم جر  توويل لمةرفة أي م  ال لبنال سيحونل علنا أكبنر عندد من  

 األووال تفوق أكثرية الثلثي    وجاءل النتيجة علا النحو التالي ر
 

 أكثرية الثلثين المجموع امتناع أصوات معارضة أصوات مؤيدة اسم الشعبة

 858 1288 265 59 1229 كوبا

 704 1058 447 236 822 اليابان

 749 1193 336 244 949 فرنسا

  
وأظهرل عملية التوويل حوول ال لبال الثدثة علا أكثرية ثلثي األووال الم لوبنة   
ولك  ال ل  الكوبي أحرز أكبر عدد م  األووال يفوق أكثرية الثلثي    وبذلي أوبح هو البنند 
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( فني جندول األعمنال    7المنتتمر وأونبح يحمنل النرقم التسلسنلي    اةضافي في جدول أعمال
 وأحيل البند الا اللجنة السياسية   األولا ( لدراستع واعداد معرو  قرار حولع  

 
 
 الطلبات الخاصة بالبنود االستعجالية : .ب
 

 تقدمل العةبة األلمانية ب ل  ادرار بند استةجالي في جدول أعمال المتتمر تحل عنوا ر 
" العمل الدولي لمواجهة الوضع الطارئ في أفغانستان الناجم عن التدمير األخير للتراث 

 الثقافي من قبل طالبان  "
 

استمع المتتمر الا وجع نظر العةبة األلمانينة حنول مبنررال تقنديم ال لن    واسنتمع النا 
 لتاليروجهة نظر مةارضة ثم عره الموضو  علا التوويل   وجاءل النتيجة علا النحو ا

 
 أربعة أخماس األصوات أصوات معارضة أصوات مؤيدة

 787 ال يوجد 984
 

وبذلي وافق المتتمر علا ادرار ال ل  في جدول أعمالع بةد نيلع أربةة أاماس األووال 
في جدول أعمال المتتمر   وقد أحيل البنند النا لجننة ااونة  8الم لوبة   وأوبح هو البند رقم 

ةبة مقدمة ال ل    ألمانيا (   وممثل ع  لجنة تسيير المتتمر   وممثنل تتكو  م  ممثل ع  الع
ع  كل م  المجموعال الجغرافية السياسية السل في االتحاد لدراسة البند ووضع معرو  قرار 

 حولع  
 

 اجتماعات لجان الدراسة :-رابعاً 
 

 
 

  الدراسنة الدالمنة انةقدل في ا ار المتتمر الاامس بةد المالة اجتماعال لجنتني  من  لجنا
 في االتحاد   وذلي علا النحو التالي ر

 
 وهي لجنة القضايا السياسية واألمن الدولي ونزع السالح : –اللجنة األولى 

 
 عقدل اللجنة اجتماعي  ناقعل فيهما جدول أعمال تضم  البنود التالية ر

 
 (   2000اقرار محاضر اجتماعال اللجنة التي عقدل في عما    أيار / مايو /   1
 دراسة البند الرابع م  جدول أعمال المتتمر ر   2
 " ضمان مراعاة مبادئ القانون الدولي لما فيه مصلحة السلم واألمن الدوليين "          
 انتاا  مكت  اللجنة    3
 

وقد عمدل اللجنة في اجتماعها األول الا مناقعة موضو  البند المحال اليها م  المنتتمر  
عة ستة وسبةو  متحدثاً يمثلو  ماتلن العة  البرلمانية المعاركة في أعمال واعتري في المناق

المتتمر   وفي اتام المناقعة عينل اللجنة لجنة وياغة كلفنل بإعنداد معنرو  قنرار حنول البنند 
 الرابع م  جدول أعمال المتتمر   
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لقننرار وفنني اجتماعهننا الثنناني عننره مقننرر لجنننة الوننياغة   مننندو  اسننتراليا   معننرو  ا
الننذي تووننلل اليننع اللجنننة وتمننل مناقعننة المعننرو  وتننم اقننرار  بةنند أ  أدالننل عليننع بةننه 

 التةديدل  
 

 ثم انتابل اللجنة مكتبها علا النحو التالي ر
 
 تمل اعادة انتاا  السيد أحمد حسني هانادالة   م  ماليزيا ( رليساً للجنة لةام آار   -
  اليونننا  ( نالبنناً للننرليس   والسننيد أديسننيي وانتانن  كننل منن  السننيدة بابننا ديمتريننو   منن -

 أوغنليو   م  نيجيريا ( نالباً ثانياً للرليس  
 

وكانننل العننةبة السننورية قنند رعننحل السننيد عنناكر اسننةيد لمنونن  نالنن  الننرليس   ولكنهننا 
سحبل ترعيحها لوالح المرعح النيجيري بةد اتفناق منع المجموعنة اةفريقينة   وكنذلي انسنح  

 س المنو    وبذلي فاز المرعحا  اليوناني والنيجيري بالتزكية  مرعح بنما لنف
 

 وهي لجنة التربية والعلوم والثقافة والبيئة : –اللجنة الرابعة 
 

 عقدل هذ  اللجنة اجتماعي  أيضاً ناقعل فيهما جدول أعمال اعتمل علا ما يلي ر
   2000/  اقرار محاضر اجتماعال اللجنة التي عقدل في عما  في أيار / مايو  1
 دراسة البند الاامس م  جدول أعمال المتتمر ر  2
" التربية والثقافة كعاملين ضةروريين لتحسةين مشةاركة الرجةال والنسةاا فةي الحيةاة            

 السياسية وشرطين لتطور الشعوب " .
 انتاا  مكت  اللجنة    3

 
اليها م  المنتتمر   قامل اللجنة في اجتماعها األول بمناقعة موضو  البند الاامس المحال

وعاري في النقاش ممثلو عدد كبير م  الوفود المعاركة   كما استمع أعضاء اللجنة الا مداالنة 
واقتراحننال منن  ممثلننة اجتمننا  النسنناء البرلمانيننال حننول موضننو  البننند   وعينننل اللجنننة   بةنند 

