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 اجللسة األوىل
 2017 نيسان /أبريل 2األحد، 

 
شررلد ي ت. ص ئيس االحتاد الربملاين الدويل، السرريد  برائسررة، ةررباحاً  9.25افتتحت اجل سررة السرراعة 

 ش(.د)بنغال
 

شا كني يف ب ده األة   ، ابملاحلاكممج س  ل 200الرررررررررررررررررررررر ، الذي أع ن افتتاح الدو ر رحب الرئيس
 136الرررررر ش ولفت االنتباه إىل تلافر تطبيق دديد ل هاتف احململل لتنويل مجيع اللاثئق املتع قة ابجلمعية بنغالد

لالحتاد الربملاين الدويل الرامية  الل قة الذكيةمتابعة سرررياسرررة إطا  اليت وضرررعت يف ، و واالدتماعات ذات الصررر ة
آخر يتمينل يف التعليض عن  إن هناك هدفاً إىل خفض كمية امللاد املطبلعة بنسرررررررررررررربة تصرررررررررررررررل إىل الربع. وقال 

من خالل مباد ات مينل  -وهذا بدو ه حيقق أول "مجعية خضررراء"  -البصررمة ال ربلنية اليت ينتجها املشررا كلن 
شرررررية من لألسرررررر البنغالد ملاقد الطه  احملسرررررنةجم س النلاب وتلزيع  مقر قبل كل وفد يفمن  غرص شرررررجريات

 ن ت لث اهللاء يف األماكن املغ قة.أدل احلد من اللفيات النامجة ع
 

 من ددول األعمال 1البند 
 اعتماد جدول األعمال

(CL/200/A.1) 
 (.CL/200/A.1اعتمد جدول األعمال املؤقت املنقح )الوثيقة 

 
 من ددول األعمال 2البند 

 199الـــ املوافقة على احملاضر املوجزة للدورة 
 احلاكممجلس لل
(CL/199/SR.1) 
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( اليت CL/199/SR.1) احلاكم مج س ل 199الرررررررررررررررررررررررررر متت امللافقة ع ى احملاضر امللدور ل دو ر 
 .2016عقدت يف دنيف يف تشرين األول / أكتلبر 

 
 من ددول األعمال 3البند 

 136الــ  العامة مقرتحات النتخاب رئيس اجلمعية
 

. شانتخبت السيدة ، ج.فيين )فيجي( السيدةوأتييد بناء على اقرتاح من السيد ب. ماتيبيين )زامبيا(، 
جمعية لل 136الـــ تشودري )بنغالدش(، رئيسة برملان بنغالديش، ابلتزكية، لتويل منصب رئيس الدورة 

 الحتاد الربملاين الدويل.العامة ل
 

 من ددول األعمال 4البند 
 تتعلق بعضوية االحتاد الربملاين الدويلمسائل 

 

 االنضمام إىل االحتاد الربملاين الدويلإعادة ( طلبات االنضمام و أ)
(CL/200/4(a)-P.1) 

 

املؤيردر لط رب إعرادر  CL/200/4(a)-P.1االنتبراه إىل املقر ات اللا در يف اللييقرة  الرئيسودره 
قال و املقدم من برملان تلفالل، ط ب االنضمام اجلمعية اللطنية جلمهل ية أفريقيا اللسطى و اإلنضمام املقدم من 

يرغررب يف امللافقررة ع ى هررذين القرا ين، ع ى النحل الررذي أوةررررررررررررررررت برره ال جنررة  احلرراكم س اجملإنرره يعترب أن 
 التنفيذية.

 

 وقد تقرر ذلك. 
 

االحتاد ه شررررري لربملانه إعادر اإلنضررررمام إىل إن الســـيد ت. ابي وا )ريورية أفريقيا الو(ـــ ى(وقال 
الربملاين الدويل، بعد غيابه الطليل عن العضررررلية. وقال إن املشرررراكل العسرررر رية والسررررياسررررية اليت تلاده ب ده قد 
انتهت اآلن يف أعقاب الفرتر االنتقالية اليت أدري خالهلا استفتاء دستل ي، ابإلضافة إىل االنتخاابت الرائسية 

