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 مقدمة :
  

اجتماعات  -بنغالدش – دكايف مدينة   انعقدت 05/04/2017إىل  01يف الفرتة من     
للمجلس  200واجتماعات الدورة  ،والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل السادسةاجلمعية 

 وحضر. االحتادوفود برملانية متثل الربملاانت األعضاء يف  الفعالياتيف هذه  وشاركت. احلاكم لالحتاد
منظمات األمم املتحدة، واملنظمات بصفة عضو مشارك أو مراقب ممثلو العديد من  ،االجتماعات

، قليميةإلوممثلو املنظمات الربملانية ا ،والبنك الدويل ،الدولية األخرى املختصة كالصليب األمحر الدويل
مريكا الالتينية، والربملان أ فريقي، واحتاد برملاانتاإلالربملاين  االحتاد، و الربملاين العريب االحتادومن بينها 

 االورويب .... وغريها.
 

 التقرير هذا ،ويسر األمانة العامة لالحتاد أن تقدم لألخوة أعضاء الوفود الربملانية العربية    
 ،تداوهلا يف هذه االجتماعات متأهم القضااي اليت  ، ودكاألبرز وقائع اجتماعات  عرضا   يقدم الذي

أن تتلقى أية مالحظات أو اقرتاحات حتاد الاألمانة العامة ل ويسر .عنه من نتائج وقرارات وما متخضت
تعميما   ،مستقبلية تقاريرأية  إعدادليتسىن لنا أخذها عند  ،التقرير ومضمونه هذا على أسلوب إعداد 

 املرجوة. إىل األهدافللفائدة ووصوال  
 

*        *       * 
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 :حفل االفتتاح – أوال  

 
للجمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل يف برملان بنغالدش يف دكا عند الساعة  136مت افتتاح الدورة 

 آايت مباركةتالوة  مت، ابلنشيد الوطين، 2017نيسان / أبريل  01من مساء يوم السبت الواقع يف  19:30
 مساحة الشيخ جميب الرمحن. من الذكر احلكيم.بعد ذلك مت عرض فيديو مرئي حول أب األمة يف بنغالدش

بنغالديش  أعمال املؤمتر السيدة املوقرة الشيخة حسينة، رئيسة وزراء حكومة مجهورية راعيةوقد ألقت 
 ابملشاركني احلاضرين مجيعا يف بنغالدش. رحبت يف بدايتهاكلمة   الشعبية،

فالدميقراطية وحدها ، الدميقراطيةة اترخيية عن بالدها والصعوابت اليت واجهتها من أجل حتقيق مث عرضت حمل
تطال العامل مث انتقلت إىل أزمة اجلوع اليت .هي اليت تضمن حياة مزدهرة تليب االحتياجات األساسية للشعب

وأكدت أن  األرض مليئة جبميع املوارد الالزمة الستمرار وبقاء اجلنس البشري. لذلك ، النامي واحلرمان فيه
دعم والرمحة املتبادلة وروح األخوة ميكن أن جيعل العامل خاليًا من اجلوع بكل فوجود القليل من التعاطف وال

 سهولة.   
وأضافت إن البشرية تواجه رذائل جديدة، فاإلرهاب والقتال حيصدان أرواح البشر، وطريق السالم مسدود 

 بشكل خطري. 
تزام ابلتعهدات ملوازنة اآلاثر السلبية من دون وتطرقت إىل  تغري املناخ العاملي والتأثري السليب لتغري املناخ، واالل

 أتجيل. 
 ما فتئنا نعمل بال هوادة لبناء بلد دميقراطي خال من الفقر، لبناء بلدو يف بنغالديش، العمل جاٍر   وأكدت أن

اإلعالم اجلماهريي املستقلة والنابضة ابحلياة كمراقبني يف النظام  لعادل وغري طائفي. وإذ تعمل وسائ
 .الدميقراطي

االقتصادية واالجتماعية، واهلدف  هو جعل بنغالديش  اجملاالتمعتربة أّن بنغالديش حققت جناحًا ابهراً يف 
 .2041، وبلًد متقدماً ومزدهراً حبلول عام 2021بلداً متوسط الدخل حبلول عام 



5 

 

 السري قدماً يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة لالستفادة من جناح األهداف اإلمنائية ... كما أكدت
على التزام بنغالدش ابملمارسات والقيم  مؤكدةً عن فخرها ابملؤسسات الدستورية وبرؤسائها  وعربت أخرياً 
 .الدميقراطية

 مة لالنسانية وختمت كلمتها ابلرتحيب جمدداً ابحلضور والتوفيق يف املداوالت خد
كلمة ، قد ألقت   السيدة الدكتورة شريين شارمني تشودري، رئيس برملان بنغالديش هذا وكانت

يف دكا، يف بنغالديش.  136ابلرتحيب ابملشاركني يف اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل يف دورته  استهلتها
 وعلى إاتحة الفرصة لتنظيم هذه اجلمعية يف بنغالديش. 

وشكرت السيدة رئيسة جملس الوزراء الشيخة حسينة على توجيهاهتا ودعمها القيمني. وهنأت رئيس االحتاد 
الربملاين الدويل على جناحه ، كما شكرت أعضاء الربملان يف بنغالديش، ومسؤويل وموظفي أمانة الربملان على 

يف بنغالديش على دعمها  واجلهات املعنيةملعنية واالحتاد الربملاين الدويل على تعاونه ومجيع الوزارات ا ،تعاوهنم
 شعب بنغالديش على دعمه.  وشكرتلتنظيم هذا املؤمتر، 

ىل املشاركني متغنية ببنغالدش بلد اجلمال والثقافة والتاريخ والعراقة . مث قدمت حملة اترخيية عن اتريخ ‘وتوجهت 
 . فةكابنغالدش بعد االستقالل عارضة إجنازات بلدها على الصعد  

إن الدميقراطية الربملانية يف بنغالديش اليت ترعى قيم سيادة القانون واحلرايت األساسية وحقوق  مث حتدثت عن
وحتقيق أهداف التنمية  ،اإلنسان. حيث تكون العدالة االقتصادية واالجتماعية والسياسية مضمونة للجميع

 املستدامة إلحداث تغيريات جوهرية يف حياة شعب بنغالدش.
 وأضافت أن العوملة تفرض علينا حتدايت خطرية. فالوترية املتغرية للعوملة ختلق نظاماً جديداً لالقتصادات          
 الناشئة والتكنولوجيا والتنمية، والقضااي املتعلقة أبزمة الطاقة والتطور السريع للتكنولوجيا اليت تستلزم األمن     
 االقتصادي والسالم واألمن واهلجرة وما إىل ذلك من األمور اليت تتجاوز    السيرباين، والتغري املناخي والركود  
 احلدود الوطنية. كما أن تغري املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر من القضااي اليت ستؤثر علينا    
 مجيعاً، وجيب مواجهتها.   

ورأت أن  على الربملانيني أن أيخذوا يف االعتبار األمناط االقتصادية املتغرية اليت تعمق الرتابط، وإمكانية خلق 
كاالحتاد   على املنتدايتفرص أكرب للتطورات البشرية، واالندماج االجتماعي، وإاتحة الفرص للشباب إذ 
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املشرتكة قدمًا حنو األمام، وتسخري مواردان لتحقيق الربملاين الدويل تسهيل احملاداثت اليت تسمح بدفع رؤيتنا 
 .أقصى قدر من الرفاه للشعب عرب األمم. لذا، جيب أن تتحقق الدميقراطية

واعتربت أن هذه اجلمعية العامة تتيح  فرصة ممتازة إلجراء حوارات وتفاعالت قيمة للسعي إىل حتقيق أهدافنا 
 املشرتكة وتعزيز الدميقراطية الربملانية. 

وختمت كالمها أن لغة سياستنا حنن َمن يقررها، لذلك فلتكن لغة سياستنا هي بناء عامل عادل وشامل  
 وسلمي. 

السياسية ابلنيابة عن االمني  للشؤون املساعد العام األمني جينكا، مريوسالف بعدها ألقى السيد
 العامل أحناء مجيع منالذين قدموا  ومجيع الدويل الربملاين االحتادوجه فيها التحية إىل رسالة  العام لألمم املتحدة

 .استضافته على شبنغالد وحكومة شعب شكرو . هذا الوقت ابلذاتيف و من أجل هذا التجمع املهم 
 اليوم معاً  إجنازه ميكننا , وحول ماالدويل الربملاين واالحتاد املتحدة األمم بني العالقات على كبرية  أمهية علقمث  
 .أعمالنا جدول من خالل العامل، أحناء مجيع يف

. األول املقام يف واألزمات الصراعات منع على جديد تركيز وإىل - السالم أجل من الدبلوماسية زايدة إىلودعا 
 املستدامة، لتنميةل 203جدول أعمال  خاللمن  من مكان كل  يف املعيشية الظروف حتسني علىإذ أكد العمل 

  املناخ تغري بشأن ابريس اتفاق تنفيذ يف قدماً  واملضي
 العاملي، الصعيد على املساواة عدم معاجلةوختم أن  أحد العوامل األساسية لتحقيق التقدم سيكون موضوع 

 ولية وسالماً ".ومش رمحة أكثر عاملمتطلعا إىل خلق 
وأعرب رّحب ابحلضور كلمة مث ألقى معايل االستاذ صابر شودري، رئيس االحتاد الربملاين الدويل  

عن فخره ببنغالدش وأبدى إعجابه ابملشاركة الكبرية للوفود وانّه حدث عظيم لبنغالدش. كما عرب عن تقديره 
جلهود رئيس احلكومة والرملان على جهودهم إلجناح عمل اجلمعية ، مثّ ذّكر بتاريخ انضمام بنغالدش إىل االحتاد 

دم الذي أحرزته بنغالدش يف جمال متكني املرأة من جهة، ، عارضاً بعد ذلك للتق1972الربملاين الدويل يف عام 
 والتقدم االقتصادي املطّرد من جهة أخرى إىل حتسن الوضع املعيشي العام يف بنغالدش.

وأشار إىل التقدم امللحوظ يف جمال الطاقة والتعليم اجليد واستخدام التكنولوجيا واالنرتنت والتقدم يف اخلدمات 
 املصرفية. 
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بنغالدش تعمل ضمن أهداف التنمية املستدامة مرّكزة على املؤسسات الفعالة والشفافية واحلوكمة وأضاف أن 
الرشيدة داعياً اجملتمعني إىل االستفادة من التجربة البنغالدشية يف خدمة اجملتمعات اإلنسانية مؤكداً على التنوع 

 تعددية والتنوّع. يف اجملتمعات وأن الربملان البنغالدشي قد أقّر قانوانً بعزز ال
برؤية جديدة واتفاق ابريس بشأن تغري  2015وأشار إىل االتفاقيات العاملية حول مستجمعات املياه يف عام 

املناخ ومشاركة االحتاد الربملاين الدويل عرب األمم املتحدة هبذه األمور من أجل التنمية املستدامة، إذ يشجع 
األحداث اإلقليمية بشأن أهداف التنمية املستدامة ، مؤّكداً أّن الشراكات االحتاد الربملاين الدويل على استضافة 

، وأن عالقة االحتاد الربملاين الدويل تتوسع وتتعمق يف األمم 2030ستكون احلجر األساس يف جدول أعمال 
خفف من حدة الفقر يف  ممااملتحدة على مستوى الشراكة، وأضاف أن العامل يعيش أكثر ترابطًا اقتصاداًي 

 العامل. وهو مرتابط بواسطة شبكة االنرتنت إذ صارت املعرفة مبتناول اجلميع ورفع مستوى التعبري عن الرأي.
ورؤى متنع التطرف الديين واإلحباط . إجراءات تصحيحية يتطلب العاملي للتكامل احلايل املسار فإن ذلك، ومع

 .لدى اجملتمعات
 .للجميع والرفاه الكرامة حتقيق: املساواة عدم جلةمعا وانتقل إىل موضوع:

 الثروة هذه ولكن العامل، يف الفقر كل  على للقضاء كافية  ثروة هناك أن إىل املتحدة األمم إحصاءات تشريإذ 
 .األخرى املساواة عدم أشكالكل   وتشمل. متساوٍ  غري بشكل موزعة

 مبادئ أن بقوةو  الدويل الربملاين االحتاد يؤمنإذ . وأمهية مالئمة أكثر تصبح للدميقراطية العليا املثل وأضاف أن
 .واالزدهار للتقدم الضروري األساس تظلوكمة الرشيدة احلو  ،الكرامة ،اإلنسان حقوق ،الدميقراطية
 حل إىل التوصل أجل من السياسي احلوار تعزيز يف أكرب أمهية ملا هلا من الربملانية الدبلوماسية وأكد على 

 ايئسة.و  احلل على مستعصية تبدو اليت تلك حىت للنزاع، سلمي
 إىل الرامية اجلهود يتم رفض عندما موقفاً  يتخذ أن سياسية، منظمة بوصفه الدويل، الربملاين االحتاد على وجيب
. احملتلة الفلسطينية األراضي يف إسرائيل جانب من جديدة مستوطنات وإننا إذ ندين بشدة بناء السالم، ضمان
 وإهناء الكورية، اجلزيرة شبه يف والسالم الفلسطيين، اإلسرائيلي الصراع يف الدولتني حبل التزامنا ونكرر لندعو
 .نمارمي يف الروهينجا مسلمي اضطهاد وإهناء اليمن، يف املتفاقمة لألزمة حل وإجياد ،ةسوري يف الصراع
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نا نتضامن فإن املبدأ، حيث ومن. العميق القلق على يبعث أمرهو  السلطات من كما أن جتريد الربملان الفنزويلي
 .عندما يتم إعاقتها أو عرقلتها الربملاانت مع

وتطرق إىل اجملاعة وإىل جهود األمني العام لألمم املتحدة ملواجهة هذه األزمة، وقبل أن خيتم رحب ابلدول 
 املنضمة حديثا إىل االحتاد الربملاين الدويل.

 املرأةشراك وإ للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل بشأن قرارات عتمدست أيضاً  اجلمعية هذه يفأكد و 
  طارئة. بنود مقرتحات جمموعة إىل واستناداً . للتنمية كمحرك  املايل الصعيد على
 اإلنرتنت شبكة على تلفزيونية قناة إطالق هو األول. اجلمعية هذه شهدمهاست أساسيتني مبادرتني عن أعلنو 

 .كجمعية خضراء  دكا يف 136الـــ  اجلمعية جبعل الثاينو الدويل،  الربملاين لالحتاد مكرسة
 .ونتائج إجيابية مثمرة ومبداوالتوختم كالمه ابلتمين للوفود ابلتمتع حبسن الضيافة البنغالدشية 
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 بعد املائة للمجلس احلاكم: املئتنياجتماعات الدورة  - اثنيا  
 

للمجلس احلاكم  املئتني اجتماعات الدورة  ،والثالثني بعد املائة الســـــادســـــةاجلمعية  إطاريف  انعقدت
 :دكايف مدينة  للمؤمترات الدويل بنغاابندو مركزيف  ،الربملاين الدويللالحتاد 

 البنود التالية:املتضمن  ،200 اجمللسجدول أعمال  ومتت املوافقة على 
 .األعمال جدول إقرار .1
  .للمجلس احلاكم 199 للدورة املوجزة احملاضر على املوافقة .2
 .136 اجلمعية العامة رئيس النتخاب مقرتحات .3
 :الدويل الربملاين االحتاد بعضوية املتصلة املسائل .4
 .الدويل الربملاين االحتاد إىل العضوية وإعادة العضوية طلبات( أ)  
 .األعضاء بعض حالة( ب) 
 .املراقب وضع( ج) 
 :الرئيس تقرير .5
 .جلس احلاكمملل 199 الدورة منذ أنشطته حول( أ) 
 .التنفيذية اللجنة حول أنشطة (ب) 
 .2016 عام يف الدويل الربملاين االحتاد أنشطة عن العام لألمني السنوي التقرير .6
 .الدويل الربملاين لالحتاد األخريةاملتخصصة  االجتماعات عن تقارير .7
 .2021-2017عن األعوام  الدويل الربملاين االحتاد اسرتاتيجية تنفيذ .8
 .املتحدة األمم منظومة مع التعاون .9

 .2016عن العام  املالية النتائج .10
 :األخرى واهليئات اللجان أنشطة .11
 .الربملانيات النساء منتدى( أ) 
 .للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة( ب) 
 .األوسط الشرق شؤون جلنة( ج) 
 .لقربص امليسرين جمموعة( د) 
 .اإلنساين الدويل القانون احرتام تعزيز جلنة( ه) 
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 .اجلندرية الشراكة جمموعة( و) 
 والوليد األم وصحة اإليدز، /البشرية املناعة نقص بفريوساجملموعة االستشارية املعنية ( ز) 

 .الطفل وصحة
 .الشباب الربملانيني منتدى( ح) 

أكتوبر/ تشرين  18-14 بطرسبورغ، سانت) الدويل الربملاين لالحتاد 137 اجلمعية العامة .12
 .(2017 األول

 :اجتماعات الربملان الدويل املستقبلية .13
 .النظامية االجتماعات( أ) 
 .املناسبات من وغريها ،املتخصصة االجتماعات( ب) 

 .الدويل الربملاين الحتادا وقواعد األساسي النظام على تعديالت .14
 .التنفيذية اللجنة انتخاابت .15

 (كما احل للمجلس الداخلي النظام من 39و 38و 37 والقواعد األساسي النظام من( K) 21 املادة راجع) 
 

ا القرارات الالزمة، وفيما يلي أعماله يف عدة جلسات، واختذ حوهلانقش اجمللس بنود جدول 
 عرض موجز ألبرز قرارات اجمللس:

 
 املوافقة على جدول االعمال. .1
 احلاكم.للمجلس  199املوافقة على احملاضر املوجزة للدورة  .2
 .136 العامةاملوافقة على ترأس رئيس الربملان البنغايل اجلمعية  .3
 املوافقة على تقرير رئيس االحتاد الربملاين الدويل. .4
 املوافقة على التقرير السنوي لألمني العام لالحتاد الربملاين الدويل. .5
 املوافقة على تقارير االجتماعات املتخصصة لالحتاد الربملاين الدويل. .6
تشرين  18-14بطرسربغ / روسيا االحتادية  : يف مدينة سان137العامة اجلمعية عقد  .7

 .2017األول / أكتوبر 
 املوافقة على التعديالت على النظام األساسي ولوائح االحتاد الربملاين الدويل. .8
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املوافقة على انتخاب الدكتور علي عبد العال، رئيس جملس النواب املصري، عضواُ للجنة  .9
 ممثل اجملموعة الربملانية العربية. التنفيذية

 .للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة يف عضويناملوافقة على انتخاب  .10
 .(مايل) درام. م السيدة •
 (زمبابوي) Ms. B. Nhambu هنامبو. ب السيدة •
 .األوسط الشرقشؤون  جلنة يف أعضاء ثالثةاملوافقة على انتخاب  .11

 .(كندا)  Ms. S. Ataullahjan أتوجلان. س السيدة •
 .(مصر) Ms. R. Elwani علواين. ر السيدة •
 السيدة ن. اختري ) بنغالدش(. •

 املتضمن: هذه وقد متت املوافقة على تقرير جلنة شؤون الشرق األوسط
نيسان/أبريل، وحضر كال اجللستني رئيسة اللجنة السيدة ابسكال الليندي  3و 1عقد اللجنة جلستني بتاريخ 

جولييت )من فرنســا(، والســيد األمحد )من فلســطني(، والســيد احملرزي )من اإلمارات )من تشــيلي(، والســيدة 
 العربية املتحدة(.

