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 تقرير األمانة العامة لالتحاد 
 حول أعمال ونتائج المؤتمر التاسع والتسعين 

 لالتحاد البرلماني الدولي
  

 (  11/4/1998-6) ويندهوك ) ناميبيا ( 
 

 تمهيد :

 
ادس في الفترة ما بين الس -ويندهوك  -الناميبي جرت في العاصمة الناميبية  بدعوة من البرلمان
أعمال المؤتمر التاسع والتسعين لالتحاد البرلماني الدولي ،  1998 -أبريل  -والحادي عشر من نيسان 

 وكذلك اجتماعات الدورة الثانية والستين بعد المائة لمجلس االتحاد .
 

 123وقد شاركت في أعمال كل من المؤتمر والمجلس وفود تمثل الشعب البرلمانية األعضاء في 
فة إلى وفود مالحظة تمثل األمم المتحدة ومنظماتها المختصة ، وعدداً من المنظمات البرلمانية بلداً ، باإلضا

اإلقليمية من بينها : االتحاد البرلماني العربي ، والمجلس الوطني الفلسطيني ، والبرلمان األوربي ، 
 وغيرها .… فريقية والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا ، ومنظمة اليونسكو ، واتحاد البرلمانات اإل

 
ً لوقائع المؤتمر ودورة مجلس  وتقد األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي ، فيما يلي عرضا

 االتحاد ، وألبرز النتائج التي تمخضت عنهما .
 

 جلسة االفتتاح : -أوالً 
 

 يجرت جلسة افتتاح المؤتمر التاسع والتسعين لالتحاد البرلماني الدولي في سرادق نصب ف
الحديقة الخارجية للبرلمان الناميبي ، تحت رعاية وبحضور سيادة الرئيس الدكتور سام نوجوما ، رئيس 

 جمهورية ناميبيا .
 

ابتدأت جلسة افتتاح المؤتمر بكلمة ألقاها السيد موسى بيناني تجيتنديرو ، رئيس الجمعية الوطنية 
حقق أن تستقبل هذا العدد الكبير من برلمانيي العالم قد تالناميبية ، الذي استهل كلمته بالقول إن حلم ناميبيا 

. وأشار السيد تجيتنديرو إلى أنه يقال أن ناميبيا بلد ينتج كل ما ال يستهلـكه ، ويستهلك كل ما ال ينتجه ، 
ولكن هذه الفكرة قد بدأت بالزوال اآلن . وبعد أن رحب بالبرلمانيين المشاركين أوضح أنها المرة األولى 

ي ينعقد فيها مؤتمر لالتحاد البرلماني الدولي في إحدى البلدان اإلفريقية جنوب الصحراء ، وإن انعقاد الت
المؤتمر في ناميبيا يدل على أن جميع الدول هي شريكات متساويات وأنه بوسع بلد صغير ال يتعدى سكانه 

 ه هذه األهمية .المليوني نسمة محشور بين صحراوين كبيرتين أن يستضيف مؤتمراً دولياً ل
 

 :جيتنديرو أن ثمة ثالث قضايا هيوفي إشارة إلى القضايا المطروحة أمام المؤتمر أوضح السيد ت
التنمية المستديمة في إطار الديمقراطية ، وإقامة عالقة أكثر تفاعالً بين البرلمانات وناخبيها والبحث عن 

يعالج المؤتمر موضوع مرض نقص المناعة ) السبل والوسائل الكفيلة بالقضاء على البطالة . كذلك س
اإليدز ( وانتشاره في العالم ، ال سيما في إفريقيا وكيفية مواجهة هذا الداء الوبيل بصورة جماعية . وقضية 

 الالجئين هي أيضاً إحدى القضايا التي سيركز عليها المؤتمر .
 



متحدة رلماني الدولي  إلى جانب األمم الوأشاد السيد تجيتنديرو بالدور البارز الذي يلعبه االتحاد الب
في تعزيز الديمقراطية وتوسيع الدبلوماسية البرلمانية اللتين أكدهما اإلعالن حول الديمقراطية الذي صدر 

الديمقراطي  في دعم التطور لالتحاد . كذلك يلعب االتحاد دوراً هاما 98في القاهرة في نهاية أعمال المؤتمر 
 في أفريقيا .
 

السيد تجيتنديرو جزءاً كبيراً من كلمته للحديث عن  ناميبيا التي اعتبرها حالةً فريدة وخصص 
جمعت في عملية واحدة تحقيق االستقالل وبناء الدولة واالنتقال نحو الديمقراطية . وقد ساعد على تحقيق 

جتمع ي خصه به المهذه األهداف األساسية التضحيات الكبيرة التي قدمها شعب ناميبيا والدعم الكبير الذ
الدولي . وقال أن الدستور الناميبي المتطور يمثل وثيقة فريدة أيضاً بالنسبة إلفريقيا ، ومنشطاً للديمقراطيات 
القديمة فيها . وتحدث السيد تجيتنديرو عن عالقات ناميبيا بجوارها ، ال سيما مع الدول المشاركة في 

ـم عدداً من البلدان اإلفريقية جنوب الصحراء وتعد أقوى تكتل رابطة التنمية اإلفريقية الجنوبية التي تض
 170مليوناً ، وناتجاً وطنياً جماعياً يبلغ قيمته /  190إقليمي في هذه المنطقة ألنها تضم دوالً يبلغ تعدادها 

جذب ل / مليار دوالر أمريكي . وقد وضع هذا التكتل هدفاً سياسياً أمامه يتمثل في االستفادة من حجم السوق
االستثمار األجنبي واستخدام ثقله االقتصادي للمقايضة بفرص اقتصادية افضل . وتعتمد العالقات بين دول 

 التكتل على التكامل والتعاون عبر الجدود الوطنية .
 

وحول الوضع في المنطقة أشار السيد تجيتنديرو إلى استمرار وجود بعض المشاكل في أنغوال 
 رابطة التنمية اإلفريقية الجنوبية على إيجاد حل سلمي فيها على أساس بروتوكول لوساكا .التي تعمل 
 

كذلك تعاني العديد من مناطق العالم من المشاكل . فعملية الـسالم في الشـرق األوسط ،على سبيل 
اء شمعة قالمثال ، تتعلق على خيط رفيع وهي مهددة بالفشل . ومن واجب البرلمانيين أن يحرصوا على ب

األمل موقدة في تلك المنطقة الحساسة من العالم . وهناك مشاكل في السودان وفي منطقة البحيرات الكبرى 
اإلفريقية ، وفي منطقة البلقان في أوربا حيث تندلع مشكلة كوسوفو مهددة األمن في المنطقة . وأكد السيد 

غط هدفاً لجميع الشعوب والبلدان وأن يجري الض تجيتنديرو أن السالم واالستقرار العالميين يجب أن يكونا
 على الحكومات في مناطق النزاع لكي تعتمد الحوار والتسويات السلمية للنزاعات .

 
ونوه السيد تجيتنديرو بجهود السيد كوفي عنان ، أمين العام األمم المتحدة ، الذي نجح في نزع 

 يق األمم المتحدة هناك .فتيل األزمة في العراق من خالل ضمان مواصلة عمل فر
 

لالتحاد البرلماني الدولي حدث  99وفي اختتام كلمته أشار السيد تجيتنديرو أن انعقاد المؤتمر 
تاريخي في ناميبيا وأنه شاهد على سجلها الناجح الذي يبلغ من العمر ثمانية أعوام، هي عمر استقاللها . 

 للمشاركين فيه إقامة طيبة في ناميبيا .ثم أعرب عن أمله في نجاح أعمال المؤتمر ، وتمنى 
 

وكان المتحدث الثاني في جلسة االفتتاح السيد بريندرغاست نائب األمين العام لألمم المتحدة 
للشؤون السياسية الذي نقل رسالة من األمين العام ، استهلها بالتعبير عن تقديره الختيار مكان المؤتمر ، 

 وعن أمله في نجاحه .
 