الذي قدمته  إعادر اإلنضررررررررمامد الربملاين الدويل السررررررررتجابته لط ب والربملانية. وأعرب عن امتنانه العميق لالحتا
 .2016وديور من بدء عم ها يف أاي  / مايل  مد راجلمعية اللطنية اجلديدر يف الب د بعد 
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اجلمعية  حضررررررل له  الفخردواع  الشررررررري و ملن إنه  توتليماالي اتو(ـــــي )توفالو(أو. الســـــيد قال و 
الربملاين الدويل نيابة عن دويرر تلفالل اجلو ية الصغرير املستق ة، اليت حددها التا يخ حتاد لال 136العامة الررررررررررررررررررررر 
اسررتعراد دسررتل   ننام وسررتمنسرررت. وسرريجري قريباً أنه يتم العمل يف احل لمة حالياً ب إضررافة إىل االسررتعما ي،

ألخرى اليت تعل  احل لمة احلقيقية  ب د هبدي تعويو الرقابة الربملانية ع ى السررر طة التنفيذية ومعاجلة املسرررائل ال
 الشعب. ولذلك ط ب املساعدر من االحتاد الربملاين الدويل يف هذا املشروع ال بري. قبلل شعب من 

 

مع مفيرردر امررة عالقررة وتط ع إىل إقرر ابلعضررررررررررررررلين اجلررديرردن حررا اً  ب ترحيبرراً  حرر  ، الررذي الرئيسوقررال 
. وقال إن مجيع منتسررررباً  عضررررلاً  11و  عضررررلاً  173جمملعه  يهما، إن االحتاد الربملاين الدويل يضررررم اآلن ماك 

أعضاء االحتاد يتمتعلن حبقل  وامتيازات متساوية، مع عدم ودلد حق النقض، وحيدوه األمل يف أن ةندو  
، سررررريجعل املننمة أقرب إىل ، عن طريق مسررررراعدته ل ربملاانت األةرررررغر حجماً التضرررررامن الربملاين املنشرررررذ حدييناً 

 ة.يف العضلية العامليهدفها املتمينل 
 

وفانلاتل حتضررر اجلمعية  ،دو  سرر يمان ،أن وفلد املراقبني من بروين دا  السررالم األمني العاموأضرراي 
إىل نتيجة إجيابية  ط ع االحتاد الربملاين الدويل أيضاً تىل االحتاد الربملاين الدويل. ويإ إنضمامهااحلالية مع احتمال 

 تركمانستان وأوزب ستان. مع برملاين نفسه غردل  من املشاو ات اليت أدريت مؤخراً 
 

 حالة بعض األعضاء( ب)
 

عن حالة بعض األعضررررررررررراء، ابإلضرررررررررررافة إىل إبالغ املقر ات ذات  الذي قدم تقريراً  األمني العام،قال 
 بشررر ل، إنه مل يتم حل أي برملاانت احلاكم س اجملالصررر ة اليت أوةرررت هبا ال جنة التنفيذية ل ملافقة ع يها من 

 لالحتاد الربملاين الدويل يف دنيف.العامة غري دستل ي منذ انعقاد اجلمعية 
 

ال جنة حالة بروندي، حيث أخذت  وفيما يتع ق ابحلالة األوىل من احلاالت اليت اسررررررتعرضررررررتها، وه 
عام ابلتطل ات األخرير يف مفاوضرررررررررررررررات السررررررررررررررالم اجلا ية بني أطراي األزمة اليت اندلعت يف  التنفيذية ع ماً 

شرررراو ات امللالية اثلينة. وبعد أن أخذت ال جنة يف اعتبا ها ابلرتشرررر  لبعد قرا  الوعيم احلايل يف البالد  2015
مع أةررحاب املصرر حة املعنيني، مبا يف ذلك  ت ف السرر طات الربملانية، وكذلك السررياسرريني الذين يعيشررلن يف 

ع ى سرالمتهم، أوةرت أبن يلاةرل االحتاد  ةرد احلالة وتقدا مسراعيه احلميدر إىل عقد ادتماع  املنفى خلفاً 
 لألطراي املتصا عة يف مقر االحتاد الربملاين الدويل يف دنيف من أدل تعويو احللا  الشامل ل جميع.
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 ع مرراً  طررت ال جنررةيويف حررالررة كمبلداي، حيررث تفرراقمررت التلترات يف أعقرراب التطل ات األخرير، أح
اليت مبلدبها مت  فض وضررررررررع زعيم األق ية ابلتعديالت اليت أدخ ت ع ى الننام األسرررررررراسرررررررر  ل جمعية اللطنية، 

إذا سرررررم  حبل األحواب السرررررياسرررررية توالتعديالت املومعة ع ى القلانني االنتخابية حبيث  اآلن لقادر املعا ضرررررة،
السرررررررريد سررررررررام  ابختيا ه  عيم املعا ضررررررررة املنف ذلك، ظروي ز إداانت دنائية. وابإلضررررررررافة إىلكان لدى قادهتا 