اســـتعرضـــت اللجنة الوضـــع يف الشـــرق األوســـط والحظت أن الصـــورة احلالية ليســـت واعدة، الســـيما يف العراق 
جلهود ملتابعة احلوار من خالل وســــورية واليمن. وشــــجعت االحتاد الربملاين الدويل على االســــتمرار ببذل اوليبيا 

اإلســرائيلية يف ظل ضــوء تبين الكنيســت -مشــاريعه للســالم. كما اســتعرضــت اللجنة آخر التطورات الفلســطينية
ســــمى "قانون التنظيم" والذي انتهك القانون الدويل وقّلص من احتمال حل الدولتني. 

ن
اإلســــرائيلي للتشــــريع امل

ه رئيس االحتاد الربملاين الدويل والذي استنكر فيه تبين هذا القانون قائاًل وأقر أعضاء اللجنة البيان الذي أصدر 
إن هذا القانون ســــــــــيؤدي يف هناية املطاف إىل زايدة عدم اســــــــــتقرار وانعدام األمن يف املنطقة أبســــــــــرها وخارج 

إلســـــرائيلي أتييداً ابإلمجاع من أعضـــــاء الكنيســـــت ا يلقىحدودها. والحظت اللجنة أيضـــــاً أن هذا القانون مل 
وأشـــــــــادوا جبهود رئيس االحتاد الربملاين الدويل واألمني العام حلّث الكنيســـــــــت على إلغاء هذا القانون. وطلبت 

 اللجنة من رئيس االحتاد الربملاين الدويل واألمني العام متابعة بذل مثل هذه اجلهود. 
لمضـــــــــــي قندماً بعملها يف حماولٍة منها وعلى الرغم من هذه الصـــــــــــورة القامتة، فقد أكدت اللجنة عزمها جمدداً ل

الدوليني والقيادة  الشركاءللحد من الصراع يف الشرق األوسط. كما تلقت اللجنة مزيداً من الدعم من خمتلف 
الربملانية اإلسرائيلية، اليت اعتربت مشاريع اللجنة للسالم كمبادرة إجيابية حترز حالياً تقدماً يف عملية السالم يف 

وقد تلقت اللجنة رســـــــالة أتكيد من رئيس الكنيســـــــت وأحد أعضـــــــاء الربملان، حيث أكد  .طالشـــــــرق األوســـــــ
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عن دعمه للنهج  األمحداملنطقة. كما عرب الســــــــــــــيد  يف مجيع احناءكالمها على االلتزام ابلعمل على بناء الثقة 
 . ازاء دعمها ملشاريع السالمالذي تتبعه اللجنة 

، ومشلت هذه اخلطة عقد اجتماع اثن للطاولة املســــــــــــــتديرة 2017ام وأقرت اللجنة خطة العمل املقرتحة لع
العلوم والتكنولوجيا  حولحول املياه، وأتســـيس شـــبكة برملانية حول املياه، وتقد  مقرتح لعقد طاولة مســـتديرة 

اإلجراءات املقرتحة من أجل اجتماع اللجنة يف ســــــــان بطرســــــــربم. وطلبت اللجنة من األمني العام  ووالطاقة، 
 لتشاور مع أعضاء اللجنة بغية حتديد كيفية وتوقيت تنفيذ خمتلف املبادرات املخطط هلا. ا

وأظهرت اللجنة اهتماماً كبرياً بتقدم عمل االحتاد الربملاين الدويل للحد من التطرف العنيف، خصــــــــــوصــــــــــاً من 
ل بعد ابعتبارها أحد الدوافع الرئيســــــية للتط رف العنيف. كما انقشــــــت خالل هنجه جتاه الصــــــراعات اليت مل حتن

اللجنة الوضع املتأزم يف سورية، حيث ستدفع ابجتاه إنشاء ممرات إنسانية لتخفيف معاانة العديد من املهجرين 
 يف سورية. 

وعربت اللجنة عن رغبتها بتشــــــــــجيع الربملانيني الشــــــــــباب للمشــــــــــاركة بفعالية أكثر يف أعماهلا وذلك من أجل 
  إضفاء طابع شبايب على أنشطتها.

وأكدت اللجنة جمدداً على تعهدها مبواصــــــلة املشــــــاورات وتســــــهيل احلوار، وإجياد الطرق اليت ميكن من خالهلا 
للربملانيني العمل من أجل حتقيق الســــــالم واســــــتدامته يف املنطقة، مهما كانت متواضــــــعة. كما جددت التأكيد 

وحقوق اإلنســـان عند حماربة عدم املســـاواة. على أنه ينبغي جماهبة الظروف الســـلبية ابلرؤية اإلجيابية، خصـــوصـــاً 
. وقد شــــــــــــــجعت اللجنة احلوار بني مجيع واألكثر  هذا كله حباجة إىل معاجلة فعالة كل  وابألخص األطفال 

 األطراف إلجياد حلول سياسية لألزمة السورية. 
 

 2017جدول األعمال املقرتح ألنشطة اللجنة يف عام 
 

 املراجع واملعلومات العامة
مبناســــبة انعقاد اجلمعية العامة  2016أقّرت اللجنة، يف جلســــتها املنعقدة يف جنيف يف تشــــرين األول/أكتوبر 

، نتائج اجتماعها األول للطاولة املستديرة حول املياه املنعقد خالل شهري أاير/مايو وحزيران/ 135يف دورهتا 
بغية احلصـــــــــول على صـــــــــورة موجزة عن يف جنيف، والذي عكس روح التفاهم وحســـــــــن النّية. و  2016يونيو 

 اآلليات املتوخاة لتنفيذ توصياهتا، فقد طلبت اللجنة من األمانة وضع جدول أعمال قبل هناية العام. 
 االجتماع الثاين للطاولة املستديرة )يؤكد الحقاً اتريخ االجتماع ومكان انعقاده( -1
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تديرة حول املياه لعقـد أكدت اللجنة جمدداً على القرار الذي اختذته يف االجتماع ا ألول للطاولة املســــــــــــــ
اجتماع اثٍن للطاولة املستديرة من أجل مناقشة التوصيات وخطط التنفيذ. وسيعتمد نطاق أنشطة اللجنة 

 على مواردها التمويلية األساسية ومجع متويل إضايف من أجل املشاريع املتفق عليها.
 أتسيس شبكة برملانية يف الشرق األوسط حول املياه -2

ســـــيكون الغرض من الشـــــبكة أتســـــيس ممارســـــات جمتمعية. وســـــتكون الشـــــبكة الربملانية حول املياه منصـــــًة 
 لتبادل املمارسات اجليدة يف التشريعات املتعلقة ابملياه واستهالكها. 

اقرتاح عقــد االجتمــاع األول للشــــــــــــــبكــة الربملــانيــة حول امليــاه )يؤكــد الحقــًا اتريخ االجتمــاع ومكــان  -3
 انعقاده(

ملناقشــة برانمج العمل وتلّقي برامج خمصــصــة لتعزيز القدرات بشــأن قضــااي املياه  الفرصــة االجتماعســيتيح 
 واالستدامة.

 (2017اجتماع اللجنة يف سان بطرسربم )تشرين األول/أكتوبر  -4

لشرق األوسط ستقدم الشبكة الربملانية حول املياه تقاريرها إىل جلنة االحتاد الربملاين الدويل املعنية بقضااي ا
الطالعها على أعماهلا والتقدم الذي حترزه حىت اترخيه. كما ميكن أن تشـــــــــــــمل التقارير ردود فعل البلدان 
الرائدة اليت تســتخدم أســســاً قانونية وســياســات معينة، فضــاًل عن إشــراك أصــحاب املصــلحة، لوضــع خطة 

 لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
 رة حول العلوم والتكنولوجيا والطاقةمقرتح لعقد اجتماع طاولة مستدي -5

اعتماداً على آلية هنج اجتماع الطاولة املســتديرة وجتاربه، ميكن للجنة قضــااي الشــرق األوســط أن تنظر يف 
اتباع هنج مواز، من خالل عقد االجتماع األول للطاولة املســــــــــــــتديرة حول العلوم والتكنولوجيا والطاقة، 

عه االحتاد الربملاين الدويل مع منظمة ســـــــرين، وبرانجمهما للعلم من أجل بدعم من االتفاق اجلديد الذي وق
السالم. وسيكون هنج اللجنة متمثالً ببناء أسس حوار تعاون إقليمي، مدفوعاً أبهداف التنمية املستدامة 

 .والعلوم ابعتبارها العامل الرئيسي املشرتك لتنفيذها
 

 
 .الدويل اإلنساين القانون احرتام تعزيز جلنة يف عضواملوافقة على انتخاب  .12

 .(السعودية العربية اململكة) اخلثالنالدكتور صاحل  السيد •
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 والثالثني بعد املائة: السادسةجدول أعمال اجلمعية  - اثلثا   
 

 بنغاابندو مركزيف  ،والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل الســــــادســــــةاجلمعية  اجتماعات عقدت
 :دكايف مدينة  للمؤمترات الدويل

 البنود التالية: املتضمن 136جدول أعمال اجلمعية  متت املوافقة على
 .136انتخاب رئيس ونواب رئيس اجلمعية العامة  .1
 يف جدول أعمال اجلمعية العامة. طارىءالنظر يف طلبات إدراج بند  .2
 املساواة: حتقيق يف الكرامة والرفاه للجميع. معاجلة عدمنقاش عام حول  .3
دور الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة )اللجنة الدائمة  .4

 .(ألمن الدولينياللسلم و 
(، ال سيما اإلشراك املايل SDGsعلى أهداف التنمية املستدامة )املعزز تشجيع التعاون الدويل  .5

 .)اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة( حمركا للتنمية للمرأة بوصفها
  تقارير اللجان الدائمة. .6
 ،، واللجنة الدائمة للتنمية املستدامةألمن الدولينياللسلم و جنة الدائمة املعنية للاملوافقة على البنود  .7

 .وتعيني املقررين 138الـــالعامة والتمويل والتجارة للجمعية 
 التعديالت على النظام األساسي والقواعد لالحتاد الربملاين الدويل. .8

 
كما القرارات الالزمة،   حوهلاانقشت اجلمعية بنود جدول أعماهلا يف عدة جلسات، واختذت 

اجللسة بعرض  وافتتحت .05/05/2017الواقع يف  األربعاءعقدت جلستها اخلتامية بعد ظهر يوم 
مشاريع القرارات الواردة من جلان الدراسة األربع اليت تعاقب مقرروها على منصة اجلمعية وعرضوا تلك 

 وأقرت. مبوافقة اجلمعية اليت حظيت املشاريع
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 ،اجليوسياسيةعمال اجلمعية تعاقب على منصة اجلمعية ممثلو اجملموعات أختتام اعن  اإلعالنوقبل 
 احلبيبمعايل األستاذ ، بصفته ممثل عن  السيد رشيد العبديموعة الربملانية العربية اجمل ابسمحيث حتدث 

لرائسة االحتاد الربملاين  عن شكرهم اعربو أ وقد، املغريب، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب املالكي
 سهم يف اجناحه.أ ما ر،على حسن تنظيم املؤمت اإلداري وجهازهالدويل وأمانته العامة 
اجملموعات  ملمثلي م، عن شكره االحتاد الربملاين الدويلرئيس و رئيس اجلمعية،  أعربتوبعد ذلك 

 .136اعمال اجلمعية  اختتامعلن أمث ، واملشاركني كافة اجليوسياسية
 

 وفيما يلي موجز عن القرارات الصادرة:
 

 :135رائسة اجلمعية ـ  1
يعترب رؤساء و  رئيس الربملاين البنغايل الدكتورة شريي شارمن شودري، رائسة اجلمعية  توىل  

 الوفود املشاركة نواابً للرئيس.
 :البند الطارىءـ  2
 متت املوافقة على قرار البند الطارىء حتت عنوان :  

 العمل الدويل العاجل إلنقاذ ماليني الناس من اجملاعة واجلفاف
 يف أجزاء من أفريقيا واليمن

 لالحتاد الربملاين الدويل بتوافق اآلراء 136القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة 
 (2017نيسان / أبريل  4)دكا، 

 
 1لالحتاد الربملاين الدويل 136إن اجلمعية               

 
حيث يواجه إذ يســــــــاورها ابلإ القلق إزاء احلالة اإلنســــــــانية يف شــــــــرق أفريقيا والقرن األفريقي ونيجرياي واليمن، 

املاليني من البشر التهديد احلقيقي املتمثل يف اجملاعة بسبب اجلوع واجلفاف، والظروف الصعبة النعدام األمن 
 الغذائي،

 

                                                 

 املنطوق من 11 و 6 والفقرتني الديباجة، من 6 و 5 الفقرتني على حتفظه عن اهلند وفد أعرب 1
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وإذ تالحظ أن بعض هذه الدول تواجه اجلفاف للســـــــــــــنة الثالثة على التوايل والذي يســـــــــــــبب العطش واجلوع، 
 نشر األمراض ويؤدي إىل حتركات سكانية واسعة النطاق،ويهلك الثروة احليوانية، ويدمر سبل العيش، وي

 
بلدان يف العامل مضيفة لالجئني، وأن الالجئني معرضون  10وإذ تالحظ كذلك أن إثيوبيا وكينيا من بني أكرب 

 بشكل خاص لألزمة الراهنة،
اليت تؤثر على أكثر من  وإذ تعرب عن تقديرها لنداء األمم املتحدة ابختاذ إجراءات دولية عاجلة ملعاجلة احلالة

 مليون نسمة، وإذ تسلم أبن أجزاء أخرى من أفريقيا تواجه انعدام األمن الغذائي واجلفاف، 20
وإذ تضـــــــع يف اعتبارها الدعوة إىل العمل العاملي املتضـــــــافر الذي صـــــــدر خالل تقرير إىل جملس األمن من قبل 

بعد زايرة  2017آذار / مارس  10تيفن أوبراين، يف وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشـــؤون اإلنســـانية، ســـ
البلدان اليت تواجه اجملاعة أو املعرضـــــــــــة خلطر اجملاعة، عقب دعوة ســـــــــــابقة اختذها األمني العام لألمم املتحدة، 

 ،2017شباط / فرباير  22أنطونيو غوترييس، يف 
أن اجملتمع الدويل  2017ذ بداية عام وإذ يثري جزعها العميق أن وكيل األمني العام لألمم املتحدة الحظ من

"يواجه أكرب أزمة إنســــــــــــانية منذ إنشــــــــــــاء األمم املتحدة"، وإذ تعرتف متاماً أن اآلاثر الكارثية للنزاع العنيف يف 
 خلق اجملاعة ينبغي أن تثري قلقاً عاملياً، ليس فقط ابلنسبة للبلدان املتضررة مباشرة،

جابة اجملتمع الدويل يف معاجلة احلالة اإلنســـــــــــــــانية يف البلدان املتأثرة وإذ تعرب عن ابلإ قلقها إزاء بطء اســــــــــــــت
ابجملاعة واجلفاف، من حيث تعبئة املوارد لتقد  املعونة الغوثية وغريها من أشكال املساعدة للسكان والسكان 

 املتضررين،
ن االحرتار العاملي أسـهمت وإذ تعرتف أن عدم سـقوط األمطار والظواهر اجلوية املتغرية النامجة إىل حد كبري ع

 يف اجلفاف الذي حدث يف شرق أفريقيا والقرن األفريقي،
وإذ تضـــع يف اعتبارها أمهية احلق يف الغذاء، الذي يشـــمله ضـــمناً اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســـان الصـــادر عن 

ق يف الغذاء، مبا يف ذلك األمم املتحدة، وأنه ال ميكن التمتع ابحلق يف احلياة واحلق يف الصــــــحة إال إذا كان احل
 احلصول على املياه النظيفة، مضموانً،

وإذ تضـــــع يف اعتبارها االلتزامات اليت قطعها قادة مجيع الدول األعضـــــاء يف األمم املتحدة يف أيلول / ســـــبتمرب 
 /2، مبا يف ذلك بوجه خاص اهلدف رقم /2030بتحقيق أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة حبلول عام  2015
 املتعلق ابملياه النظيفة واملرافق الصحية، /6ابلقضاء على اجلوع واهلدف رقم /املتعلق 
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وإذ ترحب ابلتدابري املتخذة واجلهود اليت تبذهلا حكومات البلدان املتضــــــــــــــررة من اجملاعة واجلفاف، والوكاالت 
من اجملاعة ومكافحتها املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، واالحتاد األورويب واملنظمات غري احلكومية للتخفيف 

 يف عدة مناطق من شرق أفريقيا، والقرن األفريقي ونيجرياي،
لتنمية املســـــتدامة حبلول ومبوجب التزامات االحتاد الربملاين الدويل اخلاصـــــة يف إعالن هانوي للنهوض أبهداف ا

الل تنفيذ تدابري خإجراءات لضــمان قيام الربملاانت مبســاءلة احلكومات يف حتويل الكلمات إىل ، 2030عام 
 فعالة لتحقيق هذه األهداف ومشولية اجلميع،

وإذ تدرك أنه ال ميكن تفادي اجملاعة اليت مل يســـــبق هلا مثيل والكارثة اإلنســـــانية اليت تلوح يف األفق واليت تواجه 
 أجزاء كثرية من أفريقيا واليمن إال من خالل إجراءات دولية متضافرة،

أن يتخذ إجراءات فورية لدعم اهليئات اإلنسانية العاملية املناسبة يف اختاذ تناشد اجملتمع الدويل  .1
خطوات عاجلة ملعاجلة أزمة اجملاعة احلالية اليت تؤثر على املاليني من الناس يف شـــــــــــرق أفريقيا، 
والقرن األفريقي، ونيجرياي واليمن، مبا يف ذلك ضمان تكرس املوارد البشرية واملالية الكافية هلذا 