مل لجنننة انتهنناء المناقعننة   لجنننة وننياغة ةعننداد معننرو  القننرار حننول موضننو  البننند   وضنن
 –اليابننا   –فنلننندا  –موننر  –كوبننا  –بيننني   –الوننياغة ممثلنني  عنن  العننة  التاليننة ر اسننتراليا 

 أورغواي وزامبيا   –كوريا الجنوبية  –ناميبيا 

 
معنرو  القنرار المةند من   –مندوبة مور  –وفي اجتماعها الثاني عرضل مقررة اللجنة 

 ةه التةديدل عليع  قبل لجنة الوياغة وأقرتع اللجنة بةد اداال ب
 

 ثم قامل اللجنة في هذا االجتما  الثاني بانتاا  مكتبها   وذلي علا النحو التالي ر
 
أعينند انتاننا  السننيد كولومننا كوريننا   منن  تعننيلي ( لمنونن  رلننيس  :منصةةب الةةرئيس  -

 اللجنة لةام جديد  
يدة انتابننل كننل منن  السننيدة غادينيننل   منن  سويسننرا ( والسنن منصةةبا نةةائبي الةةرئيس : -

 موتسومي   م  بوتسوانا ( لمنوبي نالبي الرليس  
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كذلي عقدل اللجنة السياسية اجتماعناً ااوناً لدراسنة موضنو  البنند  لجنة البند اإلضافي :
اةضافي الذي قرر المتتمر ادراجع فني جندول أعمالنع والمتةلنق بموضنو  اةرهنا    وعنكلل 

 باةجما   لجنة وياغة ااوة أعدل معرو  قرار أقرتع اللجنة 
 

أقر المتتمر الانامس بةند المالنة ادرار بنند اسنتةجالي فني جندول  لجنة البند االستعجالي :
وقند  –أعمالع يتةلق بتدمير حكومة  البا  األفغانية لآلثار التارياية والحضنارية فني أفغانسنتا  

وممثل عن   عكل المتتمر لجنة وياغة تألفل م  ممثل ع  العةبة التي قدمل ال ل    ألمانيا (
السياسية ةعداد معرو  قرار حول  –مكت  المتتمر وممثل ع  كل م  المجموعال الجغرافية 

 الموضو   
 
 

 الجلسة الختامية للمؤتمر : –خامساً 
 

 
 

عقد المتتمر الاامس بةد المالة لدتحناد البرلمناني الندولي جلسنتع الاتامينة بةند ظهنر ينوم 
  وبنندأل الجلسننة الاتاميننة بةننره  2001 –أبريننل  – الجمةننة الواقننع فنني السننادس منن  نيسننا 

التقارير التي أعدتها لجا  الدراسة واللجننة الااونة بمعنرو  القنرار حنول البنند ال نارئ   قندم 
مقررو اللجا  معاريع القرارال التي سبق أ  أقرتها لجانهم ووافق المتتمر علا هذ  القنرارال 

 بالتوفيق اةجماعي وبدو  توويل  
 

ةعد  ع  رفع الجلسة وااتتام أعمال المتتمر   تةاق  علا منوة الا ابة ممثلو وقبل ا
السياسية في االتحاد مةنربي  عن  عنكرهم وامتننانهم للعنةبة البرلمانينة  –المجموعال الجغرافية 

الكوبية والحكومة والعة  الكنوبيي  علنا حسن  الوفنادة والتكنريم اللنذي  أحي نل بهمنا الوفنود   
 ظيم المتتمر  وعلا حس  تن

 
وتحنندث باسننم وفننود المجموعننة الةربيننة األسننتاذ عبنند القننادر بنن  وننالح   رلننيس االتحنناد 

 البرلماني الةربي   رليس المجلس العةبي الو ني الجزالري   الذي ألقا الكلمة اآلتية ر
 

 السيد الرئيس 
 السادة رؤساا البرلمانات والوفود البرلمانية 

 
ل متتمرنا ويستةد كل واحد منا للةودة الا بلد  ينتابنا عموماً ونح  نوعي علا انهاء أعغا

عةور بالرضا ع  كل ما قمنا بع ادل األيام التي قضيناها مةاً في هذ  المدينة الجميلنة   وفني 
ربو  هذا البلد الساحر وفي أحضا  هذا العة  ال ي  المضيان   أقول عنةور الرضنا يغمرننا 

  م  جهد أوولنا الا اعتماد لوالح وتوويال فني غاينة األهمينة   لما أنجزنا  م  نتالج وجسدنا
كل هذا ما كا  ليتحقق لنوال حكمنة رلاسنة الندورة فني ادارة أعمالننا   ولنوال التنظنيم الجيند النذي 

 قامل بع العةبة البرلمانية الكوبية وعلا رأسها السيد األركو  دي كيسادا   
 

فإنها تود أ  تاص بالعكر فاامة الرليس فينديل  ا  المجموعة الةربية اذ تسجل كل ذلي  
كاسترو الذي سنظل نتذكر باعتزاز تفضلع حضور الجلسة االفتتاحية للمنتتمر وكنذلي جانبناً من  

 أعمالنا   
 



 9 

وسنننظل نتننذكر أيضنناً الكلمننة القيمننة التنني ألقاهننا أمننام المننتتمر وضننمنها المواقننن الثابتننة 
القضايا الةادلة في الةالم وبالاووص وقوفها ودعمها لجمهورية كوبا ونضالها المستمر لنورة 

العننامل للحقننوق الو نيننة الثابتننة للعننة  الفلسنن يني فنني الةننودة وتقريننر الموننير واقامننة دولتننع 
 المستقلة  
 

ا  المجموعننة الةربيننة لتتوجننع بالعننكر أيضنناً لمةننالي السننيد األركننو  علننا موقفننع العننجا  
دير وعرفا  لرجال عرفوا حقاً قيمة النضال م  أجل الحرية والواضح بالعأ  ذاتع   انها تحية تق

  
 

وفي األاير ال يمكنني ااتتام هذ  الكلمة دو  أ  أتوجع بالعكر ألبنناء هنذا العنة  الةظنيم 
 الذي غمرنا كةادتع بحرارة واضحة في االستقبال  