ة األمين العام إلى أن قضية درء النزاعات واستعادة السالم في البلدان الخارجة وأشارت رسال
من الحرب هي إحدى القضايا التي كانت وراء تأسيس األمم المتحدة ، وهي تحمل أهمية خاصة نظراً 
الندالع النزاعات في أعقاب مرحلة الحرب الباردة . ثم تناولت الرسالة األوضاع في إفريقيا من حيث 

ملية التنمية وإشاعة الديمقراطية واألمن ، الفتة االنتباه بوجه خاص إلى الجهود التي بذلتها األمم المتحدة ع
في الصومال والبحيرات الكبرى وليبيريا وسيراليون . وأوضحت الرسالة أن األمم المتحدة قد طورت 

منت استراتيجيتها الجمع بين مؤخراً فكرة " الوقاية كعالج جذري " بهدف القضاء على النزاعات . وتض



الوقاية العمالتية والوقاية البنيوية . فالوقاية العمالتية تتضمن التحذير المبكر ، والدبلوماسية الوقائية ونشر 
الجنود الوقائي والعمل اإلنساني المبكر ، في حين أن الوقاية البنيوية تشتمل على نزع السالح الوقائي 

 شك أن تحسين حقوق اإلنسان والديمقراطية ووجود حكومة صالحة هي من والتنمية ويناء السالم . وال
ً إلى جنب مع وجود تدابير طويلة األمد لمواجهة الفقر  األمور التي تدعم جهود درء النزاعات ، جنبا

 والتخلف وضعف المؤسسات الحكومية .
 

ً بأن األمم المتحدة لن تستطيع لوحدها استيعاب جمي ع النزاعات القائمة ونوهت الرسالة أيضا
والمحتملة ، ولذلك فإنها ترحب بمبادرات المنظمات غير الحكومية ، والدول الفردية واألفراد والمنظمات 

 اإلقليمية في هذا المجال .
 

وختم األمين العام لألمم المتحدة رسالته بالقول أن درء النزاعات يمثل المهمة األساسية لألمم 
لتحقيق هذه المهمة تساعد على إرساء الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق المتحدة ، وأنها في سعيها 

اإلنسان . وأشارت الرسالة إلى التعاون القائم بين األمم المتحدة واالتحاد البرلماني الدولي ، مبينة أنه من 
مع  قد ترافق حسن الطابع أن احتفال  األمم المتحدة بالذكرى الخمسين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 إصدار االتحاد البرلماني الدولي لإلعالن العالمي حول الديمقراطية .
 

ثم ألقى السيد مارتينييز رئيس مجلس االتحاد البرلماني الدولي كلمة استهلها بالتعبير عن سروره 
. لوطنيا بانعقاد المؤتمر في ناميبيا التي أسهم هو شخصياً ، وعلى مدى سنوات ، في دعم نضالها التحرري

بعثة  1977كذلك كانت لالتحاد البرلماني الدولي مواقف مشهودة في دعم ذلك النضال حين أرسل عام 
 لدراسة موضوع استقالل ناميبيا ودعم إجراء انتخابات فيها تحت رعاية األمم المتحدة .

 
جة ثم عرج السيد مارتينييز على جدول أعمال المؤتمر خصوصاً موضوع درء النزعات ومعال

مآسي الالجئين التي تنجم عن تلك النزاعات ،موضحاً آن هذه المسألة لها أهمية كبيرة في الظروف الراهنة 
 من حيث أبعادها اإلنسانية وضرورة إيجاد حلول سريعة لها .

 
كذلك تكتسب مكافحة اإليدز أهمية استثنائية .. وإن القرارات التي سيتخذها المؤتمر بهذا  الشأن 

 ماً كبيراً من جانب البرلمانيين في العالم للقضاء على طاعون العصر.ستشكل إسها
 

وأضاف السيد مارتينييز أن على مجلس االتحاد البرلماني الدولي أن يقوم بعمل واسع من أجل 
 ،وف تجري مناقشتهما أثناء المؤتمرتحسين مشاركة النساء في عمله . وأشار بهذا الصدد إلى مبادرتين س

 الثانيةوتبار رئيسة لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات عضواً في اللجنة التنفيذية ، بحكم منصبها . اع - األولى
زيادة تمثيل الشعب األعضاء في مجلس االتحاد من عضوين لكل شعبة ، كما هو الحال اآلن ، إلى ثالثة  -

 أعضاء شريطة أن يكون عضو واحد على األقل امرأة . 
 

برلمان والحكومة والشعب في ناميبيا على حسن استقبالهم وتمنى النجاح ثم وجه الشكر إلى ال
 للمؤتمر .

 
وكانت الكلمة التالية في حفل االفتتاح لفخامة السيد رئيس جمهورية ناميبيا د. سام نوجومو . 
استهل الرئيس نوجومو كلمته الجامعة بالترحيب بأعضاء الوفود المشاركة في مؤتمر االتحاد البرلماني 
الدولي التاسع والتسعين على أراضي ناميبيا . ثم أشار إلى اجتماع النساء البرلمانيات في اليوم السابق 
الفتتاح المؤتمر ، منوهاً بأهمية القضايا التي طرحت في اجتماع النساء البرلمانيات وبأهمية التوصيات 

 التي اتخذتها .
 



أن االتحاد البرلماني الدولي يشكل منبراً لتبادل اآلراء حول الديمقراطية وأشار السيد نوجومو 
البرلمانية ، وتطوير عالقات ودية واالستفادة من التجارب . وذكر البرلمانيين بأن الممثلين المنتخبين يجب 
 أن يعبروا عن  حاجات وأمزجة الشعب الذي انتخبهم ، وأن يسعوا إلى تحسين مستوى معيشته . وحث

 البرلمانيين على مواصلة العمل ضد الجريمة والفقر ، والتشرد واإلحباط .
 

. ي الدوليساء في االتحاد البرلمانوعبر السيد رئيس الجمهورية عن سعادته الرتفاع نسبة تمثيل الن
من السكان على األقل ، من عملية صنع  % 50ألنه من غير اإلنصاف استبعاد تمثيل النساء الذين يعدون 

لقرار في أي بلد من بلدان العالم . وأكد في هذا الصدد على أهمية دور المرأة في تعليم أطفالها ، األمر ا
الذي يفيد األمة بأسرها . وبالنسبة لناميبيا ، أوضح السيد نوجومو أن القانون يشترط أن ثلث عدد المرشحين 

قد قررت في مؤتمرها المنعقد عام للحكومات المحلية يجب أن يكون من النسـاء ، وأن منظمة سوابو 
من مرشحيها إلى عضوية البرلمان يجب أن يكونوا من النساء . كذلك أوضح أن القانون  %50أن  1977

قد ألغى كل أشكال التمييز ضد المرأة . فالمرأة الناميبية شاركت في معارك االستقالل والتحرير وقدمت 
 كاملة للرجل في جميع مرافق الحياة .الضحايا ، ولذلك فهي جديرة بأن تكون شريكة 

 
ً أن همها ينصب على رفع المستوى  وتناول الدكتور نوجومو نشاط الحكومة الناميبية موضحا
المعاشي للشعب والتعويض عن سنوات الفقر والحرمان التي عاناها المواطنون الناميبيون . كما نوه أن 

أنها تتبع سياسة تعاون مع جميع الشعوب وتعمل من أجل ناميبيا تقيم عالقات طيبة مع الدول المجاورة ، و
 أن يسود السالم واألمن واالستقرار منطقة الجنوب اإلفريقي وسائر مناطق العالم .

