
 
 

 
 
 

 الدويلالربملاين  االحتاد                                                          الربملاين العريب  االحتاد
      

           
 
 
 
 

  األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب تقرير
للمجلس احلاكم  164، والدورة 101حول أعمال اجلمعية   

( 1999 أبريل/ نيسان 16-10 بروكسل)   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 تقرير األمانة العامة لالتحاد 

 حــــــــــــــول 
 أعمال ونتائج المؤتمر الواحد بعد المائة 

 لالتحاد البرلماني الدولي
   

 1999ابريل/-/نيسان16-10بروكسل 
 
 

 تمهيد 
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 جلسة االفتتاح : -ثانياً 
 

بلجيكا البرت الثاني والملكة باوال جرت مراسيم حفل افتتاح المؤتمر تحت رعاية وبحضور ملك 
بقاعة  1999ابريل/  -الواحد بعد المائة لالتحاد البرلماني الدولي صبيحة يوم السبت العاشر من نيسان 

 كودينبرغ في قصر المؤتمرات في بروكسل.
 

 لجيكية . س الشعبة البرلمانية البوكان أول المتحدثين في حفل االفتتاح هو السيد جاك لوفيفر، رئي
 

عبر السيد ج. لوفيفر ، رئيس الشعبة البلجيكية في االتحاد البرلماني الدولـــي ، عن سعادته 
وفخره وترحيبه بالوفود . وقال إن بلجيكا هي منذ القدم مجتمع متعدد الثقافات وأنها كانت عضوا مؤسسا 

مؤتمرات وتسعد اليوم باستضافة هذا المؤتمر . كما أن  . وقد احتضنت ستة 1889في االتحاد منذ عام 
 ثالثة من رؤساء االتحاد كانوا بلجيكيين.

 
كذلك أشار إلى أن دور بلجيكا هذا ليس غريبا عنها باعتبارها ملتقى الثقافات . وذّكر بانتماءاتها 

ية اهتمامها بالسياسة الدولالمتعددة قبل استقاللها وأنواع االحتالل التي خضعت لها، األمر الذي يجعل من 
 أمرا طبيعيا .

 
وفي إشارة إلى العولمة نوه السيد لوفيفر بنتائج العولمة من إحساس بعدم األمان ،مما يؤدي إلى 
انطواء الشعوب، وبالتالي إلى النزاعات المحلية . كما أشار إلى ضرورة التطرق إلى هذا الموضوع 

 دم تجاهل مئات األالف من المهجرين.السيما ضمن الظروف العالمية الحالية وع
 

يتميز بانطالقة في االقتصاد والزراعة وحماية البيئة وتشجيع الحركة  21وأضاف يقول إن القرن 
 والكفاح ضد الجرائم  وتعزيز حقوق اإلنسان والبحث عن السالم. وكل هذا يتطلب تعاونا وثيقا بين الدول 

يكون مصلحة الناس بكل أعمارهم. ونوه بقول وزير الشؤون وإن الهدف األساسي للبرلمانيين يجب أن 
الخارجية البلجيكي بأن شمولية االقتصاد والثقافة تمنح فرصة فريدة لتجريد الصفة العالمية للمشاكل 

 االجتماعية ، األمر الذي يدفعنا إلى إعطاء البعد اإلنساني للسياسة الخارجية أهمية أكبر .
 

 البرلمان األوروبي ورئيسه لوضع أبنية المقر تحت تصرف المؤتمر  وفي الختام وجه الشكر إلى
 

وعبر عن األمل في أن تكون مداوالت المؤتمر مثمرة وأن تفيد في التقدم نحو السالم واحترام 
حقوق اإلنسان والديمقراطية ، وان تقوم الديمقراطية البرلمانية بفسح المجال أمام تفاهم أكبر وإنسانية أكثر 

 وتضامن بين الشعوب . عدالة 
 

ثم تحدث السيد أنتونيو غوتييريز دياز ، نائب رئيس البرلمان األوروبي فتمنى ، باسم البرلمان 
األوروبي ورئيسه السيد جيل روبليز، نجاح المؤتمر . وقال أن أوروبا تمر حاليا في فترة من أكثر الفترات 

ومن الصعب توقع المستقبل . األمر الوحيد األكيد هو مأساوية في تاريخها منذ الحرب العالمية الثانية . 
المأساة التي يعيشها مئات اآلالف من الالجئين . ويقف االتحاد األوروبي بوسائل محدودة ليقدم لهم المساعدة 
اإلنسانية . وهو من أجل أن يثبت مصداقيته ، عليه اتخاذ موقف  مشترك في حين أنه في الواقع مجزأ 

 لوله الخاصة .وكل عضو يقترح ح
 

ثم تحدث عن العالقات الممتازة بين البرلمان األوروبي وبين االتحاد البرلماني الدولـــي، وعن 
 ضرورة تعزيز هذه العالقات وتجسيدها في المستقبل في أعمال ملموسة مشتركة.

 



 حثم تكلم عن تاريخ البرلمان األوروبي ودوره في االتحاد األوروبي ، وعن تطوره بحيث أصب
مليون مواطن أوروبي . وتحدث عن  374البرلمان الوحيد الذي يتجاوز األمم والذي ينتخبه بشكل مباشر 

المؤهالت الجديدة التي حصل عليها البرلمان األوروبي بعد معاهدة ماستريخ ومعاهدة أمستردام. لقد أصبح 
مستوى  مايو القادم ، على -ر أيار البرلمان األوربي بعد معاهدة أمستردام، التي ستدخل حيز التنفيذ في شه

مجلس الوزراء ، وهو يشاركه السلطة في البت بموضوعات كثيرة .  كما سيقوم قريبا بإعطاء موافقته 
على تعيين رئيس جديد للمفوضية األوروبية  الذي يعين من قبل  رؤساء الحكومات  . كما سيدعى فيما 

 ة الجديدة .بعد إلى إقرار تعيين هيئة المفوضية األوروبي
 

ثم تحدث عن التطورات التي سيقوم بها  البرلمان األوروبي على الصعيد االقتصادي. وعن دوره 
في سياسة التعاون والتنمية على أبواب القرن الواحد والعشرين. ففي هذه الحقبة من عولمة االقتصاد 

حالل ريقة في التعاون على طريق إوالثقافة يقوم االتحاد األوروبي يمثله البرلمان األوروبي،  بتنفيذ  ط
 الديمقراطية  وبناء السالم والتضامن الدولي عبر التعاون المشترك.

 
وكان المتحدث الثالث هو السيد م.أ. مارتينيز ، رئيس مجلس االتحاد البرلماني الدولـــي  ، الذي 

األصدقاء من جميع أنحاء العالم ، يتشارك معهم بالهموم واآلمال  أعرب عن سعادته بلقاء العديد من 
والمسؤولية في تمثيل اولئك الذين اختاروهم بشكل الئق  للعمل على بناء عالم اكثر حرية وعدالة 

 وديمقراطية وازدهارا ، عالم من أجل السالم . 
 

