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 تمهيد :
 
 

ي فتنفيذا لقرار مجلس االتحاد البرلماني الدولـــي قبول الدعوة الموجهة من الشعبة البرلمانية 
جمهورية روسيا االتحادية الستضافة أعمال المؤتمر المائة لالتحاد البرلماني الدولي ، احتضنت العاصمة 

ر سبتمبر الماضي أعمال المؤتم -في الفترة ما بين السابع والثاني عشر من أيلول  -موسكو  -الروسية 
ن ائة لمجلس االتحاد . وشاركت في هذيالبرلماني الدولي المائة واجتماعات الدورة الثالثة والستين بعد الم

الحدثين وفود برلمانية تمثل مائة واثنتين وعشرين شعبة برلمانية عضوا في االتحاد البرلماني الدولـــي ، 
باإلضافة إلى وفود مالحظة تمثل منظمة األمـــم المتحــدة وعددا من هيئاتها المختلفة والصليب األحمر 

ظمات البرلمانية اإلقليمية من بينها : االتحاد البرلماني العربي ، والمجلس الدولي ، وعددا آخر من المن
الوطني الفلسطيني ،واتحاد البرلمانات اإلفريقية ،والبرلمان األوروربي ،والجمعية البرلمانية لمجلس 

 األوروبي وغيرها . -أوروبا، وبرلمان أمريكا الالتينية، والرابطة البرلمانية للتعاون العربي 
 

 المؤتمر المائة لالتحاد البرلماني الدولي :
 

 جدول األعمال -أوال 
 

 انتخاب رئيس ونواب رئيس المؤتمر المائة ..1
 دراسة الطلبات المحتملة إلدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر ..2
 ي العالم .مناقشة عامة حول الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي ف.3
العمل المركز من جانب البرلمانات الوطنية في عام الذكرى الخمسين لإلعالن العالمي  .4

لحقوق اإلنسان لضمان تحسين وحماية جميع حقوق اإلنسان في القرن الحادي 
 والعشرين .

هذا المصدر األساسي للتنمية المستديمة الماء : الوسائل الالزمة للمحافظة على  .5
 واستعماله واالستفادة المثلى منه .

 تعديل النظام األساسي لالتحاد :.6
 من النظام األساسي . 20/2أ. تعديل المادة    
 . 22ب. اقتراح بإدخال مادة جديدة في النظام األساسي تحت رقم    

لمشروع بها ، والجريمة العمل على مكافحة استهالك المخدرات واالتجار غير ا .7
 المنظمة.

 
 
 
 
 



  جلسة افتتاح أعمال المؤتمر -ثانيا 
 

جرت جلسة افتتاح المائة لالتحاد البرلماني الدولي في قاعة االجتماعات الرئيسية بمبنى الكرملين 
 في موسكو بحضور السيد بوريس يلتسين ، رئيس جمهورية روسيا االتحادية.

 
فتتاح السيد غينادي سيليزني  ، رئيس مجلس الدوما الروسي والرئيس وكان أول المتحدثين في جلسة اال

المشارك للشعبة البرلمانية الروسية ، الذي أعرب في مستهل كلمته عن ترحيبه بممثلي شعوب العالم 
وبانعقاد المؤتمر المائة لالتحاد البرلماني الدولي في موسكو ، معتبرا أن ذلك يشكل مفترقا مهما وواضحا 

يرة االتحاد ودليال على ما توليه روسيا من أهمية لالتحاد البرلماني الدولي الذي يعمل على تكريس في مس
إرادة الشعوب وإبراز أهمية البرلمانيين ودورهم في بلدانهم . وتحدث السيد سيليزني  عن الترابط بين 

 .احتياجات المجتمع وتطلعاتهالبرلمان والديمقراطية ، مؤكدا أنه التوجد ديمقراطية من دون برلمان يمثل 
كذلك أشار إلى أهمية التعاون بين الحكومات والبرلمانات وضرورة التنسيق بينها لدى حدوث أي مشكلة 
دون أي هيمنة لطر  على الطر  اآلخر، وإال صار األمر وباال على المجتمع بأسره . وهذا التعاون 

 موجود حاليا لدى أغلب الدول .
 

ي  بأن روسيا عضو في االتحاد البرلماني الدولـــي منذ تأسيسه تقريبا .وقد ونوه السيد سيليزن
تزايد دورها في الخمسينات عبر مشاركتها في اللجنة التنفيذية وفي اللجان الدائمة لالتحاد . ويمثل هذا 

األقطاب  دالتعاون بين االتحاد وبين غرفتي البرلمان الروسي سياسة روسيا التي تميل إلى إقامة عالم متعد
 دون وجود دولة مسيطرة .

 
بعد ذلك تحدث السيد سيليزني  عن ضرورة تعزيز العالقات الدولية السيما االقتصادية ، وإزالة 
كافة العقبات أمام التعاون بين الدول . وأشار إلى أن على المؤتمر أن يدرس الطرق األكثر فائدة لدرء 

همية الخاصة التي توليها روسيا لموضوع نزع السالح، وأهمية النزاعات وتعزيز األمن الدولي .  وذكر األ
موضوع اإلرهاب الدولي ودور األمم المتحدة في الحد منه . وعبر رئيس الدوما عن سروره من الدور 
الكبير الذي يلعبه اجتماع النساء البرلمانيات داخل المؤتمرات الدولية، وعن أهمية مشاركة المرأة في 

كذلك أوضح السيد سيليزني  أنه بمناسبة الذكرى الخمسين لإلعالن العالمي لحقوق  الحياة السياسية.
االنسان ، هناك مواضيع شتى تتعلق بهذه النقطة ومدرجة ضمن اهتمامات المؤتمر ، فضال عن الموضوع 

 األساسي حول مصادر المياه.
 

رئيس الدوما فرحب بالمشاركين وسعد الستضافة موسكو لهم ،السيما وهي تحيي وعاد 
 لوالدة بوشكين ، الشاعر الروسي المعرو . 200الذكـــــرى ال 

 
، حــدةـــام لمنظمة األمـــم المتبعد ذلك تناول الكلمة السيد فالديمير بتروفسكي ، مساعد األمين الع

مر رسالة من األمين العـــام السيد كوفي عنان ،الذي أعرب في مستهل الذي نقل إلى المشاركين في المؤت
رسالته عن سروره بتوجيه كلمة لبرلمانيي العالم .وذكر باالتفاق الذي تم توقيعه للتعاون والتنسيق بين 
 .المنظمة الدولية و االتحاد البرلماني الدولـــي ، كما شكر الرئيس الروسي على استضافة بالده للمؤتمر 
وص  السيد عنان في كلمته جدول أعمال المؤتمر بالشمولية ،وبخاصة أنه يتوافق مع االحتفال قريبا 
بالذكرى الخمسين  لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، تلك الحقوق التي يجب أن تكون لكل فرد ألنها مسألة 

التراجع في أي مجال . وأوضح غير فرعية تمنح أو تمنع ، وهي غير قابلة للتجزئة ، ومن حقها التقدم ال
أن ضع  االلتزام بها يولد الكراهية التي تؤدي للعن  السياسي ، وأن هناك تناميا بالوعي وبحقوق اإلنسان 
في هذا القرن ، وعلينا ترجمة ذلك إلى واقع ملموس في حياتنا اليومية . وناشدت رسالة األمين العـــام 

د إلى وثيقة حقوق اإلنسان إلى اإلسراع بالمصادقة عليها وتنقية لألمم المتحدة الدول التي لم تنضم بع
تشريعاتها الداخلية من اإلجراءات التي تنتهك حقوق اإلنسان أو حقوق بعض األقليات العرقية أو الدينية 



فيها . وأشارت رسالة األمين العـــام لألمم المتحدة إلى المشاركين في المؤتمر إلى أن غياب حقوق اإلنسان 
أو انتهاكها اليعني تجاهل القيم الحضارية فحسب ، بل ويولد المشاكل السياسية والعرقية ويغذي روح 

 التناحر والعداء داخل المجتمع الواحد .
 

وشددت رسالة األمين العـــام لألمم المتحدة على ضرورة معالجة مشاكل المياه المتفاقمة في إطار 
  ."ات اإلقليمية بسبب " حروب المياهدون اندالع المزيد من النزاع من التشاور والعمل المشترك والحيلولة

كما أعرب األمين العـــام لألمم المتحدة عن أمله في أن يساعد االتحاد البرلماني الدولـــي على توسيع 
وتفعيل دور المنظمة الدولية وتمكينها من التصدي للتحديات المعاصرة،  بحيث يصبح العمل من أجل 

ية االجتماعية المتوازنة والسالم الدولي والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان أهدافا مشتركة للتعاون التنم
 بين المنظمتين الدوليتين : منظمة األمـــم المتحــدة و االتحاد البرلماني الدولـــي .

 
رلماني بوكان المتحدث الثالث في جلسة االفتتاح هو السيد مارتينيز ، رئيس مجلس االتحاد ال

الدولـــي الذي أعرب عن سعادته الفتتاح المؤتمر المئوي في مبنى الكرملين العظيم الذي لعب لقرون عدة 
دورا مهما ليس في بالده فقط ، بل في العالم أجمع . فللمرة األولى ينعقد المؤتمر في موسكو الديمقراطية 

ء البرلمانات أمر يلفت النظر ويجعل من التي تزداد نشاطا . كما أن الحضور الكبير والمتميز لرؤسا
المستوى التمثيلي للمؤتمر المائة شيئا هاما . ونوه السيد مارتينيز بالمشاركة الفعالة للشعبة الروسية في 

 االتحاد على مدى عقود كبيرة ماضية .
 