 
 ثم أعلن عن افتتاح المؤتمر التاسع والتسعين لالتحاد البرلماني الدولي .

لمة لس الوطني الناميبي ، كوقبل اختتام حفل افتتاح المؤتمر ألقى السيد نيهوفا ، رئيس المج
قصيرة أعرب فيها عن األمل في أن تسود أجواء الثقة والتفاهم مداوالت المؤتمر ، وأن تتخذ قراراته 
باإلجماع ، ألنها ستكون في صالح اإلنسانية جمعاء ، خاصة وأن الهدف الرئيسي لالتحاد البرلماني الدولي 

 .حدوليين . ثم تمنى للمؤتمر النجاإطار التفاهم والتعاون الهو العمل على حل جميع المعضالت الدولية في 
 

 

 جدول أعمال المؤتمر : -ثانياً 
 

 تضمن جدول أعمال المؤتمر البنود التالية :
 انتخاب رئيس ونواب رئيس المؤتمر ..1
 مؤتمر .دراسة الطلبات المحتملة إلدراج بند إضافي في جدول أعمال ال.2
 مناقشة عامة حول الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي في العالم ..3
منع الصراعات وإعادة السالم والثقة إلى البلدان الخارجة من الحرب ، وعودة  الالجئين إلى   .4

 بلدانهم األصلية وتعزيز العمليات الديمقراطية وتسريع إعادة البناء .
ً واقتصادياً  العمل لمكافحة مرض نقص المناعة )  .5 اإليدز ( نظراً لتأثيراته المدمرة إنسانيا

 واجتماعياً .
 من النظام األساسي لالتحاد . 20/2تعديل المادة .6
  . 1الديون الخارجية كعنصر مقيد لدخول بلدان العالم الثالث في عملية العولمة .7
 . 2التدابير الالزمة لضمان حل دائم وسلمي لألزمة  -الوضع في كوسوفو .8

 

                                           
 عنوان البند اإلضافي الذي قرر المؤتمر إدراجه في جدول أعماله بعد حصوله على أكثرية ثلثي األصوات .  1
 أربعة أخماس األصوات .عنوان البند اإلضافي الطارئ الذي قرر المؤتمر إدراجه في جدول أعماله بعد حصوله على  2



 انتخاب رئيس المؤتمر التاسع والتسعين : -ثالثاً 
 

في بداية الجلسة األولى للمؤتمر أعلن أعضاء المؤتمر عن موافقتهم اإلجماعية بالتصفيق على 
،  اب السيد تجيتنديرو ، رئيس البرلمان الناميبياالقتراح الوارد من مجلس االتحاد البرلماني الدولي بانتخ

رئيساً للمؤتمر التاسع والتسعين . وقد شكر السيد تجيتنديرو أعضاء المؤتمـر على هذه الثقة ، مؤكداً أنه 
سيتعاون مع الجميع لتوفير أفضل الظروف إلنجاح أعمال المؤتمر . كما دعا جميع الوفود إلى تسمية 

 يس المؤتمر ليتسنى لها المشاركة في إدارة جلسات المؤتمر ومداوالته .ممثليها لمنصب نائب رئ
 

 الطلبات الخاصة بإدراج بنود إضافية وطارئة في جدول أعمال المؤتمر : -رابعاً 
 

 الطلبات الخاصة بالبنود اإلضافية : .أ
ي ف ناقش المؤتمر التاسع والتسعون تسعة طلبات تقدمت بها الشعب الوطنية إلدراج بند إضافي

جدول أعمال المؤتمر الختيار واحد منها . وفيما يلي عرض لهذه الطلبات وفق تسلسل ورودها إلى 
 سكرتارية االتحاد في جنيف ونتائج المناقشة والتصويت حولها :

 

الشعبة المقدمة  البنــــــــد المقتــــــــــــرح
 لالقتراح

الخارجية كعنصر مقيد لدخول بلدان العالم الثالث في عملية الديون  .1
 العولمة

 فنزويال

ضرورة رفع الحصار الجوي وغيره من العقوبات المفروضة على  .2
 الجماهيرية العربية الليبية

الجماهيرية العربية 
 الليبية 

 استراليا ضرورة إبرام معاهدة لحظر إنتاج مواد انشطارية لألسلحة النووية  .3

ياه: أهمية هذه الموارد وسبل استغاللها والحفاظ عليها ودور الم .4
البرلمانيين في تسوية الصراع الذي قد يقوم بشأنها في القرن الحادي 

 والعشرين.

 الكويت

جمهورية إيران  إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط. .5
 اإلسالمية

اإلسراع في اتخاذ كافة المبادرات السياسية الالزمة لحث الدول ضرورة  .6
على التصديق على االتفاقية المعنية بحظر تطوير األسلحة الكيماوية 
وتصنيعها وتخزينها واستخدامها ، وبتدميرها ، بما في ذلك تلك البلدان 

 التي لم توقع عليها بعد.

 إيطاليا

عملية أوتاوا المتعلقة باأللغام المضادة لألفراد عن طريق تعبئة متابعة  .7
البرلمانيين لضمان إقرار االتفاقية على الصعيد العالمي وسرعة 

 التصديق عليها وكذا اإلسراع في تطبيق أحكامها.

 النرويج

التدابير السياسية )البرلمانية( لمكافحة التلوث الناشئ عن تلك العادات  .8
 ثلة في حرق بقايا الزراعات السابقة لتنقية األرض.الزراعية المتم

 ألمانيا

مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق ومنظمة األمم المتحدة تحفظ األمن  .9
 اإلقليمي والسالم الدولي.

 العراق

 
للمناقشة في الجلسة العامة األولى للمؤتمر الختيار بند واحد منها كبند طرحت البنود التسعة 

إضافي في جدول األعمال . وتعاقب على منصة الخطابة مقدمو هذه الطلبات يعرضون األسباب الموجبة 
إلدراج تلك البنود . ومن خالل تقديم الطلبات أعلن مندوب استراليا عن سحب طلب  -من وجهة نظرهم  -



كذلك أعلن مندوبا الكويت والعراق سحب طلبيهما لصالح الطلب الليبي الذي تم تبنيه من جانب  بالده .
 جميع الوفود العربية ، وأصبح بذلك طلباً عربياً جماعياً .

 
وقد عرضت رئاسة المؤتمر الطلبات الستة الباقية على التصويت . وجاءت النتائج على النحو 

 التالي :
 

أسم الشعبة 
 لب صاحبة الط

أصوات  أصوات مؤيدة 
 معارضة 

امتناع عن 
 التصويت 

مجموع 
األصوات 
 الصالحة 

أكثرية الثلثين 
 المطلوبة 

 819 1228 217 191 1037 فنزويال

 631 946 496 329 617 ليبيا 

 584 876 580 326 550 إيران

 747 1121 335 144 977 إيطاليا

 663 994 457 184 810 النروج 

 573 859 587 400 459 ألمانيا

 
وبذلك أعلن عن فوز الطلب المقدم من فنزويال كبند إضافي في جدول األعمال نظراً إلحرازه 

للجنة اأعلى عدد من األصوات يفوق أكثرية الثلثين المطلوبة . وأعلن رئيس المؤتمر إحالة هذا البند إلى 
 الثالثة ) اللجنة االقتصادية واالجتماعية ( التي دعيت إلى االجتماع لمناقشته وإعداد مشروع قرار حوله .

 
 الطلبات الخاصة بالبنود اإلضافية الطارئة :ب . 
 