 
وأب النع    فتحية تقدير ومحبة كذلي لومود هنذا البلند الونغير بمسناحتع والةظنيم بب ولتنع

 للجميع التحية والا اللقاء في واغادوغو بةد ستة أعهر  
 

كننذلي اسننتمع أعضنناء المننتتمر الننا كلمننة منن  رلننيس وفنند الجمةيننة الو نيننة لجمهوريننة 
بوركينا فاسو التي سون تستضين أعمال المتتمر السادس بةند المالنة فني الةاونمة البوركينينة 

  وقد أعل  رليس الوفد البوركيني عن  اعتنزاز بندد   سبتمبر القادم -واغادوغو في عهر أيلول 
باستضافة المتتمر البرلماني الدولي وأكد أ  العةبة البوركينية والعنة  والحكومنة فني بوركيننا 
فاسو سون يبذلو  قوار  جهنودهم ةنجنات أعمنال المنتتمر وجةنل اقامنة الوفنود أمنراً مريحناً 

 وممتةاً  
 

البرلما  الكنوبي   كلمنة اتامينة عنكر فيهنا جمينع المتحندثي  ثم ألقا السيد كيسادا   رليس 
الذي  أعربوا ع  امتنانهم لبلند    واعتنذر عن  أي تقونير غينر مقونود سنواء فني أمنور تنظنيم 
المننتتمر أو فنني الترحينن  واالهتمننام بأعضنناء الوفننود   كمننا أعننر  عنن  سننرور  لنجننات أعمننال 

الةنالم دفاعناً عن  حرينال العنةو  وحقهنا فني  المتتمر   متكداً ضرورة التةناو  بني  برلمنانيي
ااتيار أنظمتها   ودعا الا ضرورة تةميق التفاهم بي  جميع عةو  الةالم لما فيع اير العنةو  

 ومولحة األم  والسلم الدوليي   
 

 ثم أعل  ع  ااتتام أعمال المتتمر الاامس بةد المالة لدتحاد البرلماني الدولي  
 
 
 
 

اجتماعات الدورة الثامنة والستين بعد المائة لمجلس  –سادساً 
 االتحاد البرلماني الدولي

 

 
 
 

عقنند مجلننس االتحنناد البرلمنناني النندولي دورتننع الثامنننة والسننتي  بةنند المالننة علننا هننامش 
 اجتماعال المتتمر الاامس بةد المالة   وتضم  جدول أعمال الدورة البنود اآلتية ر
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 عمال  اقرار جدول األ  1
 للمجلس   167اقرار محاضر اجتماعال الدورة   2
   105اقتراحال متةلقة بانتاا  رليس المتتمر   3
 

 قضايا متةلقة بالةضوية في االتحاد ر  4
 

 أ( طلبات االنتساب وإعادة االنتساب إلى االتحاد .
 ب( أوضاع بعض الشعب األعضاا .

 
 تقرير الرليس ر  5

 
 س .للمجل 167أ( حول أنشطته منذ الدورة 

 ب( حول أنشطة اللجنة التنفيذية .
 

   2000التقرير السنوي لممي  الةام حول أنع ة االتحاد ادل الةام   6
   2000النتالج المالية للسنة المالية   7
 التةاو  مع منظمة األمم المتحدة    8
 التةديدل المتةلقة باألنظمة الداالية واللوالح    9
 اودت االتحاد البرلماني الدولي    10
 مقر جديد لدتحاد البرلماني الدولي في جنين   بناء  11
 عمل االتحاد البرلماني الدولي لتةزيز الديمقرا ية والمتسسال البرلمانية في الةالم   12
  
 أنع ة األجهزة الةامة واللجا  المتاووة ر  13
 
 اجتما  النساء البرلمانيال   (أ
 
حننننننوه البحننننننر فنننننني  اجتما  ممثلي األ ران المعاركة في عملية األم  والتةاو   ( 

 األبيه المتوس   
 

 لجنة حقوق اةنسا  للبرلمانيي  ر  (ر
 انتاا  عضوي  أويلي  وعضو بديل   - 1
 تقرير اللجنة   - 2

 لجنة التنمية المستديمة ر
 انتاا  عضو أويل   - 1
 تقرير اللجنة   - 2
 

 لجنة القضايا المتةلقة بالعرق األوس  ر
 انتاا  عضو أويل   – 1
 جنة  تقرير الل – 2
 

 اللجنة المكلفة بةملية تةزيز احترام الحق اةنساني الدولي  
 مجموعة الوس اء حول  الوضع في قبرص  
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 ت(     مجموعة العراكة بي  الرجال والنساء  
 

  106المتتمر البرلماني الدولي   14
 ( 2001سبتمبر /  -/ أيلول  15 – 9  واغادوغو   

 
 أ( اعداد جدول األعمال  

ق علا قالمة المنظمال الدولية والهيلال االار  المندعوة لمتابةنة  ( التودي
 أعمال المتتمر بوفة مدحظ  

 
 االجتماعال البرلمانية القادمة ر  15

 
 أ( المتتمرال النظامية  

    ( المتتمرال التاووية واالجتماعال األار 
 

أعمالنع   وفيمنا وقد عقد مجلس االتحاد اجتماعي  كرسا لمناقعة البنود المدرجة في جندول 
 يلي عره ألبرز القرارال والتوويال التي اتاذها المجلس ر

 

 رئاسة المؤتمر الخامس بعد المائة : – 1
 

وافق المجلس بالتوفيق اةجماعي علا اقترات بانتاا  السيد ريكاردو أالركو  كيسنادا   
المالنة   وكلنن رليس المجلنس النو ني لسنل ة العنة  فني كوبنا   رليسناً للمنتتمر الانامس بةند 

المجلننس السننيدة نجمننة هبننة     رلننيس المجلننس   بنقننل هننذا االقتننرات الننا المننتتمر فنني الجلسننة 
 عند عرضع عليع  1األولا التي سيةقدها   وقد أقر المتتمر هذا االقترات بالتوفيق الجماعي 