 هد؛اجل
تــدعو األمم املتحــدة إىل االلتزام ابملوارد الالزمــة لتقــد  الــدعم اإلنســــــــــــــــاين واإلغــاثــة التغــذويــة  .2

للمناطق املتضـــــــررة بشـــــــدة يف أجزاء من أفريقيا واليمن، فضـــــــاًل عن املســـــــاعدة اإلمنائية الطويلة 
 األجل؛

بعد إىل ممارســـــــــــة نفوذهم،  تدعو أيضـــــــــــاً أعضـــــــــــاء االحتاد الربملاين الدويل الذين مل يفعلوا ذلك .3
حســــــــب االقتضــــــــاء، على حكوماهتم حىت تلتزم األخرية بتمويل مســــــــامهات املعونة اإلنســــــــانية 

 الطوعية ملعاجلة هذه األزمة؛
تدعو الربملاانت األعضـــــاء يف االحتاد الربملاين الدويل إىل تشـــــجيع حكوماهتم على املســـــامهة يف  .4

لع هبا األمم املتحدة جلمع األموال من أجل متويل احلملة الدولية الواســــــــعة النطاق اليت  تطـــــــــــــــــــــــّ
مكـافحـة اجملاعة؛ فإن أحد إمكـانيـات مجع هذه األموال هو عن طريق الوســـــــــــــــائل الطوعيـة، 

 ؛UNITAIDابستخدام منوذج التمويل املتبع من قبل  املرفق الدويل لشراء األدوية 
كيز على الفئات األكثر تعرضــــــاً للجفاف هتيب ابألمم املتحدة واجملتمع الدويل أن يواصــــــال الرت  .5

 واجملاعة احلالية، وال سيما النساء واألطفال واملسنني؛
حتّث أيضــــــــــــا مديرية املرأة، والشــــــــــــؤون اجلندرية والتنمية التابعة لالحتاد األفريقي، ومنظمة املرأة  .6

لالحتاد  ، ومنظمة األمم املتحدة للمرأة, ومكتب النســـــــــــــــاء الربملانيات(PAWO)األفريقية 
الربملاين الدويل واملنظمات الدولية األخرى ذات الصــلة إىل دعم الســكان املتضــررين، وال ســيما 
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النساء واألطفال، يف إعادة بناء سبل عيشهم وتعزيز قدرهتم على رعاية أسرهم، لتمكينهم من 
 استعادة صحتهم؛

وضع آليات مرنة وطنية شاملة،  حتّث أيضا اجملتمع العاملي على مساعدة البلدان املتضررة على .7
 مبا يف ذلك معاجلة األسباب اجلذرية للمجاعة واجلفاف؛

حتّث كذلك اجملتمع العاملي على تكثيف أنشطة التخفيف من آاثر تغرّي املناخ والتكيف معها،  .8
 الرامية إىل احلد من االحرتار العاملي واالســــــــــــــتثمار يف التدابري اليت تدعم البلدان الضــــــــــــــعيفة يف

 التصدي لتغري املناخ؛
تدعو احلكومات على وجه اخلصوص إىل اختاذ إجراءات مناسبة وفورية إلهناء الصراع واإلقتال  .9

 وإزالة أي شيء يعيق وصول املساعدات اإلنسانية يف أجزاء من أفريقيا واليمن؛
فضــاًل عن  حتّث الســلطات الوطنية على ضــمان ســالمة موظفي وأنشــطة املنظمات اإلنســانية، .10

اهلياكل األســـاســـية للرعاية الصـــحية العاملة وموظفي الرعاية الصـــحية يف املناطق املتأثرة ابجملاعة 
 واجلفاف، وخاصة إذا كانت تتأثر أيضاً ابلصراع؛

حتّث أيضـــا احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصـــلة وأمانة االحتاد الربملاين الدويل  .11
يف تعزيز مؤســــــــــســــــــــاهتا الدميقراطية، مبا يف ذلك إيالء اهتمام وثيق لســــــــــيادة  على دعم البلدان

 القانون؛
تؤكد من جديد، وعالوة على هذه الدعوة، على اختاذ إجراء عاملي فوري ملعاجلة أزمة اجملاعة  .12

أن الوصـول إىل الغذاء واملاء هو حق أسـاسـي من حقوق اإلنسـان؛ ال جيوز واجلفاف احلالية، و 
اســــــتخدام اجملاعة كســــــالح من أســــــلحة احلرب، وينبغي تقد  أولئك الذين يســــــتخدموهنا أبداً 

 هبذه الطريقة إىل العدالة؛
تدعو الربملانيني األعضــــــــاء يف االحتاد الربملاين الدويل إىل إعطاء األولوية للتشــــــــريعات اليت تعزز  .13

 .األمن الغذائي والتدابري املناسبة للتخفيف من اجملاعة واجلفاف
 

 
 
 
 
 



19 

 

 
 
 
 
 :الكرامة والرفاه للجميع حتقيقمعاجلة عدم املساوة: حول  الوثيقة اخلتامية للمناقشة العامة ـ  3

 
 

 بيان دكا
 معاجلة عدم املساواة:

 حتقيق الكرامةوالرفاهية للجميع
 

جلمعية االحتاد  136بلداً، اجتمعنا يف دكا، بنغالدش، مبناسبة انعقاد الدورة الــــــــ  132حنن، الربملانيون من 
 -االجتماعية واالقتصادية والسياسية  -الربملاين الدويل، بعد مناقشة مشكلة عدم املساواة جبميع أشكاهلا 

 نصدر البيان التايل.
 

يف حني أن مســـــــــــــــألة عدم املســـــــــــــــاواة هي مســـــــــــــــألة يتعني على كل بلد أن يعاجلها دميقراطياً كجزء من عقده 
أن أوجه عدم املســـــــــاواة الشـــــــــديدة أتل بتكلفة عالية: فالناس حمرومون من االجتماعي، فإنه من الواضـــــــــح لنا 

فرصة االزدهار إبمكاانهتم الفردية إىل أقصى حد ممكن ووفقاً حلقوق اإلنسان اخلاصة هبم؛ وإن قطاعات كبرية 
قليلة يقوض  من الســكان تفقد القوة الشــرائية، مما يعرقل النمو االقتصــادي؛ وتركز الســلطة والثروة يف أيدي فئة

التماســـك االجتماعي وجدوى بقاء العملية الدميقراطية، وزايدة العنف وانعدام األمن. وكثري من بلداننا موجود 
 ابلفعل يف هذه املرحلة، وقريباً ستكون بلدان أخرى فيها، ما مل نتخذ إجراءات حازمة ومتضافرة.

، الذي يدعو اجملتمع (SDGs)ة املســـــــــتدامة من أهداف األمم املتحدة للتنمي /10وإذ نرحب ابهلدف رقم /
الدويل إىل "احلد من عدم املســــــــــاواة داخل البلدان وفيما بينها"، فإننا نتعهد إبيالء االهتمام جلميع أوجه عدم 

يف صـــــــميم عملنا. ونغتنم هذه الفرصـــــــة لتجديد التزامنا  -االجتماعية واالقتصـــــــادية والســـــــياســـــــية  -املســـــــاواة 
اجلندرية، املتأصــل يف التمييز ضــد املرأة، بوصــفه بعداً هاماً للغاية هلذه املشــكلة املتعددة  مبكافحة عدم املســاواة

 األوجه.
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وحنن ندرك أن عكس االجتاه احلايل حنو تزايد أوجه عدم املســــــــــــــاواة شــــــــــــــرط ضــــــــــــــروري لتنفيذ أهداف التنمية 
مســـــــار مســـــــتدام. وحنن  وهدفيها الرئيســـــــيني: القضـــــــاء على الفقر، ووضـــــــع العامل على (SDGs)املســـــــتدامة 

 مصممون على معاجلة األسباب اهليكلية لعدم املساواة وعدم الوفاء ابحللول املسكنة.
 وحنن نشعر بقلق ابلإ إزاء ما يلي:

 10و  1على الرغم من أن الدخل والثروة يرتكزان بشـــــكل غري متناســـــب يف أعلى نســـــبة ترتاوح بني  -
 من الناس يف مجيع أحناء العامل، وال ســـــيما الشـــــباب، هم: ابملائة من ســـــكان العامل، فإن عدداً متزايداً 

من العاطلني عن العمل أو من غري العاملني؛ يفتقرون إىل األصـول اإلنتاجية؛ ال حيصـلون على أجر؛ 
حمدودي فرص احلصـــــــــــول على التعليم، والرعاية الصـــــــــــحية واخلدمات االجتماعية األخرى؛ وغالبا ما 

وهي معرضــــــــة بشــــــــكل خاص لعواقب التدهور البيئي وتغرّي املناخ.  يعيشــــــــون يف جمتمعات غري آمنة؛
ويعاين هؤالء األشــــــــــــــخاص بشــــــــــــــكل غري متكافو من األمراض االجتماعية. وهم يواجهون العنف 
والتمييز، وال يســــــــــــــتطيعون املشـــــــــــــــاركة الكاملة يف اجملتمع، ويواجهون عوائق أخرى حتول دون حتقيق 

اص عدميو اجلنسية واملهاجرون هم جمموعة كبرية معرضة بوجه حقوقهم اإلنسانية. والالجئون واألشخ
 خاص لعدم املساواة، والتمييز والعنف؛

وال تزال النســـاء يتقاضـــني أجوراً أقل من أجر الرجال مقابل نفس النوع من العمل، كما أهنن ممثالت  -
ا ما حيرمن من حقهّن يف متثيالً زائداً يف الوظائف األقل أجراً ويف ظروف العمالة غري املســـــــــــتقرة. وكثري 

 امللكية، ويتحملّن على حنو غري متكافو عبء العمل املنزيل غري املدفوع األجر؛
إن أعداداً كبرية من الناس مهمشـــــــني أو مســـــــتبعدين فعلياً من العملية الســـــــياســـــــية بســـــــبب وضـــــــعهم  -

هاجرين، االجتماعي أو االقتصــــادي؛ وهي تشــــمل النســــاء، الشــــباب، الشــــعوب األصــــلّية، العمال امل
 املعوقني واألقليات اإلثنية؛

يســـيطر عدد صـــغري نســـبياً من الشـــركات متعددة اجلنســـيات يف قطاعات التصـــنيع واخلدمات والزراعة  -
على الســــــــوق واالبتكار التكنولوجي، مما حيّد من املنافســــــــة والفرص املتاحة للمؤســــــــســــــــات الصــــــــغرية 

 صحاب األراضي الصغرية.واملتوسطة احلجم، فضاًل عن مصائد األمساك احلرفية وأ
إن أوجه عدم املســاواة االقتصــادية، االجتماعية والســياســية مرتابطة ويعزز بعضــها بعضــاً. وهذا هو الســبب يف 
أن اســـتجابتنا ســـتتخذ هنجاً شـــاماًل يكفل أن تكون عملية صـــنع الســـياســـات وعمليات صـــنع القرار شـــاملة، 

 وتشاركية وتراعي احتياجات اجلميع.
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ســـياســـات االقتصـــاد الكلي اليت تعزز: التوظيف بوصـــفه املصـــدر الرئيســـي لكســـب الرزق ملعظم وســـوف نلتزم ب
الناس وارتفاع األجور؛ والتوزيع األكثر عدالة للعبء الضــــــــــرييب بني الدخل املرتفع والدخل املنخفض، وكذلك 

لناس بوصـــفها املورد بني الشـــركات واألفراد. وســـتســـعى ســـياســـاتنا االقتصـــادية واالجتماعية إىل االســـتثمار يف ا
األســــاســــي لبلداننا. ويشــــمل ذلك اســــتثماراً  أكرب يف جمال التعليم، يتيح جلميع الناس الفرصــــة للنمو كجهات 

 فاعلة اقتصادية، اجتماعية وسياسية.
وكما أظهرت العقود القليلة املاضية، فإن النمو االقتصادي ال يؤدي دائماً إىل تكافؤ الفرص والرخاء املشرتك. 

حني ال يزال النمو االقتصــــــادي حرجاً، وال ســــــيما يف البلدان النامية، فإنه لن يكون كافياً للحد من أوجه  ويف
التفاوت يف الدخل والثروة ما مل يكن مصحوابً بسياسات إعادة توزيع استباقية. ويف هذا الصدد، نعيد أتكيد 

(، وعلى وجه اخلصوص دعوته إىل 128لدويل الـــــــــ )اجلمعية الربملانية لالحتاد الربملاين ا 2013بيان كيتو لعام 
مجيع البلدان لتقييم جناح الســـــــــــياســـــــــــات االقتصـــــــــــادية القائمة على قياســـــــــــات الرفاه اليت تتجاوز الناتج احمللي 
اإلمجايل. ويتعني علينا اتباع منوذج اقتصادي أكثر استدامة من أجل فصل النمو االقتصادي بصورة فعالة عن 

 التدهور البيئي.
من أجل معاجلة أوجه عدم املسـاواة، سـيتعني على كل بلد أن يسـتحدث حلوله اخلاصـة حيث ال ميكن ألي و 

وصــــــــــــــفة موحدة أن تليب مجيع االحتياجات. وقد أبرزت مناقشــــــــــــــتنا جمموعة واســــــــــــــعة من التدابري اليت ينبغي 
الصــــــعيدين الوطين والعاملي،  للربملاانت أن تنظر فيها يف جهودها الرامية إىل احلد من أوجه عدم املســــــاواة على

 مبا يف ذلك:
 تعزيز األطر القانونية

 ضمان أن مجيع القوانني وخمصصات املوازنة تعزز حقوق اإلنسان للجميع؛ -
التمســـك بســـيادة القانون واملبدأ القائل أبن مجيع الناس متســـاوون مبوجب القانون بصـــرف النظر عن  -

 املركز االجتماعي أو الثروة الشخصية؛
القوانني واللوائح لتسهيل مشاركة مجيع املواطنني، مبا يف ذلك الفئات األكثر ضعفاً وهتميشاً، يف سن  -

 العملية السياسية، فضاًل عن إمكانية وصوهلم إىل املناصب املنتخبة؛
 السعي إىل ترسيخ مبدأ الكرامة اإلنسانية وتكافؤ الفرص للجميع يف الدستور؛ -

 جعل الربملاانت أكثر متثيال
زيز اجلهود الرامية إىل فتح الربملاانت وصـــــنع القرار جلميع الناس، والوصـــــول إىل، واالســـــتماع أكثر، تع -

 ومتثيل أفضل للفئات األكثر فقراً يف بلداننا؛
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مة، مبا  - ــــــــــّ اختاذ تدابري لتعزيز الشفافية ومحاية النظام السياسي من أتثري األموال ومجاعات الضغط املنظـ
ارض املصـــــــــاحل، واحلدود الفعالة للتمويل اخلاص للمرشـــــــــحني واألحزاب يف ذلك من خالل قواعد تع

 السياسية، وتشريعات مكافحة الفساد؛
 تعزيز قدرة الربملاانت على مراعاة االجتاهات املستقبلية واحتياجات األجيال املقبلة؛ -

 جعل االقتصاد يعمل للجميع
األكثر ضـــعفاً، مبا يف ذلك االســـتثمار  متابعة الســـياســـات االقتصـــادية واالجتماعية اليت حتمي الفئات -

 يف املنافع العامة مثل الرعاية الصحية، النقل والتعليم لصاحل مجيع املواطنني؛
مكافحة التهرب الضـــرييب، مبا يف ذلك من خالل املالذات الضـــريبية، والتأكد من أن النظام الضـــرييب  -

والضرائب على دخل االستثمار ومكاسب تقدمي مبا فيه الكفاية، والتأكيد على الضرائب املباشرة، 
 رأس املال، فضاًل عن ضرائب الشركات كجزء من مزيج اإليرادات؛

وضـــــــــــع قوانني وأنظمة أقوى ملنع الرتكيز املفرط لألصـــــــــــول واإلنتاج الصـــــــــــناعي، مثل براءات االخرتاع  -
 واألراضي، يف عدد أقل من التكتالت؛

 وضمان عدم نقل اخلسائر النهائية إىل دافعي الضرائب؛ تنظيم القطاع املايل لتجنب املخاطر املفرطة، -
دعم روح املبادرة عن طريق تبســــــــــــــيط إجراءات الرتخيص وغريها من اإلجراءات اإلدارية وتســــــــــــــهيل  -

 احلصول على التمويل؛
 حتفيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مبا يف ذلك املؤسسات العائلية والتعاونية؛ -

 املال البشري تعزيز احلوار االجتماعي ورأس
تعزيز قوانني العمل حلماية حقوق العمال، وضمان أجور املعيشة فضالً عن املزااي األساسية مثل احلد  -

 األدىن لإلجازة، وإجازة األمومة واألبوة، والتأمني ضد البطالة للجميع؛
اب األعمال ضمان توزيع فوائد التشغيل اآليل يف مجيع القطاعات االقتصادية توزيعاً عاداًل بني أصح -

 والعمال، مبا يف ذلك توفري شبكات أمان أقوى وبرامج تكيف العمال؛
إنشــــاء أو تعزيز نظم املعاشــــات التقاعدية العامة، مبا يف ذلك العاملني يف القطاع غري الرمسي والنســــاء  -

 اللوال يؤدين عماًل منزليا بدون أجر؛
ت، فضــــــــاًل عن الربامج التدريبية واملهنية، وال توفري التعليم العام أبســــــــعار معقولة على مجيع املســــــــتواي -

ســـــيما للفئات الضـــــعيفة مثل األشـــــخاص ذوي اإلعاقة، من أجل إاتحة الفرصـــــة جلميع الناس للعمل 
 على قدم املساواة؛
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 حتسني التعاون الدويل
لبلدان تعزيز التعاون اإلمنائي لتحســــــــــــــني نوعية وكمية املعونة املقدمة إىل البلدان النامية، وال ســــــــــــــيما ا -

 األقل منواً، وحتسني فوائد االستثمار األجنيب املباشر يف االقتصادات املتلقية؛
دعم ممارســــــــــــات التجارة العادلة اليت تكفل دفع أســــــــــــعار عادلة للســــــــــــلع واملوارد الطبيعية من البلدان  -

 النامية؛
 ية؛تيسري التنويع االقتصادي للبلدان النامية بعيداً عن االعتماد على السلع األساس -
املســــــــــــاعدة على تعزيز اإلدارة االقتصــــــــــــادية واملالية العاملية من خالل األمم املتحدة واهليئات املتعددة  -

 األطراف األخرى ملنع هروب رؤوس األموال والصدمات األخرى؛
 الدعوة إىل متثيل أكثر عدالة ملصاحل البلدان النامية يف مؤسسات اإلدارة االقتصادية واملالية العاملية. -

وحنن ندرك متاماً أن تزايد أوجه عدم املســـــــــاواة يؤدي إىل تكاليف اقتصـــــــــادية غري مباشـــــــــرة كثرياً ما تكون غري 
ظاهرة وتوزع بشــــــكل غري متســــــاٍو بني الســــــكان. وســــــوف حنتاج إىل إدخال هذه العوامل بشــــــكل أفضــــــل يف 

الســــنوية هبدف احلد من أوجه عمليات املوازنة والتشــــريع. وعلى نفس املنوال، ســــندرس مشــــروع قانون املوزانة 
 عدم املساواة.