إىل أن املناخ السرررياسررر  يف كمبلداي ال يفضررر  إىل إدراء انتخاابت حم ية مرضرررية يف  ال جنة خ صرررتو  اينسررر ، 
. ولذلك، أوةرررت أبن يسرررعى االحتاد 2018انتخاابت برملانية الحقة يف عام  إىلأو  2017حويران / يلنيه 

ع يشررجتال مبلدي إىل اجلمعية العامة، و  ة اسررتماع بشررذن هذه املسررذلة مع اللفدالربملاين الدويل إىل عقد د سرر
. وأضرررررراي أن جلنة أفضررررررل السرررررربل ل مضرررررر  قدماً  حللالتلافق التهدئة و األطراي املعنية ع ى العمل من أدل 

 بشرررذن يانية االحتاد الربملاين الدويل املعنية حبقل  اإلنسررران ل ربملانيني تشررررتك يف حلا  مع السررر طات ال مبلدية
 ربملانيني كمبلديني ال يواللن قيد ننرها.ل حاالت

 

من قائمة الربملاانت قيد التدقيق يف  اوفيما يتع ق جبمهل ية أفريقيا اللسرررررررررطى، أوةرررررررررت ال جنة  زالته
ضررررلء التطل ات األخرير اليت أعادت الب د إىل احليار الطبيعية وع ى أسرررراص أن اري انتخاابت جم س الشرررريلخ 

 لنحل املتلخى يف إطا ه دستل  البالد يف أقرب فرةة.ع ى ا
 

ويف مجهل ية ال لنغل الدميقراطية، اتفق أةرررررحاب املصررررر حة السرررررياسررررريلن يف كانلن األول / ديسرررررمرب 
من ذلك بعد االنتخاابت  ع ى أن الرئيس لن يسرررررررررررررعى إىل فرتر والية اثلينة، وأن يرتك السررررررررررررر طة بدالً  2016

أن االتفا  كان ملضرررع شرررك منذ ذلك احلني، نتيجة  . بيد  2017ول / ديسرررمرب املقر  إدراؤها يف كانلن األ
ل تطل ات الالحقة. ولذلك أوةررررت ال جنة التنفيذية أبن يلاةررررل االحتاد الربملاين الدويل  ةررررد احلالة ع ى أمل 

 ب د.أن اري االنتخاابت ابلفعل ع ى النحل املتفق ع يه وتؤدي إىل إنشاء برملان كامل العضلية يف ال
 

يف االحتاد الربملاين الدويل، فإن املع لمات  عضلاً  ،يف اللاقع ،وفيما يتع ق ابحلالة يف إ يرتاي، اليت ليست
ال توال بعيدر املنال. لذلك، أوةرررررت ال جنة أبن يلاةرررررل االحتاد الربملاين الدويل  ةرررررد احلالة، مبا يف ذلك من 

 وابط ات خييرة مع إ يرتاي،  هلرااليت  الب ردانخالل املع لمرات اللا در من ب ردان أخرى يف املنطقرة، أو من خالل 
 يستند إليها يف قرا اته املتع قة مبسا  العمل الذي يتعني اتباعه. مي ن أنو 

 

 رئيس السرررررررررررررررابق األويل لرفض الاألزمة اليت أاث ها  ه مت تسررررررررررررررليةويف حالة غامبيا، ع ى الرغم من أن
أي انتخاابت ل ربملان اجلديد دم إدراء عيبدو  إال أنه، ة بعد خسررا ته االنتخاابت األخريرلتخ   عن السرر طاب
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السرررررررر طات  بق  االحتاد الربملاين الدويل املسررررررررذلة قيد ننره وأن حيث  أوةررررررررت ال جنة أبن يُ و  اآلن. لذلك، حىت
 الغامبية ع ى تننيم انتخاابت برملانية يف أقرب وقت مم ن.

 

ل مسرررررراعدر يف تسررررررلية املذز  الربملاين  بيسرررررراو، ت قى االحتاد الربملاين الدويل ط باً  -وفيما يتع ق بغينيا 
النادم عن املشررراحنات الداخ ية. ولذلك، أوةرررت ال جنة أبن يلاةرررل االحتاد الربملاين الدويل  ةرررد احلالة وأن 
يعهد إىل األمني العام مبلاة ة املشاو ات مع الس طات بشذن الدو  احملتمل لالحتاد الربملاين الدويل كلسيط يف 

 األزمة.
 