الناس غير بعيد من هنا  وتحدث عن سعادته بافتتاح هذا المؤتمر  وعن تأثره بكون اآلالف من
يعيشون مأساة فظيعة .  هذا التأثر ناتج عن حجم المسؤوليات  وعن الضرورة القصوى في التصرف  
 وفي رفض العجز من جهة والغوغائية من جهة أخرى تجاه هذا السيل من البشر المتجهين إلى المجهول 

 اء العجز حيالها . فإن لم يتمكنوا فليتنحوا ،لقد اختير البرلمانيون  لحل المشاكل  وليس لخلقها أو إلبد
 ليعطوا أماكنهم ألشخاص أكثر شجاعة .

 
وذكَّر السيد مارتينيز بدور بلجيكا في تاريخ االتحاد البرلماني الدولـــي منذ تأسيسه . واحتضانها 

  لسبعة مؤتمرات ورئاستها المتميزة في مرات عديدة واستقبالها لمقر االتحاد لعدة سنوات .
 

ثم تحدث عن المواضيع التي سيناقشها المؤتمر ومنها منع انتشار األسلحة النووية والمعاهدة 
المتعلقة بهذا الخصوص ، وموافقة االتحاد على كل هذه القضايا . ومناقشة هذا الموضوع مع الدول التي 

 سيدرس المشاكل التيالتزال على " العتبة " : الهند والباكستان واسرائيل . وكذلك ذكر بأن المؤتمر 
تفرضها المجموعات العمرانية الكبرى ، وهي أماكن للعمل تنتشر على مناطق كاملة ، وكذلك مناطق 
تتكثف فيها التفاوتات االجتماعية ، ويصبح التحكم بها أصعب .  لقد صارت المدن الكبيرة قضية على 

 .مية تدعو بالضرورة إلى تخطيط منظمدنالبرلمانيين أن يضعوها في األولوية . إن توسع حركة التركز ال
وعلى المشرع أن يضع في االعتبار نمو العديد من المدن من أجل أن يعيد توازن  الضغط السكاني  ويعيد 

 تنظيم  تقسيم األراضي .
 

يجب االختيار بينها . وتعددها يدل على  6وتطرق أيضاً إلى البنود اإلضافية المطروحة وهي 
ي العمل من أجل السالم . لذلك يصبح من الضروري  تعزيز دور االتحاد البرلماني رغبة البرلمانات ف

ً كالذي تملكه منظمة  الدولـــي والتزامه بطريقة أكثر تصميما على الطريق الذي سيعطيه بعداً برلمانيا
 األمـــم المتحــدة .

 
د كافيا المية الثانية لم يعوأضاف السيد مارتينيز يقول إن القانون الدولي الذي نتج عن الحرب الع

لمتطلبات العدالة في المرحلة الحالية . والبد من العودة إلى بعض أقسامه لمراجعتها ألن المجتمع الدولي 



اليمكن له أن يقبل بكل ما يحدث من جرائم وانتهاكات وتصفيات تحت اسم التطهير العرقي وبحجة أنها 
ن نقبل بهذا الفراغ القضائي  أو نقبل بعرقلة المجتمع الدولي تحدث في دول ذات سيادة مستقلة . واليمكن أ

 بفيتو دولة أو أخرى .
 

إن المحكمة الجنائية الدولية التي جاهد االتحاد البرلماني الدولـــي من أجل إنشائها هي مرحلة 
لماني د البرباتجاه الحل الصحيح . ولكن البد من دعمها ومن قبول كافة الدول بتحكيمها . وأكد بأن االتحا

 الدولـــي سيشارك في مواجهة هذا التحدي .
 

وتحدث بعد ذلك السيد فالديمير بتروفسكي ، المدير العام لمكتب األمـــم المتحــدة في جنيف و 
األمين العـــام المساعد لألمم المتحدة ، منوها بأن السيد كوفي عنان ، األمين العـــام لألمم المتحدة قد كلَّفه  

 ل إلى أعضاء المؤتمر رسالة خاصة بمناسبة انعقاد المؤتمر الواحد بعد المائة .أن ينق
 

تمنى األمين العـــام لألمم المتحدة النجاح ألعمال المؤتمر الذي هو المؤتمر قبل األخير لالتحاد 
وجي لالبرلماني الدولي في هذا القرن الذي شهد أفضل ما أنتجه البشر من مظاهر التقدم العلمي والتكنو

الذي لم يسبق له مثيل. كما شهد في الوقت نفسه الفظائع والمذابح التي ليس لها مثيل .. وأعرب عن أمله 
في أن يتعلم المجتمع الدولي من دروس النكبات والمآسي حتى يطور القانون الدولي ويتسع نطاقه ليشمل 

 التنمية واألمن والمزيد من مكافحة اإلرهاب .
 

ه إننا نتوقع مشاركة المجتمع المدني والبرلمانيين في أنحاء العالم في إرساء وقال عنان في رسالت
قواعد النظام الجديد مشيراً إلى أنه لكي تحقق  األمـــم المتحــدة أهدافها يجب أن تقدم الدول األعضاء 

 الدعم الالزم لها .
 

التسامح والمساواة التي وطالب بالمزيد من احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون وإرساء مبادئ 
تعتبر أساس ميثاق  األمـــم المتحــدة كما أكد على ضرورة زيادة التعاون والمشاركة بين دول العالم في 

 القرن القادم من أجل تعزيز السالم والتعاون بين جميع الشعوب.
 

د حلول أغسطس القادم سيشه -وأشارت رسالة األمين العـــام لألمم المتحدة إلى أن شهر أب 
التي شكلت نقطة عالّم ووثيقة هامة أعادت النظام لفترة  -الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقيات جنيف األربع 

الفوضى التي أعقبت الحرب العالمية الثانية . وقد أصبحت هذه االتفاقيات فيما بعد مرجعا مقبوال لحل 
 كثير من اإلشكاالت  والنزاعات بين الدول .

 
األمين العـــام بأهمية العمل من أجل مزيد من االحترام لحقوق اإلنسان التي كذلك نوهت رسالة 

أصبح الدفاع عنها واحترامها مبدأً كونياً عاماً وأن جميع الشعوب والدول أصبحت تعتبر المساواة  والكرامة 
ي في لماني الدولوالتسامح قيماً تشاركية شاملة . وأكدت رسالة األمين العـــام الدور الكبير لالتحاد البر

 ترسيخ تلك القيم .
 

ثم تحدث السيد فرانك سوالين ، رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي الذي أشار بعد ترحيبه بأعضاء 
المؤتمر إلى أنه ينبغي على جميع البدان عشية القرن الجديد أن تقدم نموذجاً جديداً وآفاقاً لطريق جديد لحل 

أن الشعوب المختلفة يمكن أن تتعايش بسالم . فبلجيكا قد  1970 النزاعات . وتدل تجربة بلجيكا منذ عام
 تحولت من دولة ممركزة إلى دولة أكثر فدرالية .

 



وفي إشارة إلى مايجري في البلقان قال السيد سوالين أن األحداث الجارية في البلقان تؤكد ضرورة 
المجتمع الدولي للتفاوض لحل هذه النزاعات ، وأن من المؤسف أن ينتهي هذا القرن  بفظائع مثل تحرك 

 التطهير العرقي .
 

وأعرب في ختام كلمته عن األمل في أن تسهم قرارات المؤتمر إسهاماً جدياً في مواجهة مشكلة 
 التسلح النووي والمشاكل التي تعاني منها المدن الكبرى .