وحول الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر ، أشار مارتينيز إلى أنها موضوعات مهمة،أولها 
ن األول كانو -ضوع حقوق اإلنسان الذي يشغل بال كل دول العالم التي تحتفل في العاشر من ديسمبر مو

هذا العام بالذكرى الخمسين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي ندعو لمزيد من الحماية لها ، وندعو 
 جميع بحقوق اإلنسان .األجهزة العاملة باالتحاد وأعضائه لجعل األلفية القادمة فترة يتمتع بها ال

 
وأشار السيد مارتينييز إلى إن البرلمانيين هم المؤهلون لحماية تلك الحقوق ، وقد عقدنا من قبل ندوة 

 ،ترسيخ هذه الحقوق منذ عشرين سنة  بعنوان " البرلمانيون حراس حقوق اإلنسان " ،ويعمل االتحاد على 
مجتمع الدولي قد اتخذ مؤخرا  قرارا  مهما  بإنشاء وسيصدر قرار مهم في شأنها في مؤتمرنا كما أن ال

محكمة جنائية دولية ، مؤتمراتهم  بالنسبة التحادنا ومسيرة حقوق اإلنسان وهو ما حاولنا الوصول له منذ 
 سنوات .
 

ساس لحياتنا ومكون أساس أما موضوع المياه فهو أمر مهم على جدول أعمال المؤتمر وهو أ
، ن الحاجة الطبيعية  وهو أمر خطيرالسنوي من الماء لإلنسان ينقص الثلث سنويا ع، وأن الموفر للكائنات

 وقد يثير النزاعات بين الدول ، فالزراعة والصناعة والتنمية تحتاج إلى مزيد من المياه .
 

 ةإن للبرلمانيين دورا  مهما  في الحوار بين صانعي القرار والمحتاجين للمياه ، وإن شح الموارد المائي
 ال ينبغي أن يكون فقط محل بحث ، بل ينبغي السعي جديا  إليجاد حل لهذه المشكلة .

 
وفي ختام كلمته أشار السيد مارتينيز إلى أن االتحاد البرلماني الدولي قد التزم بتعزيز دور األمم 

حضور مؤتمر  المتحدة والتعاون معها ، وقد وقع اتفاقية تفاهم معها . ودعا رؤساء برلمانات العالم إلى
 . 2000رؤساء البرلمانات في مقر األمم المتحدة عام 

 
وكان أخر المتحدثين في جلسة االفتتاح ، الرئيس بوريس يلتسين ، رئيس جمهورية روسيا االتحادية 
الذي رحب باستضافة المؤتمر في الكرملين وللمرة االولى . وعبر عن سروره من المواضيع المطروحة 

ل القضايا السياسية واإلقتصادية ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين . وتحدث من قبل الوفود حو



عن أهمية دور روسيا في المشاركة في دراسة هذه المواضيع . كما أعرب عن ثقته في أن يكون المؤتمر 
ن أفاعال  ومفيدا  للمشرعين من مختل  أنحاء العالم . وحول الوضع الدولي أشار الرئيس الروسي إلى 

جميع الشعوب قد سعدت من انتهاء نزاع القوى الكبيرة إال أن الخطر النووي ال يزال قائما  . وهناك دول 
تسعى للحصول على السالح النووي . واإلرهاب الدولي يزداد ، وكذلك النزاعات اإلقليمية . وذكر أيضا  

 .لدولية للوقو  أمام هذه التحدياتابمشكلة المخدرات التي تهدد الشباب . وتكلم عن أهمية تضافر الجهود 
 وعبر عن استعداد روسيا للمساهمة فيها .

 
وعبر الرئيس عن امنيته في أن يدرس المؤتمر طريقة تعزيز دور االتحاد البرلماني الدولي ليصبح 

 مماثال  في فاعليته لدور منظمة األمم المتحدة .
 

مية، مذكرا  بما تشهده أسواق العالم من وعرج الرئيس يلتسين على األوضاع االقتصادية العال
صعوبات كبيرة ومشيرا  إلى أن الروس شعروا باألزمة اإلقتصادية الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية . 
 وأكد أنه ال بد من البحث عن آليات دولية لتحاشي األزمات االفتصادية والحفاظ على مقدرات الشعوب .

 
، رت بها المجتمعات الشموليةي اشتهنتهاكات حقوق اإلنسان التوأكد أن روسيا استطاعت وضع حد ال

وإن حماية هذه الحقوق مبدأ لن تحيد عنه روسيا وأن المشاركين بالمؤتمر ينتظرهم برنامج مكث  في هذا 
 المجال .
 

لمانيي لبروأعرب عن ثقته أن موسكو المضيافة هي أفضل مكان لمناقشة هذه األمور وتمنى التوفيق 
العالم . وبعد أن تمنى للمشاركين إقامة طيبة ومداوالت مثمرة أعلن عن افتتاح أعمال المؤتمر المائة 

 لالتحاد البرلماني الدولي .
 

 
 الطلبات الخاصة بإدراج بنود إضافية في جدول أعمال المؤتمر -ثالثا 

 
دول األعمال . وفيما يلي عرض كانت أمام المؤتمر عشر طلبات الدراج بنود إضافية في ج 

 لهذه الطلبات وفق التسلسل الزمني لورودها إلى أمانة االتحاد في جني  .
 

 تاريخ وروده  عنوان البند  إسم الشعبة 

. مجموعة بلدان 1
 أمريكا الالتينية

العمل على مكافحة استهالك المخدرات واإلتجار غير 
 المشروع بها ، والجريمة المنظمة 

أبريل /  -نيسان / 9
1998  

مسؤولية األمم المتحدة في رفع العقوبات المفروضة  . العراق 2
 على العراق وليبيا والسودان 

يونيو /  -/ حزيران 19
1998  

مساندة لبنان في جهوده المتواصلة لتنفيذ قرار مجلس  . لبنان 3
 -مارس  -الصادر في آذار  425األمن الدولي رقم 

1978 

يونيو /  - / حزيران19
1998  

العمل البرلماني لتعزيز السالم واالستقرار في العالم  . المملكة المتحدة 4
بحث الحكومات على التمسك بنظام منع االنتشار 
النووي ، وخاصة عن طريق اتخاذ تدابير عاجلة 
لالنضمام إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ، 

لتجارب ، والتوقيع على ومصادقة معاهدة حظر ا
ودعم المفاوضات المبكرة لمعاهدة القضاء على المواد 

 القابله لإلنشطار 

 1998يوليو/  -/ تموز 3



. مصر ) بإسم 5
الشعب البرلمانية 

 العربية (

إسهام برلمانات العالم في إحياء عملية السالم في 
 الشرق األوسط 

يوليو/  -/ تموز 20
1998  

سلحة النووية وعالمية نظامي التخلص الكامل من األ . إيران 6
معاهدة منع اإلنتشار ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب 

. 

يوليو /  -/ تموز 20
1998  

الحظر الشامل للتجارب النووية ، وإنهاء التجارب  . الدانمارك 7
النووية الحالية ، ووق  إنتشار األسلحة والمواد 

 النووية 
 

يوليو /  -/ تموز 30
1998  

إنشاء مركز لتقاص المعلومات لتسهيل إقامة مناطق   . إسرائيل8
صناعية متطورة في البلدان النامية ، بالتعاون مع 
 القطاع الخاص ، وفي إطار تنظيمي دولي مناسب . 

أغسطس /  -/ آب 3
1998  

العمل البرلماني لالحتجاج على التجارب النووية  . اليابان 9
واألمن األخيرة في جنوب أسيا ، وتعزيز السلم 

الدوليين ، ودعوة جميع البلدان إلى بذل الجهود من 
أجل حظر التجارب النووية في المستقبل من جانب 
أي بلد ، وتعزيز نظام منع اإلنتشار النووي ، والقضاء 

 النهائي على األسلحة النووية .

أغسطس /  -/ آب 6
1998  

 1998أغسطس /  -/آب 7 النظام العالمي الجديد . . فنزويال10

 
ناقش المؤتمر في جلسته العامة األولى موضوع إدراج بند إضافي في جدول أعماله . واستعرض 

دمو هذه مقرئيس المؤتمر في بداية المناقشة الطلبات العشر التي تقدمت بها مختل  الشعب ، وتحدث 
 :وفي هذا السياق أعلن ممثلو كل منالطلبات عن األسباب الموجبة ، من وجهة نظرهم ، لتقديم طلباتهم . 