 
 العضوية واألوضاع في بعض الشعب الوطنية : – 2
 
 ودانية بإعادة االنتسا  الا عضوية االتحاد  الموافقة علا  ل  العةبة الس 
  توجيننع انننذار الننا العننةبتي  البرلمننانيتي  فنني كننل منن  منندوي والواليننال المتحنندة بتةليننق

 سنوال   3عضويتهما في االتحاد ا  لم تبادرا الا تسديد مساهمتهما المتأارة أكثر م  
 

 دافيا   وروانندا النا أنهنا لفل نظر العة  البرلمانية في جزر مارعنال   جيورجينا   مولن
 مهددة بحرمانها م  حق التوويل اذا لم تبادر الا تسوية أوضاعها المالية في االتحاد  

 

 ملا الشواغر في مختلف هيئات االتحاد ولجانه : – 3
 
  لجنة حقوق اةنسا  للبرلمانيي 

 انتاا  عضو أويل ر السيدة ا  كليود   بري انيا (
 مهما  عوما    النيجر ( انتاا  عضو أويل ر السيد

 انتاا  عضو احتيا  ر السيدة نوارة جةفر   الجزالر (

                                           
  كيسادا رليساً للمتتمر بسب  التأييد الذي تضمنع كا  الوفد اةسراليلي هو الوفد الوحيد الذي عاره انتاا 1

ا ابع في جلسة االفتتات لحقوق العة  الفلس يني وم البتع بوقن الةدوا  اةسراليلي ضد هذا العة          
 راجع فقرة مدحظال علا المتتمر في آار هذا التقرير (  
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 انتاا  عضو احتيا  ر السيد سابام سيريل   اندونيسيا (
 

 لجنة التنمية المستدامة 
 انتاا  عضو احتيا  ر السيد عها    الجزالر (

 انتاا  عضو احتيا  ر السيد تيبيريو كوفاكس   رومانيا (
 أويل ر السيد ر   آسفينفيعل   تايدند ( انتاا  عضو

 انتاا  عضو أويل ر السيد حسي    أثيوبيا (
 

  لجنة العرق األوس 
 انتاا  عضو أويل ر السيد سةيد األلفي   مور (

 
  لجنة الوسا ة في قبرص 

 انتاا  عضو جديد ر السيدة فايقة الرفاعي   مور (
 

  اللجنة التنفيذية 
  الفيليبي  ( بدالً ع  عضو م  نفس العنةبة فقند مقةند  فني انتاا  السيد بدس أوبل 

 البرلما   
 

 التعديالت في النظام األساسي والالئحة الداخلية لالتحاد : -4
 

أقر المجلس بالتوفيق المقترحال التي تقدمل بها اللجنة التنفيذية حول اجراء تةديدل في 
أ  تةكنس بونورة أكثنر وضنوحاً أ  االتحناد نظام االتحاد األساسي واللحتع الداالية تهدن النا 

البرلمنناني النندولي هننو المنظمننة الةالميننة للبرلمانننال الو نيننة   وأبننرز التةننديدل التنني أقننرل 
االتحةاد البرلمةاني الةدولي هةو تضمنتها المادة األولا م  النظنام األساسني التني نونل علنا أ  

االتحاد  االنتساب إلىمادة الثالثة الا أ    وأعارل ال المنظمة الدولية لبرلمانات دول ذات سيادة
ً   وليس للعةبة البرلمانية كما كا  األمر فني الماضني (  هو للبرلمان لقةوانين  الةذ  يشةكل وفقةا

  وحنذفل من  النظنام األساسني  دولة ذات سيادة ، ويمثل شعبها ويمارس مهامه على أراضيها
عةبة البرلمانية " واستبدلل بكلمنة   " برلمنا  والدلحة الداالية كل الةبارال التي تعير الا " ال

 " أو " عضو االتحاد " 
 

وسننون تةنناد  باعننة النظننام األساسنني والدلحننة الدااليننة لدتحنناد وفقنناً للتةننديدل التنني تننم 
 اقرارها في متتمر هافانا  

 

 المؤتمرات النظامية  القادمة : -5
 

  15/9/2001-9اسو ( واغادوغو   بوركيناف –المتتمر السادس بةد المالة   

  23/3/2002-17مراكش   المغر  (  –المتتمر السابع بةد المالة   

  12/10/2002-6مونتيفيديو   أورغواي (  –المتتمر الثام  بةد المالة   
 

 وقد تلقل األمانة الةامة  لدتحاد البرلماني الدولي دعوال لةقد كل م  ر

  تعيلي ( في آذار   مارس ( نيسا  / أبريل في سانتياغو  –المتتمر التاسع بةد المالة  
 )2003   



 13 

  3/4/2004/ الا 28/3في لند    بري انيا ( م   –المتتمر الحادي ععر بةد المالة   
 

 جدول أعمال المؤتمر السادس بعد المائة : -6
 

أقر المجلس جدول أعمال المتتمر السادس بةد المالة الذي سنيةقد فني واغنادوغو عاونمة 
 فاسو في أواس  أيلول   سبتمبر ( القادم   وقد تضم  جدول األعمال البنود اآلتية ربوركينا 
 
 انتاا  رليس ونوا  رليس المتتمر السادس بةد المالة   (1
 دراسة امكانية ادرار بند اضافي في جدول أعمال المتتمر   (2
 مناقعة عامة حول الوضع السياسي واالقتوادي واالجتماعي في الةالم   (3
  فال والةناية بهم   باعتبارهم القوة المحركة لمجتمع المستقبل  حماية األ (4
الةمل الملح لمكافحة اةيدز وغينر  من  األوبلنة التني تةنره للا نر بونورة جدينة    (5

الوحة الةامة والتنمية االقتوادية واالجتماعية والسياسية   وتهدد استمرار بقاء كثينر 
 م  األمم  

 

مشاركة في عملية األمن والتعاون في حوض اجتماع ممثلي األطراف ال – 7
 البحر األبيض المتوسط 

 
عقدل األ ران المعاركة في عملية األم  والتةاو  في حوه البحر األبيه المتوسن          

 اجتماعها الثام  ععر في ا ار المتتمر الاامس بةد المالة لدتحاد البرلماني الدولي 
 

 البنود اآلتية روناقش المجتمةو  جدول أعمال تضم  
 
 انتاا  رليس االجتما  الثام  ععر   – 1   
 اقرار جدول األعمال   – 2   
تقرير ع  أعمال لجنة التنسيق في هافانا يقدمع الرليس  –تقارير ع  األنع ة ر        أ  – 3   
  