 
لة الملك ألبرت الثاني ، ملك بلجيكا ، كلمة أعرب فيها عن افتخاره بالتحدث إلى ذلك ثم ألقى جال

العدد الكبير من البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم . وقال أن بروكسل كانت مقراً لالتحاد البرلماني 
 .يقة ووطيدةوأن عالقات البرلمان البلجيكي مع االتحاد كانت دائما وث 1914و  1911الدولي بين عامي 

 
وأوضح ملك بلجيكا أن االتحاد البرلماني الدولـــي هو وليد حركة السالم العالمية التي شهدها 
القرن الماضي ، ولذلك فقد تم إدراج مسألة نزع األسحلة النووية ضمن جدول أعمال هذه االجتماعات ، 

انت عتبارها من اوائل الدول التي عمشيرا إلى أن هذه القضية تعتبر إحدى القضايا التي تشغل بلجيكا با
 من هذه األسلحة . وقد ساهمت مؤخرا في اتفاقية إزالة األلغام  المضادة لألفراد .

 
على اإلعالن العالمي بشأن  1997وأشار إلى أن االتحاد وافق خالل اجتماعه في القاهرة عام 

ت الحرة مؤكدا على دور االتحاد في الديمقراطية ووافق بعد ذلك على أوجه المعايير الخاصة باالنتخابا
 دعم الهيئات البرلمانية في النظم الديمقراطية الفتية .

 
، يالنفي واالعتقال ومحاوالت االغتوألمح ملك بلجيكا إلى أن النائب البرلماني كثيرا ما يتعرض لل

في توعية  برلماني الدولـــيولكنه يبقى أمينا لدورة وتمثيله لناخبيه . كذلك نوه جاللة الملك بدور االتحاد ال
الجماهير والرأي العام بقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان ، مؤكدا أن ذلك الدور يستحق اإلعجاب 

 والتقدير .
 

وحول مايجري في البلقان قال الملك ألبرت أنه على مقربة منا تشن حاليا  حملة تطهير عرقية 
راطية في العالم أن التتسامح مع مثل هذه الجرائم ضد منظمة على نطاق واسع ، وأن على النظم الديمق

 اإلنسانية .
 

 ثم أعلن عن افتتاح أعمال المؤتمر الواحد بعد المائة لالتحاد البرلماني الدولي .
 
 
 الطلبات الخاصة بإدراج بند إضافي أو طارئ في جدول أعمال المؤتمر :  -ثالثاً 

 
طلبات تقدمت بها الشعب الوطنية إلدراج بند إضافي ناقش المؤتمر في جلسته العامة األولى ستة 

في جدول أعمال المؤتمر . كما ناقش طلباً واحداً تقدمت به الشعبة الروسية االتحادية إلدراج بند إضافي 
 طارئ . وفيما يلي حصيلة المناقشات حول هذا الموضوع: 

 
 الطلبات الخاصة بالبند اإلضافي:  -أ

 
 ناقشها المؤتمر على النحو التالي: انت الطلبات الستة التي ك

 



 تاريخ استالم الطلب عنوان البند المقترح الشعبة صاحبة الطلب

الحل السلمي للنزاع المتصاعد بين أريتيريا  إثيوبيـــــــــــا   .1

 وإثيوبيا 

1/2/1999 

 2001المساهمة البرلمانية في برامج العام  إيـــــــــــــران   .2

عام األمم المتحدة للحوار بين باعتباره 

 الحضارات 

15/2/1999 

رفع الحصار عن العراق يضمن احترام  العـــــــــــراق  .3

 حقوق اإلنسان

18/2/1999 

تنامي الخطر الكامن في انتاج ونشر واستخدام  الكــــــــــويت   .4

 -الدمار الشامل من قبل بعض الدول أسلحة 

مساهمة البرلمانيين في الحملة العالمية لمنع 

انتاج ونشر وتخزين واستخدام أسلحة الدمار 

 الشامل

10/3/1999 

التحديات التي تواجه  -العمل اإلنساني  النــــــــروج  .5

المجتمع الدولي في الذكرى الخمسين 

 التفاقيات جنيف

10/3/1999 

إلغاء الديون الحكومية للبلدان الفقيرة ذات  قيا جنوب افري  .6

 المديونية العالية 

12/10/1999 

 
 

وبعد أن استمع المؤتمر إلى ممثلي الشعب الست الذين عرضوا موجبات طلبهم واستمع إلى وجهة 
الطلبات أجريت عملية التصويت لمعرفة البند الذي سيحظى بأكبر عدد من األصوات نظر معارضة لبعض 

 تفوق أكثرية الثلثين المطلوبة . وجاءت نتيجة التصويت كما يلي: 

 أكثرية الثلثين امتنـــــــــــاع  أصوات معارضة  أصوات مؤيدة   البلـــــــــد 
 586 658 543 336 إثيوبيـــــا
 608 594 503 410 إيــــــران
 736 423 645 469 العــــراق
 659 548 469 520 الكـــويت
 769 338 318 881 النـــروج

 780 367 201 969 جنوب إفريقيا



وبذلك أصبح البند المقترح من جنوب إفريقيا هو البند اإلضافي في جدول أعمال المؤتمر ويحمل 
بين بنود جدول األعمال . وقد أحيل البند إلى اللجنة االقتصادية واالجتماعية للمناقشة  7المتسلسل الرقم 

 وإعداد مشروع قرار حوله يرفع إلى الجلسة الختامية للمؤتمر.
 
 الطلب الخاص بالبند الطارئ -ب
 

 تقدمت شعبة االتحاد الروسي بطلب إلدراج بند طارئ عنوانه: 
ودور البرلمانيين في وضع حد لتصعيد عدوان حلف شمال األطلسي ضد " الوضع في البلقان 

 يوغوسالفيا وفي إعادة الوضع في المنطقة إلى طبيعته."
 

بعد االستماع إلى رأي مؤيد وآخر معارض صوت أعضاء المؤتمر على إدراج البند الذي يتطلب 
 ويت على النحو التالي: في هذه الحالة حصوله على أربعة أخماس األصوات . وجاءت نتيجة التص

 
 

 األكثرية المطلوبة االمتناع ضد الطلب مع الطلب
438 625 315 850 

 
 وبذلك استبِعد الطلب نظراً لعدم حصوله على األكثرية المطلوبة.