وإذ نواصـــــــل عملنا يف جمال وضـــــــع القوانني والرقابة، وبروح أهداف التنمية املســـــــتدامة، وال ســـــــيما اهلدف رقم 
 ، نتعهد ملواطنينا واجملتمع الدويل بتصميمنا على إشراك اجلميع./10/

 إىل األمام.وبوصفنا ممثلي الشعب، سنبذل قصارى جهدان لدفع هذه اخلطة 
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 :حول دور الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة قرار ـ  4
 

  
 دور الربملان يف احرتام مبدأ

 عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
 لالحتاد الربملاين الدويل بتوافق اآلراء 136القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة 

 (2017أبريل / نيسان  5)دكا، 

 2لالحتاد الربملاين الدويل 136إن اجلمعية الـ                 

إذ تؤكد من جديد أن مبدأ االمتناع عن التهديد ابستعمال القوة أو استعماهلا ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون 
 لدويل والعالقات الدولية،الداخلية للدول ذات السيادة يشكالن جزءا من الدعائم األساسية للقانون ا

 
 132وإذ تشري إىل األحكام ذات الصلة من القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل 

( من القانون الدويل من حيث صلته ابلسيادة الوطنية، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية 2015)هانوي، 
)كيتو،  128الربملاين الدويل رقم للدول وحقوق اإلنسان؛ والقرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة لالحتاد 

، مبا يف ذلك أقسامه املتعلقة ابلقانون فرض املسؤولية عن احلماية: دور الربملان يف محاية حياة املدنيني( 2013
الدويل، وحقوق اإلنسان، والسيادة الوطنية وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول؛ والقرار الذي اعتمدته 

تعزيز وممارسة احلكم الرشيد كوسائل لدفع ( 2012)كمباال، 126اد الربملاين الدويل رقم اجلمعية العامة لالحت
 ،عجلة السالم واألمن: استخالص الدروس من األحداث األخرية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا

 -يوإذ تؤكد من جديد على أنه جيب احرتام صكوك األمم املتحدة اليت تنص على عدم جواز التدخل اخلارج
ميثاق األمم املتحدة، وإعالن عدم جواز التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ومحاية استقالهلا وسيادهتا 

(، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية، 1966(، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية )1965)
)د  3314ر اجلمعية العامة رقم (، وقرا1970(، وإعالن العالقات الودية )1966واالجتماعية، والثقافية )

(، 1975(، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمن والتعاون يف أورواب "وثيقة هلسنكي اخلتامية" )1974( )29 -
                                                 

 السويد، رومانيا، الربتغال، هولندا، النرويج، مالطة، التفيا، أيرلندا، أملانيا، فنلندا، الدمنارك، كندا،  وفود بلجيكا، أبدت 2
 .بكامله القرار على حتفظا املتحدة واململكة أوكرانيا، سويسرا،
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(، واإلعالن املتعلق بعدم جواز التعرض والتدخل يف الشؤون 1977وإعالن تعميق وتوطيد االنفراج الدويل )
( والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام 1993مج عمل فيينا )(، وإعالن وبران1981الداخلية للدول )

2005، 
وإذ تؤكد على مسؤولية الربملاانت عن تعزيز الدميقراطية، وتعزيز، ومحاية وتشجيع احرتام حقوق اإلنسان    

ودعم احلوار، وتشـــــــجيع التســـــــوية الســـــــلمية للمنازعات الداخلية واختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لتعزيز الوحدة 
طاحة القســــــــــــرية ابحلكومات الشــــــــــــرعية و الوطنية والتفاوض الســــــــــــلمي بني خمتلف قطاعات اجملتمع، ومنع اإل

املنتخبة دميقراطياً، وفقاً اللتزامات الدول مبوجب القانون الدويل وقانون حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املسؤولية 
 ،2005عن احلماية على النحو املتفق عليه يف نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 

يف تقرير مســـــتقبله الســـــياســـــي، والســـــعي حبرية إىل  وإذ تؤكد أن لشـــــعب كل بلد حق غري قابل للتصـــــرف  
 حتقيق تنميته االقتصادية، واالجتماعية والثقافية، وفقاً للقانون الدويل،

وإذ تؤكد، على كل حال، أن التحدايت الكربى اليت تواجه البشرية اليوم، مثل تغرّي املناخ، اإلرهاب     
دولة واحدة لوحدها، ولذلك سيكون من الضروري إقامة احلرب، والالجئني، ال ميكن الوفاء هبا من جانب 

 تعاون أوثق بني الربملاانت،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء دور الربملاانت وأساسها يف اجملتمع، نظرًا العتقال العديد من الصحفيني،     

إبعالن حاالت وزايدة القيود املفروضة على نطاق عمل اجملتمع املدين، وبعض امليول إىل إضعاف الربملاانت 
 الطوارئ املفرطة أو عن طريق االعتقال غري القانوين للربملانيني، 

وإذ تشدد على أن الربملاانت تدين بواجباهتا جتاه مجيع األفراد داخل الدولة، وأن مجيع البشر دون      
 استثناء يتمتعون حبقوق اإلنسان العاملية وغري القابلة للتجزئة،

ومقرارات جملس األمن الدويل هلا شرعية عاملية وفقاً ألحكام ميثاق األمم املتحدة،  وإذ تدرك أن قرارات    
وأن أي استثناءات من تلك القرارات، اليت قد تكون ملزمة بطبيعتها، قد تتعارض مع القانون الدويل والقوعد 

ل يف الشؤون الداخلية للدول املستقرة للعالقات الدولية، وال سيما عند معاجلة املسائل املتصلة ابلعدوان والتدخ
 ذات السيادة، 

وتسلط الضوء على كل من الطبيعة البنـّاءة والوقائية للدبلوماسية الربملانية، مبا يف ذلك قدرهتا على نزع        
 فتيل التوترات وحل الصراعات أو تفاديها ابلوسائل السلمية، 

لتنمية ترتبط ارتباطاً ال ينفصم وتؤكد ضرورة احلفاظ على وإذ تالحظ أن الدميقراطية، واحلكم الرشيد، وا      
 دعم الدميقراطية يف أوقات العسر االقتصادي،
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وإذ تؤكد من جديد على الدور احليوي للمرأة يف منع الصراعات وتسويتها، وأمهية مشاركة املرأة مشاركة       
م واألمن وتعزيزمها، وضرورة تعزيز دور املرأة يف كاملة وعلى قدم املساواة يف مجيع اجلهود الرامية إىل صون السل

 عمليات صنع القرار املتعلقة مبنع النزاعات وتسويتها،
وإذ تؤكد على الدور اهلام للمشاركة املتساوية والكاملة للشباب يف منع الصراعات وتسويتها، وال سيما      

 ضمان استدامة جهود بناء وحفظ السالم ومشوليتها وجناحها،
وإذ تشدد على أمهية املشاركة املتساوية والكاملة لألقليات القومية، والعرقية، والدينية، واللغوية،         

واألشخاص ذوي اإلعاقة يف اإلطار الدميقراطي للدولة كجزء من جمتمع شامل يوفر حمفاًل لتسوية اخلالفات 
 ابلوسائل السلمية،

تستعرض الدروس الرئيسية اليت ميكن استخالصها من األحداث وإذ تؤمن أبن مجيع الدول والربملاانت        
املأساوية يف الشرق األوسط، ومشال أفريقيا، وأورواب الشرقية ويف أماكن أخرى من العامل، وأن تلك املؤسسات 
تقّر أبنه من املهم مواصلة اإلصالحات الدستورية الدميقراطية واعتماد قوانني جديدة تضمن مساءلة احلكومة 

كافؤ الفرص للجميع؛ ومشددًة على ضرورة أن تواصل الربملاانت واالحتاد الربملاين الدويل دعمهما لعمليات وت
 التحول الدميقراطي هذه،

تكرر التأكيد على ضرورة االحرتام التام ألهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون  .1
سيادة الدول، واستقالهلا  الدويل، وااللتزام التام هبا، وعلى وجه اخلصوص احرتام

 وسالمتها اإلقليمية، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول؛
حتّث بقوة مجيع الدول على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، إلدانة اإلرهاب  .2

جبميع أشكاله، كما يتجلى يف غزو واحتالل األراضي, والتطهري العرقي والنزوح، 
وتدمري الرتاث األثري للبشرية، وإنشاء جيوش األطفال، وإساءة معاملة النساء 

ذه االلتزامات االمتناع عن التهديد ابستعمال القوة والعمليات االنتحارية؛ وتتضمن ه
مع احرتام حقوق ، واحرتام سيادة الدول األخرى وسالمتها اإلقليميةأو استعماهلا، 

 اإلنسان لكل فرد داخل إقليمها وتعزيزها ومحايتها؛
حتّث الربملاانت على تعزيز واحرتام مجيع حقوق اإلنسان دون متييز كقاعدة أساسية  .3

للحياة الدميقراطية للربملاانت الوطنية، وللدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها, وسيادة 
 القانون والدميقراطية؛
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تؤكد من جديد على أن السبيل الوحيد إلقامة العالقات بني الدول هو االلتزام الدائم  .4
العمل من مببادئ وقواعد القانون الدويل املعرتف هبا عاملياً؛ وحتّث مجيع الدول على 

 أجل منع موارد املنظمات اإلرهابية، سواء كانت بشرية أو عسكرية أو مالية؛
تشدد على دور الربملاانت يف منع التدخل اخلارجي الذي يهدد سيادة الدول  .5

 واستقالهلا؛
حتّث الربملاانت على إنشاء قواعد وآليات قانونية وطنية ملنع التدخل اخلارجي أو  .6

 الشؤون الداخلية للدول املستقلة؛التصدي له يف 
تدعو الربملاانت إىل العمل على منع نشوب الصراعات وتنفيذ اسرتاتيجيات بناء  .7

 السالم كجزء من برانجمها للعالقات الربملانية؛
حتّث الربملاانت على أن تقاوم، بكل الوسائل املتاحة، سحب احلصانة من أعضاء  .8

 سياسية؛الربملان املنتخبني ألسباب 
حتّث أيضًا الربملاانت على املساعدة يف ضمان الفصل الواضح بني السلطات من  .9

 خالل نظام فعال من الضوابط والتوازانت؛
تدين بقوة مجيع التهديدات ابستخدام القوة أو استخدامها ضد السالمة اإلقليمية أو  .10

 االستقالل السياسي ألي دولة؛
املسامهة يف زايدة عدد النساء العامالت وضمان مبدأ تكافؤ حتّث الربملاانت على  .11

الفرص يف حمافل صنع القرار يف املؤسسات واآلليات دون الوطنية، والوطنية، واإلقليمية، 
 والدولية الرامية إىل منع الصراعات وتسويتها؛

ليات حتّث أيضا الربملاانت على النظر يف سبل زايدة عدد الشباب املشاركني يف عم .12
صنع القرار على مجيع مستوايت املؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية 
ملنع التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة واحرتام العالقات الودية 

 بينها؛
وحتّث كذلك الربملاانت على وضع آليات لضمان متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة،  .13

 ات، والفئات املهمشة األخرى يف املؤسسات احلكوميةواألقلي
تدعو جبميع الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية  .14

والثقافية، أن تفي بواجبها ومسؤوليتها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت 
 بني الدول ذات السيادة؛األساسية وفقاً ألحكام القانون الدويل اليت حتكم العالقات 
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تدعو أيضاً الدول إىل إعطاء األولوية للمبادئ التوجيهية للتعاون اإلمنائي، مثل أهداف  .15
 التنمية املستدامة، اليت هتدف إىل تعزيز مؤشرات الدميقراطية واالستقرار؛

16. 
 

الدائم؛ وتدعو ترحب إبسهامات االحتاد الربملاين الدويل والربملاانت يف تعزيز السالم 
إىل نزع فتيل التوترات بني الشعوب حيثما تنشأ، ليس فقط من خالل العمل اجلماعي 
عرب التقسيمات السياسية والثقافية والدينية، ولكن أيضاً من خالل الدخول يف حوار 
بنـّاء، وفعـّال وشامل مع مجيع الفئات األخرى اإلثنية، والدينية، واالجتماعية األخرى 

 تسوية املنازعات بني مجيع الدول؛كوسيلة ل
تدعو الربملاانت إىل دعم الدولة يف الوفاء مبسؤوليتها عن محاية السكان داخل حدودها  .17

من التحريض على ارتكاب وارتكاب جرائم اإلابدة اجلماعية، وجرائم احلرب، واجلرائم 
خل يف دولة أجنبية املرتكبة ضد اإلنسانية، والتطهري العرقي، واملوافقة فقط على التد

 تفشل يف توفري هذه احلماية عندما يكون هذا التدخل متفقاً مع ميثاق األمم املتحدة؛
تشّدد على ضرورة حتديد وتقييم دقيق للحاالت اليت ميكن فيها االحتجاج مببدأ  .18

املسؤولية عن احلماية؛ وتشدد على أن القوة العسكرية املستخدمة مبوجب هذا املبدأ 
 كحل أخري بعد استنفاد مجيع القنوات الدبلوماسية املتاحة.  ستنشر
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(، ال سيما SDGsعلى أهداف التنمية املستدامة )املعزز التعاون الدويل تشجيع حول  قرار ـ  5
 :اإلشراك املايل للمرأة بوصفها حمركا للتنمية

 
 تشجيع التعاون الدويل املعزز بشأن أهداف التنمية

 ، وال سيما موضوع اإلشراك املايلSDGsاملستدامة 
 للمرأة بوصفها حمركا للتنمية

 
 قرار مقدم من اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة والتمويل والتجارة

 )كمبوداي( S. TIOULONGاملقرر: السيدة تيولونإ 
 لالحتاد الربملاين الدويل 136اجلمعية الـ

 
 
املستدامة تشري إىل فكرة التنمية اليت تليب احتياجات الوقت احلايل، دون املساس بقدرة أن التنمية  إذ تؤكد( 1)

 األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا اخلاصة هبا،
للتنمية املستدامة إىل مقاربة شاملة للتنمية  2030عن ارتياحها حيال استناد جدول أعمال  وإذ تعرب (2) 

 النمو االقتصادي، التنمية االجتماعية ومحاية البيئة، ن والعقالين علىاملتواز املستدامة مع الرتكيز 
( هو التأكد من أن العمليات التنموية SDGsأن أحد حتدايت حتقيق أهداف التنمية املستدامة ) ( وتقبل3) 

هي أكثر مشوال وتستند إىل قاعدة شاملة عريضة، تسمح مبشاركة واسعة من كافة شرائح اجملتمع، وتعود ابلفائدة 
 على اجلميع بشكل متساوي، 

(، إمنا يتمثل بضمان SDGsأبن حتٍد آخر من حتدايت حتقيق أهداف التنمية املستدامة ) وإذ تعرتف( 4) 
لتنفيذ الفعال للخدمات العامة من خالل رصد دقيق، تقييم منتظم، إعادة هيكلة للخدمات العامة، ومجيعها ا

 ستعتمد على توافر دعم البنية التحتية األساسية، سواء يف املناطق الريفية أو احلضرية، 
لتنمية املستدامة، أبن القضاء على الفقر جبميع أشكاله هو شرط ال غىن عنه لتحقيق ا وإذ تقر أيضا( 5)

وحتقيقًا هلذه الغاية، جيب تعزيز النمو االقتصادي العادل، املستدام، والشامل ابإلضافة إىل متكني الفقراء من 
 خالل التعليم، والصحة، وتنمية املهارات، 
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ء يف األسر أبن للمرأة الريفية دورًا حيواًي يف احلد من الفقر، وأبهنا مهمة لتوفري الطعام والغذا وإذ تقر( 6)
الفقرية والضعيفة، وحلماية البيئة وكذلك األمر، وبطرق أخرى، فإهنا مهمة لتحقيق مجيع أهداف التنمية 

 املستدامة،
كذلك أن اإلشراك املايل للمرأة هو حمرك التنمية اليت حتارب الفقر، وتسهم يف حتقيق النمو   وإذ تعرتف( 7)

ي للمرأة، وحيسن بذلك من صحة األطفال، وتغذيتهم االقتصادي العادل، ويشجع التمكني االقتصاد
 وتعليمهم، مبا ينعكس فائدًة على أسرهم، بل وعلى جمتمعاهتم أيضاً،

التابع للبنك الدويل، فإن فرصة حصول النساء على  Findex( وإذ تؤكد، حبسب مؤشر املال العاملي 8)
يف املئة من النساء يف مجيع أحناء  50 يف املئة من الرجال، وأبن حوايل 15حساب مصريف هي أقل بنسبة 
 العامل ال ميلكن حساابً مصرفياً،

، تعرتف أبمهية اإلشراك املايل SDGsللتنمية املستدامة  17وأهدافه الـ  2030أن برانمج  وإذ تعترب( 9)
 كجزء من أهداف ختفيف الفقر وحتقيق الرفاهية للجميع،

، أنشأ األمني العام لألمم املتحدة، ابن كي مون، الفريق رفيع املستوى 2016إىل أنه يف عام  وإذ تشري( 10) 
املعين ابلتمكني االقتصادي للمرأة ملعاجلة القضااي االقتصادية احملددة اليت تؤثر يف املرأة وتدعم، على حد سواء، 

  ، وتعهده أبن ال يتم هتميش أي شخص،2030تنفيذ جدول أعمال عام 
( وإذ تضع يف اعتبارها أن الوثيقة اخلتامية للمناقشة العامة اليت أقرهتا مجعية االحتاد الربملاين الدويل الـ 11) 

تشري إىل أن حتقيق املساواة اجلندرية وإهناء العنف ضد املرأة هو مسؤولية كل من الرجال والنساء، وأن  131
قوايً، وهيئات وطنية لديها القدرة على اختاذ اإلجراءات  الفعال يتطلب بشكل متزامن، إطاراً مؤسسياً  التغيري

 الالزمة، 
( إذ تؤكد على أمهية خلق بيئة مؤاتية لإلشراك املايل للمرأة من خالل ضمان املساواة أمام القانون وال 12)

ياة خالية سيما يف جماالت مثل العمل، األسرة، امللكية واملرياث، وعلى أمهية ضمان إمكانية أن تعيش املرأة ح
 من العنف، وأن تتمتع حبقها يف التعليم والوصول إىل اخلدمات الصحية.