بسرررررررررررررربب مج ة أمل  منها ت را  ال لا ث  مسررررررررررررررتمراً  يتع ق هباييت، فإن أداء برملاهنا يلاده حتدايً وفيما 
الطبيعية. وأوةرررت ال جنة ابلتايل أبن يقدم االحتاد الربملاين الدويل مسررراعدر إىل الربملان يف جمال بناء القد ات، 

 د ع ى وده السرعة.وأن يدعل إىل شغل املقاعد العشرر الشاغرر يف جم س الشيلخ يف الب 
 

بق  االحتاد الربملاين الدويل ويف حالة ليبيا، حيث هناك برملاانن متنافسررررررررررررررران، أوةرررررررررررررررت ال جنة أبن يُ 
من  -بلةررررررررفه اهليئة التشررررررررريعية الر ية ل ب د  املعرتي به دولياً  -اللضررررررررع قيد ننره وأن يعمل مع برملان طرب  

 يته.بلال ع ى اإلطالعدته أدل حتديد أفضل السبل ملساع
 

أن الربملانيني  ية إجيابية بعد سرررررنلات من االضرررررطراب، بيد  اتويف الصرررررلمال، حديت تطل ات مؤسرررررسررررر
دو ه كمدافع عن إطا  بقلر يف الربملاين الدويل قتل يف حلادث أداهنا االحتاد وحىت أن بعضرهم  تعرضرلا ل هجلم

ل نروي الصعبة اليت يعمل فيها الربملان الصلمايل، أوةت ال جنة أبن يقدم  حقل  اإلنسان ل ربملانيني. وننراً 
االحتاد الربملاين الدويل مسررررررررراعدته التقنية من أدل تلطيد العم ية الدميقراطية اجلا ية يف الب د وتشرررررررررجيع العلدر 

 ال ام ة إىل احليار الطبيعية.
 

 وفقاً  عديدر، سرررياسررريةفصرررائل ملسرررع يضرررم أنشرررر برملان انتقايل  فقد وفيما يتع ق جبنلب السرررلدان،
إىل  جلنلب السرررلدان. وقد اضرررطر انئب الرئيس السرررابق 2015التفا  السرررالم الذي مت التلةرررل إليه يف عام 

سررررر سررررر ة األزمات املسرررررتمرر تتفاقم اآلن بسررررربب القتال كما أن حياته،   ع ى مرر أخرى خلفاً  الرحيل عن الب د
جملاعة. وابلرتكيو ع ى احلالة ابتشرررررررررررريد مجاع  ل سررررررررررر ان وهتديد حدوث ىل بني األطراي املتحا بة، مما أدى إ

 ةد األحداث وتقدا املساعدر،  الربملاين الدويل أن يلاةل االحتادأوةت ال جنة التنفيذية ابلتايل  اإلنسانية،
يدعل اجملتمع الدويل  قلايً  حيينما أم ن، من أدل حل األزمة. وقد أةد  االحتاد الربملاين الدويل يف اللاقع بياانً 
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 ،ول ن أيضرراً  ،فقطوالربملاانت إىل اختاذ إدراءات لتجنب اجملاعة اليت ت لح يف األفق ليس يف دنلب السررلدان 
 يف شر  كينيا والصلمال واليمن.

 

 دو اً  2016وفيما يتع ق ابجلمهل ية العربية السرررررررررررل ية، حيث كان جمل س الشرررررررررررعب املنتخب يف عام 
ابلتطل ات األخرير واملشرررررررررررراو ات،  طت ال جنة التنفيذية ع ماً يرامية إىل حل األزمة، فقد أححيلاي يف اجلهلد ال

. ةمبا يف ذلك ت ك اليت أدراها األمني العام نفسرررررره، مع املبعلث اماص لألمني العام لألمم املتحدر إىل سررررررل ي
كبريا يف اجلمع بني األطراي   وملرررا كرررانرررت ال جنرررة وايقرررة من أن االحتررراد الربملررراين الررردويل مي ن أن يؤدي دو اً 

وجمملعات املغرتبني يف دنيف  الرئيسرررررررررريني السررررررررررل ية، فقد طرحت إم انية عقد ادتماع ل ربملانيني السررررررررررل يني
. ويف ادتماعها النهائ  قبل اختتام اجلمعية العامة، سررررتلاةررررل ال جنة اسررررت شرررراي ملناقشررررة سرررربل املضرررر  قدماً 

ريه من أةرررحاب املصررر حة السرررل يني، وكذلك الننر يف إةررردا  بيان خيا ات املشرررا كة مع الربملان السرررل ي وغ
ملخت ف مبررراد ات األمم املتحررردر واملبررراد ات اإلق يميرررة الراميرررة إىل لتحقيق  الحتررراد الربملررراين الررردويل دعمررراً من ا

 السالم يف البالد.
 

