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  األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب تقرير
للمجلس احلاكم  160، والدورة 97حول أعمال اجلمعية   

 واللجان الدائمة لالحتاد الربملاين الدويل
( 1997نيسان/ أبريل  15-10 سيؤول)    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 مذكرة األمانة العامة 
 حــــــــــــول 

 أعمال المؤتمر السابع والتسعين 
 لالتحاد البرلماني الدولي 

 
 

 15/4/1997-10سيؤول 
 
 
 
 

في الفترة ما بين العاشر والخامس عشر من  -عاصمة جمهورية كوريا  -مدينة سيؤول تحتضن 
أعمال المؤتمر السابع والتسعين لالتحاد البرلماني الدولي ، و أعمال الدورة  1997أبريل / -شهر نيسان 

 الستين بعد المائة لمجلس االتحاد . 
 

األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي أن تعرض فيما يلي معلومات حول أبرز القضايا ويسر 
التي سيناقشها كل من مجلس االتحاد البرلماني الدولي ومؤتمره ، باإلضافة إلى ما يتعلق باالجتماع 

 التنسيقي للوفود البرلمانية العربية التي ستشارك في المؤتمر . 
 
 

  لمؤتمرجدول أعمال ا -أوالً 
 

 
 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للمؤتمر السابع والتسعين.  -1البند   
 دراسة الطلبات المحتملة إلدراج بند إضافي على جدول أعمال المؤتمر.  -2البند   
 مناقشة عامة حول الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي في العالم.    -3البند   
الم واالستقرار اإلقليمي والعالمي واحترام سيادة الدول التعاون من أجل الس -4البند   

 واستقاللها بكل أشكاله .
) سيتيح هذا الموضوع المجال أمام األعضاء ليدرسوا عددا كبيرا من القضايا مثل    

درء النزاعات وحلها . إدارة األزمات ، الدبلوماسية البرلمانية ، تحويل القوى 
مات سلمية والمشكلة التي تفرضها القوانين الوطنية والقواعد العسكرية إلى استخدا

 التي لها تأثير خارج األراضي المعنية .(
 اإلجراءات المطلوبة لتغيير أنماط االستهالك واإلنتاج من أجل التنمية المستديمة . -5البند   

 
 
 
 
 
 



 طلبات إدراج بنود إضافية في جدول أعمال المؤتمر -ثانياً 
 

األمانة العامة لالتحاد البرلماني  الدولي طلبات إلدراج بنود إضافية في جدول أعمال تلقت 
المؤتمر السابع والتسعين من عدد من األعضاء في االتحاد . وفيما يلي عناوين هذه البنود وفق التسلسل 

 الزمني لتسجيلها في األمانة العامة لالتحاد . 
 

 تاريخ ورود الطلب طلبالشعبة مقدمة ال عنوان البند المقترح

مشروع توسيع منظمة حلف شمال 
األطلسي إلى الشرق وآثاره على 

 األمن الدولي

 15/2/1997 فيدرالية روسيا

المحافظة على الوضع القانوني 
لمدينة القدس الشريف والتصدي 
بكل الوسائل الممكنة لكل 

الرامية إلى تغيير هويتها المحاوالت 
بما يشكل ذلك من تهديد خطير 

 لألمن ولعملية السالم في المنطقة

 5/3/1997 المغـــــــــــرب

 الالجئون واألشخاص المهجرون :
 مشكلة حادة في عالم اليوم

 10/3/1997 إيــــــــــــــــران

المحافظة على الوضع القانوني 
لمدينة القدس الشريف والتصدي 

كل الوسائل الممكنة لكل ب
المحاوالت الرامية إلى تغيير هويتها 
بما يشكل ذلك من تهديد خطير 

 لألمن ولعملية السالم في المنطقة

 10/3/1997 مصــــــــــــــــر

العقوبات االقتصادية : سالح 
سياسي لتجويع السكان وتهديد 

 لألمن اإلقليمي والسالم العالمي

 10/3/1997 العـــــــــــــــراق

دعم لبنان في جهوده الرامية إلى 
تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 1978الصادر في مارس  425

عقب العدوان اإلسرائيلي المكثف 
على جنوب لبنان والذي تسبب في 
المئات من الضحايا خصوصا 

 النساء واألطفال

 10/3/1997 لبنــــــــــــــــان 

 
 

يناقش المؤتمر جميع هذه الطلبات وإدراج البند الذي يحرز أكبر عدد من األصوات وسوف 
 تفوق أكثرية الثلثين كبند إضافي في جدول أعماله . 