لبنان والعراق وفنزويال وإسرائيل والدانمارك عن سحبهم للطلبات التي تقدمت بها شعبهم . كذلك أعلن 
لطلباتهم المتعلقة باألسلحة النووية تحت  ممثلو إيران واليابان والمملكة المتحدة والدانمارك عن دمجهم

 عنوان واحد . وبذلك بقيت أمام المؤتمر ثالثة طلبات فقط الدراج بنود إضافية في جدول األعمال وهي :
 
. الطلب العربي حول إحياء عملية السالم في الشرق األوسط 
. الطلب المقدم من برلمانات امريكا الالتينية حول مكافحة المخدرات 
. الطلب المقدم من إيران وبريطانيا والدنمارك واليابان حول األسلحة النووية 

 
 وعرضت الطلبات الثالثة على التصويت ، وكانت النتائج على النحو التالي :

 
أكثرية الثلثين  أصوات ممتنعة  ضد الطلب  مع الطلب  الطلب 

 المطلوية
  

 746 350 313 806 الطلب العربي 
أمريكا طلب 
 الالتينية 

1131 145 193 851 

الطلب الرباعي 
 المشترك

919 334 216 835 

 



وبذلك أصبح الطلب الذي تقدمت به وفود بلدان أمريكا الالتينية حول المخدرات هو البند اإلضافي 
لمناقشته وإعداد مشروع ( . وقد أحيل إلى اللجنة األولى  7في جدول أعمال المؤتمر ) أصبح يحمل رقم 

 قرار حوله .
 

 
 اجتماعات اللجان -رابعا 

 
عقدت في إطار المؤتمر المائة بصورة دورية اجتماعات لجنتين من لجان الدراسة الخمس الدائمة ، 

 وذلك على النحو التالي :
 

 وهي لجنة القضايا البرلمانية والقانونية وحقوق اإلنسان -اللجنة الثانية 
 

 اللجنة جدول أعمال تضمن النقاط التالية :وناقشت هذه 
 
 ( 1997سبتمبر / -إقرار محاضر اجتماعات اللجنة التي عقدت في القاهرة ) أيلول 
. مناقشة البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر 
. انتخاب مكتب اللجنة المكون من رئيس ونائبين للرئيس 
 

 عقدت اللجنة اجتماعين :
 

تمت فيه مناقشة عامة للبند الرابع وتشكيل لجنة صياغة  8/9/1998الواقع في  يوم الثالثاء -األول 
 إلعداد مشروع قرار حوله .

 
ناقشت فيه اللجنة مشروع القرار المقدم من لجنة  - 10/9/1998يوم الخميس الواقع في  -والثاني 

. كذلك قامت في هذا االجتماع الثاني بانتخاب الصياغة وأقرته ورفعته إلى الجلسة الختامية للمؤتمر  
 أعضاء مكتبها الجديد وذلك على النحو التالي :

 

 أعادت اللجنة باإلجماع انتخاب السيد خوسيه نونو ) من البرازيل ( رئيسا للجنة . *

وأجرت تصويتا الختيار نائبين للرئيس من بين أربعة مرشحين تقدموا لهذا المنصب وهم السادة  *
) نيوزيالنده ( وهايريكيان ) أرمينيا ( وســراج الديــن حــــامــــد ) السودان ( والسيدة : هانت 

 موغو ) كينيا ( .
 

وقبل بدء عملية التوصيت أعطيت الفرصة للمرشيحن األربعة لتقديم أنفسهم إلى أعضاء اللجنة . 
 وجاءت نتيجة التصويت كاآلتي :

 
صوتا ( وبذلك  13صوتا ( ، هيريكيان )  14، حامد )  صوتا ( 30صوتا ( ، موغو )  46هانت ) 

 فاز كل من السيد هانت والسيدة موغو بمنصب نائبي رئيس اللجنة .
 

 وهي لجنة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية -اللجنة الثالثة 
 

 التي ناقشت جدول أعمال يتضمن ما يلي :
 
 ( 1997سبتمبر /  -يلول إقرار محاضر اجتماعات اللجنة التي جرت في القاهرة ) أ 



 .مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر ) المياه ... ( وإعداد مشروع قرار حوله 
 . انتخاب مكتب اللجنة المكون من رئيس ونائبين لرئيس 
 

 عقدت اللجنة الثالثة اجتماعين :
 

 9/9/1998يوم األربعاء الواقع في  -األول 
 صباحا . 9:30الساعة  11/9/1998يوم الجمعة الواقع في  -والثاني 

 
أجرت اللجنة في اجتماعها األول مناقشة عامة حول البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر المتعلق 
بالمياه ، وشكلت لجنة صياغة إلعداد مشروع قرار حوله . وفي اجتماعها الثاني ناقشت مشروع القرار 

وأقرته بعد إدخال بعض التعديالت عليه. كما قامت بانتخاب أعضاء مكتبها ،  المقدم من لجنة الصياغة
 وذلك على النحو التالي :

 

 أعادت اللجنة باالجماع انتخاب رئيسها السابق السيد غجيليرود ) من الدانمارك ( *

أجرت تصويتا النتخاب نائبي رئيس اللجنة من بين ثالثة مرشحين هم السادة : بولــــــــد )  *
 نغوليا ( و  بوقرنوص ) الجزائر ( و بابلو مدينا ) فنزويال ( .م
 

 وجاءت نتيجة التصويت كاآلتي :
 
صوتا للمرشح الفنزويلي . وبذلك  19صوتا للمرشح الجزائري ،  27صوتا للمرشح المنغولي ،  34

 أصبح المرشحان المنغولي والجزائري نائبين لرئيس اللجنة .
 

 ة القضايا السياسية واألمن الدولي ونزع السالح وهي لجن -اللجنة األولى 
 

استدعيت هذه اللجنة لإلجتماع بصورة استثنائية ألن البند اإلضافي الذي قرر المؤتمر إدراجه في 
جدول أعماله يقع ضمن اختصاصها. وقد عقدت اللجنة اجتماعين ايضا ناقشت في أحدهما موضوع البند 

رات ... (، وشكلت لجنة صياغة إلعداد مشروع قرار حوله . وأقرت اإلضافي ) العمل على مكافحة المخد
 .رجنة الصياغة ورفعته إلى المؤتمفي اجتماعها الثاني باإلجماع وبدون تصويت مشروع القرار المقدم من ل

 
 

 الجلسة الختامية للمؤتمر -خامسا 
 
 

د ظهر ساعة الثالثة والنص  من بععقد المؤتمر المائة لالتحاد البرلماني الدولي جلسته الختامية في ال
، وبدأت الجلسة بعرض التقارير التي أعدتها لجان الدراسة . فقدم  11/9/1998يوم الجمعة الواقع في 

مقررو اللجان مشاريع القرارات الثالثة ) حول البندين الرابع والخامس والبند اإلضافي ( التي سبق أن 
 التصفيق على هذه القرارات .  أقرتها لجانهم ووافق المؤتمر باإلجماع و

 
وقبل اإلعالن عن رفع الجلسة واختتام أعمال المؤتمر ، تعاقب على منصة الخطابة ممثلو 

وسية البرلمانية الرالسياسية في االتحاد، معربين عن شكرهم وامتنانهم للشعبة  -المجموعات الجغرافية 
 وللشعب والحكومة الروسيين على حسن الوفادة والتكريم وحسن تنظيم المؤتمر .

 



وتحدث باسم الوفود العربية األستاذ عبد القادر قدورة ، رئيس مجلس الشعب السوري، الذي أعرب 
لى ي الصديق ععن خالص الشكر واالمتنان للشعبة البرلمانية الروسية ، ومن خاللها إلى الشعب الروس

حسن التنظيم واالستقبال . وأوضح األستاذ قدورة أن المؤتمر البرلماني الدولي المائة أتاح لنا فرصة أخرى 
أن  " وال أبالغ إذا ماقلتللتداول في العديد من القضايا التي تهم الشعوب التي نمثلها. وأضا  يقول :  

ضيع هذا المؤتمر بشكل خاص ، سيما وأن أجزاء الشعب العربية كانت مهتمة ومتابعة بشكل حثيث لموا
غالية من وطننا محتلة في الجوالن السوري وجنوب لبنان واألراضي الفلسطينية ، خالفا  لكل األعرا  

.ويتعرض شعبنا العربي في هذه األراضي  425،  338، 242والمواثيق الدولية ولقرارات مجلس األمن 
، ويحرم من أبسط حقوق اإلنسان ، وتسرق مياهه ، إلى غير ذلك من المحتلة لالضطهاد والقتل والتشريد 

 الممارسات الالأنسانية "  .
 

بعد ذلك عبر األستاذ قدورة في ختام كلمته عن الشكر واالمتنان لألمانة العامة لالتحاد البرلماني 
 .إنجاح أعمال المؤتمر الدولي وعلى رأسها األمين العـــام الجديد السيد جونسون ، وإلى جميع من أسهم في

 
، أعمال المؤتمر  1999أفريل  -كذلك تحدث ممثل الشعبة البلجيكية التي سو  تستضي  في نيسان 

الواحد بعد المائة في بروكسل ، فأعلن عن ترحيب البرلمان البلجيكي بممثلي برلمانات العالم ، وأكد أن 
ة النعقاد المؤتمر وتسهيل مهمة البرلمانيين الشعبة البلجيكية سو  تبذل كل جهدها لتوفير ظرو  جيد

 المشاركين فيه .
 