 
 اجتماعات اللجان -رابعاً 

 
 اجتمعت في إطار المؤتمر الواحد بعد المائة ثالث من لجان الدراسة الدائمة هي:

 
وهي لجنة القضايا السياسية واألمن الدولي ونزع السالح . وقد ناقشت هذه  -( اللجنة األولى 1

 اللجنة جدول أعمال تضمن البنود التالية :
 
في ويندهوك ويومي      9/4/1998و  7إقرار محاضر الجلسات التي عقدت في  .1

 في موسكو. 11/9/1998و9
 

 تمر :مناقشة البند الرابع من جدول أعمال المؤ .2
" العمل البرلماني لتشجيع جميع البلدان على التوقيع والمصادقة على معاهدة الحظر الشامل 

 للتجارب النووية...الخ"
 

عقدت اللجنة اجتماعين ، أجرت في األول منهما مناقشة عامة للبند الرابع، وشكلت لجنة صياغة 
مشروع القرار الذي أعدته لجنة الصياغة،  إلعداد مشروع قرار حوله . وفي االجتماع الثاني ناقشت وأقرت

وعينت مقرراً ليقدمه باسمها إلى الجلسة الختامية للمؤتمر. كما قامت بإعادة انتخاب مكتب اللجنة السابق 
 لفترة جديدة وذلك علىالنحو التالي: 

 
  ًالسيد أ.ر.ز امهرير) أندونيسيا ( ، رئيسا 
 السيد ج. لوفيفر ) بلجيكا ( ، نائباً للرئيس 
 السيدة كالرك كويزي ) غانا (، نائبة للرئيس 
 



وهي لجنة التربية والعلوم والثقافة والبيئة.وقد ناقشت هذه اللجنة جدول  -( اللجنة الرابعة 2
 أعمال تضمن البنود التالية:

 
 دهوك.في وين 10/4/1998و 8إقرار محضر الدورة التي عقدت في   -1
 " مشكلة المناطق المحيطة بالمدن..".مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر  -2
 

كذلك عقدت اللجنة اجتماعين ُكِرس أحدهما لمناقشة موضوع البند الخامس من جدول األعمال 
قدم موتشكيل لجنة صياغة إلعداد مشروع القرار حوله وخصص االجتماع الثاني لمناقشة مشروع القرار ال

 من لجنة الصياغة وإقراره.
 

وانتخاب مكتب اللجنة وقد جددت اللجنة الثقة بأعضاء المكتب السابق بإعادة انتخاب جميع أعضاء 
 المكتب السابق وذلك على النحو التالي :

  ًالسيد ج. تروبو ) األوروغواي (، رئيسا 
 السيدة س. فاينستون ) كندا (، نائبة للرئيس 
 ا ) زيمبابوي (، نائبة للرئيسالسيدة م. تشيدزونغ 
 
 وهي لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية -( اللجنة الثالثة 3
 

وقد استدعيت هذه اللجنة لالجتماع بصورة استثنائية نظراً ألن البند اإلضافي الذي قرر المؤتمر 
 إدراجه في جدول أعماله يقع ضمن اختصاصها.

 
اجماعين ، ناقشت في أولهما موضوع البند اإلضافي )إلغاء ديون البلدان الفقيرة(. وقد عقدت اللجنة 

وشكلت لجنة صياغة إلعداد مشروع قرار حوله . وأقرت في ثانيهما مشروع القرار المقدم من لجنة 
 الصياغة وّسمت مقرراً ليقدمه باسمها أمام الجلسة الختامية للمؤتمر.

 
 مؤتمرالجلسة الختامية لل -خامساً 

 
عقد المؤتمر الواحد بعد المائة لالتحاد البرلماني الدولي  جلسته الختامية في الساعة الثالثة والنصف 

وبدأت الجلسة بعرض التقارير التي أعدتها لجان  1999/.4/ 16من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 
 الرابع والخامس والبند اإلضافي ( الدراسة . فقدم مقررو اللجان مشاريع القرارات الثالثة ) حول البندين

 التي سبق أن أقرتها لجانهم ووافق المؤتمر على هذه   القرارات بالتصفيق وبدون إجراء تصويت.
 

وقبل اإلعالن عن رفع الجلسة واختتام أعمال المؤتمر، تعاقب على منصة الخطابة ممثلو المجموعات 
رهم وامتنانهم للشعبة البرلمانية البلجيكية وللشعب السياسية في االتحاد ، معربين عن شك -الجغرافية 

 والحكومة البلجيكيين على حسن الوفادة والتكريم وحسن تنظيم المؤتمر .
 

وتحدث باسم الوفود العربية السيد عبد الهادي المجالي ، رئيس مجلس النواب األردني ، الذي أعرب 
 ة وللشعب والحكومة البلجيكيين .عن جزيل الشكر واالمتنان للشعبة البرلمانية البلجيكي

 
كما أعرب السيد المجالي عن الشكر واالحترام للعاهل البلجيكي على تفضله بافتتاح أعمال المؤتمر. 

 وأضاف السيد المجالي يقول مخاطباً أعضاء المؤتمر: 
 



 ً ائكم للق " إن زمالئكم البرلمانيين العرب يحدوهم األمل الكبير بمسيرة اتحادنا ، وهم تواقون دوما
وتبادل اآلراء واألفكار القيمة معكم ، والمساهمة معكم والى جانبكم في تدارس الواقع الذي يعيشه عالم 
اليوم واقتراح األفكار الصائبة واتخاذ القرارات السديدة التي من شأنها اإلسهام في إسعاد البشرية وتحقيق 

العالم من خالل إشاعة مبادئ وقيم السالم والحرية األمن والرخاء لإلنسان أنى كان موقعه على خارطة هذا 
والعدل وترسيخ مبادرات التعاون اإليجابي بين الشعوب بعيداً عن كل أشكال الصراع والحروب والظلم 

 والهيمنة واإلستقواء." 
 

 اجتماعات الدورة الرابعة والستين بعد المائة لمجلس االتحاد -ادساً س

 
 جدول أعمال هذه الدورة البنود اآلتية :تضمن 

 
 ( اقرار جدول االعمال1
 للمجلس 163( اقرار محاضر اجتماعات الدورة 2
 101( اقتراحات متعلقة بانتخاب رئيس المؤتمر 3
 ( طلبات االنتساب واعادة االنتساب الى االتحاد4
 في بعض الشعب الوطنية ( االوضاع5
 ( تقرير الرئيس:6
 

 للمجلس 163ذ الدورة حول انشطته من .أ
 حول انشطة اللجنة التنفيذية .ب

 
 163( التقرير المؤقت لألمين العام حول أنشطة االتحاد منذ دورة المجلس 7
 1998( النتائج المالية للسنة المالية 8
 تعاون مع منظمة األمم المتحدة  .ل( ا9
الوطنية في مقر منظمة األمـــم المتحــدة )نيويورك( في العام ( مؤتمر رؤساء الجمعيات التشريعية 10

2000 . 
 ( بناء مقر جديد لالتحاد البرلماني الدولي في جنيف .11
( نتائج المؤتمر التخصصي  " تنفيذ أهداف قمة الغذاء العالمية من أجل  استراتجية للتنمية 12

 المستديمة ".
 ( انشطة اللجان والهيئات االخرى13

 اع النساء البرلمانياتاجتم 
 لجنة حقوق االنسان للبرلمانيين 
 لجنة التنمية المستديمة 
 اجتماع ممثلي االطراف في عملية االمن والتعاون في حوض البحر االبيض  المتوسط 
 لجنة القضايا المتعلقة بالشرق االوسط 
 مجموعة الوسطاء حول  الوضع في قبرص 
 حق اإلنساني الدولياللجنة المكلفة بعملية تعزيز احترام ال 
 مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء 

 ( القضايا المتعلقة باألنظمة واللوائح14
من اللوائح وتبني األحكام المتعلقة بمشاركة المراقبين في اجتماعات  h/22تعديل المادة  .أ

 االتحاد.
 من اللوائح  24اقتراحات بتعديل المادة  .ب



 مشروع نظام الجتماع النساء البرلمانيات  .ج
    102( المؤتمر البرلماني الدولي  15
 ( 1999أكتوبر / -/ تشرين األول  16 - 10) برلين ،    