سررررررتقل إزاء هذه احلاالت من دانب الربملانيني الذين امل نهج ل، ع ى القيمة املضررررررافة الرئيسشرررررردد و 
يف إنشررررررررررراء فريق عمل  أن االحتاد الربملاين الدويل يننر حالياً وأكد ع ى يسرررررررررررعلن إىل القيام مبا هل ةرررررررررررحي ، 

 .النواعأطراي الست شاي اميا ات املتاحة لتلسيع نطا  مشا كته مع السل يني من خالل التلاةل مع مجيع 
 

ند، إىل أن االحتاد الربملاين الدويل قدم مسرررررررررررراعدر الة اتيالحل، يف معرد إشررررررررررررا ته العاماألمني  ذك رو 
وضررررعت األمل  ، وواةررررل  ةررررده ل حالة اليت 2014تقنية إىل اهليئة التشررررريعية اللطنية املؤقتة القائمة منذ عام 

 مت امللافقة ع يه يف من عدم اليقني. وع ى وده امصررررررررررررررلص، فإن الدسررررررررررررررتل  اجلديد الذي  وضررررررررررررررع مؤخراً يف
مل ي ن قد حصرررررررررل ع ى ملافقة م  ية عند وفار امل ك  2016يف آب / أغسرررررررررطس الذي درى االسرررررررررتفتاء 

لذلك الت اليت ط بها خ فه قيد الننر. آنذاك يف تشرررررررررررررررين األول / أكتلبر من ذلك العام، وال توال التعدي
ندية ع ى أن السررر طات التايال بتتبع احلالة، وأن حيث  أوةرررت ال جنة التنفيذية أبن يقلم االحتاد الربملاين الدويل 

إن مل ، 2017إدراؤها يف عام  ، إدراء انتخاابت برملانية كان مقر اً 2018تلاةررررل، يف ملعد ال يتجاوز عام 
 ذلك. ي ن قبل

 

كما هل   -الربملاانت بعض بشررذن حالة عضررلية  الســيد أ.أرناجادر )الســويد(ع ى سررؤال من  و داً 
فشررررررر ت ع ى التلايل يف اسرررررررتئناي مهامها العادية، قال األمني العام إنه ال يلدد يف واليت  –ند اتيالاحلال يف 

هذه الربملاانت تعامل كمراقبني أو ينبغ  أن تعامل  الننام األسررررررراسررررررر  لالحتاد الربملاين الدويل ما يشرررررررري إىل أن
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تشرررررررررررريعية مؤقتة اعرتي أبهنا ليسرررررررررررت مينالية هيئة ها ندي املنحل قد تللتوقال إن مهام الربملان التايالكذلك. 
ول نها مع ذلك تسرررررتليف شرررررروط عضرررررلية االحتاد الربملاين الدويل. غري أن االحتاد الربملاين الدويل أكد يف هذه 

 يط ع بدو ه ال املنشرررررراء برملان ال في ة  دراءات اإلالسرررررر طات املعنية ضرررررررو ر اختاذ  أنه جيب احلاالت ع ى
 أبسرع ما مي ن.و

 

أن االحتاد الربملاين الدويل يبذل كل دهد مم ن ملن  األعضرررراء ميور الشررررك يف مينل  الرئيسوأضرررراي 
. ومن شررررررررذنه أن يف غري حم ه لودد أن حسررررررررن النلااي ه يف حالة إدراء حا اً  سرررررررريتخذ هذه احلاالت، ول نه

 الراهنة ل ربملان.ندي ابلق ق الذي أعرب عنه بشذن احلالة ي فل يف اللقت نفسه إبالغ اللفد التايال
 

بشرررر ل طبيع  بعد عاود العمل يف تركيا، إن برملان الب د  اللضررررع، الذي انتقل إىل األمني العاموقال 
. وكان االسرررررررررررررتفتاء اللشررررررررررررريك ع ى التعديالت الدسرررررررررررررتل ية الرامية إىل تعويو 2016حماولة االنقالب يف عام 