 " تقدمت الشعبة األلمانية بطلب إدراج بند إضافي طارئ في جدول أعمال المؤتمر تحت عنوان
 . لتدابير الالزمة لضمان حل دائم وسلمي لألزمة "ا -الوضع في كوسوفو 

وبعد طرح الموضوع من جانب الوفد األلماني أعلنت الشعبة اليوغسالفية معارضتها إلدراج هذا 
البند بحجة أن موضوع كوسوفو هو موضوع داخلي يخص صربيا التي دعت إلى إجراء حوار لحل 

 األزمة .
 ويت وجاءت النتيجة كاآلتي :بعد ذلك عرض الرئيس الموضوع على التص

 
أربعة أخماس      األصوات الصالحة   امتناع ضد الطلب مع الطلب

 األصوات
 648 810 صوتاً  346 صوتاً  113 صوتاً  697

 

 ،وأضيف إلى جدول أعمال المؤتمر بةوبهذا أحرز الطلب أكثرية أربعة أخماس األصوات المطلو
 وتمت إحالته إلى اللجنة السياسية ) اللجنة األولى ( لمناقشته وإعداد مشروع قرار حوله .

 

 اجتماعات لجان الدراسة : -خامساً 
 :ة الخمس ، وذلك على النحو التاليثالث من لجان الدراسة الدائم 99اجتمعت في إطار المؤتمر 

 
لدولي ونزع السالح ، التي ناقشت جدول وهي لجنة القضايا السياسية واألمن ا - اللجنة األولى

 أعمال تضمن البنود التالية :
 

 ( . 1997أبريل / -إقرار محاضر اجماعات اللجنة في سيؤول ) نيسان   .1



 ) منع النزاعات ( . 99دراسة البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر   .2
 أ. مناقشة موضوع البند .
 ب. تعيين لجنة صياغة .

 نة الصياغة وإقرار مشروع قرار حول الموضوع .ج. مناقشة تقرير لج
 د. تعيين مقرر لتقديم مشروع القرار إلى الجلسة الختامية للمؤتمر .

 انتخاب مكتب اللجنة المكون من رئيس ونائبين للرئيس :  .3
في اجتماعـها األول أقرت اللجنة محاضر اجتماعاتها السابقة ، وشكلت لجنة صياغة  

لبند الرابع من جدول أعمال المؤتمر . وفي اجتماعها الثاني لوضع مشروع قرار حول ا
ناقشت اللجنة مشروع القرار المقدم من لجنة الصياغة وأقرته ورفعته إلى المؤتمر . 
كما قامت بانتخاب مكتبها المكون من رئيـس ونائبين للرئيس . ونظراً ألن رئيس اللجنة 

ضواً في برلمان بالده فقد وافقت اللجنة الســابق سامبواغا ) من إندونيسيا ( لم يعد ع
على انتخـاب بديل إندونيسي له هو السيد زمهرير . وأعادت اللجنة انتخاب نائبي 

 الرئيس السـابقين : السـيد لوفيغر ) من بلجيكا ( وكــالرك كويـــس ) من غانا ( .
 
 وهي لجنة التربية والعلوم والثقافة والبيئة  - اللجنة الرابعة

 د تضمن جدول أعمال اللجنة البنود التالية :وق   
 ( . 1997أبريل / -إقرار محاضر اجتماعات اللجنة في سيؤول ) نيسان .1
 دراسة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر ) اتخاذ التدابير لمكافحة اإليدز..( ..2

 أ. مناقشة موضوع البند .
 ب. تعيين لجنة صياغة .

 مناقشة تقرير الصياغة وإقرار مشروع القرار حول موضوع البند .ج. 
 د. تعيين مقرر لتقديم مشروع القرار إلى الجلسة الختامية للمؤتمر .

 انتخاب مكتب اللجنة المكون من رئيس ونائبين للرئيس ..3
 

 عقدت هذه اللجنة أيضاً اجتماعين ناقشت فيهما بنود  جدول أعمالها .
 

االجتماعات السابقة في اجتماعها األول قامت اللجنة بتشكيل لجنة صياغة  وبعد إقرار محاضر
 إلعداد مشروع قرار حول البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر . 

 
وفي االجتماع الثاني ناقشت مشروع القرار وأقرته ورفعته إلى المؤتمر . وقامت في اجتماعها 

لمكون من الرئيس السيد تروبو ) من األوراغواي ( ، ونائبي الثاني أيضاً بإعادة انتخاب مكتبها السابق ا
 الرئيس السيدين فاينستون ) من كندا ( وتشيدزونغا ) من زيمبابوي ( .

 
 وهي لجنة القضايا االقتصادية واالجتماعية  - اللجنة الثالثة

لذي قرر اوقد استدعيت هذه اللجنة لالجتماع بصفة استثنائية نظراً ألن موضوع البند اإلضافي 
 المؤتمر إدراجه في جدول أعماله يقع ضمن اختصاصها .

 
وعقدت اللجنة اجتماعين أجرت في أولهما مناقشة قصيرة حول موضـــوع البنـد ) الديون في 
العالم الثالث ( ، وشكلت لجنة صياغة إلعداد مشروع قرار حوله ، وناقشت في اجتماعها الثاني وأقرت 

 لجنة الصياغة ورفعته إلى المؤتمر .مشروع القرار المقدم من 
 
 
 



 الجلسة الختامية للمؤتمر:  -سادساً 
 

عقد المؤتمر التاسع والتسعون لالتحاد البرلماني الدولي جلسته الختامية في الساعة الثالثة من بعد 
الثالث . وقدم . وبدأت هذه الجلسة بعرض تقارير لجان الدراسة  10/4/1998ظهر يوم الجمعة الواقع في 

 مقررو اللجان مشاريع القرارات التي أعدتها لجانهم ووافق المؤتمر عليها باإلجماع والتصفيق .
 

وقبل اإلعالن عن اختتام أعمال المؤتمر تعاقب على منصة الخطابة ممثلو المجموعات الجغرافية 
ي ناميبيا الناميبية والشعب والحكومة ف والسياسية في االتحاد ، معربين شكرهم وامتنانهم للشعبة البرلمانية

 على حسن الوفادة والتكريم وحسن تنظيم المؤتمر .
 

وتحدث السيد الدكتور محمد عبد الاله ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري 
ً على ً وحكومة وشعبا سن ح ، باسم المجموعة العربية فأعرب عن شكر الوفود العربية لناميبيا برلمانا

استقبالها وعنايتها بالوفود المشاركة في أعمال المؤتمر . كما أثنى على حسن التنظـيم الذي سهل أعمال 
المؤتمرين . وقال السيد محمد عبد الاله أن انعقاد المؤتمر في ناميبيا له أهمية خاصة باعتباره أول مؤتمر 

جـها المؤتمر هي ذات أهمية حيوية بالنسبة لجميع يعقد في هذه المنطقة من العالم . كما أن القضايا التي عال
الشعوب . وأعرب عن األمل في أن تجد القرارات المتخذة طريقها إلى التنفيذ عن طريق البرلمانات 

 األعضاء في االتحاد .
 

وبدوره أعرب رئيس البرلمان الناميبي عن امتنانه لجميع الوفود المشاركة التي كرمت ناميبيا 
 لن عن اختتام أعمال المؤتمر التاسع والتسعين لالتحاد البرلماني الدولي. بحضورها ثم أع

  

 ً اجتماعات الدورة الثانية والستين بعد المائة لمجلس االتحاد البرلماني  -سابعا
 الدولي:

 
لالتحاد .  99في إطار المؤتمر  162عقد مجلس االتحاد البرلماني الدولي اجتماعات دورته الـ 

 أعمال المجلس البنود التالية : وقد تضمن جدول
 
 إقرار جدول األعمال ..1

 
 للمجلس . 161إقرار محاضر اجتماعات الدورة .2

 
 . 99اقتراحات متعلقة بانتخاب رئيس المؤتمر .3

 
 طلبات االنتساب وإعادة االنتساب إلى االتحاد ..4

 
 األوضاع في بعض الشعب الوطنية ..5

 
 من لوائح االتحاد . 20.2تعديل المادة .6

 
 تقرير الرئيس :.7

 للمجلس . 161أ. حول أنشطته منذ الدورة 
 ب. حول أنشطة اللجنة التنفيذية .