 اعداد جدول االعمال .أ
اقرار قائمة المنظمات الدولية والهيئات االخرى المدعوة لمتابعة عمل المؤتمر  بصفة  منظمات  .ب

 مالحظة
  

 البرلمانية القادمة ( المؤتمرات16
 المؤتمرات النظامية 
 المؤتمرات التخصصية  

 ( االنتخابات الىاللجنة التنفيذية 17
انتخاب عضو واحد في اللجنة التنفيذية بدالً من السيدة كيلفت )من استونيا( التي فقدت عضويتها 

 في برلمان بالدها.
 قرارات وتوصيات القمة العالمية حول التنمية االجتماعية.نتائج االجتماع الثالثي حول متابعة  ( 18
 

ناقش مجلس االتحاد البنود الواردة في جدول أعماله في جلستين عقدت األولى منهما صباح يوم 
، عقدت الثانية طيلة قبل ظهر يوم الجمعة الواقع في 1999ابريل/-السبت الواقع في العاشر من نيسان

 ألبرز القرارات التي اتخذها المجلس : . وفيما يلي عرض 16/4/1999
 
 رئاسة المؤتمر الواحد بعد المائة  -1

وافق المجلس باالجماع والتصفيق علىاقتراح بانتخاب السيد النجيندرير، رئيس مجلس النواب 
التحاد ، بنقل مجلس االبلجيكي، رئيساً للمؤتمر الواحد بعد المائة لالتحاد . وكلف السيد مارتينيز، رئيس 

االقتراح إلى أعضاء المؤتمر في جلسته األولى . ) وقد وافق المؤتمر على االقتراح باالجماع والتصفيق 
 أيضاً(.

 
 العضوية واألوضاع في بعض الشعب الوطنية -2
الموافقة على إعادة انتساب الشعبتين البرلمانيتين في كل من بوروندي ولييريا إلى االتحاد. -

 شعبة وطنية . 138ك ارتفعت عضوية االتحاد إلى وبذل
 الموافقة أيضاً علىانتساب البرلمان األوروبي الىاالتحاد بصفة عضو مشارك. -
الموافقة على تعليق عضوية الشعبة البرلمانية في النيجر في أعقاب االنقالب العسكري األخير  -

 وحل البرلمان.
 .1995تعليق حق التصويت للشعبة الموريتانية بسبب التأخر في دفع مساهماتها المالية منذ  -
إنذار الشعبتين العراقية وشعبة البوسنة والهرسك بتعليق العضوية في المؤتمر القادم إذا لم يتم -

 دفع جزء ، علىاألقل، من المساهمات المتأخرة.
شكلة المساهمات المتأخرة التي بلغت حتى اآلن ترتيب لقاء مع الكونغرس األمريكي لحل م -

 مليون دوالر.  2.7
 
 التعديالت على النظام األساسي والالئحة الداخلية لالتحاد -3
 

وافق المجلس على إجراء تعديالت هامة تتعلق بوضع المنظمات المالحظة وتركيب اللجنة 
 التنفيذية.
 
 



 وفيما يلي عرض ألهم هذه التعديالت:
 

 ت المتعلقة بالمنظمات المالحظة أ. التعديال
سيصبح وضع المنظمات المالحظة  22في ضوء التعديل الذي أجري علىالفقرة ح/ من المادة 

 المدعوة إلى متابعة أعمال المؤتمر على النحو التالي: 
تمنح وضعية مالحظ الىالمنظمات البرلمانية التي تتمتع بوضع رسمي والتي تلتقي أهدافها  -

 ها مع االتحاد البرلماني الدولي .وطرائق عمل
سيبقى العمل سارياً باألسلوب الحالي الذي يميز بين المنظمات التي تدعى إلى مؤتمرات  -

االتحاد بصورة منتظمة،والمنظمات التي تدعى لمرة واحدة وفقاً للبنود المدرجة في جدول 
 أعمال المؤتمر.

كحد أقصى، في المؤتمرات النظامية. سيكون من حق المنظمات المالحظة تسجيل عضوين،  -
وسوف يسمح لمنظمات األمم المتحدة إرسال مندوب واحد. وسوف تتخذ ترتيبات الجلوس 

 وفقاً لهذا المبدأ.
 سيكون من حق المالحظين تسجيل متحدث واحد في الجلسات العامة واجتماعات اللجان. -
  بحق التصويت أو تقديم المرشحين.لن يتمتع المالحظون بحق الرد أو إثارة نقطة نظام، وال -
يخفض وقت المتحدثين باسم المنظمات المالحظة في الجلسات العامة للمؤتمر النظامي إلى  -

 خمس دقائق .
ال يحق للمالحظين تقديم المذكرات أو مشاريع القرارات . ويمكنهم توزيع مواد إعالمية على  -

 المنصات الخاصة الموضوعة لهذا الغرض.
 للرئيس دعوة المالحظين لمخاطبة مجلس االتحاد في ظروف خاصة فقط.يمكن  -
 سيجري تقييم وضع المالحظين مرة كل أربع سنوات من قبل اللجنة التنفيذية. -
 

 ب. التعديالت المتعلقة بتركيب عضوية  اللجنة التنفيذية
   
  اعتبار رئيسة لجنة التنسيق الجتماع النساء البرلمانيات عضواً في اللجنة التنفيذية لالتحاد. وإذا

كانت الرئيس عضواً في اللجنة التنفيذية تحل محلها النائبة األولى لها. وكذلك تحل محلها النائبة 
 األولى إذا كانت الرئيسة تنتمي إلى شعبة ممثلة في اللجنة النتفيذية.

 
 س رئيسة لجنة التنسيق الجتماع النساء البرلمانيات عضويتها في اللجنة التنفيذية لمدة تمار

 عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 
 المؤتمرات النظامية القادمة لالتحاد  -4
 1999أكتوبر/-( تشرين األول16-10برلين ) -المؤتمر الثاني بعد المائة. 
 2000افريل/أيار مايو/-ملكة األردنية الهاشمية( نيسانعمان )الم-المؤتمر الثالث بعد المائة 
 2000سبتمبر/-أيلول18مؤتمر لرؤساء البرلمانات الوطنية نيويورك 
 2000أكتوبر/ -جاكرتا تشرين األول  -المؤتمر  الرابع بعد المائة 
 
 
 جدول أعمال المؤتمر الثاني بعد المائة -5
 
 بعد المائة.انتخاب رئيس ونواب رئيس المؤتمر الثاني  .1
 دراسة الطلبات المحتملة الدراج بند اضافي في جدول أعمال المؤتمر. .2
 مناقشة عامة حول الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي في العالم. .3



اسهام البرلمانات في ضمان احترام وترقية القانون الدولي االنساني بمناسبة الذكرى الخمسين  .4
 التفاقيات جنيف.