االعتقاالت السررياسررية والربملانيني الذين سررجنلا بتهمة  حلل عن تقا ير فضررالً السرر طات الرائسررية مصررد  ق ق، 
 كان االحتاد الربملاين الدويل يسرررعى ل حصرررلل ع ى مويد من املع لمات من السررر طات الرتكية،  حيثاإل هاب، 

أوةررررررررررت  حيث عن طريق بعينة حمتم ة من دانب جلنته املعنية حبقل  اإلنسرررررررررران ل ربملانيني.مبا يتضررررررررررمن ذلك 
 هلذه الغاية و ةد احلالة عن كينب. االحتاد الربملاين الدويل العمل مع الس طات حتقيقاً  ال جنة أبن يلاةل

 

إىل اسرررررتخدام مسررررراعيه احلميدر لتعويو احللا   إن االحتاد الربملاين الدويل سررررريسرررررعى فعالً  الرئيسوقال 
ل املصرراحلة مع اجملتمع الذي يهدي إىل معاجلة القضررااي السررياسررية األعمق و اء األزمة اجلا ية يف تركيا من خال

 ال ردي.
 

، يف معرد حديينه عن احلالة يف فنوويال، إن االحتاد الربملاين الدويل واةرررررررل  ةرررررررد األمني العاموقال 
، حيث ظ ت املعا ضرررة اليت تشرررغل أغ بية 2015األحداث يف ذلك الب د عقب االنتخاابت الربملانية يف عام 

إىل دهلد اللسرراطة اليت يبذهلا االحتاد الربملاين الدويل ع ى أ د اللاقع،  املقاعد يف نواع مع احل لمة. واسررتناداً 
أوةرررررررت ال جنة التنفيذية أبن يعمل االحتاد الربملاين الدويل ع ى تشرررررررجيع إدراء حلا  هادي بني اجلانبني وأن 

ع ى أمل  عل لضررررر إىل اجلمعية احلالية لتعويو فهمهإىل عقد د سرررررة اسرررررتماع مع اللفد الفنووي    يسرررررعى أيضررررراً 
. ويف هذا الصرررررردد، أعرب عن سرررررررو ه ملالحنة التقا ير اإلعالمية اليت ةررررررد ت بني لتحقيق تقدمإجياد سرررررربل 

 .ألغ بتجريد اهليئة التشريعية ل بالد من س طاهتا قد املتع ق القرا  السابق  تبني أنعشية وضحاها 
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إن ت ك التقا ير غري   ية حىت اآلن ول نها ودهت دعلر من  الســـــــــــيد ج. كوراي )فنزويال(وقال 
 ئيس اجلمعية اللطنية الفنووي ية إىل وفد من ال جنة املعنية حبقل  اإلنسرررررررررررررران ل ربملانيني لواي ر الب د لتقييم حالة 

 حقل  اإلنسان لنفسها.
 

يني يف االطالع هبذه املهمة منذ إن  غبة ال جنة املعنية حبقل  اإلنسرررررران ل ربملان قائالً  األمني العامو د 
أن االحتراد  . بيرد  بنرداً اثبتراً ع ى دردول األعمرالأمرد بعيرد مل تتحقق بعرد ألسرررررررررررررربراب متنلعرة، ول نهرا ظ رت 

ع ى معاجلة احلالة السرررياسرررية ل ب د، ع ى أسررراص أن التقدم يف هذا اجملال  نفسررره قد ابلالربملاين الدويل حري  
 ل  اإلنسان اليت يرتبط ا تباطا وييقا هبا.إجياد حل حلالة حق سيعوز أيضاً 

 

 -ينقسررررم اآلن إىل فصرررري ني  2003وفيما يتع ق حبالة اليمن، أشررررا  إىل أن الربملان املنتخب يف عام 
أن االحتاد الربملاين  نتيجة ل نواع األه   الذي حيدث يف الب د. بيد   -أحدمها يف ةررررررررررررررنعاء واآلخر يف عدن 

ه قد مت تلديه الدعلر ل شرررررعب اليمين. وع ى الرغم من أنشررررررع  المينل يعترب املهما مل حيدد بعد، أي من الدويل
 إال أنلالحتاد الربملاين الدويل هبدي تشررجيع احللا  السرر م  بينهما، العامة اجلمعية  حلضررل الفصرري ني إىل كال 

ئ . ولذلك قر ت ابحلصررا  الربي واجللي والبحري كعامل وقا الفصرريل الذي مقره ةررنعاء مل يصررل، مسررتشررهداً 
له، ويف اللقت نفسرره اميد مشررا كته  ال جنة التنفيذية إدراء مناقشررات مع الفصرريل الذي يتخذ من عدن مقراً 