 
 . 161التقرير المؤقت لألمين العام حول أنشطة االتحاد منذ دورة المجلس .8

 
 . 1997النتائج المالية للسنة المالية .9

 التعاون مع نظام منظمة األمم المتحدة ..10
 

 خرى .أنشطة اللجان والهيئات األ.11
 أ. لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين .

 ب. اجتماع النساء البرلمانيات .
 ج. لجنة التنمية المستديمة .

د. اجتماع ممثلي األطراف المشاركة في عملية األمن والتعاون في حوض البحر 
 األبيض المتوسط .

 هـ. لجنة القضايا المتعلقة بالشرق األوسط .
 اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع في قبرص .و. 

 ز. اللجنة المكلفة بمسألة انتساب فلسطين .
 ح. مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء .

 
  100المؤتمر البرلماني الدولي .12

 ( 1998سبتمبر /  -/ أيلول  12 - 7) موسكو ، 
 أ. إعداد جدول األعمال .

ت األخرى المدعوة لمتابعة عمل المؤتمر ب. إقرار قائمة المنظمات الدولية والهيئا
 بصفة منظمات مالحظة . 

 
 المؤتمرات البرلمانية القادمة ..13

 أ. المؤتمرات النظامية .
 ب. المؤتمرات التخصيصية .

 
 تعيين أمين عام لمدة أربعة أعوام :.14
 ( 2002يونيو  -حزيران  13 - 1998يوليو  -تموز  1) 

 
 من األنظمة المالية لالتحاد . 5تعديل المادة .15

 
 االنتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية ..16

انتخاب عضوين ليحال محل السيدة ت . فيصــل ) األردن ( والســيد ج.فيتار ) بولونيا ( 
 اللذين لم يعودا عضوين في برلماني بلديهما .

 
 جنيف .احتمال بناء مقر جديد لالتحاد البرلماني الدولي في . 17

 
نيسان  2-1هراري  -نتائج المؤتمر حول ) مساهمة البرلمانات في الديمقراطية في إفريقيا ( . 18

 . 1998/أبريل /
 

 اقتراح اللجنة التنفيذية بتعديل النظام األساسي واللوائح المالية .. 19
 



 عقد مجلس االتحاد اجتماعين لمناقشة البنود المدرجة في جدول أعماله .
 . 6/4/1998صباح يوم االثنين  -االجتماع األول 
 . 11/4/1998صباح يوم السبت  -االجتماع الثاني 

 
 وفيما يلي نستعرض أبرز النتائج والقرارات التي صدرت عن دورة المجلس :

 
 رئاسة المؤتمر التاسع والتسعين : ( 1

 
والتصفيق على اقتراح بانتخاب السيد موسى تجيتنديرو ، رئيس وافق المجلس باإلجماع 

البرلمان الناميبي ، رئيساً للمؤتمر التاسع والتسعين ، وتكليف رئيس مجلس االتحاد السيد مارتنييز بنقل 
 االقتراح إلى أعضاء المؤتمر في جلسته األولى . ) وافق المؤتمر على االقتراح باإلجماع ( .

 
 وضاع في بع  الشعب الوطنية :العضوية واأل(  2
 

 للمرة األولى منذ سنوات طويلة لم يكن أمام مجلس االتحاد طلبات انتساب أو إعادة
انتساب لالتحاد . وأوضح السيد كورنيلون ، األمين العام لالتحاد ، أن االتصاالت التي أجراها تؤكد أن 

ت األخيرة التي جرت فيها . كما أن الشعب أوكرانيا مرشحة لتقديم طلب انتساب لالتحاد بعد االنتخابا
الوطنية في مدغشقر وهاييتي وليبيريا أعربت عن رغبتها في إعادة االنتساب بعد تجاوز المشاكل المالية 

 التي تعاني منها حالياً .
  

 وجهت اللجنة التنفيذية لالتحاد تحذيراً إلى الشعبتين الوطنيتين في كل من موريتانيا
بتعليق عضويتهما في االتحاد مالم تقوما بتسديد مساهماتهما السنوية المتأخرة في ميزانية  وإفريقيا الوسطى

 ( . 1998 -سبتمبر -االتحاد قبل انعقاد المؤتمر المائة لالتحاد في موسكو ) أيلول 
 

 ، كذلك أدانت اللجنة التنفيذية المذابح التي جرت في الكونغو إثر األحداث األخيرة
لمجلس االنتقالي ، وأعربت عن األمل في استعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات برلمانية ورحبت بتشكيل ا

 قريبة .
 

 حول طلب العضوية المقدم من المجلس الوطني الفلسطيني : ( 3
 

(  1997 -سبتمبر  -كان مجلس االتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في القاهرة ) أيلول 

اتخذ قراراً بتأجيل البت بطلب المجلس الوطني الفلسطيني الحصول على العضـوية الكاملة في االتحاد قد 
، على  99البرلماني الدولي إلى الدورة التالية لمجلس االتحاد التي عقدت في ويندهوك في إطار المؤتمر 

 رها على ضوء االتصاالتأن يسبق ذلك اجتماع للجنة المكلفة بدراسة الموضوع إلعادة النظر في تقري
الجديدة التي ستجريها والمعطيات التي تتوفر لديها . وقد تبين عند الوصول إلى ناميبيا أن اللجنة لم تجتمع 

، ولم تجر أية اتصاالت ، وإن رئيس مجلس االتحاد ،  99و  98خالل الفترة الفاصلة بين المؤتمرين 
فيذية في االجتماعات التي عقدتها في ويندهوك قبيل افتتاح مارتيينز ، لم يطرح الموضوع أمام اللجنة التن

لمجلس االتحاد ، وإنما إدرج الموضوع في جدول أعمال المجلس على أساس التقرير السابق  162الدورة 
الذي سبق للجنة المصغرة أن قدمته إلى دورة مجلس االتحاد في القاهرة ، والذي أثار في حينه انتقادات 

مندوبين العرب ومندوبي عدد أخر من الوفود . وكان واضحاً أن رئاسة االتحاد وأمانته حادة من جانب ال
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 
لوفود األخرى تم االتفاق علىالعمل لتأجيل البت بالطلب الفلسطيني إلى الدورة القادمة لمجلس االتحاد التي ا

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

 
 
 تعيين األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي : ( 4

 
فترة تعيين األمين العام الحالي لالتحاد  1998 -يوليو  -نتهي في األول من تموز ت

البرلماني الدولي السيد بيير كورنييون . وكان على مجلس االتحاد اختيار واحد من المرشحين العديدين 
لبات المقدمة طالذين تقدموا بترشيحاتهم لشغل هذا المنصب . وقد قامت اللجنة التنفيذية لالتحاد بدراسـة ال

من جميع المرشحين ) وغربلة ( الطلبات على مرحلتين . في المرحلة األولى اعتمدت خمسة مرشحين 
 لهذا المنصب هم السادة :

 
 كلود ديروازييه ) كندا ( أمين سر المجلس التشريعي في اونتاريو . .1
أجل  لي مند. كينيدي غراهام ) نيوزيلندا ( مدير التخطيط والتنسيق في المعهد الدو  .2

 الديمقراطية والمساعدة االنتخابية ) ستوكهولم ( .
انديرز جونسون ) السويد ( األمين العام المساعد لالتحاد البرلماني الدولي حالياً )   .3

 جنيف ( .
روبرت روجرز ) بريطانيا ( أمين سر لجنة التشريع األوروبي في مجلس العموم   .4

 البريطاني .
( مدير العالقات البرلمـانية في البوندســتاغ ) البرلمان ( ايفر هارد فوس ) ألمانيا   .5

 األلماني .
 