فني  اابار ع  نعا  لجننة عمنل البرلمانينال المتوسن يال تقدمنع ممثلنة لجننة الةمنل –         
 لجنة التنسيق  

 
تقرير ع  المبادرال السياسية األايرة الهادفة الا تحسي  األم  و التةناو  فني حنوه  – 4    

 المتوس   
 
الترتيبال الةملية لمواولة عملية األمن  و التةناو  فني حنوه المتوسن  داانل االتحناد  – 5    

 المد  البةيد البرلماني الدولي و انعاء جمةية برلمانية لدول المتوس  في 
 1/  20و  19  تقرير اللجنة الااوة حول نتالج االجتماعال التي عقدل في فاليتا بمال ا يومي 

 في هافانا (  2001/  4/  3و يوم  2001/ 
 
 تمويل االتحاد البرلماني الدولي لةملية األم  و التةاو  في المتوس    – 6   
 

لسنيد فوزينل   من  فرنسنا ( رليسناً لنع   وبةند  اقنرار انتا  االجتما  فني بداينة أعمالنع ا        
جدول األعمال استمع االجتما  الا تقرير ع  أعمال لجنة التنسيق في اجتماعها الذي عقدتع في 
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هافانا قدمع السيد فوزيل    كما استمع المجتمةو  الا تقرير منوجز قدمتنع السنيدة ليلنا عنرن   
 يال المتوس يال  م  األرد  ( ع  نتالج اجتما  البرلمان

 
وقد دارل في االجتمنا  بةند ذلني مناقعنال حامينة تركنزل حنول موضنو  انعناء جمةينة        

 برلمانية لدول حوه البحر األبيه المتوس    وكا  واضحاً أ  ثمة اتجاها  ر
 

ر يدعو الا التريث في انعاء هذ  الجمةية في الوقل الحاضر   نظراً أل  األوضا  األول        
ي المن قنة   وااونة فني العنرق األوسن    تتندهور وتمينل النا توناعد أعمنال الةننن بسنب  ف

السياسننال والممارسننال اةسننراليلية ضنند العننة  الةربنني الفلسنن يني وانتفاضننتع   ممننا ي ننرت 
أولويال ومهمال أار  أمام عةو  المن قة وبلدانها في رأسها ر احيناء عملينة السندم وت بينق 

حندة   أي ضنما  األمن  كوسنيلة أساسنية للتةناو  المقبنل بني  عنةو  المن قنة قرارال األمم المت
 وبلدانها   ويمثل هذا االتجا  ممثلو البلدا  الةربية في عملية األم  والتةاو  في المتوس   

 
يدعو الا اتااذ الا وال الةملية ةنعاء الجمةية واالتفاق علا هيكليتها وتحديد مهامها  الثاني :
ء   ويتحمس لهذا االتجا  ممثلو البرلما  المال ي بوجع ااص يتيدهم فني ذلني ممثلنو دونما اب ا

عدد م  البلدا  األار    وثمة عدد م  الدول   فرنسا   اي اليا   اليونا  ( تتيد انعاء الجمةينة 
 ولكنها ال تبدو مستةجلة جداً لهذ  الا وة   

 
 وقد تماضل المناقعال ع  األمور التالية ر     
 

 * اتفق المجتمةو  علا دعم فكرة انعاء جمةية برلمانية لدول المتوس  علا المد  البةيد      
 
 
 

* وافننق المجتمةننو  علننا الوثيقننة التنني تقنندم بهننا األمنني  الةننام لدتحنناد حننول اةجننراءال الةمليننة 
 لمتابةة عملية األم  والتةاو  في حوه المتوس  وانعاء جمةية برلمانية لدول الحوه  

 
* وبناء علا اقترات الوفد المال ي وافنق المجتمةنو  علنا أ  ينوز  األمني  الةنام لدتحناد علنا 
المعنناركي  مننذكرة أعنندها مجلننس النننوا  المننال ي حننول الجمةيننة البرلمانيننة لةقنند مقارنننة بنني  
محتو  هذ  المذكرة ومدحظاتهم األولية باووص الجمةية وتقديم هذ  المدحظال في اجتمنا  

 و المقبل  واغادوغ
 

* كذلي أعر  المجتمةو  ع  ضرورة زيادة الوقنل الماونص الجتمناعهم فني ا نار المنتتمر 
النظننامي لدتحنناد   وتةهنندوا بإرسننال اقتراحننال الننا األمانننة الةامننة فيمننا يتةلننق بجنندول أعمننال 

 االجتما  التاسع ععر  
 
 

 تقرير اللجنة الخاصة بقضية الشرق األوسط - 8        
 

قدم السيد  فيليبو   م  قبرص ( تقريراً ع  مباحثال اللجنة مع بةه الوفود   وقد أعنار         
التقرير الا أ  اللجنة بةد استماعها لممثلي الجانبي  الةربي واةسراليلي   تةر  ع  قلقها فيمنا 

 يتةلق بالوضع في المن قة  
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  النذي ينودي بعنكل أساسني كما تةر  ع  األسن لتوقن عملية السندم وتونةيد الةننن        
 بالموا ني  المدنيي   

 
كمننا أنهننا تناعنند ال ننرفي  اسننتلنان الحننوار الننذي يةتبننر الوسننيلة الوحينندة ةيقننان الةنننن         

 واعادة ا دق عملية السدم تنفيذاً التفاقيال أوسلو  
 

اسية دالمة   كمنا وتر  اللجنة أنع ل  يكو  هناي تافين لحدة التوتر دو  وجود آفاق سي        
تر  أ  المفاوضال يجن  أ  ترتكنز علنا أسنس تكنو  مقبولنة من  ال نرفي     وأ  تقنوم علنا 
الةدالة واالحترام المتبادل   وفقا لقنيم وقنرارال األمنم المتحندة   كمنا أنهنا يجن  أ  تت نرق النا 