 املقب ة.العامة يف اجلمعية، والسع  إىل تلضي  حالة كل فصيل، حب لل ملعد انعقاد اجلمعية 
 

يف  وأيمل أيضرررررراً  ،بعينة إىل اليمن إ سررررررال يف أن االحتاد الربملاين الدويل يننر أيضرررررراً  الرئيسوأضرررررراي 
أبن جمملعة أمري ا الالتينية ومنطقة البحر  ملاةررررررررررررر ة احللا  بني الفصررررررررررررري ني يف دنيف. وأب   اجمل س أيضررررررررررررراً 

 يف اب اغلاي. اللضعال ا ييب قد أاث ت حالة أخرى ابإلضافة إىل ت ك اليت استعرضتها ال جنة التنفيذية، وه  
 

ضرام يف معرد شرحه هلذه املسذلة، إىل تقا ير إعالمية من اليلم السابق تفيد  وأشا  األمني العام، 
اجململعات اليت حتتج ع ى مشروع قانلن لإلةالح الدستل ي  من قبلمبىن جم س الشيلخ يف اب اغلاي النا  يف 

ول ن التلةررررررية ه  يهدي إىل مت ني الرئيس من الرتشرررررر  للالية اثنية. ويبدو أن احلالة تعلد اآلن إىل اهلدوء، 
ابلتضامن مع املؤسسات الربملانية يف أداء مهامها ومسؤولياهتا املنلطة هبا  أن يصد  االحتاد الربملاين الدويل بياانً 

ألح ام   دانة مجيع أعمال العنف املرت بة ضرررررردها، وأن يشررررررجع كذلك سرررررر طات اب اغلاي ع ى العمل وفقاً 
 الدستل .
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فيما يتعلق حبالة الربملاانت املذكورة ووافق  اابملعلومات اليت أبلغ هب علما   احلاكملس خذ اجملوأ
 على توصيات اللجنة التنايذية بشأن تلك الربملاانت.

 
 من ددول األعمال 5البند 

 تقرير الرئيس
 احلاكملمجلس ل 199( بشأن أنش ته منذ الدورة أ)

(CL/200/5(a)-R.1) 
 

ط ع هبا منذ الدو ر لألنشررررررررررررطة اليت ا ، ملدواً (Slidesالعرد ) شرررررررررررررائ  مسررررررررررررتخدماً ، الرئيسقدم 
، ع ى النحل اللا د وةررررررررررررررفررررره ابل رررررامرررررل يف تقريره عن امللضررررررررررررررلع )اللييقرررررة احلررررراكممج س  السرررررررررررررررررررابقرررررة ل

CL/200/5(a)-R.1). 
 

 ( بشأن أنش ة اللجنة التنايذيةب)
 

املناقشررررررررررررات امل ينفة   منيلمنيخالل يف إن معنم امللاضرررررررررررريع اليت تناولتها ال جنة التنفيذية  الرئيسقال       
واملينمرر اليت عقدهتا حىت اآلن يف دكا، مع عقد ادتماع آخر مل يتم بعد، سرررررررررررررريتم اإلبالغ عنها يف إطا  البنلد 

 ذات الص ة من ددول األعمال.
 

نيسرررررررررررران /  1يف  حديتإىل أن امللعد النهائ  لبدء عم ية انتخاب أمني عام دديد قد  أشررررررررررررا وإذ 
والية شررررراغل اللظيفة البالغة أ بع سرررررنلات، أب   اجمل س أبنه  مد رمن انتهاء  شرررررهراً  15، أو قبل 2017أبريل 

( من الننرررام h) 26.2( و l) 21أبح رررام املرررادتني  آذا  / مرررا ص ، عمالً  30يف د سررررررررررررررتررره املعقلدر يف 
 جنة التنفيذية ابإلمجاع، ع ى أسرررررررررررراص أدائه ، قر ت الالعامة من قلاعد األمانة 3  قم األسرررررررررررراسرررررررررررر  والقاعدر

 امللضلعضاي يمع املما سة العادية. ومن مث س والية اثنية، متشياً  ملد راحلايل املرض ، اديد والية األمني العام 
الذي سررررررررريط ب إىل اجمل س يف دو ته القادمة امللافقة ع ى تعيني و ، 16  قم إىل ددول األعمال بلةرررررررررفه البند