 النموذج المالي واالقتصادي العالمي الراهن. الحاجة إلى تعديل .5
 
 اجتماع ممثلي األطراف المشاركة في عملية األمن والتعاون في حوض المتوسط -6
 

عقد ممثلو األطراف المشاركة في عملية األمن والتعاون في حوض المتوسط اجتماعهم الرابع 
لدولي  . وناقش االجتماع جدول أعمال عشر على هامش اجتماعات المؤتمر النظامي لالتحاد البرلماني ا

 تضمن البنود اآلتية: 
 
 انتخاب رئيس االجتماع الرابع عشر (1
 إقرار جدول األعمال  (2
 تقرير عام عن عمل لجنة التنسيق قدمه رئيس اللجنة (3
الحكومية المتعلقة باألمن والتعاون تحليل موجز حول المبادرات البرلمانية والحكومية وغير  (4

 في البحر األبيض المتوسط وعمل االتحاد البرلماني الدولـــي في هذا الميدان .
نتائح اجتماع المتابعة التحضيري الثالث للمؤتمر الثالث لألمن والتعاون في البحر األبيض  (5

 .1999رس /ما -/ آذار 13و  12المتوسط المنعقد في لوبليانا ) سلوفينيا ( يومي 
التحضيرات للمؤتمر الثالث لألمن والتعاون في حوض البحر األبيض المتوسط الذي سيعقد  (6

 تقرير لجنة التنسيق . - 2000في تونس عام 
 مايستجد من أعمال . (7
 

ً لالجتماع . وبعد إقرار جدول  انتخب االجتماع السيد كاتشين ، رئيس برلمان سلوفينيا، رئيسا
ون في االجتماع اآلراء حول القضايا الواردة في جدول األعمال، وتوصلوا إلى األعمال تداول المشارك

 ما يلي:
  

 عملية األمن والتعاون في البحر األبيض المتوسط :
 

استعرض المشاركون المبادرات البرلمانية والحكومية وغير الحكومية حول موضوع األمن 
 رلماني الدولي في هذا المجال.والتعاون في البحر األبيض المتوسط وعمل االتحاد الب

 
 التحضير للمؤتمر الثالث لـألمن والتعاون في حوض المتوسط

 
 المكان والتاريخ والطرق - 1
 
  كان قد تقرر عقد المؤتمر في تونس ، ولكن تونس طلبت إرجاء عقد المؤتمر الثالث وطلبت

فيها  والبرلمانية التي ستجريعقد المؤتمر الرابع في ربوعها بسبب االنتخابات الرئاسية  
 . 2000في مطلع العام 

  وسوف يتم  2000مايو  -قبلت مبادرة فرنسا باستضافة المؤتمر الثالث في شهر أيار .
 تحديد المكان والتاريخ فيما بعد .

  تم البدء بدراسة أولية لطرق عقد االجتماع مستوحاة من االجتماعين الماضيين . وسوف
اسة خالل االجتماع الخامس عشر الذي سيعقد في برلين  في تتم متابعة هذه الدر

13/10/99 



   كان المشاركون قد سبق واتفقوا أن ينتهزوا الفرصة لتنظيم اجتماع للنساء البرلمانيات
 المتوسطيات المشاركات في الوفود .

   ،وكذلك اتفقوا على إلقاء الضوء على بعض المواضيع  الخاصة في إطار السالل الثالث
نها قضية التحكم باألسلحة  وحماية التراث البيئي  للمتوسط . وكان اجتماع لوبليانا قد وم

 اقترح موضوع حوار الحضارات والديانات في حوض البحر األبيض المتوسط .
 
 االجتماع التحضيري التخصصي الثالث - 2
 

قرر العام حول اطلع المشاركون على التقرير الذي قدمه السيد الهادي خليل ) تونس ( ، الم
 نتائج اجتماعات لوبليانا  .

وأكد االجتماع االشارة إلى التوصية الواردة حول ضرورة قيام االتحاد البرلماني الدولـــي 
 بأسرع مايمكن بإدراج بند على جدول أعماله حول التحكم بالتسلح واألسلحة الخفيفة بشكل خاص .

 
 وسطتقرير اللجنة الخاصة بالوضع في الشرق األ -7
 

استمع المجلس إلى تقرير قدمه السيد فيليبو )من قبرص( أشار فيه إلى أن اللجنة قد اجتمعت  
. وانتخبت السيد نديبيليه ، رئيس البرلمان في زيمبابوي ، رئيسا والسيد فيليبو  4/99/ 14و  13يومي 

ة أنور ) . وتغيب الساد ) قبرص ( مقررا . وكانت السيدة ستارفيلت )النرويج(  العضو الثالث في اللجنة
 أندونيسا (  و تافيرنييه ) فرنسا ( و فالنتان )السنغال(.

 
واتفق ممثلو الشعب العربية ) مصر و األردن وفلسطين (  وممثلو اسرائيل على االجتماع 
تأكيدا منهم على ضرورة استمرارية الحوار البرلماني حول القضايا المتعلقة بالشرق األوسط . وقد حضر 

 يد مارتينيز قسما من االجتماع وعبر عن آرائه .الس
 

 وجهات نظر ممثلي الشعب العربية و ممثلي اسرائيل 
 
 عبر األطراف عن ألمهم  لغياب جاللة الملك الحسين وأشادوا بدوره الكبير كمدافع عن

 السالم والتفاهم المتبادل  واالزدهار في المنطقة .
الشرق األوسط إلى طريق مسدود .  وعبرا مع   اعترف الطرفان بوصول عملية السالم في

 ذلك عن التفاؤل  بوجود إطار للحوار الصريح والمفتوح وبكون هذه العملية هي الحل الوحيد .
عبر الطرفان عن رغبتهما في أن تقوم اللجنة بمالحظة الجو اإليجابي والتفاهم الذي يخيم 

 على هذا االجتماع .
لطرفان بالرؤية ذاتها  لضرورة التطرق  للقضايا األساسية في هذا الوقت الحرج ، يتحلى ا

التي تمس المنطقة كالبطالة  ومصادر المياه والسكن  مما يخفف من اإلرهاب ويزيل العوائق  أمام عملية 
السالم . وذكر بهذا الخصوص المنطقة الصناعية التي بنتها اسرائيل بهدف إيجابي واعتبرت جهدا ملموسا 

 للفلسطينين .لخلق فرص عمل 
والتي قامت برعاية منظمة األمـــم المتحــدة،  وتمنوا   2000أيد الطرفان  مبادرة بيت لحم 

 أن يتسع التعاون حتى يشمل الناصرة أيضاً .
أعرب الفلسطينيون عن سرورهم من الموقف الذي عبرت عنه المفوضية األوروبية  بدعم 

 يه بناء على االتفاقيات المبرمة .الفلسطينين والدعوة إلى حل يتم التفاوض عل
ذكر المشاركون الصالت البرلمانية المتفرقة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية واعترفوا 

 بكونها ذات صفة شخصية.
 



 وجهات نظر اللجنة واستنتاجاتها
 

عبر أعضاء اللجنة عن سعادتهم لروح التعاون التي سادت خالل االجتماع . وهم يرون بأن 
 لجارية إلطالق عملية السالم  تتطلب دعما سياسيا واقتصاديا من المجتمع الدولي .الجهود ا

وعبر المشاركون عن رغبتهم بالعمل بشكل مشترك  من أجل بناء السالم . وطلبت منهم 
 اللجنة توسيع هذا الحوار من خالل حضور مختلف األحزاب السياسية من الطرفين .