 قضية األراضي ومعاكل األم  والدجلي   ووضع مدينة القدس واألماك  المقدسة  
 

وقد وافقل اللجنة علا اقترات ال نرفي  بنأ  عليهنا زينارة المن قنة   فني أقنر  اآلجنال           
وذلي م  أجل الووول الا فهم أكبر للوضع واالجتما  مع القيادال م  كافة المستويال   وهي  
تنننوي متابةننة جهودهننا لموننلحة السنندم فنني العننرق األوسنن    وذلنني ت بيقنناً للقننرار الننذي اتاننذ  

فني منتتمر  السنابع والتسنةي  النذي  1997أفرينل /  -/ نيسنا  14التحاد البرلماني الندولي ينوم ا
 عقد في سيلول  

 
وقد رحبل اللجننة بنالةره المقندم من  األرد  بالقينام بمحادثنال منع السنل ال البرلمانينة        
 فيها  
 

يكمن  فني التوونل النا الرفنع  ا  واحداً م  األهدان الهامة لمباحثال اللجنة في المن قنة        
منن  سننوية حريننة حركننة المعننرعي  الفلسنن ينيي    األمننر الننذي سننيتيح المجننال ةجننراء حننوار 
متسساتي بي  أعضاء الكنيسل وأعضاء المجلس التعريةي الفلس يني   وتأمل اللجنة بالحوول 

مايو  -عهر أيار علا التةاو  الم لو  م  أجل ضما  نجات هذ  المبادرة المزمع القيام بها في 
 /2001   
 
 
 

  االجتماع التنسيقي للوفود العربية : –سابعاً 

�� 
 

عقدل الوفود البرلمانية الةربية المعاركة في منتتمر هافاننا اجتمناعي  تعناوريي  للتنداول        
فنني المواضننيع الم روحننة أمننام المننتتمر وتنسننيق المواقننن حولهننا   وناقعننل الوفننود فنني هننذي  

 جدول أعمال يتضم  البنود اآلتية ر االجتماعي 
 

   البند اةضافي في جدول أعمال المتتمر  1     
   التةديدل المقترحة علا النظام األساسي والدلحة الداالية لدتحاد البرلماني الدولي 2     
   ملء العواغر في هيلال االتحاد الماتلفة  3     
 برلمانية لبلدا  حوه البحر األبيه المتوس     الموقن م  اقترات انعاء جمةية 4     
   االجتما  مع ممثلي برلمانال أمريكا الدتينية  5     
   اودار بيا  لدعم االنتفاضة العةبية الفلس ينية المحتلة  6     
  اقتننرات رليسننة االتحنناد البرلمنناني النندولي لةقنند لقنناء معننتري بنني  الوفننود الةربيننة ووفنند        7     
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 نيسل اةسراليلي  الك
   اجتما   هرا  لدعم االنتفاضة الفلس ينية  8     
 

 عاركل في االجتماعي  وفود تمثل برلمانال الدول الةربية في كل م  ر        
األرد    اةمارال الةربية   تونس   الجزالر   السودا    سورية   الةراق   فلس ي    الكويل 

   لبنا    مور   المغر    اليم      الجماهيرية الةربية الليبية
 

ترأس االجتما  السيد عبند القنادر بن  ونالح   رلنيس االتحناد البرلمناني الةربني   رلنيس        
المجلس العةبي الو ني الجزالري   وبةد اقرار جدول األعمال جرل مناقعنة مستفيضنة لبننود  

 وتم االتفاق في اتامها علا ما يلي ر
 

 إلضافي في جدول أعمال المؤتمر : . البند ا1        
 

الموافقة علا تأييد البند اةضافي المقدم م  كوبنا   وتنناول موضنو  ال لن  الةراقني فني        
 كلمال رتساء الوفود  

 
 . التعديالت على أنظمة االتحاد البرلماني الدولي :2      
 

أبنو ظبني واجنراء اتوناالل عره الموقن الةربي الذي أقرتع دورة مجلنس االتحناد فني        
 واسةة مع ممثلي المجموعال الجغرافية والسياسية القناعها بتبني االقتراحال الةربية  

 . الجمعية البرلمانية لدول المتوسط :3
 

ابنندا االجتمننا  المتوسنن ي بةنندم موافقننة الوفننود الةربيننة علننا االسننتةجال بإنعنناء جمةيننة        
ال يمكنن  تأسننيس مثننل هننذ  الجمةيننة قبننل احنندل السنندم العننامل برلمانيننة لنندول المتوسنن    وانننع 
 والةادل في العرق األوس   

 
. اللقاا مع ممثلي برلمانةات أمريكةا الالتينيةة وزيةارة الوفةد البرلمةاني العربةي إلةى دول 4      

 القارة :
 

ستاذ عبند الموافقة علا عقد لقاء مع عدد م  ممثلي برلمانال أمريكا الدتينية   وتكلين األ
القادر قدورة   رليس مجلس العة  السوري   برلاسنة الوفند البرلمناني الةربني لزينارة كنل من  
كولومبيا والبرازيل واألرجنتي  لدتوال ببرلماناتها   وبكل م  برلما  أمريكا الدتينية وبرلما  

 ينية العنةبية   اآلند   بهدن تةزيز الحوار منع هنذ  البرلماننال وكسن  التأييند لدنتفاضنة الفلسن
وتكلين األمانة الةامة لدتحاد باتااذ الترتيبنال الدزمنة لتنفينذ زينارة الوفند اندل عنهر تمنوز / 

 يوليو القادم  
 
 . اجتماع طهران :5
 

بةد التأكد م  توجيع الدعوة الا جميع البرلمانال الةربية والنا االتحناد البرلمناني الةربني 
 تم االتفاق علا ما يلي ر

 حرية لكل برلما  م  المعاركة أو عدم المعاركة في اجتما   هرا  تري ال 
  عقد اجتما  تنسيقي للوفود الةربية المعاركة في  هرا  لتنسيق المواقن حول ماتلن

 القضايا  
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 . إصدار بيان لدعم االنتفاضة الشعبية الباسلة في األراضي الفلسطينية المحتلة :6
 