ثم ألقى السيد سيليزني  ، رئيس مجلس الدوما الروسي ، رئيس المؤتمر كلمة ختامية شكر فيها 
جميع المتحدثين الذين أعربوا عن امتنانهم لبالده ، واعتذر عن حدوث أي تقصير في التنظيم أو االهتمام 

ا للظرو  غير الطبيعية التي تمر بها روسيا . وأعرب عن سروره لنجاح أعمال بالمشاركين ، نظر
المؤتمر ، مؤكدا ضرورة التعاون بين برلمانيي العالم من أجل الدفاع عن الديمقراطية والحرية والتفاهم 

 بين الشعوب .
 

 ثم أعلن عن اختتام أعمال المؤتمر المائة لالتحاد البرلماني الدولي .
 

 لدورة الثالثة والستون بعد المائة لمجلس االتحاد البرلماني الدوليا -سادسا 
 

عقد مجلس االتحاد البرلماني الدولي دورته الثالثة والستين بعد المائة على هامش اجتماعات 
 المؤتمر المائة لالتحاد . وتضمن جدول أعمال هذه الدورة البنود اآلتية :

 
 اقرار جدول االعمال  - 1 
 للمجلس 162محاضر اجتماعات الدورة  اقرار - 2 
 100اقتراحات متعلقة بانتخاب رئيس المؤتمر  -   3 
 طلبات االنتساب واعادة االنتساب الى االتحاد - 4 
 في بعض الشعب الوطنية االوضاع - 5 
 تعديل لوائح وأنظمة االتحاد  - 6 
  ضمن اللوائح 22إدخال مادة جديدة  -أ        
 من النظام المالي 3تعديل المادة  -ب        
   من اللوائح 23.1و  19.1و  9تعديل المواد  -ج        

        
 و ناميبيا وكندا .

  



 تقرير الرئيس   -   7 
 للمجلس 162حول انشطته منذ الدورة  .أ
 حول انشطة اللجنة التنفيذية .ب

 حول انشطة االتحاد المين العامل التقرير السنوي   - 8 
 التعاون مع نظام منظمة األمم المتحدة  . -   9 
 بناء مقر جديد لالتحاد البرلماني الدولي في جنيف .  - 10 
نتائج االجتماع الثاني التخصصي التحضيري للؤتمر الثالث لألمن والتعاون في حوض  - 11  

 ( 1998يونيو / -/ حزيران  26 - 25البرتغال ،  -المتوسط  ) إيفورا 
 ة اللجان والهيئات االخرىانشط  - 12   

 لجنة حقوق االنسان للبرلمانيين  (أ
 اجتماع النساء البرلمانيات (ب
 لجنة التنمية المستديمة (ج
في حوض البحر االبيض   اجتماع ممثلي االطرا  في عملية االمن والتعاون  (د

 المتوسط
 لجنة القضايا المتعلقة بالشرق االوسط (ه
 اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع في قبرص (و
 لجنة المكلفة بعملية تعزيز احترام الحق اإلنساني الدوليال (ز
 مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء (ح

 1999مشروع برنامج وميزانية للسنة   - 13
   101المؤتمر البرلماني الدولي - 14
 ( 1999أفريل  -نيسان  12 - 6)بروكسل ،    

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

 بصفة  منظمات مالحظة
 المؤتمرات البرلمانية القادمة - 15

 المؤتمرات النظامية .أ
  المؤتمرات التخصصية .ب

 . 1998 تعين مدققين اثنين لحسابات السنة المالية   - 16
  االنتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية  - 17
 انتخاب عضوين للجنة التنفيذية ليحال محل السيد ج.هارد )إيسلندا( والسيد   

 . 100م.س.ساتا ) زامبيا ( اللذين انتهت مدة عملهما خالل فترة المؤتمر      
 
 

 وفيما يلي عرض ألبرز القرارات والتوصيات التي اتخذها المجلس :
 

 ؤتمر المائة( رئاسة الم1
 

وافق المجلس اإلجماع والتصفيق على اقتراح بانتخاب السيد غينادي سيليزني  ، رئيس مجلس 
الدوما الروسي ، رئيسا للمؤتمر المائة لالتحاد . وكل  السيد مارتينيز ، رئيس مجلس االتحاد ، بنقل 

 االقتراح إلى أعضاء المؤتمر في جلسته األولى .
 
 



 العضوية واألوضاع في بعض الشعب الوطنية( 2
 

 قبول برلمان أمريكا الوسطى كعضو مشارك في االتحاد البرلماني الدولـــي 
تعليق عضوية الشعب البرلمانية في افريقيا الوسطى لعدم تسديدها المساهمات المتأخرة في ميزانية 

 االتحاد 
 تعليق عضوية موريتانيا لتسديدها نص  المساهمات المتأخرة .تأجيل 
 
 

 ( حول طلب العضوية المقدم من المجلس الوطني الفلسطيني3
 

(  1997-سبتمبر  -من المعروف أن مجلس االتحاد البرلماني الدولـــي الذي عقد في القاهرة ) أيلول  [
البت بطلب المجلس الوطني الفلسطيني الحصول على العضـوية الكاملة في االتحاد كان قد اتخذ قرارا بتأجيل 

، على أن  99البرلماني الدولي إلى الدورة التالية لمجلس االتحاد التي عقدت في ويندهوك في إطار المؤتمر 
التي  ت الجديدةيسبق ذلك اجتماع للجنة المكلفة بدراسة الموضوع إلعادة النظر في تقريرها على ضوء االتصاال

ستجريها والمعطيات التي تتوفر لديها . وقد تبين عند الوصول إلى ناميبيا أن اللجنة لم تجتمع خالل الفترة 
، ولم تجر أية اتصاالت ، وإن رئيس مجلس االتحاد ، مارتيينز ، لم يطرح  99و  98الفاصلة بين المؤتمرين 

لمجلس االتحاد  162التي عقدتها في ويندهوك قبيل افتتاح الدورة  الموضوع أمام اللجنة التنفيذية في االجتماعات
، وإنما إدرج الموضوع في جدول أعمال المجلس على أساس التقرير الذي سبق للجنة المصغرة أن قدمته إلى 
دورة مجلس االتحاد في القاهرة ، والذي أثار في حينه انتقادات حادة من جانب المندوبين العرب ومندوبي عدد 
أخر من الوفود . وكان واضحاً أن رئاسة االتحاد وأمانته العامة تعمالن باتجاه اتخاذ قرار برفض طلب المجلس 

 الوطني الفلسطيني اعتماداً على التقرير السابق للجنة .
 

على ضوء هذه المعطيات ، ونتيجة المشاورات التي جرت بين الوفود العربية  وبعض الوفود األخرى 
ىالعمل لتأجيل البت بالطلب الفلسطيني إلى الدورة القادمة لمجلس االتحاد التي ستعقد في موسكو تم االتفاق عل

 ]في إطار المؤتمر المائة لمجلس االتحاد في أيلول سبتمبر القادم . ووافق مجلس االتحاد على ذلك . 

 
،  اجتماعها مع وفد من المجلس الوطني الفلسطينيفي موسكو ناقشت اللجنة التنفيذية لالتحاد ، بعد  

موضوع عضوية فلسطين في االتحاد في ضوء تقرير اللجنة المشار إليها سابقا وقررت رفع توصية إلى 
المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة ، أي رفض منح العضوية الكاملة للمجلس الوطني الفلسطيني في 

 نة التنفيذية اتخاذ إجراء ذي شقين للبت في هذه المسألة :االتحاد .  كذلك تضمنت توصية اللج
 

  الشق األول :
  إجراء مناقشة قصيرة حول الموضوع وحول تقرير اللجنة المصغرة يشارك فيها

 خمسة مندوبين يتحدث كل منهم لمدة خمس دقائق . 
 . ومن ثم إجراء تصويت بالمناداة على األسماء حول تقرير اللجنة 

 
  الثاني :الشق 
 

  إذا قبل تقرير اللجنة تبحث اللجنة التنفيذية ، باالتفاق مع وفد فلسطين، وسائل
رفع مستوى عضوية فلسطين في االتحاد وإعطائها امتيازات أكبر من تلك 

 الممنوحة لألعضاء المالحظين .



  وإذا رفض تقرير اللجنة يعود الموضوع إلى اللجنة التنفيذية لدراسته مجددا
اقتراح حوله في الجلسة الثانية لمجلس االتحاد . أو تأجيل البحث إلى وتقديم 

 دورة قادمة لمجلس االتحاد إذا تم تقديم اقتراح جديد تتم الموافقة عليه .
 

تحدث في الموضوع ممثلو كل من : فلسطين ، مصر ، لبنان ، استراليا ، ألمانيا . وقدم الدكتور 
رلماني العربي  رئيس مجلس الشعب المصري ، مداخلة هامة حول أحمد فتحي سرور ، رئيس االتحاد الب

 الموضوع أشار فيها إلى األمور التالية :
 
  إن اللجنة المصغرة خرقت التكلي  المعطى لها ألنها لم تبحث الوسائل الكفيلة بمنح العضوية

 الكاملة لفلسطين في االتحاد ، كما نص على ذلك قرار تشكيلها .
 
 ي تقريرها إلى اتفاقية أوسلو الموقعة بين سلطة االحتالل والفلسطينين واليمكن استندت اللجنة ف

 أن نقول أن سلطات االحتالل هي التي تحدد من هو الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني .
 