التقت اللجنة التنفيذية بالمرشحين الذين  4/4/1998وفي االجتماع الذي عقدته بتاريخ 
قدموا نفسهم إلى أعضائها ، وعرضوا تصوراتهم عن االتحاد وكيفية إدارته لتحقيق أهدافه . وفي أعقاب 

اللجنة التنفيذية غربلة جديدة للمرشحين الخمسة واعتمدت ثالثة منهم فقط ، وقررت  هذا اللقاء أجرت
 عرضهم على مجلس االتحاد الختيار واحد يعين في منصب األمين العام .

 
استمع مجلس االتحاد أيضاً إلى المرشحين  10/4/1998وفي جلسة يوم السبت الواقع في 

ية وهم السادة : جونسون ) من السويد ( وغراهام ) من نيوزيلندا ( و الثالثة الذين اقترحتهم اللجنة التنفيذ
 130ديروازييه ) من كندا ( . ثم أجريت عملية االنتخاب بين المرشحين ففاز السيد جونسون بأكثرية 

ً ، مقابل  ً نالها المرشح النيوزيلندي و 28صوتا ً حصل عليها المرشح الكندي . وبذلك  11صوتا صوتا
جونسون هو األمين العـام الجديد لالتحاد البرلماني الدولي الذي سيباشر مهامه اعتباراً من اصبح السيد 

 يوليو القادم . -األول من تموز 
 
 
 انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لالتحاد : ( 5

 
اللجنة التنفيذية القدامى مقاعدهم في برلمانات بالدهم إثر انتخابات فقد ثالثة من أعضاء 

برلمانية جديدة جرت فيها . وهؤالء األعضاء هم : السيدة توجان الفيصل ) من األردن ( والسيد كارفا 
 خال ) من المكسيك ( والسيد وياتر ) من بولونيا ( .

 



ين االتحاد على المرشحين البديليوحسب اللوائح الخاصة باللجنة التنفيذية وافق مجلس 
الذين تقدمت بهم الشعب الثالث المعنية ليكملوا المدة الباقية لألعضاء الذين فقدوا مقاعدهم ، وبذلك تم 

 انتخاب األعضاء الجدد التالية أسماؤهم :
السيد فوزي طعيمة ) من األردن ( ، السيدة ريميو لتشيك ) من بولونيا ( والسيد فرناندو 

 ) من المكسيك ( . سوالنا
 

 المؤتمر المائة لالتحاد البرلماني الدولي : (6
 

أقر مجلس االتحاد عقد المؤتمر المائة لالتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الروسية 
. وأقر المجلس أيضاً جدول أعمال المؤتمر على  1998 -سبتمبر  -/ أيلول  12 - 6موسكو في الفترة من 

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

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

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

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

 
 تقرير اللجنة الخاصة بالوضع في الشرق األوسط :( 7
 

 استمع المجلس إلى تقرير قدمه السيد محمد عبد الاله ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية
أشار فيه إلى اجتماع اللجنة مع ممثلي الشعبة البرلمانية في مجلس الشعب المصري ، وعضو اللجنة ، 

 اإلسرائيلية وممثلي الشعبتين البرلمانيتين في كل من مصر وفلسطين .
  

 عبر ممثلو الجانبين العربي واإلسرائيلي عن تزايد التشاؤم الذي يصل إلى حافة اليأس
 بأية مسؤولية لهم في هذا الجمود .من جمود األوضاع في المنطقة ، ورفض ممثلو كل جانب االعتراف 

 

 مع اعتراف الجانبين بأنه لم تبذل جهود كافيه باتجاه التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة
اء أعربوا عن بعض األمل إز -بطريقتين مختلفتين  -بين إسرائيل وجيرانها العرب ، إال أن الجانبين 
دة ، وكذلك بجهود الواليات المتحدة األمريكية . وبهذا الجهود األخيرة التي بذلها األمين العام لألمم المتح

الصدد أشار ممثل الجانب الفلسطيني إلى أنه بالرغم من أنه ال يعتبر الواليات المتحدة مؤيدة لقضيته إال 
أنه وافق على بعض التدابير األمريكية المقترحة والهادفة إلى تحسين األمن . كما دعا المندوب الفلسطيني 

 أوربي كبير .إلى دور 
 

 أعتبر الجانبان أن اإلرهاب والخوف من اإلرهاب يعيق التقدم نحو تسوية سلمية واعتبر
أن اإلرهاب ، المدان من الجميع ، ممكن أن يأخذ أشكاالً متعددة من أعمال المتطـرفين اإليديولوجيين إلى 

حباط واليأس والعنف . وكان ممثلو إرهاب الدولة ، وإلى القمع االقتصادي الشديد الذي يؤدي بدوره إلى اإل



ً من النموذج األول لإلرهاب في حين أن ممثلي الجانب العربي اتهموا  الجانب اإلسرائيلي أكثر خوفا
 إسرائيل بممارسة النوعين اآلخرين من اإلرهاب .

 

 وجد تعارض قوي في اآلراء حيال المستوطنات اليهودية في المقاطعة الفلسطينية وفي
قية ، وكذلك حيال عرقلة إنشاء مطار ومرفأ في األراضي الواقعة تحت السلطة الفلسطينية . القدس الشر

وأعرب الفلسطينيون عن استيائهم من التبعية المفروضة عليهم إلسرائيل فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي 
 والتنمية .

 
 وجهة نظر اللجنة :

 

  أعضاء اللجنة أن الوضع في الشرق األوسط قد تدهور على نحو خطير ، وأن يرى
الفجوة بين مواقف الطرفين المعنيين بصراع الشرق األوسط قد أصبحت أوسع من 
أي وقت مضى . وأعربت اللجنة عن قلقها لعدم تنفيذ االتفاقات الموقعة ، وطالبت 

 حكومة إسرائيل بإعادة عملية إلى مسارها .
 

  اللجنة الطرفين على مواصلة الحوار بصورة نشطة مع التركيز على اتخاذ شجعت
خطوات ملموسة ، وذلك بالرغم من وصول عملية السالم الراهنة إلى طريق مسدود 

. 
 

  مع خطورة الوضع الناشئ في الشرق األوسط ترى اللجنة أنه من الضروري أن
دولي لممارسة نفوذها إلقناع تعمل البرلمانات والحكومات وهيئات المجتمع المدني ال

الجانبين بتنفيذ االتفاقات الموقعة ، ووضع حد ألي عمل من جانب واحد من شأن 
نسف عملية السالم . ودعا أعضاء اللجنة إسرائيل ، بصورة خاصة ، إلى التوقف 

 عن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة في األراضي المحتلة .
 
 

 ل في عضوية اللجنة :إجراء تعدي
 

  تم تعيين السيدة ستارفيلت ) من النروج ( عضواً في اللجنة بدالً عن السيد مارتينيز
 ، بعد انتخابه رئيساً لمجلس االتحاد .

 

  كذلك وافق مجلس االتحاد على تعيين السيد فيليبو ) من قبرص ( عضواً في اللجنة
 بدالً عن السيد غاالنوس .