   نص البيا  ملحق بالتقرير (  
 
 . اقتراح رئيسة االتحاد البرلماني الدولي :7
 

تقدمل السيدة نجمة هبة     رليسة االتحناد البرلمناني الندولي   بناقترات يندعو النا ايجناد 
ويغة للقاء بي  االتحاد البرلماني الةربي والوفود البرلمانينة الةربينة من  جهنة   وبني  الكنيسنل 

 ال االتحاد البرلماني الدولي  اةسراليلي والوفد الممثل لع في اجتماع
 

وناقش االجتما  الثاني للوفود الةربية هذا االقترات ورفضنع أل  الوضنع الحنالي ال يسنمح 
بعيء م  هنذا التقبينل   منا دامنل اسنراليل تحتنل األراضني الةربينة وتغتون  الحقنوق الةربينة 

قند تنري االجتمنا  وترفه ت بينق قنرارال األمنم المتحندة المتةلنق بونرا  العنرق األوسن    و
الحرية لبةه الوفود الةربية أ  تلتقي مع رليسة االتحاد أو مع أية وفود تعاء علا أساس ثنالي 

  
 

 نشاط وفد األمانة العامة لالتحاد : –ثامناً 
 

 
 

عاركل األمانة الةامة لدتحاد البرلماني الةربي في أعمال متتمر هافانا بوفد ترأسع السنيد 
  األمي  الةام لدتحناد   وضنم فني عضنويتع كندً من  األمني  الةنام المسناعد نور الدي  بوعكور 

 ومدير الةدقال البرلمانية  
وقد عاري الوفد بنعا  ملحوظ في جميع أعمال المنتتمر وفني جمينع األنعن ة التني قامنل 
ول بهننا الوفننود البرلمانيننة الةربيننة انندل المننتتمر   فقنند أعنندل األمانننة الةامننة لدتحنناد مننذكرة حنن

ماتلننن القضننايا المةروضننة أمننام المننتتمر لتكننو  مرجةنناً يسننتفيد منننع أعضنناء الوفننود الةربيننة 
العننقيقة فنني مناقعنناتهم وفنني اجتماعننال اللجننا  والهيلننال الماتلفننة   وتننم توزيننع المننذكرة علننا 

 أعضاء الوفود الةربية في هافانا   
 

ما الوفود الةربية لتنسيق مواقفها وقام الوفد بالتحضير لدجتماعي  التعاوريي  اللذي  عقدته
حول ماتلن قضايا المتتمر   وعاركل األمانة الةامة في وياغة بيا  دعنم االنتفاضنة الونادر 

 ع  الوفود   
 

وقام األمي  الةام لدتحاد بلقاءال مثمرة مع عدد م  ممثلي المنظمنال البرلمانينة اةقليمينة 
 ااوة ر

برلمناني اةفريقنني السنيد ابنراهيم فنال النذي تنم فينع بحننث اللقناء منع األمني  الةنام لدتحناد ال
 –القضايا المعتركة بي  االتحادي    ال سيما التحضير الجتمنا  لجننة المتابةنة للمنتتمر الةربني 

اةفريقني   ومنع النرليس  –اةفريقي والتحضيرال لةقد المتتمر القادم للحوار البرلماني الةربي 
األوربي السيد غجيليرود حيث تم بحث الترتيبال  –تةاو  الةربي المعاري للراب ة البرلمانية لل

الااوة بالمتتمر السنوي القادم للحوار الذي سيةقد في روما ادل النون الثاني م  هذا الةنام 
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 مالحظات واقتراحات : –تاسعاً 
 

  
 1وم علا   ارق الوفد اةسراليلي قاعدة م  قواعد الةمل في االتحاد البرلماني الدولي تق

أ  يتولا رليس العةبة المضيفة رلاسة المتتمر النذي يةقند فني بلند    وذلني بالموافقنة علنا 
االقتننرات الننوارد منن  مجلننس االتحنناد   وعننندما نقلننل رليسننة االتحنناد اقتننرات المجلننس الننا 
المتتمر بأ  يتولا السيد ريكاردو آالركو  كيسادا   رليس المجلس النو ني لسنل ة العنة  

رلاسة المنتتمر اعتنره الوفند اةسنراليلي علنا هنذا الترعنيح   مندعياً أ  السنيد  في كوبا  
كيسننادا غيننر متهننل لهننذا المنونن  ألنننع يفتقنند الننا الحينناد   كننذا (   وكننا  رلننيس الوفنند 
اةسراليلي يعير بذلي الا ما تضمنع ا ا  السيد كيسادا في جلسة افتتات المتتمر م  ادانة 

ليل في األراضي الفلس ينية المحتلة من  تقتينل للمنوا ني  األبريناء للسياسة التي تتبةها اسرا
وتدمير للبيول وم البة اسراليل باالنسحا  الفوري م  األراضي الفلسن ينية المحتلنة ومن  
الجوال  السوري   واالعتران بحنق العنة  الةربني الفلسن يني فني تقرينر مونير  واقامنة 

لقنرارال العنرعية الدولينة   وفني ا نار االحتجنار  دولتع المسنتقلة وعاونمتها القندس تنفينذاً 
علا الموقن الكوبي أعل  الوفد اةسراليلي مةارضتع لل لن  النذي تقندمل بنع كوبنا ةدرار 
بند اضافي في جدول أعمال المنتتمر حنول اةرهنا    كمنا أعلن  مقا ةتنع لحفنل االسنتقبال 

 متتمر  الذي أقامع السيد كيسادا علا عرن المعاركي  في أعمال ال
 

 2 تود  الدكتور أحمد فتحي سرور   رليس مجلس العة  الموري   مرتي  لمواقن  
 الوفد اةسراليلي و روحاتع االستفزازية ر 

 

جنناءل المننرة األولننا رداً علننا هجننوم رلننيس الوفنند اةسننراليلي علننا مننا قالننع رلننيس  -     
لةدوانينة وتأييند للحقنوق الةادلنة البرلما  الكوبي في جلسة االفتتات م  نقند لسياسنة اسنراليل ا