  ، إن الشعب الفلسطيني اليوجد فقط داخل األراضي الفلسطينية المحتلة ، بل خارجها أيضا

ي هو الذي يمثل الشعب الفلسطيني بأسره داخل األراضي الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطين
 المحتلة وخارجها .

 
 . من العار أن يعتبر االتحاد البرلماني الدولـــي أن االحتالل يخلق شرعية لهيئة ما 

 
  إن الرسالة التي قدمها الوفد الفلسطيني من الرئيس عرفات تقول صراحة أن المجلس الوطني

 الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني .الفلسطيني هو 
 
 .إن قرارات منظمة األمـــم المتحــدة تتحدث عن فلسطين ، وليس عن السلطة الفلسطينية 
  
 . اللجنة خلطت بين الشعب والسلطة وهو أمر مرفوض 
 

 ودعا د.سرور في نهاية مداخلته أعضاء المؤتمر إلى رفض تقرير اللجنة .
 

السيد تيسير قبعة ، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ، قد تحدث في بداية المناقشة وكان 
،مؤكدا أن المجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التشريعية الوحيدة للشعب الفلسطيني . وهو ما تؤكده 

رلماني لبرسالة السيد ياسر عرفات ، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الموجهة إلى رئيس االتحاد ا
 الدولـــي . كما تؤكد ذلك المعطيات التالية :

 
 إقرار المجلس الوطني الفلسطيني التفاقيات أوسلو 
 عقد بعض دوراته في مدينة غزة 
 . الطلب إليه إجراء تعديالت في الميثاق الوطني الفلسطيني 
 

يرها ولكنها وضع تقركذلك أوضح السيد قبعة أنه كان على اللجنة أن تجتمع مع الوفد الفلسطيني قبل 
 لم تفعل ، وبالتالي كان تقرير اللجنة غير مكتمل ، وطلب باسم وفد فلسطين رفض التقرير .

 
 وتحدث ضد التقرير ممثال كل من ألمانيا ) السيدة فيشر ( واستراليا .

 



 بعد ذلك عرض تقرير اللجنة على التصويت بالمناداة على األسماء ،وكانت النتيجة كاآلتي:
 

 األكثرية المطلوبة امتناع ضد التقرير مع التقرير  عدد األصوات الصالحة
 75 37 صوتا 63 صوتا 85 صوتا 148

 
 

وبذلك وافق المجلس على تقرير اللجنة ، األمر الذي يعني رفض طلب العضوية الكاملة للمجلس 
 الوطني الفلسطيني في االتحاد البرلماني الدولـــي .

 
الجلسة الثانية التي عقدها مجلس االتحاد عرض رئيس المجلس السيد مارتينيز االقتراحات التي وفي 

أقرتها اللجنة التنفيذية بخصوص رفع مستوى مشاركة فلسطين في االتحاد ، تمشيا مع قرار الجمعية العامة 
ق وفد فلسطين نفيذية حلألمم المتحدة برفع مستوى عضوية فلسطين فيها . وقد تضمنت اقتراحات اللجنة الت

 في :
 
 .زيادة عدد أعضائه إلى ثمانية أعضاء ، أسوة بوفود الشعب الوطنية كاملة العضوية 
  تسجيل خطيبين في المناقشات العامة ، والتمتع بنفس حقوق الوفود كاملة العضوية في لجان

 الدراسة .
 . التمتع بحق الرد ، وطرح نقاط نظام 
 ل القضية الفلسطينية وقضايا الشرق األوسط ، والحق في تقديم متابعة عمل لجان الصياغة حو

المشورة إلى اللجنة بناء على طلب رئيسها ، وللوفد الحق في المشاركة بعمل اللجان الخاصة 
 بقضايا فلسطين و الشرق األوسط .

  تقديم مذكرات حول أي بند من بنود جدول أعمال المؤتمر ، والمشاركة في تقديم مشاريع
 رات والقرارات والتعديالت .القرا

 . المشاركة بصفة مالحظ في المؤتمرات واالجتماعات المختصة التي يعقدها االتحاد 
  . الكالم في اجتماعات مجلس االتحاد حول القضية الفلسطينية وقضايا الشرق األوسط 

 
 لالتحاد . وقد أقر مجلس االتحاد هذه االقتراحات التي سيعمل بها اعتبارا من المؤتمر القادم

 

 ( التعديالت المقترحة على النظام األساسي لالتحاد4

 
وافق مجلس االتحاد على المقترحات المقدمة من بعض الشعب ، والمتعلقة بإجراء تعديالت في 
النظام األساسي لالتحاد البرلماني الدولي . ونظرا ألن مؤتمر االتحاد هو الهيئة المخولة ، وفق اللوائح ، 

ه التعديالت بصورة نهائية ، فقد تقرر عرض هذه التعديالت على الجلسة األولى للمؤتمر القادم بالبت بهذ
. أما التعديالت التي أوصى  مجلس االتحاد إدخالها على  1999أفريل /  -لالتحاد في بروكسل في نيسان 

 النظام األساسي لالتحاد فهي كاآلتي :
 
 
 اقتراح الشعبة األلمانية ( المادة التاسعة من النظام األساسي ) - 1
 

تعتبر اجتماع النساء البرلمانيات ) الذي تجري عادة على هامش  9إضافة عبارة في آخر المادة 
 اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي (  جهازا رسميا من أجهزة االتحاد .

 



جنة بتي رئيسة ل/ الفقرة األولى ) اقتراح الشعبة الكندية ونيابة عن رئيسة ونائ19المادة  - 2
 التنسيق الجتماع النساء البرلمانيات (

 
ما ك -زيادة عدد ممثلي كل شعبة وطنية في مجلس االتحاد إلى ثالثة أعضاء بدال من عضوين 

 من نفس الجنس . -كحد أقصى  -وبحيث يكون إثنان منهم  -هوالحال اآلن 
 
 
 مصر بتأييد من األرجنتين و المكسيك من النظام األساسي ) اقتراح من  2/ الفقرة 20المادة  - 3
 

إضافة عبارة إلى آخر الفقرة الثانية تؤكد ضرورة السعي لضمان تناوب منتظم بالنسبة لمنصب 
 السياسية . -رئيس االتحاد بين مختل  المجموعات الجغرافية 

 
 ) اقتراح من كندا ، ألمانيا ، ناميبيا ( -/ الفقرة األولى  23المادة  - 4
 

رئيسة لجنة التنسيق الجتماع النساء البرلمانيات عضوا في اللجنة التنفيذية لالتحاد . وإذا اعتبار 
كانت الرئيسة عضوا في اللجنة التنفيذية تحل محلها النائبة األولى لها. كذلك تحل محلها النائبة األولى إذا 

 كانت الرئيسة تنتمي إلى شعبة ممثلة في اللجنة التنفيذية .
 
 
) اقتراح من كندا ، وناميبيا واألوروغواي ولجنة التنسيق  -/ الفقرة الرابعة  23 المادة - 5

 للنساء البرلمانيات (
 

تضا  الى نهاية الفقرة عبارة تشير إلى إن رئيسة لجنة التنسيق الجتماع النساء البرلمانيات 
 تمارس عضويتها في اللجنة التنفيذية لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

 
 

 ( المؤتمر الواحد بعد المائة لالتحاد البرلماني الدولي 5
 

رة من بروكسل في الفت -أقر المجلس  المؤتمر الواحد بعد المائة لالتحاد في العاصمة البلجيكية 
 . وأقر المجلس أيضـا  جدول أعمال المؤتمر على النحو التالي : 1999أفريل /  -/ نيسان  16 - 10

 
 انتخاب رئيس ونواب رئيس المؤتمر الواحد بعد المائة. .1
 دراسة الطلبات المحتملة إلدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر. .2
 مناقشة عامة حول الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي في العالم. .3
 لالعمل البرلماني لتشجيع جميع البلدان على التوقيع والمصادقة على معاهدة الحظر الشام .4

للتجارب التي تمنع جميع التجارب النووية ، والتشجيع على اتخاذ تدابير شاملة وغير تمييزية 
 لمنع االنتشار النووي ، والعمل باتجاه اإللغاء النهائي لجميع األسلحة النووية .

مشكلة المناطق المحيطة بالمدن ، باعتبارها تحديا عالميا يتعين على البرلمانيين االستجابة له  .5
 غة الحضارة المدينية والديمقراطية .بل
 تعديالت في النظام األساسي لالتحاد :.6

من النظام األساسي وإقرار القواعد الخاصة باشتراك المالحظين  22/2تعديل المادة   -أ 
 في اجتماعات االتحاد البرلماني الدولـــي .

 من النظام األساسي لالتحاد . 24اقتراحات بتعديل المادة  -ب 



 
كذلك أقر المجلس قائمة المنظمات المالحظة التي ستدعى لحضور أعمال المؤتمر الواحد بعد المائة 

 لالتحاد في بروكسل .
 