 
ممثلي األطراف المشاركة في عملية األمن والتعاون في حو  البحر األبي  اجتماع ( 8
 المتوسط :
 

عقد ممثلو األطراف المشاركة  في عملية األمن والتعاون في حوض البحر األبيض 
. وقد انتخب المجتمعون في البداية السيد ألميدا ، مندوب  99المتوسط اجتماعاً على هامش أعمال المؤتمر 

 ، رئيساً لالجتماع .البرتغال 
 



ثم استمعوا إلى تقرير عن نتائج اجتماع لجنة التنسيق الخاصة بعملية األمن والتعاون في 
، ب التونسي ، والمقرر العام للجنةالمتوسط ، قدمه السيد الهادي خليل ، النائب األول الرئيس مجلس النوا

 ووافقوا على التقرير الذي كان أبرز ما فيه :
 

والتعاون  الخاصة بانعقاد المؤتمر البرلماني الدولي لعملية األمنالتحضيرات .1
 في المتوسط :

 
 موعد انعقاد المؤتمر : أ.
 

ً عقد المؤتمر الثالث خالل النصف األول من عام  . إال أنه نظراً للوضع  1999كان متوقعا
. وبهـذا  1999نهاية عام الراهن في المنطقة ارتأى المـشاركون في االجتماع تأجيل انعقاد المؤتمر إلى 

الصدد أشار ممثل الشعبة التونسية إلى إجراء انتخابات برلمانية في تونـس في النصـف الثاني من عام 
 . وأنه سوف يبحث إمكانية مالءمة الموعد الجديد المقترح للمؤتمر مع الوضع في بالده . 1999

 
 والتعاون في المتوسط : االجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر الثالث حول األمنب. 

 
قدم ممثل الشعبة البرتغالية عرضاً للتحضيرات التي اتخذتها شعبة بالده الستضافة االجتماع 
التحضيري الثاني للمؤتمر الثالث . وأوضح أن الشعبة البرتغالية اختارت مدينة ايفورا البرتغالية النعقاد 

ن الشعبة البرتغالية قد زودت البرلمانات المشاركة القادم وأ -يونيو  -حزيران  26و  25االجتماع يومي 
 بجميع المعلومات والترتيبات المتعلقة بانعقاد االجتماع .

 
 موضوع المناقشة في االجتماع التحضيري الثاني :

 
 " تسهيل الوصول إلى المعلومات والمبادالت الثقافية في حوض المتوسط "

 مشروع جدول أعمال االجتماع :
 

 انتخاب الرئيس والمقرر..1
 إقرار جدول األعمال ..2
 مناقشة حول موضوع االجتماع والتوصيات ..3
 إقرار التقرير الختامي ..4
 اختتام االجتماع ..5

 
وقرر المشاركون في االجتماع االستعانة بخبيرين في موضوع النقاش أحدهما من اليونسكو  

 ه .لإلسهام في عرض الموضوع قبل البدء بالنقاش العام حول
 

 االجتماع التحضيري الثالث للمؤتمر الثالث:ج. 
 

رحب المشاركون في االجتماع بالدعوة التي قدمها برلمان سلوفينيا لعقد االجتماع التحضيري 
 -الثالث للمؤتمر الثالث لعملية األمن والتعاون في المتوسط في مدينة لجوبليانا السلوفينية خالل شهر آذار 

حدد موضوع المناقشة في هذا االجتماع أثناء االجتماع القادم الذي سيعقد في . وسوف يت 1999 -مارس 
 . 1998 -سبتمبر  -موسكو خالل شهر أيلول 

 



ولذلك أوصوا مجلس االتحاد البرلماني الدولي بإدراج هذا االجتماع في برنامج عمل االتحاد 
 وميزانيته .
 

 بع  اآلراء التي طرحت في المناقشات :( 2 
 

 أعرب المندوب الليبي عن استغرابه إلقصاء الجماهيرية عن المشاركة في االجتماع األول
لرؤساء برلمانات الدول المتوسطية الذي عقد في اليونان في العام الماضي . وطالب بتوجيه دعوة إلى 

اليرمو ب الجماهيرية للمشاركة في االجتماع الثاني لرؤساء برلمانات الدول المتوسطية الذي سيعقد في
 . 1998 -يونيو  -بإيطاليا في األول من حزيران 

 

 أثار األستاذ عبد القادر قدورة رئيس مجلس الشعب السوري موضوعاً هاماً في المناقشات التي
جرت أثناء االجتماع يتعلق بركود عملية األمن والسالم  في منطقة المتوسط . وتساءل عن المنجزات التي 

سنوات من بدء هذه العملية في مؤتمر ماالقا األول ، وطالب بتحديد من يعرقل  تحققت بعد أكثر من سبع
التوصل إلى األمن والتعاون . وأوضح السيد قدورة أن سبب الركود هو وجود مواقف هيمنة وصلف ، 
وتصرفات توحي وكأنه يوجد في المنطقة أسياد وعبيد . ومالم يجر التخلي الكلي عن مثل هذه المواقف 

 ه العملية لن تحقق األهداف المرجوة منها .فإن هذ
 

 . وأشار ممثل فلسطين في االجتماع إلى أنه من الضروري تحديد األولويات في هذه العملية
وهذا يعنى تحديد أهدافنا وسبل تحقيقها . وكل من يخالف أو ينحرف عن ميثاق الشرف الذي اعتمدناه في 

 أن يخرج منها ، وأن تحجب عضويته فيها .هذه العملية أو يعرقل تحقيق أهدافنا يجب 
 

 واستعرض مندوب الجزائر النواحي السلبية التي تعرقل التعاون المتوسطي ، مشيراً بصورة
خاصة إلى اإلرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تهدد أسس الديمقراطية في العديد من البلدان المتوسطية ، 

 ماعياً متواصالً .مؤكداً أن اجتثاث هذه الظاهرة يتطلب عمالً ج
 

 المؤتمرات النظامية القادمة : ( 9
 

  1998-سبتمبر  -( أيلول  12 - 6موسكو )  -المؤتمر المائة . 

  1999إبريل -( نيسان  10 - 4بروكسل )   -المؤتمر الواحد بعد المائة. 

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

   2000عمـان نيسان ) أبريل ( أيار ) مايو (  -المؤتمر الثالث بعد المائة . 

  2000أكتوبر  -جاكرتا تشرين أول  -المؤتمر الرابع بعد المائة . 
 

 ً  االجتماع التنسيقي للوفود البرلمانية العربية : -ثامنا
 

اء يوم سيقياً مسعقدت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في مؤتمر ويندهوك اجتماعاً تن
 . وناقش االجتماع جدول أعمال تضمن البنود اآلتية: 1998/  4/  5األحد الواقع في 

 التذكير بقرارات الدورة الحادية والثالثين لمجلس االتحاد ) صنعاء ( ..1
 التذكير بقرار مساندة المرشح السويدي لمنصب األمين العام ..2
 عربية .البنود اإلضافية وضرورة تنسيق المواقف ال.3
 اجتماع النساء البرلمانيات :.4



  تأكيد مساندة ترشيح السيدة فائزة كافي ) تونس ( لمنصب رئيس لجنة التنسيق
 باسم المجموعة العربية .

 . تقرير موجز عن اجتماع النساء البرلمانيات 
قضية انضمام المجلس الوطني الفلسطيني لالتحاد البرلماني الدولي كعضو كامل   .5

 العضوية .
 طلب االتحاد البرلماني العربي  الحصول على عضوية مشارك في االتحاد.  .6

 
ترأس االجتماع ، بتكليف من رئيس مجلس االتحاد ، السيد كمال الشاذلي ، وزير شؤون مجلس الشـعب 
في مصر ، وعضو مجلس الشعب المصري ، الذي رحب في بداية االجتماع بأعضاء الوفود العربية ونقل 

. أجمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب المصري ، رئيس االتحاد البرلماني العربي ، إليهم تحيات د
واعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في االجتماع . كما هنأ السيد الشاذلي أعضاء الوفود العربية بمناسبة 

 حلول عيد األضحى المبارك .
 