للعننة  الفلسنن يني   اذ أعلنن  النندكتور سننرور عنن  الترحينن  بانتاننا  السننيد كيسننادا لرلاسننة 
المتتمر متكداً أنع كنء لقيادة المتتمر وأننع ال يفتقند الحيناد الم لنو  أل  منا أعنار الينع فني 

 ا ابع يتفق تماماً مع قرارال األمم المتحدة  
 
رة الثانية في رد  علا ما ورد في ا ا  رليس الوفد اةسراليلي في جلسنة وجاءل الم -    

المناقعة الةامة حي  حاول التنول م  مستولية اسراليل ع  الجنرالم الوحعنية التني ترتكن  
ضنند العننة  الفلسنن يني فنني األراضنني الفلسنن ينية المحتلننة   والقنناء مسننتولية الةنننن علننا 

 د قال د  سرور بهذا الودد ما يلي رالموا ني  الفلس ينيي  الةزل   وق
 
   كنننل أتوقننع منن  مننندو  اسننراليل أ  يةلنن  اليننوم أ  اسننراليل قنند رفةننل الحوننار عنن "

األراضي الفلس ينية وأ  القنوال اةسنراليلية قند عنادل النا ثكناتهنا وأ  مالندة المفاوضنال 
لم يقل ذلي ؟ ولمناذا  مفتوحة بينهم وبي  الفلس ينيي   لكي يستةيدوا أراضيهم المحتلة   لماذا

ترفه اسراليل الحماية الدولية للفلس ينيي  م  الةنن بينما هنذا ينتدي النا وقنن منا أسنما  
 بالةنن    وهو الةنن اةسراليلي الذي يقاومع الفلس ينيو  "  

 
 واا   د  سرور أعضاء المتتمر قالدً ر 

 
كا  يجلس بجنوار أبينع   وأبنو   لقد رأيتم جميةاً في التلفزيو  أ   فدً اسمع محمد الدرة

يلوت بيد  لكي يمنع عنع رواص االحتدل   ولكنهم قتلوا ال فل األعزل الجنالس علنا األره  
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فهل كا  هذا عنفاً فلس ينياً أم كا  قتدً اسراليلياً ؟ وقد  البنا بتحقيق السدم فهل يمك  ةسراليل 
دة ومرجةينة مدريند   هنذا هنو السندم النذي أ  تقن اليوم وتقول نح  سننفذ قرارال األمم المتحن

نبغيع و ال نريد عنفاً وانما الةنن هو عنن اسراليل    وما يجري هو مقاومة للةنن اةسنراليلي 
سنوال فماذا تم ؟ لم تنفذ اتفاقية أوسلو ولم تةد اسراليل  10  وقد وقةل اتفاقية أوسلو منذ زهاء 

سنندم واعننادة األراضنني المحتلننة   هننل اقتحننام المسننجد األراضنني المحتلننة    اننننا ال نرينند غيننر ال
األقوا وقتل المولي  هناي يةتبر عنفاً م  جان  الفلس ينيي  الذي  قتلوهم داال المسجد ؟ هل 

 يةتبر ا أ فلس ينياً أم اض هاداً وعنفاً اسراليلياً ؟
 

لذي قوبل بنع وقد لقي رد د  سرور استحساناً م  أغلبية الوفود تجلا في التوفيق الحاد ا
 رد  علا تاروال المندو  اةسراليلي  

 
 3 إصةةالح االتحةةاد    رحننل اللجنننة التنفيذيننة أمننام مجلننس االتحنناد مننذكرة عنوانهننا ر "

وتتضم  هذ  المذكرة جملة من  االقتراحنال التني تتنناول عمنل االتحناد  البرلماني الدولي "
 … جنة التنفيذية الخ وكيفية عمل هيلاتع الرليسية ر المتتمر   المجلس   الل

 
وسون تةره هذ  المقترحال اةودحية علا االجتما  القادم للجنة التنفيذية الذي سيةقد 

لمجلنس  169  تمهيداً لةرضع علا الدورة الن   2001جويلية  -في مقر االتحاد بجنين في تموز 
ترحال بالنسبة لمسنتقبل سبتمبر القادم   ونظراً ألهمية هذ  المق -االتحاد في واغادوغو في أيلول 

عمل االتحاد ونعا ع فإ  األمانة الةامة لدتحاد تقترت دراسة هذ  المقترحال من  جانن  العنة  
الةربية وتوحيد الموقن منها وتقديم مذكرة موحدة الا اللجنة التنفيذينة لدتحناد البرلمناني الندولي 

ذ  المنذكرة أمنام اللجننة والندفا  لةنره هن 1وتكلين ممثل المجموعة الةربية فني اللجننة التنفيذينة
 عما فيها م  مقترحال  

 
 4 فنني الا ننا  الننذي ألقننا  أمننام المننتتمر ذكننر الننرليس فيننديل كاسننترو أعضنناء المننتتمر  

أمننام المننتتمر الثننام  والسننتي  لدتحنناد  1981بجملننة قالهننا فنني ا ننا  سننابق لننع ألقننا  عننام 
 البرلماني الدولي في هافانا اذ قال ر

 رنا مأساة فإن مستقبلنا أشبه بالكابوس " " إن كان حاض
وتأكيداً لرأيع أورد أرقاماً مذهلة عن  الهنوة الهاللنة التني يةيعنها الةنالم الينوم بني  األكثرينة 
الساحقة الفقيرة في دول الةالم والقلة الغنية التي تستحوذ علا مةظم ثنروال الةنالم " ومن  

 هذ  األرقام نورد ما يلي ر
 

 2000سنة  1981 المؤشر
 تريليو  دوالر 2,1 مليار دوالر 500 ديو  الةالم الثالث 
 مليار دوالر 750,85 مليار دوالر 255 ديو  أمريكا الدتينية

الننناتج القننومي حسنن  الفننرد منن  السننكا  فنني 
 البلدا  المت ورة

 دوالر 25078 دوالر 8070

 دوالر 530 دوالر 200 في البلدا  النامية
 
 

      *         *      * 
 

                                           
 السيد محمد جاسم الوقر م  العةبة البرلمانية الكويتية  1
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