( وإذ تضع يف اعتبارها أن الوصول إىل مؤسسات التمويل الرمسية يساعد يف زايدة املساواة بني الرجال 13)
مال كما والنساء، يف خلق فرص العمل، يف احلد من تعرض الناس حلاالت الطوارئ، يف تسهيل رايدة األع

 ويساعد يف تشجيع األنشطة التخطيطية واالدخارات متوسطة وطويلة األجل،
على أن التعليم املايل وبرامج حمو األمية املالية هي أشياء ضرورية لتحقيق إشراك مايل شامل  ( وإذ تؤكد14)

 ودائم.
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ابإلضافة إىل بناء القدرات ونقل ( وإذ تؤكد من جديد على أن تعبئة املوارد املالية احمللية والدولية، 15)
ستلعب مجيعها دوراً حيوايً يف توفري اخلدمات األساسية، والسلع  ،التكنولوجيا إىل البلدان النامية، بشروط مؤاتية

  العامة، والتحويالت املالية منخفضة التكلفة أو احلواالت املالية،
القانون الدويل وعايري حقوق اإلنسان حول متكني املرأة أبن لدى الربملاانت التزاماً قوايً بدعم  ( وإذ تعرتف16)

 وتكييف تشريعاهتا الوطنية وفقا لذلك، 
على أن دور الربملاانت يف تبين اإلشراك املايل للمرأة بوصفها حمركا للتنمية، ينبغي أن يتم يف  وإذ تؤكد )17)

 ،2030إطاٍر يتوافق مع القوانني الدولية والوطنية ومع جدول أعمال 
الربملاانت لتعزيز وضع السياسات واالسرتاتيجيات العامة الوطنية، اإلقليمية والدولية اليت تركز على  تدعو. 1

القضاء على احلواجز القانونية، الثقافية واللوجستية اليت متيز ضد املرأة واليت متنع إشراكها الكامل يف النظم املالية 
 مسامهة املرأة يف عملية صنع القرار؛كما وتدعو الربملاانت لتشجيع  لكل دولة؛

الربملاانت على حتديد االحتياجات والقيود املفروضة على كل إقليم وجمتمع من خالل إجراء تشخيٍص  حتث. 2
كامٍل بناءً على معلومات مفصلة مصنفة حسب اجلنس والعمر، والذي سيسمح مبعاجلة األسباب اجلذرية هلذا 

 ومن املنظور اجلندري على حد سواء؛التحدي، وفقاً لظروفها اخلاصة 
الربملاانت الختاذ كل التدابري املناسبة إلزالة األحكام القانونية متيز ضد املرأة يف جماالت مثل العمل، يدعو . 3

 األسرة، امللكية واملرياث، كخطوة أساسية يف معاجلة الفجوة اجلندرية فيما يتعلق ابإلدماج املايل؛
كومات أيضاً إىل تبين األطر والسياسات القانونية اليت تزيد من اإلشراك املايل بشكل الربملاانت واحل تدعو .4

لتضمني املنظور اجلندري يف مجيع السياسات  وتدعوهمعام، واإلشراك املايل للمرأة على وجه اخلصوص، كما 
 سوق العمل؛ مبا يف ذلك السياسات اهلادفة لتسهيل وتعزيز حقوق املرأة وفرص مشاركتها يفاملالية؛ 

على الربملاانت احلث على تنفيذ برامج تعليمية هتدف إىل مساعدة النساء والفتيات على تطوير  تقرتح. 5
 معارف وخربات النساء هبدف حمو األمية املالية والوصول إىل اخلدمات املالية، مبا ينطوي عليه ذلك من

استجابتها الحتياجات النساء، مبن فيهن النساء استخدام التكنولوجيات اجلديدة؛ لضمان توفر هذه اخلدمات و 
 الريفيات، وأولئك اللوال يعشن حاالت من الضعف واهلشاشة؛ 

من الربملاانت تعزيز إشراك املرأة يف االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميكن  تطلب. 6
الوصول إليها على نطاق واسع لتسهيل وصول املرأة إىل اخلدمات املالية الرقمية، ومتكني املبادرات املبتكرة مثل 

إىل احلساابت من خالل اهلواتف النقالة؛ ابلتزامن  إنشاء نظم املدفوعات الرقمية، النقود اإللكرتونية والوصول
 مع إجياد حلول للمشاكل املتعلقة ابألمن والسرية؛
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الربملاانت إىل تشجيع الشركات والبنوك اخلاصة على تصميم حمفظة من املنتجات املالية اجلذابة وقليلة  تدعو. 7
 عادات ادخار جيدة؛التكاليف واليت توفر حوافزاً وتسهيالت مصرفية للنساء لتطوير 

تعزز املنافسة العادلة يف سياق تقد  الربملاانت واحلكومات أيضاً لتبين ودعم اعتماد سياسات وقوانني  تدعو .8
 اخلدمات املالية كوسائل من شأهنا دفع مسرية االبتكار وحتسني نوعية اخلدمات؛

ك املايل تلحظ حتقيق غاايت على مستوى الربملاانت أيضاً لدعم اعتماد اسرتاتيجيات وطنية لإلشرا تدعو .9
 السياسات واألهداف الكمية لإلشراك املايل للمرأة، ومراقبة تنفيذ هذه االسرتاتيجيات بكل دقة؛

الربملاانت لتعزيز اخلدمات املالية املبتكرة املتاحة للنساء يف املناطق الريفية، مثل اخلدمات املصرفية  تناشد. 10
 روية؛املتنقلة أو البنوك الق

. تدعو الربملاانت إىل تطوير روابط تعاونية مع املؤسسات املالية الوطنية، اإلقليمية والدولية هبدف تنفيذ 11
 برامج من شاهنا تشجيع اإشراك املايل للمرأة؛  

الربملاانت على تعزيز الشراكات مع احلكومات، القطاع اخلاص واجملتمع املدين وذلك إلجناز  تشجع. 12
 اإلشراك الرقمي واملايل، وخاصة ابلنسبة للنساء؛ 

الربملانيني على التأكد من أن السياسات والربامج القائمة تسهل احلصول على القروض وتسمح  حث. 13
لتسهيل اإلشراك املايل  مبجال األعمال للسيدات ذوات الدخل املنخفض؛بتوفري التدريب املايل وذاك اخلاص 

 هلن؛
 وتدعوهاالربملاانت لضمان حصول النساء بشكل مستمر على قروض رمسية ودعم حكومي،  تدعو. 14

كذلك إىل تعزيز السياسات العامة ومبادرات القطاع اخلاص اليت تعمل على توسيع وصول الشركات اململوكة 
لنساء إىل التمويل، فضاًل عن فرص للتعليم والتدريب املوجَّهة للنساء، من أجل سد الفجوة اجلندرية من قبل ا

 ومتكني سيدات األعمال يف مجيع أحناء العامل؛
الربملاانت وبقوة لتشجيع اإلصالحات اليت تقدم للمرأة احلق يف الوصول إىل املوارد االقتصادية  حتث. 15

 اس غري متحيز؛  واخلدمات املالية على أس
الربملانيني لتشجيع القطاع املصريف اخلاص للحد من تكاليف افتتاح واحلفاظ على حساب التوفري  تدعو. 16

 لتصميم منتجات مالية تتناسب واالحتياجات اخلاصة للمرأة؛و
ة، إذ يعترب ذلك الربملاانت واحلكومات الختاذ التدابري املناسبة لتسهيل وصول املرأة إىل واثئق اهلوي تدعو. 17

 خطوة حامسة حنو إشراكهن املايل؛
على أمهية مجع، استخدام ونشر البياانت املصنفة حسب اجلندر لدعم تطوير السياسات استناداً  تشدد. 18

 إىل معطيات واقعية من شأهنا أن تضع موضع التنفيذ األنظمَة املالية اليت تراعي املساواة اجلندرية؛
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الربملاانت واحلكومات واجلهات الدولية الفاعلة إىل مضاعفة اجلهود للحد من الفجوة الرقمية بني  تدعو. 19
البلدان فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واالتصال واسع النطاق، وذلك يف سياق السعي تسهيل 

 اإلشراك املايل؛ 
سني اإلشراك املايل، ال سيما من خالل تطوير منتجات . تدعو إىل زايدة املساعدة اإلمنائية الرمسية لتح20

جديدة مصممة على وجه اخلصوص الحتياجات الفئات املستبعدة من الناحية املالية، لدعم االنتقال إىل 
املدفوعات الرقمية، لتصميم برامج التعليم املايل واعتماد أطٍر قوية حلماية العمالء، وذلك ابلتزامن مع املكافحة 

 يز اجلندري؛ضد التمي
الربملاانت لتشجيع اعتماد السياسات واألطر التنظيمية اليت تراعي اجلندر، واليت تعزز اإلشراك املايل  تدعو. 21

وتلحظ توفري محاية فعالة للعمالء من هتديداٍت من قبيل االحتيال، اجلرائم اإللكرتونية، اإلفراط يف املديونية 
 واملمارسات التجارية غري النزيهة؛

الربملاانت خللق بيئة مؤاتية للمرأة للمشاركة الفعالة يف املشاورات السياسية وصنع القرار فيما يتعلق  تدعو. 22
 ابإلشراك املايل؛

الربملاانت، القطاع اخلاص واجملتمع املدين بتحمل املسؤولية من أجل أتييد الدفاع عن احلكومات،  تنصح. 23
  لتنمية؛اإلشراك املايل للمرأة بوصفها حمركا ل

 
 :تقارير اللجان الدائمةـ  6

 .وافقت اجلمعية على تقارير اللجان الدائمة
 
ألمن الدوليني، واللجنة الدائمة للتنمية اجنة الدائمة للسلم و املعنية للعلى البنود املوافقة  ـ  7

 :وتعيني املقررين 138الـــالعامة للجمعية  ،املستدامة والتمويل والتجارة
والذي سيناقش يف  ألمن الدولينياالدائمة للسلم و وافقت اجلمعية على موضوع البند اخلاص ابللجنة 

 بعنوان : املقبلة  138اجلمعية 
 "السالم املستدام هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية املستدامة"

 والتمويل والتجارةالدائمة للتنمية املستدامة كما وافقت اجلمعية على موضوع البند اخلاص ابللجنة 
 بعنوان:املقبلة  138والذي سيناقش يف اجلمعية 

 "، خصوصا  يف الطاقة املتجددة.SDGsإشراك القطاع اخلاص بتفعيل "
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 جدول أعمال اجلمعية: على طارئة بنودالطلبات اخلاصة إبدراج  - اثلثا  
 

دراج بنود طارئة على جدول أعمال اجلمعّية إل طلباتٍ عدة العامة لالحتاد الربملاين الدويل تلقت األمانة 
 :ورودهاوهذه الطلبات حسب تسلسل  حّتاد الربملاين الّدويل:لال 136العاّمة 

 التاريخ عنوان البند الشعبة الربملانية

اختاذ سياسات أكثر تشددًا حول اهلجرة، وخطر انتهاكات حقوق  املكسيك
 االنسان

14/03/2017 

الربملاانت الختاذ اجراءات عاملياً للتصدي للمجاعة غري املسبوقة دعم  اململكة املتحدة
 واليت تؤثر على املاليني من الناس.

24/03/2017 

اجملاعة اليت بتعرض هلا سكان اليمن وجنوب السودان والصومال  بلجيكا
 ومشال كينيا

24/03/2017 

 30/03/2017 اإلسرائيلي : خرق لللقانون الدويلشرعنة االستيطان بقانون التسوية  فلسطني عن اجملموعة العربية

 30/03/2017 اجلفاف واجملاعة يف القرن االفريقي وشرق إفريقيا كينيا

 02/04/2017 االنشغال حول الوضع يف اجلمعية الوطنية جلمهورية فنزويال البوليفارية االرجنني

 

 

 



35 

 

  أصبحت الطلبات املتعلقة وقد مت دمج بعض الطلبات إضافة إىل انسحاب بعض الطلبات حيث
واليت طرحت للتصويت  ،حّتاد الربملاين الّدويللال 136دراج بنود طارئة على جدول أعمال اجلمعّية العاّمة إب

 على النحو التايل:

 التاريخ عنوان البند الشعبة الربملانية

اختاذ سياسات أكثر تشددًا حول اهلجرة، وخطر انتهاكات حقوق  املكسيك
 االنسان

14/03/2017 

 30/03/2017 شرعنة االستيطان بقانون التسوية اإلسرائيلي : خرق لللقانون الدويل فلسطني عن اجملموعة العربية

وكينيــــــــا واململكـــــــة  بلجيكــــــــا
 املتحدة

العمل الدويل العاجل إلنقاذ املاليني من الناس من اجملاعة واجلفاف يف أجزاء 
 من إفريقيا واليمن.

02/04/2017 

 
 على النحو التايل) جتدون رفقه جدول تفصيلي(:نتيجة التصويت كانت و 

 
الشعبة 

 البرلمانية
عدد 

األصوات 

 المؤيدة

عدد 

األصوات 

 المعارضة

إجمالي عدد 

 األصوات
عدد ثلثي 

األصوات 

الواجب 

الحصول 

 عليها

 النتيجة

 لم يحصل على األغلبية المطلوبة 402 603 347 256 المكسيك

فلســـــــــــــــطني عن 
 اجملموعة العربية

حصل على أغلبية ثلثي األعضاء  435 652 193 459

ولكن طلب بلجيكا وكينيا 

والمملكة المتحدة حصل على 

 .اصوات اكثر

وكينيــــــا  بلجيكــــــا
 واململكة املتحدة

قبل لحصوله على أغلبية ثلثي  712 1,068 136 932

األعضاء وعلى أصوات أكثر 

 .من طلب المجموعة العربية
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 اهليئات واللجان األخرى:و األجهزة اجتماعات  - رابعا  
 

يف املركز الـــدويل للمؤمترات يف  انعقـــدتاليت  ،األجهزة واهليئـــات واللجـــان األخرىاجتمـــاعـــات  بـــدأت
 وذلك على النحو التايل: ،مدينة جنيف السويسرية

 
 
 :اللجنة التنفيذية – 1

انقشت يف خالهلا عددا  من املوضوعات املدرجة على جدول األعمال،  عقدت عدة جلسات
 خبصوصها، مث مت عرضها على اجمللس احلاكم. واختذت القرارات الالزمة

 
 منتدى النساء الربملانيات: – 2

 البنود اآلتية: املتضمن األعمالجدول على  اجملتمعون وافق
 

 الربملانيات النساء ملنتدى 25الــ الدورة رئيس انتخاب .1
 األعمال جدول إقرار. 2
 اجلندرية األنشطة. 3

 الربملانيات للنساء مكتب تقرير (أ)
 تقرير جمموعة الشراكة اجلندرية. (ب)
 اجلندرية املساواة بشأن األخرية الدويل الربملاين االحتاد بشكل موجز: أنشطة (ج)
 حول مراعاة الربملاانت للفوارق اجلندرية.  2012 الدويل الربملاين االحتاد خطة عمل متابعة (د)

 (FEM/25/4-Inf.1) جندري منظور من 136العامة  اجلمعية أعمال يف املسامهة. 4
اإلشـــــراك  بشـــــأن ســـــيما وال ،SDGs املعزز على أهداف التنمية املســـــتدامة الدويل التعاون تشـــــجيع -

 (والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة) للتنمية حمركاً  بوصفها للمرأة املايل
 :التالية الفرعية املواضيع ملناقشة جمموعتني إىل املشاركون وانقسم

 للمرأة لإلدماج املايل منه بد ال: السلبية الثقافية معايري وتغيري التنظيمية األطر إصالح: 1 موضوع
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 .ضعفا األكثر للنساء املالية واخلدمات الوصول إىل الفرص تعزيز: 2 موضوع
 
 اجلليد. لكسر جديدة دوافع: للمرأة السياسية املشاركة. النقاش. 5
 
 مستقبال . املستدامة التنمية لتحقيق اليوم الفتيات متكني. نقاش حلقة. 6
 . املقررين تقارير. 7
 الربملانيات النساء مكتب أعضاء انتخاب. 8
 الربملانيات. النساء ملنتدى 26الــ الدورة انعقاد وموعد مكان. 9

 
 جتماع منتدى الربملانيني الشباب:ا – 3 
 البنود اآلتية: املتضمنجدول أعمال على  اجملتمعون وافق

 . إقرار جدول األعمال1
 . حتديثات البلد على مشاركة الشباب2
 136اجلمعية العامة  أعمال يف املسامهة. 3
 :وهي ،136 للجمعيةاملقدمة  القرارات مشاريع شبايب منظور من املنتدى حبث 

 الدائمة اللجنة) السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل منع يف الربملان دور •
  ؛(نيالدولي واألمن ملللس

 اإلدماج بشأن سيما ال ،SDGs املعزز حول أهداف التنمية املستدامة الدويل التعاون تشجيع •
 (.والتجارة والتمويل املستدامة للتنمية الدائمة اللجنة) للتنمية حمركا بوصفها للمرأة املايل

 اإلدارة جملس أعضاء انتخاب. 4
 (2017) املنتدى وأنشطة العمل خطة ومناقشة حتديث. 5
 (2017 أكتوبر/ تشرين األول) 137 للجمعية التحضريية األعمال. 6
 أعمال من يستجد ما. 7
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 . اجتماع اهليئات واللجان اخلاصة األخرى:4
 أيضاً اجتماعات اهليئات واللجان اخلاصة التالية: 136يف إطار اجلمعية  انعقدت

 .جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني .1
 .جلنة القضااي املتعلقة ابلشرق األوسط .2
 .احرتام القانون الدويل اإلنساينجلنة تعزيز  .3
 .والطفلواملولود احلديث الوالدة  اللجنة االستشارية حول مرض فقدان املناعة وصحة االم .4
 (.اجلندرية) موعة الشراكة بني الرجال والنساءجم .5
 جمموعة مسهلي احلوار حول قربص. .6

 
 وكان هناك عدة اجتماعات جلميعة األمناء العامني للربملاانت الوطنية.. 5
 
 

 :االحتادملء الشواغر يف أجهزة  - خامسا  
 

ومناصــــبهم  األعضــــاءفيما يلي أمساء ، و الربملاين الدويلوهيئات االحتاد مت ملء املراكز الشــــاغرة يف خمتلف جلان 
 واتريخ انتهاء مدة عضويتهم:

 :األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل – 1
متوز  1جتديد والية األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل الســيد مارتن تشــونإ لفرتة أربع ســنوات تبدأ من 