من األردن ( ، تقريراً عن االجتماع بعد ذلك قدم السيد فوزي طعيمة ) عضو اللجنة التنفيذية  -
 األخير للجنة خاصة فيما يتعلق باختيار ثالثة مرشحين لمنصب األمين العام لالتحاد . 

كذلك استمع االجتماع إلى توضيحات رئيس وفد المجلس الوطني الفلسـطيني حول موضوع  -
 مجلس االتحـاد البرلمـاني الدولــيعضويته الكاملة في االتحاد . وقد جاء في هذه التوضيـحات أن رئيــس 

_ مارتينيز _ لن يعرض الموضوع على اللجنة التنفيذية وأنه سيكتفي بإدراج بند في جدول أعمال المجلس 
حول الموضوع اعتماداً على التقرير السابق للجنة المكلفة بدراسة الموضوع ، األمر الذي يوحي بطي 

 الموضوع نهائياً بعد رفض الطلب .
 
م قدم األمين العام لالتحاد تقريراً موجزاً حول رفض اللجنة التنفيذية لطلب االتحاد تحويل ث - 

عضويته من مالحظ إلى مشارك بحجة عدم وجود اتفاقية دولية لتأسيس االتحاد البرلماني العربي ، في 
ي ي الفلسطيني فحين أن الخلفية األهم وراء موقف رئاسة االتحاد وأمينه العام هو عضوية المجلس الوطن

 االتحاد البرلماني العربي  .
 

وقد أثار هذا الموقف استنكار أعضاء الوفود البرلمانية العربية المشاركة في االجتماع وجرى 
 تبادل لآلراء حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه في مواجهته .

 
 رات التالية :وبعد االنتهاء من مناقشة جميع بنود جدول األعمال توصل االجتماع إلى المقر

 
كطلب وحيد يقدم باسم  99اعتماد الطلب المقدم من ليبيا إلدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر  .1

 المجموعة العربية ، وسحب الطلبين المقدمين من العراق والكويت .
 

 .دعم اقتراح الكويت بطرح موضوع المياه ليكون بنداً أساسياً في جدول أعمال مؤتمر موسكو القادم .2
 

تأكيد مساندة ترشيح السيد جونسون ) المرشح السويدي ( لمنصب األمين العام لالتحاد البرلماني  .3
 الدولي وإبالغه بقرار المجموعة  العربية .

 
مساندة طلب المجلس الوطني الفلسطيني الحصول على العضوية الكاملة في االتحاد . واالتصال  .4

بالوفود لدعم هذا الطلب ، وتشـكيل لجنة من ممثل رئيس االتحاد ، وممثل الوفد الفلسـطيني واألمين 
العام  لالتحاد لمتابعة التطورات التي تستجد حول هذا الموضوع وتحديد الموقف النهائي من قضية 



ي ة المجلس فحسمه في الجلسة األخيرة لمجلس االتحاد البرلماني الدولي أو تأجيل بحثه حتى دور
 موسكو .

 
تأكيد مساندة ترشيح السيدة فايزة كافي ، عضو مجلس النواب التونسي ، لمنصب رئيس لجنة التنسيق  .5

 الجتماع النساء البرلمانيات .
 

ً على تحديد موعد المؤتمر  .6 خالل عطلة عيد  99تضمين كلمات رؤساء الوفود العربية احتجاجا
 .في أمثال هذه المناسبات مستقبالً قد مؤتمرات أو اجتماعات األضحى المبارك وضرورة مراعاة عدم ع

 
قانونية احتجاجاً على موقف اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب االتحاد  -تقديم مذكرة سياسية  .7

البرلماني العربي  الحصول على وضعية عضو مشارك في االتحاد بدالً من وضعية عضو مالحظ 
 ى أن يبحث هذا الموضوع في االجتماع التنسيقي القادم للوفود العربية .التي يتمتع بها اآلن ، عل

 
 ً  نشاط وفد األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي : -تاسعا
 

شاركت األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي في أعمال مؤتمر ويندهوك بوفد ترأسه نور 
مساعد ومدير العالقات ضويته كالً من األمين العام الالدين بوشكوج األمين العام لالتحاد ، وضم في ع

 .البرلمانية
 

وقد أسهم الوفد بنشاط ملحوظ في جميع أعمال المؤتمر ومتابعة الجلسات العامة واجتماعات 
 اللجان ، وفي جميع األنشطة التي قامت بها الوفود البرلمانية العربية خالل المؤتمر:

 شامالً لمختلف أنشطة فقد وزع الوفد على جميع الوفود ً العربية مذكرة تضمنت عرضا
 المؤتمر ) جدول أعمال المؤتمر ، جدول أعمال مجلس االتحاد ، اجتماعات اللجان ..الخ ( .

  

 وقام الوفد بالتحضير لالجتماع التشاوري الذي عقدته الوفود العربية قبل بدء المؤتمر لتنسيق
 ا المؤتمر .مواقفها حول مختلف القضايا التي سيعالجه

 

 ساهم األمين العام لالتحاد في حملة االتصاالت التي قامت بها الوفود العربية لدعم طلب
 المجلس الوطني الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في االتحاد .

 

 ي تم األورب -الرابطة البرلمانية للتعــاون العربي أجرى الوفد لقاءين مع رئيـس وأمين عام
األوربي الذي  -خاللها االتفاق على مشروع جدول أعمال المؤتمر السنوي للحوار البرلماني العربي 

 . 1998يوليو  -سيـعقد في دمشق خالل النصف األول من شـــهر تموز 
 

 مالحظات عامة واقتراحات : -عاشراً 
 
نوات عديدة لم تكن أمام مجلس االتحاد طلبات جديدة لالنتساب أو إعادة للمرة األولى منذ س  (1

االنتساب إلى االتحاد البرلماني الدولي ، وبالتالي فلم يتناقش هذا البند المدرج في جدول 
األعمال ، وإن كان التقرير الذي قدمه األمين العام لالتحاد يوحي بأن عدداً من الشعب الجديدة 

 لبات للعضوية .ستتقدم قريباً بط
 

تم االتفاق في االجتماع التنسيقي للوفود العربية على التصويت بـ ) نعم ( للطلب المقدم من   (2
وحجب أصوات الوفود العربية عن  -والذي أصبح طلباً عربياً  -الجماهيرية العربية الليبية 



ود عض الوفجميع الطلبات األخرى ، أي التصويت بـ ال ، عند طرح تلك الطلبات . ولكن ب
العربية لم تلتزم بالقرار المتخذ في االجتماع التنسيقي وأعطت أصواتاً إيجابية ) نعم ( لبعض 

 الطلبات األخرى التي كانت في موقع المنافسة للطلب العربي .
 

في إحدى الجلسات العامة للمؤتمر تحدث السيد كمال الشاذلي ، وزير شؤون مجلس الشعب   (3
شعب المصري ، عن رغبة برلمانات الدول العربية واإلسالمية في مصر ، وعضو مجلس ال

عدم عقد المؤتمرات أيام األعياد التي يحتفل بها المؤمنون بأي من األديان ، ألن هذه الفترة 
تمثل مناسبة خاصة لها قدسيتها ، ويصعب على أتباع أي دين أن يتركوا بالدهم وعوائلهم 

 في أمثال هذه المناسبات.
 

 "األمانة العامة لالتحاد على أعضاء الوفود العربية نسخاً من الطبعة الجديدة من وزع وفد   (4
 1974الذي يغطي أنشطة االتحاد خالل الفترة ما بين عامي  دليل االتحاد البرلماني العربي "

. وقد حظي الدليل بتقدير كبير من أعضاء جميع الوفود نظراً ألهميته كمرجع  1997و 
 .بذل في إعداده وإخراجه وطباعته يع أنشطة االتحاد ، وللجهد الكبير الذيأساسي بالنسبة لجم
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