 ( المؤتمرات النظامية القادمة6
 

 .1999أفريل  -( نيسان 16-10بروكسل ) -المؤتمر الواحد بعد المائة *

 .1999أكتوبر  -( تشرين األول 16-10)برلين     -المؤتمر الثاني بعد المائة  *

 . 2000مايو   -أفريل / أيار  -عمان   نيسان  -المؤتمر الثالث بعد المائة  *

 . 2000أكتوبر  -جاكرتا  تشرين األول  -المؤتمر الرابع بعد المائة  *
 

 ( االنتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية 7
 

على مجلس االتحاد أن ينتخب عضوين جديدين في اللجنة التنفيذية لالتحاد ليحال محل كل من كان 
السيد هاآرد ) أيسلنده ( والسيد ساتا ) زامبيا ( اللذين انتهت مدة عضويتهما أثناء انعقاد المؤتمر المائة 

 لالتحاد . وتقدم لملء المقعدين الشاغرين أربعة مرشحين هم السادة:
 ندبيل ) زيمبابوي (  ) ناميبيا (    ، تجيتنديرو

 ماغايا ) السودان (  فيرسنيك  ) بلجيكا (    ،
 

وقبل إجراء االنتخاب أعلن مرشحا كل من زيمبابوي والسودان انسحابهما ، وبذلك أعلن عن فوز 
 كل من المرشحين الناميبي والبلجيكي لعضوية اللجنة التنفيذية .

 
 

 المشاركة في عملية األمن والتعاون ( اجتماع ممثلي األطراف 8
 في حوض المتوسط

 
عقد ممثلو األطرا  المشاركة في عملية األمن والتعاون في حوض المتوسط اجتماعهم الثامن 
على هامش اجتماعات المؤتمر المائة لالتحاد البرلماني الدولي . وناقش االجتماع جدول أعمال تضمن 

 البنود التالية :
 
 رئيس أو رئيسة لالجتماع الثامن انتخاب .1
 إقرار جدول األعمال.2
يقدمه  1تقرير حول أعمال لجنة تنسيق عملية األمن و التعاون في البحر األبيض المتوسط.3

 رئيس اللجنة .
 األمن والتعاون في البحر األبيض المتوسط :.4
 

                                                 
تتألف لجنة التنسيق من تسعة أشخاص يمثلون الشعب التالية : مصر ، اسبانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، مالطا ، المغرب،  1

ن والتعاون في الثاني لألم الجمهورية العربية السورية ، سلوفينيا ، تونس . وقد تم تكليفها بشكل خاص من قبل االجتماع
فاليتا  لكي : " تسهر على متابعة وتنفيذ التوصيات المتعلقة بإضفاء صفة المؤسساتية على عملية األمن والتعاون الواردة في 

 الوثيقة الختامية " .



 اإلطالع على مختل  المبادرات البرلمانية والحكومية وغير الحكومية في هذا المجال. -أ 
أسئلة متعلقة بمتابعة أنشطة االتحاد  البرلماني الدولي في هذا المجال ، بما في ذلك القضايا  -ب 

 المتعلقة بالميزانية والسكرتارية ، ومتابعة الشعب للتوصيات .
التخصصي  التحضيري الثاني والمكرس لإلعداد للمؤتمر الثالث  نتائح ومتابعة االجتماع  .5

 ( 1998/ 6/  26و  25البرتعال ،   -حول األمن والتعاون ، والذي عقد في ) إيفورا 
التحضير لالجتماع  التخصصي التحضيري الثالث والمتعلق باإلعداد للمؤتمر الثالث لألمن  .6

مارس  -بليانا ) سلوفينيا ( في شهر آذار والتعاون في حوض المتوسط والذي سيعقد في لو
1999: 
 تاريخ االجتماع   -أ 
 معلومات حول إطار االجتماع وشروط استقبال المشاركين في  لوبليانا  ؛ -ب 
 الموضوع األساسي لالجتماع وجدول أعماله ؛ -ج 
تقرير التحضيرية ، الأساليب العمل : الخبراء المطلوب منهم البدء بالمناقشات ، الوثائق      -د 

 النهائي ، الخ ...
 التحضير للمؤتمر الثالث لألمن والتعاون في حوض المتوسط : تقرير لجنة التنسيق .7
 قضايا أخرى محتملة . .8
 

 فيما يلي عرض موجز ألبرز ما تمخض عنه االجتماع:
 

  .انتخب المجتمعون في البداية السيد آلميدا ، مندوب البرتغال ، رئيسا لالجتماع 
   استمع المشاركون في االجتماع إلى تقرير موجز عن نتائج االجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر

البرلماني الدولي الثالث حول األمن والتعاون في حوض المتوسط الذي عقد في مدينة ايفورا 
 . 1998يونيو  -بالبرتغال في حزيران 

  لنواب التونسي ، والمقررللجنة التنسيق وقدم السيد الهادي خليل ، النائب األول لرئيس مجلس ا
 تقريرا عن اجتماع اللجنة كان أبرز ما فيه :

 
 

* اإلعداد لالجتماع التحضيري الثالث للمؤتمر الثالث الذي سيعقد في مدينة لوبليانا في جمهورية 
 سلوفينيا . وقد تم االتفاق ، بهذا الخصوص على األمور التالية :

 
 1999مارس  -آذار  13 - 12 :    موعد االجتماع  -أ 
 : موضوع المناقشة -ب
 

 التعاون من أجل الحد من التسلح في حوض البحر األبيض المتوسط
 بغية درء النزاعات في المنطقة .

 
 
  مشروع جدول أعمال االجتماع -ج 
 
 انتخاب الرئيس أو الرئيسة والمقرر أو المقررة .1
 إقرار جدول األعمال.2
 والتوصيات المناقشة حول  االجتماع.3
 المصادقة على التقرير.4
 اختتام األعمال.5



 
 2000* تأجيل موعد انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي الثالث حتى عام 

 
وافق مجلس االتحاد على اقتراح تونس بتأجيل انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي الثالث حول األمن 

بسبب  2000، حتى عام  1999س في عام والتعاون في حوض المتوسط ، الذي كان مقررا عقده في تون
 باالنتخابات الرئاسية والبرلمانية . 1999انشغال تونس عام 

 
 

 ( تقرير اللجنة الخاصة بالوضع في الشرق األوسط9
 
 
   ( أشار فيه إلى أنه للمرة األولى منذ استمع المجلس إلى تقرير قدمه السيد نديبيل ) مقرر اللجنة

اجتمع ممثلو الشعب العربية ) األردن وفلسطين ( مع ممثلي الشعبة اإلسرائلية  1996سبتمبر  -أيلول 
. وتبادل الجانبان العربي واإلسرائيلي إلقاء البيانات واإلجابة عن األسئلة الموجهة من أعضاء اللجنة 

. 
  بين بأن عملية السالم في الشرق األوسط ما تزال تعاني من الجمود ويتطلب اعتر  ممثلو الجان

تحريكها جهودا كبيرة . وظهرت نبرة تفاءل نسبي في خطاب الوفد اإلسرائيلي ، في حين بدا الجانب 
الفلسطيني متشائما . وحّمل الجانبان االتحاد البرلماني الدولـــي ولجنة الشرق األوسط فيه مسؤولية 

يجب عليها أن تلعب دورا أكثر فاعلية في مساعدة عملية السالم على التقدم. وأعرب الجانبان ، إذ 
 عن قناعتهما بأن اللجنة يجب أن تواصل عملها مادام السالم في الشرق األوسط لم يتحقق .

 
 رأي اللجنــــــــــــــة

 
   مختلفة بالرغم من دعوتهما إلى ضرورة استئنا  ماتزال مواق  الجانبين العربي واإلسرائيلي

عملية السالم . الفلسطينيون يرغبون في تنفيذ اتفاقية أوسلو ،ولكن الحكومة اإلسرائيلية التبدو مهتمة 
باألمر . ويبدو أن ثمة اختالفات بين األحزاب اإلسرائيلية األساسية حول موضوع السالم . فأحد 

لدعم أي اتفاق للسالم  ، في حين أن الحزب اآلخر يعتقد أن الطريق هذه األحزاب أعلن عن استعداده 
 األفضل هو التحرك مباشرة إلى المرحلة النهائية والتوصل إلى اتفاق ينفذ خطوة خطوة .

 
   يرى أعضاء اللجنة أن الحكومة اإلسرائيلية ، بغض النظر عما تقوله ، تخلق أمرا واقعا يعيق عملية

لتها سياسة بناء المستوطنات الجديدة ، وتهديم البيوت في األراضي المحتلة السالم ، من خالل مواص
 والقدس .

 
   غير مقبول بالمرة ، وعبروا  -أيا كان مصدره  -كرر أعضاء اللجنة موقفهم القوي من أن اإلرهاب

 عن قناعتهم في صعوبة وضع حد لإلرهاب من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي .
 
  الجهود الدولية المبذولة للتشجيع على استمرار عملية السالم، ودعت البرلمانات أشادت اللجنة ب

والحكومات في العالم إلى تكثي  جهودها من أجل تحقيق حل شامل وعادل للصراع في الشرق 
 األوسط ، وفقا لقرارات األمم المتحدة ذات العالقة .

 
  أي مع ممثلي أطرا  عملية السالم في أنهوبالنسبة لمستقبل اللجنة ، يتفق أعضاء اللجنة في الر 

مادام السالم في الشرق األوسط لم يتحقق ، فإن االتحاد البرلماني الدولـــي يجب أن يواصل بذل 
جهوده في هذا المجال ، خاصة من خالل اللجنة التي شكلها . وقرر أعضاء اللجنة أن يحضروا 



قاربات التي ستقوم بها اللجنة من أجل تنفيذ الجتماعهم القادم في بروكسل اقتراحات ملموسة للم
 مهماتها .