 .2022يونيو /حزيران  30ولغاية  2018يوليو  /
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 :اللجنة التنفيذية – 2
 مالحظات اتريخ انتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد اإلسم

  2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  مجهورية مصر العربية السيد الدكتور علي عبد العال
 
 :نواب رئيس االحتاد الربملاين الدويل – 3

 نواب لرئيس االحتاد لفرتة سنوة واحدةانتخبت اللجنة التنفيذية ستة 
 مالحظات اتريخ انتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد اإلسم

  2019تشرين األول /أكتوبر   كينيا السيد إثورو
  2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  مصر السيد الدكتور علي عبد العال

  2019تشرين األول /أكتوبر   إيران . جاليلالسيد ل
  2019تشرين األول /أكتوبر   روسيا االحتادية السيد ك. كوساتشيف

  2020تشرين األول /أكتوبر   كواب توميزالسيدة فريير 
  2017تشرين األول /أكتوبر   اململكة املتحدة السيد ليدل غرينجر

 
 :انئب رئيس اللجنة التنفيذية  – 4

 مالحظات املدةاتريخ انتهاء  اتريخ بدء املدة البلد اإلسم
  2017تشرين األول /أكتوبر   اململكة املتحدة السيد ليدل غرينجر

 
 :اللجنة الفرعية للمالية  – 5

 مالحظات اتريخ انتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد اإلسم
  2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  مصر السيد الدكتور علي عبد العال

  2018تشرين األول /أكتوبر   الياابن السيد س. سوزوكي

 
 :مكتب النساء  الربملانيات  – 6

 :2021انتخب املكتب ثالث ممثلني إقليميني لفرتة أربع سنوات تنتهي يف نسيان 
 مالحظات اتريخ انتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد اإلسم

 عن اجملموعة اإلفريقية 2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  روندا السيدة. . جاكواب
جمموعة آسيا عن  2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  سريالنكا السيدة ر.و. كاريراتنا

 عن واحمليط اهلادئ
 عن جمموعة أوراسيا 2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  أرمينيا السيدة ك. إتشيمان
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 :جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني  – 7
 مالحظات اتريخ انتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد اإلسم

  2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  فرنسا . ديومونتالسيد ل
  2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  أيسلندا السيدة ب. جونسروتر

 
 القضااي املتعلقة ابلشرق األوسطجلنة  -8

 مالحظات انتهاء املدةاتريخ  اتريخ بدء املدة البلد اإلسم
  2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  كندا السيدة س. اتواهلاجان

  2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  مصر السيدة ر. علواين
  2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  بنغالدش السيدة ن. اكرتا

 
 :اإلنساينتعزيز احرتام القانون الدويل جلنة   – 9

 مالحظات اتريخ انتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد اإلسم
  2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  السعودية اخلثالنالسيد الدكتور صاحل 

 
 :جملس إدارة منتدى الربملانيني الشباب  – 10

 مالحظات تهاء املدةاتريخ ان اتريخ بدء املدة البلد سماإل 
  2019نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  أوغندا م. أوسرو السيدة الرئيس
  2019نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  أوغندا السيدة م. أوسورو فريقيةاجملموعة اإل

  2019نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  زامبيا بوالسيدة ب. كالو 

 
 اجملموعة العربية

  2019نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  سلطنة عمان السيدة راي املنذرية
  2019نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  دولة الكويت السيد عمر الطبطبائي

ـــــا  جمموعـــــة آســـــــــــي
 واحمليط اهلادئ

  2019نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  أندونيسيا أ.ي. ربوتري السيدة
  2019نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  مالديف السيد ريفاو

  2019نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  روسيا االحتادية السيدة إ. إمثناسييف جمموعة أوراسيا
  2019نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل   
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جمموعــــــة أمريكــــــا 
الالتينيـــــة ومنطقـــــة 

 البحر الكارييب

الســـــــــــــــيـــدة ر.ب أاتمـــاري 
 تشوكو

  2019نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  بوليفيا

  2019نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  سورينام السيد م. بوفا

 
 +12 جمموعة

  2019نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل   السيدة س. هاسكل
 داشالسيد ارسالكيين 

 مسيث
  2019نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  كندا

 
 :اللجان الدائمة – 11

 
 جلنة الّتنمية املستدامة والتمويل والتجارة :-الدائمة الثانية اللجنة 

 مالحظات اتريخ انتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد اإلسم
 +12 جمموعة 2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  رومانيا السيدة سيلفا دينيكا

 اجملموعة العربية 2021 نيسان / أبريل 2017نيسان / أبريل  األردن السيدة وفاء بين مصطفة
 

 جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان: -اللجنة الدائمة الثالثة 
 مالحظات اتريخ انتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد اإلسم

 اجملموعة اإلفريقية 2021نيسان / أبريل  2017نيسان / أبريل  بوروندي نيون غابوالسيد إ. 
 +12 جمموعة 2021نيسان / أبريل  2017أبريل نيسان /  كندا سبينغمانالسيد س. 

 
 مم املتحدة:اللجنة اخلاصة بشؤون األ –لرابعة اللجنة الدائمة  ا

 مالحظات اتريخ انتهاء املدة اتريخ بدء املدة البلد اإلسم
 استكمال مدة 2018آذار / مارس   املغرب السيد امحد التومي

 جمموعة أوراسيا   روسيا االحتادية السيد س. كافريالوف
جمموعــــــة أمريكــــــا    األرجنتني كريكسالسيدة س.ل.  

ـــة ومنطقـــة  الالتيني
 البحر الكارييب
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 :138مقرري اجلمعية   – 12
 من الدوليني:ألجلنة السلم وا -اللجنة الدائمة األوىل 

 
 البلد اإلسم

 املكسيك السيدة م. فريغاس ابرسينا

 سويسرا السيد كاروين

 
 جلنة الّتنمية املستدامة والتمويل والتجارة :-الثانية اللجنة الدائمة 

 
 البلد اإلسم

 بلجيكا غرايوريالسيد أ. 

تفويض رئيس االحتـــــاد بتعيني 
 املقرر الثاين

 

 
 جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان: -اللجنة الدائمة الثالثة 

 
 البلد اإلسم
 اهلند السيدة س.ديف

 هولندا السيد ن. شريجيفر
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:جتماع رؤساء اجملموعات اجليوسياسيةا – سادسا    
 
 

 - 11:00 أبريل، /نيسان 1 السبت يوماد الربملاين الدويل عقد اجتماع لرؤساء اجملموعات اجليوسياسية لالحت
بصفته رشيد العبدي     برائسة السيد صابر شودري ، رئيس االحتاد الربملاين الدويل وقد شارك السيد ، 12:30

، وذلك لبحث عدد من األمور املدرجة معايل األستاذ احلبيب املالكي، العريبعن رئيس االحتاد الربملاين  ممثالً 
، وهذا االجتماع يعّد من اإلجراءات املهّمة اليت بدأ االحّتاد مؤّخراً ابتّباعها، لغاية التايلعلى جدول األعمال 

 تلف القارات.الّتشاور والوقوف على رأي مكوانت االحّتاد من خم
 .لالحتاد التنفيذية اللجنة يف املرأة بتمثيل املتعلق القرار تنفيذ .1
 . الدويل الربملاين االحتاد يف الشباب مشاركة تعزيز .2
 .للدميقراطية الدويل لليوم التحضريية املشاركني ابألعمال إحاطة  .3
 .الدويل الربملاين االحتاد ومقررات لقرارات األعضاء متابعة عن اإلبالم عملية تعزيز .4
 ما يستجد من أعمال. .5

 
 

العربية: الربملانية االجتماع التنسيقي للوفود - سابعا    
 

رئيس معايل األستاذ احلبيب املالكي،   نيابة عن ،الدكتور علي عبد العال، رئيس جملس النواب املصريترأس 
داخل  التنسيقي للمجموعة الربملانية العربية،، االجتماع املغريباالحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب 

، وذلك للتشاور حول القضااي املدرجة 01/04/2017بتاريخ  السبتيوم الذي عقد االحتاد الربملاين الدويل، 
وذلك  ملناقشة مشروع جدول  ،للمجلس احلاكم 200، والدورة 136يف جدول أعمال كل من اجلمعية 

 األعمال التايل:
 مال.إقرار جدول األع -1
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)دولة االمارات  ،اإلستماع لعرض من السيد علي جاسم أمحد، عضو اجمللس الوطين االحتادي -2
العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل، حول الربملانية العربية املتحدة (،  ممثل اجملموعة 

 اعمال اللجنة.
 اللجان الدائمة والفرعية لالحتاد.ما تبقى من ترشيحات للمراكز الشاغرة يف اإلتفاق على  -3
بطلب دعم  الطلب املقدم من اجمللس الوطين الفلســـــــــــطيين ابســـــــــــم اجملموعة العربية التأكيد على  -4

يف  ســــــــتنعقدلالحتاد الربملاين الدويل، واليت  136إضــــــــافة بند طارئ على جدول أعمال اجلمعية 
 ، بعنوان:2017إبريل  5-1يف الفرتة من   دكا

اإلسرائيلي يف دولة فلسطني احملتلة غري قانوين ومدمر حلل الدولتني: دور "االستيطان 
 .الربملاانت"

 تبادل اآلراء حول التعديالت املطروحة على النظام األساسي واللوائح لالحتاد الربملاين الدويل. -5
الربملانية الكويتية برائســة معايل األســتاذ مرزوق علي الغا   للشــعبة عمبد التأكيد على قرار املؤمتر -6

اجملموعـة  الربملـانيـة العربيـة يف اللجنـة التنفيـذيـة من أجـل  ممثـلرئيس جملس األمـة الكوييت خمـاطبـة 
حبيث  ،اختاذ االجراءات الالزمة  املتعلقة ابجراء تعديل على أنظمة ولوائح االحتاد الربملاين الدويل

يعــاد  أننظمــة ولوائح وقواعــد االحتــاد الربملــاين الــدويل جيــب أالــدولــة اليت ختــالف  ينص على أن
والدورة  137النظر يف عضـــــويتها يف االحتاد، متهيداً لعرض التعديل على اجتماع اجلمعية العامة 

روسيا  –للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل املقرر عقدها يف مدينة سانت بطرسربم  201
 .2017/ أكتوبر  أولخالل شهر تشرين –دية االحتا

 ما يستجد من أعمال. -7
 
من عضو اللجنة التنفيذية يف االحتاد معايل األستاذ علي عبد العال طلب بعد املوافقة على جدول األعمال  

الربملاين الدويل بصفته ممثاًل للمجموعة العربية السيد علي جاسم ، عضو اجمللس الوطين االحتادي يف دولة 
 ويف ما يلي نصه:عن اجتماعات اللجنة التنفيذية  تقريراً مارات العربية املتحدة، أن يقدم إلا

 
 أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات العربية 

 األخوة واألخوات الزمالء .. أعضاء المجموعة العربية ،،

 وبعد ،، ..الســــالم عليكـــم ورحمــــة هللا وبركاتـــه 
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في دكا  تانعقد تي( ال  275لكم هذا التقريــر للموضوعـــات التي تم تدارسها في اللجنـــة التنفيذية الـ )يسعدني أن أقدم 

التقرير القضايا المتعلقة  من خالل هذا وضحأ، حيث س 2017مارس   29 – 30 - 31جمهورية بنغالديش الشعبية في  /

بالبعد العربي وكذلك ما يتعلق بعمل االتحاد البرلماني الدولي ، باإلضافة إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة المالية 

 المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي .

 

 وسينقسـم التقريـــر إلى :

 (.أوضاع البرلمانات العربية ) عربي القضـــايا المتعلقــــة بالبعد ال 

  2017إستراتيجية االتحاد البرلماني الدولي لألعوام ) القضايا المتعلقة بعمل االتحــــاد البرلمـــاني الدولي" – 

 (.، التعديالت المتعلقة بقواعد وأنظمة االتحــاد " 2021

  اللجنة التنفيذية والقرارات الصادرة عنها المسائل المالية في . 

 

 :القضــــــايا المتعلقة بالبعـد العربي  –أوالً 

 الموضوعات المتعلقة بالبرلمانات العربية األعضاء في االتحـــــاد :

) إعادة انضمام إلي عضوية االتحاد أود إحاطتكم علما أنه لم يتم تقديم أية طلبات بشأن المسائل المتعلقة بحالة األعضاء 

 من البرلمانات العربية في دورتها الحالية . مراقب في االتحاد (، وطلبات الحصول على صفة 

فإن األمين العام لالتحاد استتتعرت تقريراح حوأ أ م التطورات الستتياستتية التي أما ما يتعلق بأوضاااع البرلمانات العربية 

ـتتتتتتيا ، الصوماأ و نو  ) الجمهورية اليمنية ، والجمهورية العربية السورية ، ليبـتتتتتت تشهد ا الدوأ األعضاء في كل من

 السودان (.

فقد أوضتتا األمين العام بأن األوضتتام األمنية والستتياستتية الرا نة في ستتوريا تحوأ دون ما يتعلق باألوضاااع في سااوريا 

ح  ، كما أوضحت اللجنة التنفيذية  إرساأ بعثة لتقصي الحقائق على األراضي السورية بناء على ما تم االتفاق بشأنه مسبقا

بأن محادثات " أستتتتتانا " برعاية روستتتتيا االتحادية وتركيا والجمهورية اإلستتتتالمية اإليرانية والتي استتتتتمرت على مد  

" تعزيز األمم المتحدة  ، مثلت خطوة إيجابية في ستتتتبيل والمعارضتتتتة  وممثلين عنيومين بمشتتتتاركة الحكومة الستتتتورية 

اقترحت  -ال أن الصتتتتتراعات القالت قائمة بين األطرات المتناقعة في ستتتتتوريا ، وبناء على  لك إ وقف إطالق النار "

اللجنة التنفيذية تشكيل مجموعة عمل مكونة من ستة أعضاء يمثلون المجموعات الجيوسياسية في االتحاد و لك لمناقشة 

ن على االتحاد البرلماني الدولي اتخا  ا لتحقيق الوضع السياسي في سوريا والعمل على اتخا  التدابير الالقمة الذي يتعي

شاملة في سوريا  سانت  –تسوية  سينعقد في  على أن تعرت المجموعة تقرير ا في اال تمام القادم للجنة التنفيذية الذي 
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. وتجدر اإلشتتتتتارة إلى أنه ستتتتتيتم مناقشتتتتتة اإلطار العام للمقتر  في 2017بطرستتتتتبرر في روستتتتتيا االتحادية في أكتوبر 

 .  2017إبريل   4 تمام القادم للجنة التنفيذية في اال

أشتتار األمين العام بأنه تم وضتتع البرلمان اليمني تحت المراقبة بستتبب  – الجمهورية اليمنيةأما ما يتعلق باألوضتتام في 

رلمان األوضتتتتام الستتتتياستتتتية واألمنية  المضتتتتطربة منذ قيام  ماعة الحوثي باالنقال  على الحكومة الشتتتترعية ، وأن الب

انقستتتتتم البرلمان على إثرى  إلى مجموعة تدعم الحكومة اليمنية مقر ا  دة ومجموعة أخر  تدعم الذي المنتخب تم حله و

  ماعة الحوثي ومقر ا صنعاء . 

وأشتتتتتتار رئيا االتحاد بأن الوفد الذي يدعم الحكومة اليمنية متوا د حاليا في دكا د بنلالديي لتمثيل البرلمان اليمني في 

يتمكن من المشتتتتتتتاركة في ا تماعات الجمعية نررا للرروت  لنبينما الوفد الذي يدعم  ماعة الحوثي ( 136معية )الج

ستتتتيتم عقد ا تمام تشتتتتاوري بين رئيا االتحاد وبناء على  لك قررت اللجنة التنفيذية   –الستتتتياستتتتية الرا نة في اليمن  

لمتوا د في بنلالديي د دكا  لدراستتتة إمكانية مشتتتاركة الوفد اليمني واألمين العام ممثل المجموعة العربية والوفد اليمني ا

( لالتحاد البرلماني الدولي  ، نررا لتأخر حضور ممثلي الحكومة الشرعية وعدم اكتماأ الوفد برئاسة 136في الجمعية )

ة البرلمان اليمني في تجميد مشتتتتتتاركالستتتتتتيد د محمد الشتتتتتتدادي  األمر الذي أد  إلى إللاء اال تمام المقرر وبالتالي تم 

ماعات الجمعية ) قادمة للجمعية )136ا ت لدورة ال لدولي إلى ا ماني ا لذي ستتتتتتينعقد في ستتتتتتتانت 137( لالتحاد البرل ( ا

بشتتتتأن أي من الوفدين  وحل الخالت بطرستتتتبر  في روستتتتيا االتحادية و لك إلتاحة الفرصتتتتة للتحاور بين المجموعتين

( لالتحاد البرلماني الدولي الذي ستينعقد في روستيا االتحادية في أكتوبر 137ستيمثل البرلمان اليمني في أعماأ الجمعية )

2017 . 

 :القضـــــــايا المتعلقــــة بعمل االتحــــاد البرلمـــاني الدولي  -ثانياً 

 ( :  2021 – 2017) إستراتيجية االتحاد البرلماني الدولي  .1

 – 2017البرلماني الدولي خالأ الفترة )  استتعرضتت اللجنة التنفيذية الوستائل المقترحة لتطبيق إستتراتيجية االتحاد

 و ي :  –( مشروعات رئيسية  3( وركزت على )  2021

 البرلمان  في لالبتكار مركز إنشاء : 

للبرلمانات أن تستتتخلصتتها من استتتخدام األدوات يهدت المشتتروم  بشتتكل رئيستتي على قيادة القدرات التي يمكن 

نشتتر الممارستتات البرلمانية على نطاق واستتع  واستتتخدام  الرقمية في العمليات البرلمانية والذي يؤدي بدورى إلى

األدوات البرلمانية بطريقة مبتكرة وتقديم االستتتتتتشتتتتتارات التي تتستتتتتم بالخبرة حوأ بناء القدرات باإلضتتتتتافة إلى 

 إلى شبكات المعرفة المختلفة ، كما أن  ذا المشروم يستهدت بشكل أساسي  إمكانية الوصوأ

أعضتتتتاء البرلمان والمو فون البرلمانيون ومنرمات المجتمع المدني باإلضتتتتافة إلى الوكاالت الدولية التي تدعم 

عاون لدوأ إلى تجربة المجالا التشتتتريعية لدوأ مجلا الت  -وأشتتترتي في  ذا الصتتتدد تعزيز العمل البرلماني . 
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باعتبار ا قاعدة معلوماتية تضتتتتتتم  ميع   " الشاااااابكة المعلوماتية ال ليجية " الخليج العربية بشتتتتتتأن مشتتتتتتروم

التي  المستتتو  التشتتريعي والرقابي والستتياستتي في البحوث والدراستتات علىالمعلومات والبيانات لالستتتفادة منها 

تبني مقتر  ممثل   قررت اللجنة التنفيذية –بناء على  لك . مؤخرا تربط بين البرلمانات الخليجية الذي تم تفعيله

ية في االتحاد  ياستتتتتت المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية بتعميم التجربة الخليجية على المجموعات الجيوستتتتتت

 البرلماني الدولي .