 
 
 
 



 
 اجتماعات اللجان  -ثالثاً 

 
 

تجتمع في إطار المؤتمر السابع والتسعين لجنتان من لجان الدراسة الدائمة ، وذلك على النحو 
 التالي : 

 
 وهي لجنة القضايا السياسية واألمن الدولي ونزع السالح .  - اللجنة األولى .1

وسوف تجتمع هذه اللجنة لمناقشة البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر   ) التعاون 
من أجل االستقرار ...( وسوف تشكل اللجنة لجنة صياغة إلعداد مشروع قرار 

ة للمؤتمر. كذلك سيكون من ضمن مهام حول البند الرابع يقدم إلى الجلسة الختامي
اللجنة إجراء مناقشة للبند اإلضافي الذي سيقرر المؤتمر إدراجه في جدول أعماله 
ألن جميع الطلبات المقدمة ذات طابع سياسي وأمني تقع ضمن اختصاصات اللجنة 
. وفي جلستها األخيرة ستقوم اللجنة بانتخاب مكتبها المكون من رئيس ونائبين 

 س. للرئي
 

الرئيس الحالي للجنة هو السيد مارتينيز )أسبانيا( وقد انتهت مدة رئاسته للجنة . 
نائب الرئيس األول هو السيد سامبواغا ) اندونيسيا ( وهو مؤهل إلعادة االنتخاب . 
و منصب النائب للرئيس شاغر ألن السيدة ياكوبو      ) غانا ( التي كانت تشغل 

 رلمان بالدها . المنصب لم تعد عضواً في ب
 
 
 وهي لجنة التربية والعلوم والثقافة والبيئة .  - اللجنة الرابعة .2

ستناقش هذه اللجنة البند الخامس من جدول العمال ) التدابير المطلوبة لتغيير أنماط 
اإلنتاج واالستهالك أجل التنمية المستديمة ( . كذلك ستشكل اللجنة لجنة صياغة 

ل البند يرفع إلى الجلسة الختامية للمؤتمر . وستقوم اللجنة إلعداد مشروع قرار حو
 أيضاً بانتخاب أعضاء مكتبها المؤلف من الرئيس ونائبي الرئيس . 

 
الرئيس الحالي للجنة هو السيد تروبو ) األوروغواي ( وهو مؤهل إلعادة االنتخاب 

 واليته في. نائب الرئيس األول هو السيد لوستسين ) الدانمارك ( انتهت فترة 
المنصب . منصب نائب الرئيس الثاني شاغر بسبب استقالة السيدة داهالن ) 

 إندونيسيا ( من منصبها . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اجتماعات الدورة الستين بعد المائة لمجلس االتحاد البرلماني الدولي -رابعاً 
 

 
في إطار المؤتمر السابع والتسعين لالتحاد البرلماني الدولي اجتماعات الدورة الستين بعد تجري 

 المائة لمجلس االتحاد . وسوف تناقش الدورة جدول أعمال يتضمن البنود التالية : 
 
 إقرار جدول األعمال   - 1 
 للمجلس 159إقرار محاضر اجتماعات الدورة    - 2 
 97بانتخاب رئيس المؤتمر اقتراحات متعلقة   - 3 
 طلبات االنتساب واعادة االنتساب إلى االتحاد   - 4 
 تقرير اللجنة التنفيذية        
 في بعض الشعب الوطنية األوضاع   - 5 
 تقرير اللجنة التنفيذية        
 تقرير الرئيس   - 6 

 للمجلس 159حول أنشطته منذ الدورة  .أ
 حول أنشطة اللجنة التنفيذية .ب

  159المؤقت حول أنشطة االتحاد منذ دورة المجلس  ألمين العاماتقرير    - 7 
 1996النتائج المالية للسنة المالية   -   8 
  تقرير مدقق الحسابات       
 اسية لهيكلية االتحاد وطرق عملهمراجعة أس  -   9 
 تقرير اللجنة التنفيذية   
 التعاون مع نظام منظمة األمم المتحدة  .  - 10 
نتائج المؤتمر التخصصي حول موضوع " نحو شراكة بين الرجال والنساء في   - 11 

 ( 1997فيفري / -/ شباط 18-14) نيودلهي ، السياسة " 
/ تشرين  15) روما ، لذي عقد بمناسبة القمة العالمية للتغذيةنتائج يوم البرلمانيين ا  - 12 

 ( 1996نوفمبر / -الثاني 
نتائج الندوة البرلمانية الدولية آلسيا الوسطى وكزاخستان حول تنفيذ معاهدة منظمة    - 13 

فيفري  -/ شباط  22 - 20) أشاغابات ،  األمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل
/1997 .) 