 
 تكريم األمين العام السابق لالتحاد البرلماني الدولي  :

 
جهت وشارك السيد بيير كورنيلون ، األمين العام السابق لالتحاد في مؤتمر موسكو بدعوة كانت قد 

( وخصص جزء من إحدى  1998 -أبريل  -إليه من قبل مجلس االتحاد الذي عقد في ويندهوك ) نيسان 
، نيزذه المناسبة ألقى السيد مارتيجلسات المؤتمر لالعراب عن تقدير اعضاء االتحاد للسيد كورنيلون. وبه
س رنيلون في االتحاد طيلة خمرئيس مجلس االتحاد ، كلمة عاطفية تضمنت تقييما  للدور الذي قام به كو
 .دمات الكثيرة التي قدمها لالتحادوثالثين عاما  منها إثنا عشر عاما  قضاها كأمين عام لالتحاد ، كما نوه بالخ

 
كذلك ألقى السيد كورنيلون كلمة جوابية قصيرة تحدث فيها عن دور االتحاد والمنجزات التي حققها 

ؤساء الذين تعاقبوا على على قيادة االتحاد . وعبر عن الثقة في استمرار منذ نشوئه . وتناول عالقاته مع الر
الدور الهام الذي يضطلع به االتحاد على الصعيد الدولي . وأعرب عن شكره لجميع الشعب البرلمانية 
والبرلمانيين الذين عرفهم خالل وجوده في االتحاد. ووجه الشكر أيضا  إلى خلفه السيد جونسون والى 

 أعضاء جهاز السكرتارية .جميع 
 

ثم قرأ السيد مارتينييز مشروع قرار حول تكريم السيد كورنيلون تضمن إشادة باإلسهام غير العادي 
 .يفخري لالتحاد البرلماني الدول  الذي قام به في تطوير االتحاد البرلماني الدولي ، ومنحه لقب أمين عام

 
. كذلك قدمت إلى السيد كورنيلون هدية تذكارية بإسم  وقد وافق المؤتمر على هذا القرار بالتصفيق

 اللجنة التنفيذية لالتحاد ، وهدية أخرى من مجلس الدوما الروسي .
 

  االجتماع التنسيقي للوفود البرلمانية العربية المشاركة في أعمال المؤتمر
 

عا  لماني الدولي  اجتماعقدت الوفود البرلمانبة العربية المشاركة في المؤتمر المائة لالتحاد البر
. شارك في االجتماع ممثلو الشعب  6/9/1998تنسيقيا  في الساعة السادسة من مساء يوم األحد الموافق 

البرلمانية العربية اآلتية : األردن ، اإلمارات العربية ، تونس ، الجزائر ، السودان ، سورية ، العراق ، 
 فلسطين ، لبنان ، الكويت ، مصر ، اليمن .

 
 وناقش االجتماع جدول أعمال تضمن البنود اآلتية :

 
 الطلبات الخاصة بالبنود اإلضافية ..1
 انضمام المجلس الوطني الفلسطيني إلى االتحاد البرلماني الدولي كعضو كامل العضوية..2
 الشواغر في هيئات االتحاد البرلماني الدولي ..3
 لماني الدولي .التعديالت المقترحة على النظام األساسي لالتحاد البر.4
 إحاطة باألنشطة المقبلة لالتحاد البرلماني الدولي ..5
 ما يستجد من أعمال ..6
  

ترأس االجتماع د. أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب المصري ، رئيس االتحاد البرلماني 
 الية :التالعربي . وبعد الموافقة على جدول األعمال ناقش المجتمعون هذه البنود وتوصلوا إلى القرارات 

 



هام والمتعلق باس -بإسم الوفود العربية  -دعم الطلب العربي الذي تقدمت به الشعبة المصرية   .1
البرلمانيين في العالم في إحياء عملية السالم في الشرق األوسط، وسحب الطلبات األخرى المقدمة 

 من بعض الشعب العربية .
 
األخرى بغض النظر عن محتواها أو الجهة التي تقدمت التصويت بـ " ال " على جميع الطلبات   .2

 بها ، واالتصال بالوفود األخرى لضمان تأييد الطلب العربي .
 
العمل على توفير الدعم لطلب المجلس الوطني الفلسطيني الحصول على العضوية الكاملة في   .3

 االتحاد أثناء عرض الموضوع في اجتماع مجلس االتحاد .
 
ماع ممثلي برلمانات الدول اإلسالمية ، والموافقة على إنشاء اتحاد برلماني المشاركة في اجت  .4

إسالمي من حيث المبدأ ، والتروي في اتخاذ القرارات األخرى المتعلقة بمقر األمانة العامة لهذا 
 االتحاد ، وشكل القيادة ... إلخ .

 
ل أعمال المؤتمر حول دعم مشاركة سورية في لجنة الصياغة الخاصة بالبند الخامس من جدو  .5

 موضوع المياه .
 
إصدار بيان حول العدوان األمريكي على مصنع الشفاء لألدوية في السودان بنفس روح بيان   .6

 جامعة الدول العربية .

 
 نشاط وفد األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي :

 
كو بوفد ترأسه السيد نور شاركت األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي في أعمال مؤتمر موس

الدين بوشكوج األمين العام لالتحاد ، وضم في عضويته كال  من األمين العام المساعد ومدير العالقات 
 البرلمانية .
 

 ،نماعات اللجالجلسات العامة واجتوقد أسهم الوفد بنشاط ملحوظ في جميع أعمال المؤتمر ومتابعة ا
 وفود البرلمانية العربية خالل المؤتمر:وفي جميع األنشطة التي قامت بها ال

 
   ( فقد وزع الوفد على جميع الوفود العربية مذكرة تضمنت عرضا  شامال  لمختل  أنشطة المؤتمر

جدول أعمال المؤتمر ، جدول أعمال مجلس االتحاد ، اجتماعات اللجان  كما وزع أعدادا  من العدد 
 لعربي " ..الخ ( .األخير لمجلة االتحاد الدورية " البرلمان ا

  
   وقام الوفد بالتحضير لالجتماع التشاوري الذي عقدته الوفود العربية قبل بدء المؤتمر لتنسيق مواقفها

 حول مختل  القضايا التي سيعالجها المؤتمر .
 
   التي قامت بها الوفود العربية لدعم طلب المجلس ساهم األمين العام لالتحاد في حملة االتصاالت

الوطني الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في االتحاد ، وكذلك في كسب التأييد للطلب 
 العربي المتعلق بإدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر .

 
  لمؤتمر في مقدمتهم : أجرى األمين العام  لالتحاد لقاءات مع عدد من المسؤوليين المشاركين في ا

األمين العام الجديد لالتحاد البرلماني الدولي ، السيد اندرز جونسون ، والسيد هنري أدوسيس األمين 
العام التحاد البرلمانات اإلفريقية ، والسيدين غجيلرود ، و دومونت رئيس وأمين عام الرابطة 



قاءات مشاورات حول القضايا المشتركة األوربي . وجرت خالل هذه الل -البرلمانية للتعاون العربي 
 بين االتحاد البرلماني العربي وهذه المنظمات اإلقليمية ، خاصة متابعة لألنشطة القادمة معها .

 
 

 مالحظات واقتراحات :
 
أوصى مجلس االتحاد بإجراء عدد من التعديالت الهامة في النظام األساسي لالتحاد البرلماني   .1

. التحادتل  الهيئات القيادية في امشاركة النساء البرلمانيات في عمل مخ الدولي لصالح رفع مستوى
وأهم هذه التعديالت هي اعتبار اجتماع النساء البرلمانيات واحدا  من األجهزة الدائمة والرسمية في 
االتحاد ، واعتبار رئيسة لجنة التنسيق الجتماع النساء البرلمانيات ، بحكم منصبها ، عضوا  في 

نة التنفيذية لالتحاد . وسو  يجري العمل بهذه التوجهات بعد إقرارها من المؤتمر القادم اللج
 ( . 1999 -أبريل  -لالتحاد في بروكسل ) نيسان 

 
يعتبر رفع مستوى عضوية فلسطين في االتحاد إلى مرحلة وسيطة بين العضو الكامل والعضو   .2

جه المعارضة الضارية التي واجهها الطلب المالحظ خطوة إلى األمام ونجاحا  ال بأس به في و
الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة خالل المؤتمرات األربعة األخيرة . والجدير بالمالحظة 
أن الطلب الفلسطيني قد رفض بأصــوات قليلــة ) عشرة أصوات ( وهي أصوات ممثلي خمسة 

من الوفود التي تصوت عادة إلى  شعب فقط . واثناء عملية التصويت لوحظ غياب ممثلي عدد
 جانب القضايا العربية ، ال سيما بين الوفود اإلفريقية . 