  للديمقراطية العالمي لإلعالن (20 ) االحتفال بالذكرى 

( لإلعالن العالمي للديمقراطية ، على أن يتم تنريم 20اأ بالذكر  الـتتتتتتتتتتت)يتمثل  ذا المشتتتتتروم في أ مية االحتف

في روستتيا بطرستتبرر  –( الذي ستتينعقد في ستتانت 137احتفاأ بشتتأن اإلعالن العالمي للديمقراطية في الجمعية )

 .  2017في أكتوبر االتحادية 

 الدولي البرلماني االتحاد في الشباب مشاركة تعزيز 

في االتحاد البرلماني لتمثيل الشتتتبا  البرلمانيين  %  25الوصتتتوأ إلى الحد األدنى يهدت المشتتتروم إلى ضتتترورة 

 :  الدولي ، واقترحت اللجنة التنفيذية مقترحين بشأن  لك 

  ييمكحنه  45دون سن ( شا  أو شابة ) للوفود التي يتم تضمين الشبا  في برلماناتها  :المقترح األول ،

شات اللجان الدائمة  شة العامة في الجمعية وكذلك مناق ضافي للكلمة في المناق من الحصوأ على وقت إ

 . للجمعية شريطة أن يمنا الوقت اإلضافي إلى عضو البرلمان الشا  فقط 

  مكحنه ، يي  45دون سن ( شا  أو شابة ) للوفود التي يتم تضمين الشبا  في برلماناتها  :المقترح الثاني

بالنسبة للدوأ التي يقل عدد سكانها عن ) من تسجيل عضو إضافي باإلضافة إلى العدد الرسمي للوفد 

 ( . أعضاء 9مليون نسمة ، حيث يمكن أن يصل عدد وفد ا إلى  100

 . 2020على أن يتم تنفيذ هذا المشروع في العام 

 

 ني الدولــي :. التعديــالت على قواعـد وأنظمـــة االتحـــاد البرلما2

ح   لآلتي : -اعتمدت اللجنة التنفيذية التعديالت المتعلقة بقواعد وأنرمة االتحاد البرلماني الدولي و لك وفقا

الاااااامااااااادة 

(1.25) 

 

 

ية تتكون أن يجب يذ لدولي، االتحاد رئيا من اللجنة التنف ماني ا إلى  ينتمون عضتتتتتتوا 15 و البرل

 لالتحاد الشاااااباب البرلمانيين منتدى مكتب البرلمانيات مكتب النستتتتتاء ورئيا المختلفة، البرلمانات

 .الدولي البرلماني
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المادة 

(25.2) 

 

 خمسة المجلا الحاكم ينتخب .التنفيذية رئيسا للجنة منصبه بحكم الدولي االتحاد البرلماني رئيا يكون

 فيه تستمر عضويتهم .الحاكم المجلا من أعضاء األقل على ا عضو عشر منهم اثني عضوا، عشر

 ويكون.النساءمن  األقل على ثالث المنتخبين بين األعضاء من يكون أن ويجبواليتهم،  فترة طيلة

 .األعضاء المنت بين من) ثلث(  1 /3  عن ال تقل بنسبة جنس كل تمثيل

 

 

 

 القاعدة 

4 ) ) 

 بجنيف الثانية الدورةتنعقد  .أيام أربعة لمدة تستمر ما السنة، وعادة في مرتين العامة الجمعية تجتمع - 1

 الدولي خالت البرلماني لالتحاد الحاكمة تقرر الهيئات لم ما جنيف، في األقل على دورة واحدة وتنعقد

 .  لك

 النرام را ع(أمكن  إن انعقاد ا من سنة قبل عامة كل  معية وتاريخ مكان الحاكم المجلا يحدد - 2

 البلد في العامة الجمعية يجوز عقد .( 6القاعدة العامة، الجمعية ، قواعد) ( 21 المادة األساسي

 والمراقبين المنتسبين واألعضاء البرلماني الدولي، االتحاد أعضاء جميع منح تم فقط، إذا المضيف

 األجهزة ال تقررن وا .المضيف البلد قبل حكومة من للمشاركة المطلوبة التأشيرات وجميع ممثليهم

 العامة لعقد الجمعية الدعوة وترسل عقد الدورة الثانية في جنيف الدولي البرلماني لالتحاد الحاكمة

 .الدورة افتتا  من األقلعلى  أشهر أربعة قبل الدولي البرلماني في االتحاد األعضاء الدوأ  ميع إلى

 

 

 

 القاعدة

11.2)) 

 :التالية لألحكام أعمالها على  دوأ طارئ بند إدرار وقبولها لطلب الجمعية بحث يخضع . 2 

 الدولي، البرلماني االتحاد يتعيَن على  اما دوليا   ام بموقف بند طارئ إدرار طلب يرتبط أن يجب )أ(

 عاجلة ات اذ إجراءات ضروري بشكل أنه يتطلب يبدو والذي األخيرة، في اآلونة تم بشأنه اتخا  موقف

 وتعبئة عن رأيه التعبير الدولي البرلماني المناسب لالتحاد من كان والذي المجتمع الدولي قبل من

 التصويت. في األصوات المشاركة ثلثي على أن يحصل ينبلي الطلب  ذا مثل ولقبوأ .برلمانية استجابة

 

 القاعدة

15.1)) 

 

 يجوق لألعضاء العامة، المناقشة  ذى وخالأ .عام موضوم حوأ عامة بإ راء مناقشة الجمعية تبدأ  -1

 اقترا  تبنّيإلى  النقاش  ذا يؤدي وال .العالم في واالقتصادي واال تماعي الوضع السياسي تناوأ أيضا

 اللجنة التوجيهية تقرره لما وفقا ختامية، اعتماد وثيقة إلى النقاش هذا ال يؤدي وقد.قرار مشروم أو

 .الدولي لالتحاد البرلماني التنفيذية اللجنة من قبل عليه الموافقة وتمت
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  القاعدة

(7.5)  

 

 .انتخابية واحد     ولة في أعضاء مكتبها بين من للرئيا رئيسا ونائبا  الدائمة اللجان تنتخب  - 5

على  ويجب .واحدة انت ابية في جولة الرئيس ونائب الرئيس ملء وظيفتي يكون ما وعادة

ونائب  الرئيا لمناصب التوقيع العادأ لضمان، و لك بينها فيما تنسق أن الجيوسياسية المجموعات

 .ممكن حد أقصىإلى  .الدائمة اللجان في الرئيا

 

 )القاعدة

18)  

 

 لجنة دائمة قبل من مناقشته لتتم بند معين اقترا  تقديم الدولي االتحاد البرلماني في عضو ألي يجوق

 البرلماني لالتحاد األمانة العامة لد  المقترحات إيدام  ذى ويتم .العامة مستقبلي للجمعية ا تمام في

 قبل خاللها الموضوم مناقشة ستتمالتي  تلك تسبق التي العامة، افتتا  الجمعية يوما من  15قبلالدولي 

 المعنية الدائمة اللجنة اجتماع مكتب قبل واحد يوم

 

  5.10))القاعدة

 

 المالية بالتزاماته وفائه بسبب عدم عضويته إيقات تم البرلماني الدولي االتحاد في عضو أي -10

 العضو هذا مثل وإذا قدم .المتأخرة مسا ماته عن مدينا لالتحاد يرل الدولي، البرلماني االتحادتجاى 

 عند – يسدد أن عليه تعليقها، تاريخ بعد سنوات 10فترة  خالل العضوية إلعادة بعد طلب فيما

 المبلغ لتسوية خطة أن يقدم ويجب األقل، على المتأخرات المستحقة  ذى ثلث – إعادة انضمامه

 دينا المبلغ  ذا ، يرلكامال المبلغ دفع يتم وحتى .من الزمن معقولة فترة خالأ في المتبقي كامال

 .األساسي من النرام 5.2 و 4.2 المادتين بمو ب أحكام المتأخرات من اعتبارى وال يجوق خاصا

 

 : االجتماعات المستقبلية لالتحاد البرلماني الدولي  .3

،  البرلماني الدولي لالتحاد  137)للجمعية )  – استضافة روسيا االتحادية د سانت بطرسبرر -التنفيذية اعتمدت اللجنة 

واستعرت األمين العام الطلبات المقدمة باستضافة اال تماعات الدورية لالتحاد حيث  ناك طلب مقدم من  مهورية 

وتم تفويض األمين العام بفحص  ذى الطلبات    2019، وطلب مقدم من األر نتين في إبريل  2018رواندا في أكتوبر 

 والتقدم بتقرير خالأ  اال تمام القادم للجنة التنفيذية . 

 :اللجنـــة التنفيذيـــة  في المسائل المالية –ثالثاً 
 

 

، حيث أشتتار التقرير إلى ارتفام  2016النتائج المالية لالتحاد البرلماني الدولي عن العام  - اللجنة التنفيذيةاستتتعرضتتت 

( فرنك ستتويستتري على الرغم من انخفات مستتا مات األعضتتاء 13.363.062)% لتصتتل إلى 1.6اإليرادات بنستتبة 

بحوالي  المسااااهمات المقدمة من األعضااااء المنتسااابين لالتحادحيث بللت  -فرنك ستتتويستتتري  (500.491بحوالي )

فرنك ستتويستتري من مستتا مات األعضتتاء في نهاية  (500.491لغ )فرنك ستتويستتري ، كما تم  مع مب (10.066.000)
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 2016في العام  المساااااااعدات والمنح المقدمة لالتحاد . كما بللت % عن العام الماضتتتتتتي8العام مع انخفات بنستتتتتتبة 

 الفوائد واإليرادات األخرى في حين بللت مليون فرنك سويسري ، 2.8مليون فرنك سويسري مع صرت  4.3حوالي 

فرنك ستتويستتري حيث تأتي أغلبية  ذى اإليرادات من فوائد االستتتثمارات الخاصتتة باالتحاد والتي  (411.823حوالي )

 . 2016سجلت تحسناَ نتيجة انتعاش األسواق العالمية في عام 

على %  83فقد أنفق االتحاد ( 2017-2012)فإنه وفقا إلستتتتراتيجية االتحاد البرلماني الدولي  –أما ما يتعلق بالنفقات 

 بلغللنفقات اإلدارية والمو فين في حين إ مالي نفقات االتحاد % 17األنشتتتتتتطة الداعمة أل دات اإلستتتتتتتراتيجية، و

 .فرنك سويسري ( 13.659.436)

 يــتقرير المدقق ال ارج : 

الماليتة اعتمد المدقق الخار ي السجالت المحاسبية لالتحاد البرلماني الدولي الذي تتم بمو بته عترت   ميتع الجوانتب 

متع قيتام االتحتاد بتنفيتذ  ميتع التوصتيات والتذي عكتا الوضتع المتالي لالتحتاد ( IPSAS) يبناء على النرام المحاستب

، متع (IPSAS)المقترحة فتي التقريتر المتالي الستابق بشتأن تطبيتق  ميتع المعتايير الخاصتة بالنرتام المحاستبي الجديتد 

 . إمكانية تحسين تطبيق نرام الرقابة الداخلية 

 الوضع المالي لالتحاد: 

( (6، مبلغ 2017مارس  30استتتتعرضتتتت اللجنة وثيقة حوأ الوضتتتع المالي لالتحاد ، حيث تلقى االتحاد حتى تاريخ 

. من المبلغ المستتتحق%  50، أي ما يعادأ 2017مليون فرنك ستتويستتري من مستتا مات البرلمانات األعضتتاء للعام 

ضرورة تقديم برامج وأنشطة وفق خطط وآليات مدروسة تستقطب البرلمانات على  -واقترحتي بشأن ميزانية االتحاد 

 . القادرة على دعمها مما قد يترتب عليه تخفيف العبء على ميزانية االتحاد

 التمويل الطوعي لالتحاد: 

الوكالتتة استعرضتت اللجنتتة التمويتتل الطتتوعي المقتدم لالتحتتاد البرلمتتاني التتدولي، خاصتتة متن الوكالتتة الستتويدية للتنميتتة و

االيرلندية والمنرمات األختر ، والتتي تركتز فتي تمويلهتا للبترامج الخاصتة بالمستاواة بتين الجنستين ودعتم المتؤتمرات 

وأشتار األمتين العتام بتأن . الخاصة بالشبا  البرلمانيين، وحقوق اإلنسان، وبناء القدرات التي تقدم للبرلمانات اآلستيوية

لتدعم أنشتطتها وبرامجهتا وأن االتحتاد ستيعمل علتى استتقطا  المزيتد متن  االتحاد حصل على متنا متن  هتات مختلفتة

وأشتار ستعادته أيضتا إلتى االتفاقيتة الموقعتة متع المجلتا . الجهات المانحة والتجديد مع الجهات األخر  الداعمتة حاليتا

يا المرتبطتة فرنتك سويستري لتدعم القضتا 300.000الوطني االتحادي، والذي يحصل االتحاد بمو به على مبلغ قتدرى 

 .بالمساواة بين الجنسين وبناء القدرات والبحوث



51 

 

صااندوق التضااامن " مقترحا مقدما من األمانة العامة لالتحاد حوأ  لتنفيذيةاستتتعرضتتت اللجنة ا -باإلضتتافة إلى  لك 

و و آليتتة لتقتتديم  2016 والتتذي تم تقتتديمتته في ا تمتتام اللجنتتة التنفيتتذيتتة المنعقتتد في  نيف في متتارس   "البرلماااني 

المساعدة المالية لبرلمانات الجزر الصليرة النامية  لضمان مشاركتها في األنشطة الرئيسية لالتحاد البرلماني الدولي 

وبناء  –ويهدت بشتتكل رئيستتي إلى توستتيع عضتتوية االتحاد البرلماني الدولي بانضتتمام أكبر عدد من البرلمانات إليه 

التحاد مستتتتا مات طوعية من البرلمانات والمنرمات والحكومات لدعم ستتتتيتلقى ابأنه  أشتتتتار األمين العام –على  لك 

البرلمانات الفقيرة للمشتتتاركة في أعماأ االتحاد البرلماني الدولي من خالأ تكفل الصتتتندوق لجميع التكاليف الخاصتتتة 

ميزانية االتحاد على  من رأس الماأ العامل من فرنك سويسري 20.000كما اقترحت الوثيقة تخصيص  .بالمشاركة

األمر الذي فرنك ستتويستتري 30.000 ، وتجدر اإلشتتارة إلى أن المملكة المتحدة ستتا مت   لمرة واحدة فقط أن تمنا

ضتتع نرام قانوني للصتتندوق بو -واقترحُت في شااأن ذلك   .أد  إلى عدم االستتتعانة برأس الماأ العامل من الميزانية 

وأن ال يقتصتتتر الهدت منه على دفع تكاليف مشتتتاركة البرلمانات ،  للبرلماناتشتتتروط منا المستتتاعدات يحدد أ دافه و

الدعم ن مع برامج األمم المتحدة في غير القادرة على المشتتتتتتاركة في أعماأ االتحاد ، بل أن يعمل الصتتتتتتندوق بالتعاو

 . اإلنساني للشعو  

 

 : بها المجموعة العربية  إحاطةالمواضيع المطلوب 

  حث البرلمانات العربية على تسديد مسا ماتها في االتحاد البرلماني الدولي . 

  فرنتتك سويستتري 20.000إحاطتتة المجموعتتة العربيتتة بشتتأن صتتندوق التضتتامن البرلمتتاني والتتذي تتتم تخصتتيص 

يرة مسا مات طوعية من البرلمانات والمنرمات والحكومات لدعم البرلمانات الفق للصندوق ، حيث سيتلقى االتحاد

 .للمشاركة في أعماأ االتحاد البرلماني الدولي 

  حث البرلمانات العربية على أ ميتة قيتادة نستبة تمثيتل المترأة فتي الوفتود البرلمانيتة ومشتاركتهم فتي لجتان االتحتاد

خاصتة أن  نتاك العديتتد متن الموضتوعات والقضتتايا   (ثلتتث)  3 /1البرلمتاني التدولي وأ هزتته بنستتبة ال تقتل عتن 

 .بالنساء والتي يتم مناقشتها في لجان االتحاد البرلماني الدولي المتعلقة

  25الوفود البرلمانية كحد أدنى في 45 دون سن  الشبا  تمثيلحث المجموعة العربية على أ مية. % 

  حث البرلمانات العربية في المسا مـتتـتتـتتة في عقد أنشطـتتـتتة وبرامج عمل مع االتحاد البرلماني الدولي خالأ الفترة

قادمة الستتتتتيما أن  ناك برامج وأنشتتتتتطه تم عقد ا مع المجموعات الجيوستتتتتياستتتتتية األخر  في االتحاد البرلماني ال

 . الدولي 

  في أكتوبر  137)) للجمعية  – إحاطة المجموعة العربية بشتتأن استتتضتتافة روستتيا االتحادية في ستتانت بطرستتبر

2017 . 
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ابإلجابة عن كافة التساؤالت اليت تضمنها التقرير، السيما املواضيع وقامت األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب 
 املطلوب إبداء الرأي فيها من اجملموعة العربية. وفيما يلي اإلجاابت اليت قدمت:

  حث البرلمانات العربية على تسديد مسا ماتها في االتحاد البرلماني الدولي . 