رهم البناء كما تطلب منهم أن يأخذوا في اعتبارهم  تناشد اللجنة األطراف متابعة حوا
األجراءات الملموسة  التي تم اتخاذها لضمان تمثيل أكبر  أمام اللجنة ، وكذلك اإلجراءات التي  تهدف 

 إلى إضفاء صفة المؤسساتية على الحوار بين الكنيست اإلسرائيلي و السلطة الفلسطينية .
يدعم بشكل ملموس مبادرات األطراف . كما تشير إلى  تطلب اللجنة من المجتمع الدولي أن

ضرورة وجود دعم اقتصادي مستمر يقدمه المجتمع الدولي للفلسطينين بشكل عام ولمبادرة بيت لحم  
 بشكل خاص .
 

 سابعا ـ اجتماع الوفود البرلمانية العربية :
 

لتشاور تنسيقيين ل عقدت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في مؤتمر بروكسل اجتماعين
حول مختلف القضايا المطروحة أمام المؤتمر الواحد بعد المائة ، ولتبادل اآلراء حول بعض القضايا التي 
تهم االتحاد البرلماني العربي ومتابعة تنفيذ قراراته. وفيما يلي أبرز ما نوقش في االجتماعين والنتائج التي 

 تمخضت عنهما.
 

وتضمن جدول أعماله  1999نيسان/-يوم السبت العاشر من أبريل عقد مساء -االجتماع األول 
 البنود اآلتية: 
 
 البند اإلضافي في جدول أعمال المؤتمر. .1
 المراكز الشاغرة في هيئات االتحاد البرلماني الدولي ولجانه. .2
الطلب الفلسطيني بإدراج بند إضافي طارئ حول قرار الكونغرس األمريكي عدم  .3

 فلسطينية في حال إعالنها من طرف احد.االعتراف بالدولة ال
 بعض المعطيات حول الدورة العادية القادمة لمجلس االتحاد البرلماني العربي . .4
 مايستجد من أعمال . .5
 

عقد االجتماع برئاسة سعادة د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس االتحاد البرلماني العربي، 
المصري، وشارك في هذا االجتماع ممثلو الشعب اآلتية: األردن، اإلمارات، تونس، رئيس مجلس الشعب 

 الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، ليبيا، الكويت، مصر، المغرب، موريتانيا.
 

وقد تمت مناقشة جميع البنود المطروحة في جدول األعمال باستثناء البند الرابع الذي تم تأجيله 
 الحقاً . وتمخضت المناقشات عن المواقف التالية : إلى اجتماع ثان يعقد

التأكيد على الطلب المقدم من قبل الشعبة العراقية بإدراج بند إضافي  - حول البند اإلضافي
 في جدول أعمال المؤتمر حول رفع الحصار عن العراق باعتباره طلباً باسم المجموعة العربية .

 صويت على االقتراح الكويتي.يترك لكل شعبة أن تقرر موقفها من الت -
 

االستعاضة عن تقديم طلب بادراج بند إضافي طارئ بإصدار بيان  -حول الطلب الفلسطيني 
باسم الوفود العربية  حول القدس والدولة الفلسطينية يتعرض لقرار الكونغرس األمريكي. وتم تشكيل لجنة 

 و األمين العام  لالتحاد العداد البيان.من ممثلي كل من: األردن، سورية، فلسطين، مصر ، المغرب، 



تم االتفاق على دعم ترشيح ممثل الجزائر كعضو أصيل في لجنة  -حول المراكز الشاغرة 
 حقوق اإلنسان للبرلمانيين.

 
وحضره باالضافة إلى  13/4/1999عقد صباح يوم الثالثاء الواقع في  -االجتماع الثاني 

ماع األول ممثلو وفدي كل من سوريا ولبنان وناقش االجتماع األمور ممثلي الوفود التي شاركت في االجت
 التالية: 

 
 معلومات حول الدورة الرابعة والثالثين لمجلس االتحاد البرلماني العربي . -1
-15معلومات حول المؤتمر التأسيسي التحاد البرلمانات اإلسالمية ) طهران  -2

17/06/1999. ) 
 .30/4/1999للبرلمان األوروبي يوم  زيارة وفد برلماني عربي -3
 

 ترأس الدكتور سرور االجتماع الثاني للوفود العربية، وتم االتفاق فيه على األمور التالية: 
 
 

 لمجلس االتحاد: 34حول الدورة 
  

لمجلس االتحاد البرلماني العربي في  34أحيطت الوفود علماً بما تم االتفاق عليه لعقد الدورة 
على أن يخصص اليومان األوالن  1999يونيو/-/حزيران 29-28-27أيام  -الدائم لالتحاد  المقر -دمشق

النعقاد اجتماع لجنة المتابعة للسوق  29/6/1999/ النعقاد مجلس االتحاد، ويكرس يوم 27-28/6
 العربية المشتركة.

 
 حول االجتماع التأسيسي التحاد برلمانات الدول اإلسالمية: 

 
لدعوة الموجهة من مجلس الشورى اإليراني لعقد اجتماع لرؤساء برلمانات ناقش االجتماع ا

يونيو القادم لمناقشة تأسيس اتحاد برلمانات الدول -الدول اإلسالمية في طهران في أواسط حزيران
 اإلسالمية وإقرار نظامه األساسي.

 
 شفهياً تقريراً قدم د. سرور، رئيس االتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس الشعب المصري، 

حول لقائه مع رئيس الوفد اإليراني في المؤتمر، ال سيما إبالغه للمندوب اإليراني التحفظ العربي حول 
 اقتراح طهران مقراً لألمانة العامة لالتحاد المزمع إنشاؤه.

 
 وبعد الناقشة تم االتفاق باالجماع على ما يلي: 

 
 لى الجهود التي بذلتها في هذا المضمار.الموافقة على تشكيل االتحاد وشكر إيران ع -
 عدم الموافقة على أن يكون مقر االتحاد في طهران، واقتراح المغرب بديالً . -
 إبالغ ممثلي برلمانات جميع الدول اإلسالمية بالموقف العربي. -
 عقد اجتماع لممثلي الوفود العربية التي ستشارك في اجتماع طهران عشية انعقاد االجتماع. -
 

 حول لقاء الوفد البرلماني العربي مع رئيس االتحاد األوروبي:
 

الطارئة لمجلس االتحاد المنعقدة في عمان تم االتفاق  33تنفيذاً للقرار الصادر عن الدورة 
على تشكيل وفد برلماني عربي لمقابلة رئيس البرلمان األوروبي وإطالعه على قرار الدورة . كذلك تمت 



في اللقاء بحث القضايا الثالث التالية: رفع الحصار عن العراق ، عمليةالسالم ، الشراكة  الموافقة علىأن يتم
االقتصادية ، كذلك تم االتفاق أن تقدم كل شعبة مشاركة ورقة عمل حول القضايا األخرى التي تريد بحثها 

 عبد الواحد الراضي،إلى األمانة العامة لالتحاد لتنسيق المواقف . وتقرر أن يرأس الوفد سعادة السيد 
 رئيس مجلس النواب المغربي .

 
 نشاط وفد األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي :  -ثامنا 

 
شاركت األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي في أعمال مؤتمر بروكسل بوفد ترأسه السيد 

 األمين العام المساعد ومدير العالقاتنور الدين بوشكوج ، األمين العام لالتحاد، وضم في عضويته كالً من 
 البرلمانية.