 
كذلك حققت المجموعة العربية بعض النجاحات التنظيمية في مؤتمر موسكو . فقد انتخب عضو   .3

الوفد الجزائري السيد قرنوص لمنصب نائب رئيس اللجنة الثالثة ) لجنة القضايا االقتصادية 
جتماعية ( ، وعضوا  في لجنة التنمية المستديمة . كذلك أعيد انتخاب السيدة فايزة كافي ) من واال

تونس ( رئيسة للجنة التنسيق الجتماع النساء البرلمانيات ، وسو  تصبح اعتبارا  من المؤتمر 
 حاد .تالقادم عضوا  في اللجنة التنفيذية لالتحاد بعد إقرار التعديالت التي أوصى بها مجلس اال

 
من خالل دراستها لوضع المنظمات المالحظة في االتحاد اتخذت اللجنة التنفيذية بعض التعديالت   .4

لتحسين وضع هذه المنظمات أثناء اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي . وسو  يتم عرض هذه 
الرابعة والستين بعد المائة لمجلس االتحاد التي ستنعقد في بروكسل في التعديالت على الدورة 

 إطار المؤتمر الواحد بعد المائة لمجلس االتحاد .
 
آثار ممثل المغرب في اجتماع األطرا  المشاركة في عملية األمن والسالم في حوض المتوسط   .5

ة عن الشراكة المتوسطية المنبثقموضوع مشاركة الجماهيرية العربية الليبية في األنشطة الخاصة ب
مؤتمر برشلونة . وأحتج على محاوالت إبعادها عن هذه األنشطة ، خاصة بعد القرار الذي اتخذته 
محكمة الهاي الدولية بشأن قضية لوكربي ، وطالب بتوجيه الدعوة إليها في جميع األنشطة 

 المستقبلية لهذه الشراكة .
 
اتخذه االجتماع التنسيقي العربي بحشد أكبر عدد من األصوات  بالرغم من القرار اإلجماعي الذي  .6

لصالح الطلب العربي بإدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر ، والتصويت بـ " ال " بالنسبة 
لجميع الطلبات األخرى ، فإن بعض الوفود العربية لم تلتزم بقرار االجتماع العربي ، وأعطت 

ات األخرى المنافسة للطلب العربي . ولم تكن هذه هي المرة بعض األصوات لصالح بعض الطلب
 األولى التي يخرق فيها قرار االجتماع التنسيقي حول نفس الموضوع .

 



ألقى السيد هينينغ غجيليرود ، رئيس الوفد الدانماركي ، الرئيس المشارك للرابطة البرلمانية   .7
ها بجرأة عن الوضع في الشرق األوسط األوربي  كلمة في المؤتمر تحدث في -للتعاون العربي 

 مشيرا  بصورة خاصة إلى ما يلي :
 
  إن الحكومة اإلسرائيلية الحالية بممارساتها القائمة على التطهير العرقي في القدس تحد

من دور السلطة الفلسطينية وتضاع  االستفزازات بهد  إلقاء اللوم على هذه السلطة 
الم . وعلى المجتمع الدولي إدانة هذه الممارسات وتحمليها مسؤولية خرق اتفاقية الس

 اإلسرائيلية .
 
   الذي يسجل نهاية  برنامج  1999على المجتمع الدولي أن يهيئ نفسه لشهر أيار

المفاوضات المنصوص عنها في اتفاقية أوسلو . وبالتالي ال شيء يمنع السلطة 
يني حق شرعي للشعب الفلسطالفلسطينية من إعالن قيام الدولة الفلسطينية ، التي هي 

. ومن الضروري االعترا  بهذه الدولة ألنه لن يستتب السالم بين إسرائيل وجيرانها 
 بدون وجود دولة فلسطينية .

 
   إن السالم في الشرق األوسط غير ممكن بدون استئنا  المفاوضات على المسارين

 قة .مة اإلسرائيلية السابالسوري واللبناني من النقطة التي توقفت عندها في عهد الحكو
 
 

 - سبتمبر -استمع المشاركون في المؤتمر بعد ظهر يوم الخميس الواقع في العاشر من أيلول   .8
إلى مداخلة ألقاها السيد يفغيني بريماكو  ، وزير خارجية روسيا االتحادية ) الذي عين  1998

 بعد ذلك رئيسا  لمجلس الوزراء ( .
  

في بداية مداخلته أعلن السيد بريماكو  ) وزير خارجية روسيا االتحادية ( عن غبطته لتمكنه من 
أن يستعرض ، أمام االتحاد البرلماني الدولي ، الكيفية التي يرى فيها وضع روسيا في العالم 

 المعاصر .
 

من الصعوبات التي  لالتحاد البرلماني الدولي  في موسكو بالرغم 100وهنأ نفسه النعقاد المؤتمر 
تجتازها بالده حاليا  . ورأى في ذلك شهادة بأن المجتمع الدولي يعتقد أن الدولة قادرة على اجتياز 

 األزمة التي تمر بها .
 

 وتساءل بريماكو  في كلمته :
ما هو الدور الذي يجب على روسيا القيام به في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة ؟ وأجاب أن 

ين القطبين لم يعد إال ذكرى . واألسس التي بني عليها ذلك الصراع انتهت إلى غير الصراع ب
رجعة . ومع ذلك فإن الخالفات المذهبية واإليديولوجية لم تنته كما كنا نتمنى . كذلك بقيت مستمرة 

 الرغبة في الدفاع عن المصالح الوطنية .
 

نضع حدا  للتهديدات برسم خطوط تماس  إن جميع الشعوب تتمنى إقامة عالم متعدد االقطاب حتى
 جديدة وخاصة في أوربا .

 
يمكن أن نتفهم وضع بعض المجموعات اإلسالمية غير أنها ال يمكن أن تق  عائقا  أمام انتشار 
الحضارة المعاصرة . والتهديدات المتطرفة تكون أكثر حدة عندما تصدر عن دول تملك السالح 

 النووي .



 
ووية " أصبح ، منذ سقوط حائط برلين ، يضم خمسة أعضاء جدد ، وعليه إن " نادي الدول الن

فإنه من الواجب التفكير في إزالة شاملة لالسلحة النووية أو إزالة العقبات التي تق  أمام رغبة 
 بعض الدول لالنضمام إلى هذا النادي .

 
الك بلدان األسيوية أن هنفي الوقت الذي تؤكد فيه التجارب النووية التي قامت بها مؤخرا  بعض ال

أمكانية لتزايد عدد الدول المالكة لالسلحة النووية ، فإن روسيا االتحادية عاقدة العزم على الحد من 
ترسانتها النووية في إطار معاهدة دولية تنضم إليها جميع الدول النووية وبعد ذلك يتم الوصول 

 لحة النووية .إلى معاهدة للمنع العام وانشاء مناطق خالية من األس
 ،التي تكتسبها الصراعات اإلقليميةوبعد ذلك الحرب أعرب السيد الوزير عن األهمية المتصاعدة 

صراعا  إقليميا  مسلحا  قد اندلعت منذ انتهاء الحرب الباردة  90مشيرا  إلى أنه حسب الخبراء فإن 
 تعتبر فعال  صراعات دولية . % 5ومن ضمنها أقل من 

 
ات الجديدة يصعب حلها ذلك أننا ننتقل شيئا  فشيا  من الخال  السياسي إلى الحرب إن هذه األزم 

 المسلحة دون أن نتمكن من التدخل ألن كل هذه التطورات تمر داخل الحدود السياسية لبلد معين .
 

 رإن هذا ال يمنع ، مع األس  ، اإلبادة الجماعية وال تدفق الالجئيين وحتى لو تمكنا في إخماد النا
في بعض المراكز ألن أسباب القلقل تبقى مستمرة وهي غالبا  صراعات إثنية . إن هذه األزمات 

 تضع  الدول وتكون بؤرا  للتطر  واإلرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات .
 

وفي ختام كلمته أعرب الوزير عن تأييده للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوضع حد لهذا النوع 
 ألزمات ، وأكد الدور الهام للبرلمانات في الكفاح ضد اإلرهاب .من ا

 
 اقتراح :

 
االجتماع التحضيري  1999 -مارس  -آذار  13و  12يعقد في مدينة لوبليانا السلوفينية يومي 

التخصصي الثالث للمؤتمر البرلماني الدولي الثالث حول األمن والتعاون في حوض البحر األبيض 
قر االجتماع الثامن لألطرا  المشاركة في هذه العملية الذي عقد في موسكو على هامش المتوسط . وقد أ

اجتماعات المؤتمر المائة لالتحاد البرلماني الدولي أن يكون الموضوع األساسي للمناقشة في االجتماع 
 المذكور :
 

 " التعاون من أجل الحد من التسلح في البحر األبيض المتوسط
 بغية درء النزاعات في المنطقة "  

 
ونظرا  ألن هذا الموضوع يهم البلدان العربية إلى درجة كبيرة باعتباره وثيق الصلة بموضوع السالم 

اإلسرائيلي وعملية السالم في المنطقة ،  -واالستقرار في الشرق األوسط ، وبموضوع الصراع العربي 
م الشعب البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات عملية األمن فإن األمانة العامة لالتحاد تقترح أن تتقد

والسالم في حوض المتوسط بمذكرة موحدة حول هذا الموضوع تتضمن آراءها واقتراحاتها الملموسة  ، 
وأن ينسق ممثلو هذه الشعب في اجتماع لوبليانا مواقفهم ويبذلوا جهودهم الدراج األفكار الواردة في 

 ة الموحدة في البيان الختامي الذي سيصدر عن االجتماع المذكور .المذكرة العربي
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