 .تم ذلك

 فرنتتك سويستتري 20.000لتضتتامن البرلمتتاني والتتذي تتتم تخصتتيص إحاطتتة المجموعتتة العربيتتة بشتتأن صتتندوق ا 

مسا مات طوعية من البرلمانات والمنرمات والحكومات لدعم البرلمانات الفقيرة  للصندوق ، حيث سيتلقى االتحاد

 .للمشاركة في أعماأ االتحاد البرلماني الدولي 

 .سيتم م اطبة البرلمانات العربية كافة

  حث البرلمانات العربية على أ ميتة قيتادة نستبة تمثيتل المترأة فتي الوفتود البرلمانيتة ومشتاركتهم فتي لجتان االتحتاد

خاصتة أن  نتاك العديتتد متن الموضتوعات والقضتتايا   (ثلتتث)  3 /1البرلمتاني التدولي وأ هزتته بنستتبة ال تقتل عتن 

 .البرلماني الدوليالمتعلقة بالنساء والتي يتم مناقشتها في لجان االتحاد 

 .تم اعالم السيدات والسادة رؤساء الوفود وسيتم التعميم على البرلمانات العربية برسائل رسمية

  25الوفود البرلمانية كحد أدنى في 45 دون سن  الشبا  تمثيلحث المجموعة العربية على أ مية. % 

 .سيتم م اطبة البرلمانات العربية بال صوص

  حث البرلمانات العربية في المسا مـتتـتتـتتة في عقد أنشطـتتـتتة وبرامج عمل مع االتحاد البرلماني الدولي خالأ الفترة

القادمة الستتتتتيما أن  ناك برامج وأنشتتتتتطه تم عقد ا مع المجموعات الجيوستتتتتياستتتتتية األخر  في االتحاد البرلماني 

 . الدولي 

 .همة في ذلكسيتم العمل الحثيث مع البرلمانات العربية للمسا

  في أكتوبر  137)) للجمعية  – إحاطة المجموعة العربية بشتتأن استتتضتتافة روستتيا االتحادية في ستتانت بطرستتبر

2017 . 

 .تم االعالم 
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، فقد للمراكز الشاغرة، يف اللجان الدائمة والفرعية لالحتادابالتفاق على مرشحي اجملموعة العربية  وفيما يتعلق
احلق يف االحتفاظ ابملراكز الشاغرة إذا كانت  للمجلسمت التوضيح أنه هناك قرار سابق من اجملموعة العربية أن 

 بعضو من اجمللس نفسه الستكمال فرتة العضوية. استبدالهالعضو ملنصبه يف جملسه، ويتم الشغور نتيجة فقدان 
 .2018عام وسوف يتم وضع معايري الختيار املرشحني بدءان من ال

فقد اوضح لالحتاد الربملاين الدويل   135الطارىء الذي سيقدم إىل اجلمعية العامة  إىل البند أما ابلنسبة
لالحتاد الربملاين العريب الذي عقد مؤخرا يف الرابط  24الدكتور علي عبد العال، أنه مت اختاذ قرار يف املؤمتر 

 انية الفلسطينية مقدم ابسم اجملموعة العربية .خبصوص اعتبار الطلب املقدم من الشعبة الربمل
:للمجموعة اإلسالميةاالجتماع التنسيقي  - اثمنا    

 
اجتماعها التنسيقي، يوم ، داخل االحتاد الربملاين الدويل، وفود اجملموعة الربملانية اإلسالمية عقدت

 ، وذلك  ملناقشة مشروع جدول األعمال التايل: 01/04/2017بتاريخ  السبت
 سالمي بشأن االجتماع.إلعضاء مبنظمة التعاون األكلمة خمتصرة لألمني العام الحتاد جمالس الدول ا .1
جتماع اجلمعية اتبين موقف موحد بشأن القضااي ذات االهتمام املشرتك للمجموعة اإلسالمية يف  .2

 اخلامس والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل على بنود جدول األعمال .
 يستجد من أعمال . ما .3

  : عمال اجلمعية حتت عنوانأللبند الطارىء يف ومت املوافقة على تبين طلب اجملموعة  الربملانية العربية 
 "شرعنة االستيطان بقانون التسوية اإلسرائيلي : خرق لللقانون الدويل"

 
:للمجموعة األسيويةاالجتماع التنسيقي  - اتسعا    

 
يوم  ،اجتماعها التنسيقي املعتاد ،الربملاين الدويل االحتادداخل  الربملانية اآلسيويةوفود اجملموعة  عقدت

 مشروع جدول األعمال التايل: ووافقت على ،
 .للجمعية الربملانية األسيوية.كلمة خمتصرة لألمني العام  .1
 .لالحتاد الربملاين الدويل  دراسة طلبات إدراج بنود طارئة على جدول اعمال اجلمعية العامة .2
 ، املشاركة، املشاركة الفاعلة.2017الربملانية األسيوية خالل عام  اجلمعيةنشاطات  .3
 ما يستجد من أعمال . .4
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:أنشطة االحتاد الربملاين العريب –عاشرا    
 

  :رائسة االحتادنشاط  -أوال  
لرائسة االجتماع التنسيقي للوفود العربية، الذي مت كلفت رائسة االحتاد اجلليلة معايل الدكتور علي عبد العال 

فيه اإلتفاق على تعيني املراكز الشاغرة يف جلان االحتاد وهيئاته املختلفة، وكذلك موقف اجملموعة الربملانية العربية 
من القضااي املطروحة على جدول األعمال، ونقل الدكتور علي عبد العال حتيات معايل األستاذ احلبيب 

لكي، رئيس االحتاد الربملاين العريب، ومتنياته أن توفق اجملموعة الربملانية العربية يف النجاح بطرح ما تود طرحه املا
 يف املؤمتر.

دي، انئب رئيس جملس النواب يف اململكة املغربية، رائسة االحتاد حلضور اجتماع كما مّثل األستاذ رشيد العب
عبري عن وجهة نظر االحتاد يف األمور اليت طرحت يف االجتماع، كذلك اجملموعات اجليوسياسية، ومت الت رؤساء

مّت نقل حتيات معايل رئيس االحتاد لرؤساء اجملموعات اجليوسياسية ومتنياته للمؤمتر ابلنجاح والتوفيق، وأعرب 
 عن دعم اجملموعة الربملانية العربية إلعادة انتخاب السيد مارتن شونغونإ لفرتة والية اثنية.

ا ألقى السيد العبدي كلمة اجملموعة الربملانية العربية يف هناية املؤمتر نيابة عن معايل رئيس االحتاد، أعرب كم
 .فيها عن شكره وتقديره لالحتاد وللشعبة البنغالية على ما بذلت من جهود إلجناح املؤمتر 

 
  األمانة العامة لالحتاد:نشاط  -اثنيا  

للمجلس ، 200والدورة ، 136عمال اجلمعيه أ اجتماعات الربملاين العريب يفشاركت األمانة العامة لالحتاد 
 . لالحتاد الربملاين الدويل احلاكم

وقد أسهمت بنشاط ملحوظ يف مجيع أعمال اجلمعية من حيث متابعة اجللسات العامة واجتماعات اللجان، 
 .واجتماعات اجمللس احلاكم 

، واجمللس احلاكم واللجان الدائمة، 136ملختلف أنشطة اجلمعية  مذكرة تضمنت عرضًا شامالً  مت توزيعفقد 
 ي حيتوي على ترمجة ألنظمة االحتاد الربملاين الدويل.ر كما مت توزيع قرص ليز 

لتنسيق مواقفها حول خمتلف  املؤمترالذي عقدته الوفود العربية قبل بدء أعمال  التنسيقيالتحضري لالجتماع مت و 
 . املؤمتر وانتخاب ممثليها يف اللجان الدائمة العضوية سيعاجلهاالقضااي اليت 

 التقى األمني العام لالحتاد مع كل من :
 رئيس االحتاد الربملاين الدويل.
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 األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل.
اإلفريقي ابلتزامن  حيث مت مناقشة دعوة جلنة املتابعة للحوار الربملاين العريباألمني العام لالحتاد الربملاين االفريقي.
 مع عقد الندوة الربملانية حتت عنوان:

 "تحديات العولمة وأثرها على الثقافات الوطنية في إفريقيا والعالم العربي"

 اآلسيوية. لجمعية الربملانيةاألمني العام ل
 لجمعية الربملانية لرابطة  الدول املستقلة.األمني العام ل

موضوع تنظيم ندوة الذي عرض معه  ضاء يف منظمة التعاون االسالمياالعاألمني العام الحتاد جمالس الدول 
  ،معهمابلتعاون وذلك برملانية، حول ماتتعرض له القدس، 

كما التقى عدداً من الربملانيني األوروبني، ومت البحث معهم يف إعادة إحياء الرابطة الربملانية للتعاون العريب 
 الربملاين العريب األورويب املشرتك.األورويب، وإعادة تفعيل احلوار 

****** 
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   كينيا واململكة املتحدة وبلجيكا     -3   ابسم اجملموعة العربية فلسطني -2املكسيك    1- على البنود الطارئةاجلدول التفصيلي لنتائج التصويت 
 من املكسيك حول: سياسات اهلجرة االكثر تشدادا وخطر انتهاكات حقوق االنسانالبند األول املقدم 

 البند الثاين املقدم من فلسطني ابسم اجملموعة العربية حول : شرعنة االستيطان بقانون التسوية اإلسرائيلي : خرق لللقانون الدويل
 يل العاجل إلنقاذ املاليني  من الناس من اجملاعة واجلفاف يف اجزاء من افريقيا واليمن.البند الثالث املقدم  من بريطانيا وبلجيكا وكينيا حول :العمل الدو 

األصوات  األعضاء
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 مالحظات غائب البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع امتناع ضد مع

  X          14 14 أفغانستان 1
  X          10 11 البانيا 2
     15   15 15   15 15 اجلزائر 3
     10 10   10   10 10 أندورا 4
     14 14   14   14 14 انغوال 5
  X          16 16 األرجنتني 6
     12 6 6  6 6  12 12 اسرتاليا 7
    11    11  11  11 11 البحرين 8
   20     20   20 20 20 بنغالدش 9

  X          10 13 بالروسيا 10
     13  13   13  13 13 بلجيكا 11
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األصوات  األعضاء 
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 مالحظات غائب البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع  امتناع ضد مع  امتناع ضد مع 

 بواتن 12
 

10 10   10   10 10     

بوليفيا )دولة  13
متعددة 

 القوميات(
 

12 12 12   9  3 12     

 بوتسواان 14
 

11 11   11   11 11     

 الربازيل 15
 

22 22 10   10   10     

 بوركينا فاسو 16
 

13 13   13 10  3 13     

 بروندي 17
 

12 12   12   12 12     
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األصوات  األعضاء 
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 مالحظات غائب البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع  امتناع ضد مع 

     10 10   10   10 10 الرأس األخضر 18
  X          13 13 كمبوداي 19
     13 13   13   13 13 الكامريون 20
     15  15   15  15 15 كندا 21
إفريقيا مجهورية  22

 الوسطى
12 10          X  

  X          13 13 تشاد 23
  X          13 13 تشيلي 24
     23   23 13  10 23 23 الصني 25
  X          10 14 كولومبيا 26
   10     10 10   10 10 جزر القمر 27
 كواب 28

 
 

13 13 13   13   13     
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األصوات  األعضاء 
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 مالحظات غائب البند الثالث البند الثاين البند األول
 امتناع ضد مع امتناع ضد مع  امتناع ضد مع 

 قربص 29
 

10 10          X  

     13 13   13   13 13 مجهورية التشيك 30
مجهورية كوراي  31

 الشعبية الدميقراطية
14 12 12   12   12     

مجهورية الكونغو  32
 الدميقراطية

17 17   17   17 17     

  X          12 12 الدمنارك 33
  X          10 10 جيبول 34
مجهورية  35

 الدومينكان
12 10 10   10   10     

 مصر 36
 
 
 

19 19   10 10    10    
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األصوات  األعضاء 
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 مالحظات غائب البند الثالث الثاينالبند  البند األول
   امتناع ضد مع امتناع ضد مع  امتناع ضد مع 

  X          12 12 السلفادور 37
ال حيق هلم            0 11 غينيا االستوائية 38

 التصويت
     11  11   11  11 11 استونيا 39
  X          19 19 اثيوبيا 40
  X          10 10 فيجي 41
     10  10   10  12 12 فنلندا 42
     18  12 6  18  18 18 فرنسا 43
     11 11   11   11 11 الغابون 44
ال حيق هلم  X          0 11 غامبيا 45

 التصويت
  X          11 11 جورجيا 46
     19  19   19  19 19 املانيا 47
  X          14 14 غاان 48
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األصوات  األعضاء 
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 مالحظات غائب البند الثالث البند الثاين البند األول
   امتناع ضد مع امتناع ضد مع  امتناع ضد مع 

ال حيق هلم            0 12 غواتيماال 49
 التصويت

     13  5 8  5 8 13 13 غينيا 50
  X          11 11 غينيا بيساو 51
  X          10 10 غياان 52
     13 13   3  10 13 13 هنغاراي 53
  X          10 10 ايسلندا 54
  X          23 23 اهلند 55
  X          22 22 اندونيسيا 56
إيران )اجلمهورية  57

 اإلسالمية(
15 18 10  8 18   18     

  X          14 14 العراق 58
     11 2  9 3  8 11 11 ايرلندا 59
     17 8  9 71   17 17 إيطاليا 60
     20 20   20   20 20 الياابن 61
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األصوات  األعضاء 
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 مالحظات غائب البند الثالث البند الثاين البند األول
   امتناع ضد مع امتناع ضد مع  امتناع ضد مع 

    12    12  12  12 12 األردن 62
     15 15    15  15 15 كينيا 63
    11    11  11  11 11 الكويت 64
  X          8 12 قريغيزستان 65
مجهورية الو الشعبية  66

 الدميقراطية
12 12          X  

     11  11   11  11 11 التفيا 67
    11    11  11  11 11 لبنان 68
     11 11   11   11 11 ليسوتو 69
  X          11 11 ليبيا 70
  X          8 10 لوكسمبورم 71
     10 10   10   10 14 مدغشقر 72
  X          13 13 ماالوي 73
 ماليزاي 74

 
14 14  14  14   14     
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األصوات  األعضاء 
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 مالحظات غائب البند الثالث البند الثاين البند األول
   امتناع ضد مع امتناع ضد مع  امتناع ضد مع 

  X          10 10 لديفام 75
     13   13   13 13 13 مايل 76
  X          8 10 مالطا 77
ال حيق هلم            0 11 موريتانيا 78

 التصويت
     11 11   11   11 11 موريشيوس 79
   8 12  8 12    20 20 20 املكسيك 80
     10 10     10 10 10 موانكو 81
     10 10   1 4 5 11 11 مانغوليا 82
 -اجلبل األسود 83

 -غرويمونتين
10 10          X  

    15    15  15  15 15 املغرب 84
  X          13 13 موزامبيق 85
     11   11 11   11 11 انميبيا 86
  X          14 14 نيبال 87
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األصوات  األعضاء 
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 مالحظات غائب البند الثالث البند الثاين البند األول
   امتناع ضد مع امتناع ضد مع  امتناع ضد مع 

     13  13   13  13 13 نيوزيلندا 88
     13 13   13   13 13 النيجر 89
     20 20   20   20 20 نيجرياي 90
  X          12 12 النروج 91
    11    11  11  11 11 عنمان 92
    11    11  11  11 11 فلسطني 93
  X          11 11 ابانما 94
  X          18 18 الفليبني 95
     15 15    15  15 15 بولندا 96
     13 13   13   13 13 الربتغال 97
    8    8  8  8 10 قطر 98
  X          17 17 مجهورية كوراي 99

 رومانيا 100
 

14 14   14   14 14     
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األصوات  األعضاء 
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 مالحظات غائب البند الثالث البند الثاين البند األول
   امتناع ضد مع امتناع ضد مع  امتناع ضد مع 

   5  15 4 5 11 5 10 5 20 20 روسيا االحتادية 101
     12  12   12  12 12 رواندا 102
  X          6 10 ساموا 103
   5  5 3  7 5  5 10 10 سان مارينو 104
     10 10   10   10 10 سان تومي وبرينسييب 105
اململكة العربية  106

 السعودية
14 14  14  14    14    

  X          12 12 السنغال 107
  X          10 10 سيشل 108
ال حيق هلم            0 11 سرياليون 109

 التصويت
  X          12 12 سنغافورة 110
 سلوفاكيا 111

 
 

11 11          X  
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األصوات  األعضاء 
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 مالحظات غائب البند الثالث البند الثاين البند األول
   امتناع ضد مع امتناع ضد مع  امتناع ضد مع 

     17   17 17   17 17 جنوب افريقيا 112
     10   10  10  13 13 جنوب السودان 113
     15 15     15 15 15 إسبانيا 114
  X          13 13 سرييالنكا 115
  X          15 15 السودان 116
     10 5  5   10 10 10 سورينام 117
     11  11  11   11 11 سوزيالند 118
     12  12   12  12 12 السويد 119
     12 4 8   12  12 12 سويسرا 120
اجلمهورية العربية  121

 السورية
 

13 13          X  

 اتيالند 122
 
 

18 18   18   18 18     
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األصوات  األعضاء 
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 مالحظات غائب الثالث البند البند الثاين البند األول
   امتناع ضد مع امتناع ضد مع  امتناع ضد مع 

مجهورية مقدونيا  123
اليوغوسالفية 

 السابقة

11 11          X  

   2  9 11     11 11 11 ليشيت-تيمور 124
  X          12 12 توغو 125
     18   18 18   18 18 تركيا 126
     10 10   10   10 10 تيفالو 127
     15 15   15   15 15 اوغاندا 128
     17 11  6 17   17 17 أوكرانيا 129
االمارات العربية  130

 املتحدة
 
 
 
 

11 11   10 10    10    
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األصوات  األعضاء 
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 مالحظات غائب البند الثالث البند الثاين البند األول
   امتناع ضد مع امتناع ضد مع  امتناع ضد مع 

     18  18   18  18 18 اململكة املتحدة 131
مجهورية تنزانيا  132

 املتحدة
15 15   15 15   15     

  X          11 11 االورغواي 133
فنزويال )اجلمهورية  134

 البوليفارية(
15 15 15   15   15     

     19 8  11 8  11 19 19 فيتنام 135
ال حيق هلم  X          0 13 اليمن 136

 التصويت
     13 13   13   13 13 زامبيا 137
     13 13     13 13 13 زميبابوي 138
   50 136 932 466 193 459 515 347 256 1,736 1,835 اجملموع 

مجموع  

االصوات مع 

 وضد

   603   652   1,068    

عدد ثلثلي  

 االصوات

لم  402  

يحقق 

 الشرط

حقق  435 

 الشرط

حقق  712 

 الشرط

   

    قبل   لم يقبل   لم يقبل    النتيجة 
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تطوير إىل  هنا أن تؤديأمالحظات من ش ، ورجائي إبداء أيالفائدة املرجوة هذا التقرير حيققأن  أمال  
 املستقبلية املتعلقة ابلفعاليات الربملانية املختلفة. التقاريرنوعية 

واألمانة العامة حريصة كل احلرص، على إبراز كل ما من شأنه أن يسهم يف مشاركة اجملموعة الربملانية 
العربية بفعاليات اجلمعية العامة واجمللس احلاكم، مبا ينعكس إجيابيا  على القضااي اليت تطرحها أو تدعهما 

 العربية. اجملموعة
 وتفضلوا بقبول وافر احرتامي وتقديري    

 فايز الشوابكة
 

 األمني العام
 لالحتاد الربملاين العريب

 