 أنشطة اللجان والهيئات األخرى   - 14 
 لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين  (أ
 اجتماع النساء البرلمانيات (ب
 لجنة التنمية المستديمة (ج
في حوض البحر األبيض   اجتماع ممثلي األطراف في عملية األمن والتعاون  (د

 المتوسط
 لجنة القضايا المتعلقة بالشرق األوسط (ه
 اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع في قبرص (و
 اللجنة المكلفة بتشجيع احترام القانون اإلنساني الدولي (ز

  
   98المؤتمر البرلماني الدولي - 15
 ( 1997سبتمبر / -/ أيلول  16 - 11)القاهرة ،    

 إعداد جدول األعمال .أ



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

 المؤتمرات البرلمانية القادمة - 16
 المؤتمرات النظامية .أ
  المؤتمرات التخصصية .ب

 
وسوف يناقش المجلس بنود جدول أعماله في جلستين تعقد األولى منهما صباح يوم الخميس 

 .15/4/1997يوم الثالثاء الموافق قبل حفل افتتاح المؤتمر ، وتعقد الثانية قبل ظهر  10/4/1997الموافق 
 
 
 

 اجتماع ممثلي األطراف المشاركة في عملية األمن والتعاون في حوض البحر المتوسط 
 

 
لبحر ا يعقد االجتماع العاشر لممثلي األطراف المشاركين في عملية األمن والتعاون في حوض

لمناقشة التحضيرات  12/4/1997المتوسط في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم السبت الواقع في
 1999الجارية استعداداً للمؤتمر الثالث لألمن والتعاون في حوض المتوسط الذي سيعقد في تونس عام 

 . وسيناقش االجتماع جدول أعمال يتضمن البنود التالية :
 

 الجتماع العاشر. انتخاب رئيس ا .1
 اقرار جدول األعمال.  .2
مناقشة عامة حول الوضع الراهن واآلفاق بالنسبة لألمن والتعاون في المتوسط ، وإضفاء صفة  .3

 المؤسساتية على مؤتمر األمن والتعاون في حوض المتوسط . 
عقد في يالتحضيرات لالجتماع التخصصي األول للمؤتمر الثالث للتعاون واألمن في المتوسط الذي س .4

تكييف "    حول موضوع  1997يوليو / -/ تموز  4و  3مونت كارلو ) إمارة موناكو ( يومي 
سياسات العمالة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي في حوض البحر المتوسط من أجل التنمية التي 

 ". تخلق الوظائف كسبيل لتعزيز االستقرار االقليمي
للمؤتمر الثالث لألمن والتعاون في حوض المتوسط الذي سيعقد في تونس في أوائل عام التحضير  .5

 ، ولالجتماعات الوسيطة حول مواضيع المؤتمر .  1999
 ما يستجد من أعمال .   .6

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 االجتماع التنسيقي للوفود العربيـــة
 
 
 

لعربية المشاركة في المؤتمر السابع والتسعين اجتماعا تشاوريا لتنسيق تعقد الوفود البرلمانية ا
   مواقفها حول مختلف القضايا المعروضة أمام المؤتمر.

 
 وتقترح األمانة العامة لالتحاد أن يناقش االجتماع األمور التالية :

 
 إقرار جدول األعمال.1

 
 البند اإلضافي في جدول أعمال المؤتمر.2

 
 ) تنسيق الجهود العربية إلنجاح الطلب العربي حول موضوع القدس(

 
 انتخاب مكاتب لجان الدراسة:.3

 
 وأحد نائبي الرئيس ( -اللجنة األولى ) اللجنة السياسية ( ) رئيس اللجنة 

 نائبين للرئيس( -اللجنة الرابعة ) لجنة التربية والعلوم والثقافة والبيئة 
الدكتور حمود الرقبة ) من الكويت ( بدال عن الدكتور ناصر صرخوه  تأكيد ترشيح -لجنة البيئة 

 ) من الكويت ( الذي لم يعد عضوا في البرلمان.
 
 دراسة إمكانية إصدار بيان تضامني مع لبنان بمناسبة الذكرى األولى لمجزرة قانا. .4

 
 لمجلس االتحاد والمؤتمر السابع في القاهرة. 28توضيحات حول انعقاد الدورة .5

 
 ما يستجد من أعمال..6

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ابريل /  -/نيسان 9من بعد ظهر يوم األربعاء الموافق    19:00  -  17:30موعد االجتماع الساعة  
1997. 

 
 الطابق الثاني من مقر االجتماعات.   A   /IIمكان االجتماع  القاعة  
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