 
وقد أسهم الوفد بنشاط ملحوظ في جميع أعمال المؤتمر ومتابعة الجلسات العامة واجتماعات 

 اللجان، وفي جميع األنشطة التي قامت بها الوفود البرلمانيةالعربية خالل المؤتمر: 
 
شامالً لمختلف أنشطة فقد وزع الوفد على جميع الوفود العربية مذكرة ت ً ضمنت عرضا

المؤتمر )جدول أعمال المؤتمر، جدول أعمال مجلس االتحاد، اجتماعات اللجان كما وزع أعداداً من العدد 
 األخير لمجلة االتحاد الدورية " البرلمان العربي "...الخ(.

 
  مر لتنسيق قبل بدء المؤتوقام الوفد بالتحضير لالجتماع التشاوري الذي عقدته الوفود العربية

 مواقفها حول مختلف القضايا التي سيعالجها المؤتمر.
 
 ساهم األمين العام  لالتحاد في حملة االتصاالت التي قامت بها الوفود العربية لدعم الطلب

 العربي المتعلق بإدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر.
 

ن المسؤولين المشاركين في المؤتمر السيما أجرى األمين العام  لالتحاد لقاءات مع عدد م
مع السيد هنري أدوسيس األمين العام  التحاد البرلمانات االفريقية، والسيدين غجيلرود ، ودومونت رئيس 

االوربي . وجرت خالل هذه اللقاءات مشاورات حول  -وأمين عام الرابطة البرلمانية للتعاون العربي 
البرلماني العربي وهذه المنظمات اإلقليمية ، ال سيما ما يتعلق بانعقاد القضايا المشتركة بين االتحاد 

ي العربي والمؤتمر السنوي للحوار البرلمان -االجتماع القادم للجنة المتابعة للمؤتمر البرلماني اإلفريقي 
 . من هذا العام -نوفمبر  -األوربي الذي من المنتظر انعقاده في روما في تشرين الثاني  -العربي 
 
 

 مالحظات واقتراحات : -تاسعا 
 
( وجه السيد د. أحمد فتحي سرور ، رئيس االتحاد البرلماني العربي ، رئيس مجلس الشعب 1

المصري ، أثناء انعقاد المؤتمر رسالة إلى السيد آندرز جونسون ، األمين العام  لالتحاد البرلماني الدولي  
ألساسي لالتحاد البرلماني الدولي  والئحته الداخلية فيما يتعلق يطلب إليه فيها التقيد الصارم بالنظام ا

باستمرار السيد مارتينييز في رئاسة االتحاد حتى المؤتمر القادم في برلين في حال نجاحه كعضو يمثل 
 اسبانيا في البرلمان األوربي الذي ستجري االنتخابات له في حزيران يونيو( القادم .

 
لى أن عضوية السيد مارتينيز في البرلمان األوروبي تفقده عضويته وأشارت رسالة د. سرور إ

في برلمان بالده الوطني. والعضوية في البرلمان األوروبي ال تعطي صاحبها حق العضوية في االتحاد 



البرلماني الدولي ألن البرلمان األوروبي ليس برلماناً لدولة ذات سيادة وليس عضواً في االتحاد. وبالتالي 
 مارتينيز يفقد أهليته في رئاسة االتحاد في حال نجاحه لعضوية البرلمان األوروبي.فان 

 
ويبدو أن مارتينيز كان يسعى، من خالل بعض أعضاء اللجنة التنفيذية إلى تمرير قرار من هذه 

جهت االلجنة يجيز له االستمرار في رئاسة االتحاد حتى المؤتمر القادم في برلين. إال أن هذه الرغبة قد و
معارضة قوية وانتهت باتفاق وسط ينص على أنه في حال نجاح السيد مارتينيز في االنتخابات يتوقف 
عن ممارسة دوره كرئيس لالتحاد ، و يتولى هذه المهمة نائبة الرئيس الحالية السيدة هبة هللا )من الهند(. 

الل يرا عن نشاطه كرئيس لالتحاد خويدعى مارتينيز إلى المشاركة في المؤتمر القادم لالتحاد ليقدم تقر
الفترة من متنصف نيسان ـ ابريل حتى نهاية حزيران ـ يونيو وهي الفترة األخيرة من رئاستة ، كما 

 يجري تكريمه كرئيس خارج لالتحاد أثناء المؤتمر القادم.
 

أمام المؤتمر حول الوضع السياسي االقتصادي واالجتماعي في العالم رد ( أثناء إلقاء كلمته 2
األستاذ عبد القادر قدورة، رئيس مجلس الشعب السوري ورئيس وفد الشعبة البرلمانية العربية السورية 
في المؤتمر ، على ما أشار إليه رئيس الكنيست اإلسرائيلي في كلمته حول ذكرى الهولوكوست أو المجازر 

يزعم أن اليهود فد تعرضوا لها إبان الحرب العالمية الثانية على أيدي النازية وكذلك عن األسف الذي  التي
 أعرب عنه لما يجري في كوسوفو. قال األستاذ قدورة ما يلي: 

ومن العجب أن نسمع البارحة متحدثاً يتباكى على المجازر هنا وهناك، ناسياً ما قامت به حكوماته " 
اته من مجازر وفظائع يندى لها جبين اإلنسانية في دير ياسين وكفر قاسم والمسجد األقصى المتعاقبة وقو

والقنيطرة وغيرها من األراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجوالن وفي بحر البقر في مصر العربية وفي 
 قانا في جنوب لبنان. وكان األجدر بانسانيته أن يتذكر هؤالء البشر أيضاً".

 
قاسم مشترك واضح ومتكرر في معظم الكلمات التي القيت في المؤتمر حول الوضع  ( كان ثمة3

السياسي واالقتصادي واالجتماعي في العالم وهو القلق الذي أظهرته األغلبية الساحقة من الوفود حول 
 تهميش وتعطيل الدور األمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة . وطالب الجميع بضرورة تضافر جميع الجهود

 الدولية لتفعيل دور هذه المنظمة الدولية وإعادة االعتبار اليها.
 
( عند طرح طلب شعبة االتحاد الروسي بادراج بند طارئ في جدول أعمال المؤتمر حول الوضع 4

+ . وطالب المؤتمر 12في البلقان عارض هذا  الطلب ممثل الشعبة األلمانية، باسم األعضاء في مجموعة 
الطلب الروسي بحجة أن الموضوع شديد األهمية ويتطلب نقاشاً موسعاً في جلسة عامة  عدم الموافقة على

 للمؤتمر وليس في لجنة مصغرة .
 
( من المنتظر أن يشهد المؤتمر القادم لالتحاد البرلماني الدولي )الثاني بعد المائة( الذي سيعقد 5

ب رئيس جديد لالتحاد بدالًمن مارتينيز انتخا 1999أكتوبر/-في برلين في النصف األول من تشرين األول
الذي تشير الدالئل إلى احتمال كبير بفوزه بعضوية البرلمان األوروبي. ومن المفيد أن يكون للشعب 
البرلمانية العربية دور فاعل في انتخاب الرئيس الجديد لالتحاد. وتقترح األمانة العامة لالتحاد مناقشة هذا 

ـ يونيو القادم لالتفاق الموضوع في الدورة القادمة  لمجلس االتحاد التي ستعقد في دمشق في أواخر حزيران 
 على تصورات موحدة ووضع خطة تحرك للوفود العربية إزاء هذا الموضوع. 
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