يلنيل حويران/  30وتنته  يف  2018متلز / يلليره  1لفرتر اثنيرة مردهترا أ بع سررررررررررررررنلات تبردأ يف  األمني العرام
 ، ع ى النحل الذي أوةت به ال جنة التنفيذية.2022

 

 بتقرير الرئيس. علما   احلاكملس اجملط يوأح
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 من ددول األعمال 6البند 
 التقرير السنوي لألمني العام

 2016الدويل يف عام أنش ة االحتاد الربملاين 
 

، ع ى النحل 2016ط ع هبا االحتاد الربملاين الدويل يف عام لألنشررررررررررررطة اليت ا قدم األمني العام ملدواً 
املفصررررررررررررررررل يف التقرير السررررررررررررررنلي املترراح ل تحميررل عن طريق ملقع االحترراد الربملرراين الرردويل ع ى العنلان التررايل: 

-ipu/2017-https://beta.ipu.org/resources/publications/about
2016. -union-parliamentary-inter-activities-report-03/annual 

 
 من ددول األعمال 7البند 

 تقارير عن االجتماعات األخرية لالحتاد الربملاين الدويل
 لرئيسات الربملاانت( عشراحلادي االجتماع ) لرئيسات الربملاانت( القمة العاملية ه)

(CL/200/7(e)-R.1) 
 

 .لرئيسات الربملاانتأعمال القمة العاملية  يظيرمت عرض فيلم 
 

شرائع العرد تقا يرها مبساعدر  القبيسي )اإلمارات العربية املتحدة( الدكتورة أملالسيدة قدمت 
(Slides)  يف ديسررررررررررررررمرب / كانلن األول  يلمنياليت درت ع ى مدى  لرئيسررررررررررررررات الربملاانتيف القمة العاملية

اجمل س اللطين االحتادي لب دها واالحتاد الربملاين الدويل حلل ملضرررررلع ، واليت مت تننيمها ابلتعاون بني 2016
إن النقاش الذي دا  بني العديد من املشررا كني يف احلضررل  قد  كو ع ى  تقالو متحدون لصررناعة املسررتقبل". "

 ،البيئية ،االقتصرررررررررررررررادية –االدتماعية  ،  ها االااهات اجليلسررررررررررررررياسرررررررررررررريةكيفية حتليل التحدايت اليت تشرررررررررررررر
 ئيسررات ومناقشررة املائدر املسررتديرر اليت أدرهتا  والت نلللدية اليت تؤير يف املسررتقبل إىل فرص م ق عامل أفضررل.

ختررام اليت اعتمرردت يف و ، CL/200/7(e)-R.1 إعالن أبلظيب، املرفق ابللييقررةمت إبالغهررا يف  الربملرراانت
عن اجملاالت ذات األوللية احملددر فيها  مؤمتر القمة. وأودوت االلتوامات املنصررررلص ع يها يف اإلعالن، فضررررالً 

مبا يف ذلك الدعم املقدم من  ستقب ية،الختاذ إدراءات من دانب الربملاانت يف التصدي ل تحدايت احلالية وامل
اليت يتعني اختاذها؛ واملباد ات اليت يتابعها اجمل س اللطين  االحتاد الربملاين الدويل؛ وإدراءات الرةرررررررررررررد واإلبالغ

االحترررادي. وأضرررررررررررررررررافرررت أنررره مي ن االطالع ع ى مويرررد من املع لمرررات عن إدراءات مؤمتر القمرررة عرب امللقع 
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يف تشررررررررر يل مسرررررررررتقبل  اللحدرونسررررررررراء، إىل  ،  داالً كافةً   الربملانيني ت، ودعwww.gsws.aeاإلل رتوين 
 مة.أفضل لألديال القاد

 

نيـــابـــة عن اجمللس الوطين االحتـــادي لـــدولـــة  تـــهالرئيس واألمني العـــام ال ـــأ  الـــذي قـــدمقبـــل و 
قدميما إليه االحتاد الربملاين الدويل فيما يتعلق  اليتللدعم والشـــــــــــراكة  اإلمارات العربية املتحدة تقديرا  

 يف ابو ظيب. لرئيسات الربملاانتبعقد القمة العاملية 
 

عن شرررررررررررررر ره ل مج س اللطين االحتررادي ع ى تننيمرره البررا ز ملؤمتر القمررة وأكررد أن  الرئيسوأعرب 
 مجيع أعضاء االحتاد الربملاين الدويل. جيب إتباعها من قبلاإلعالن يش ل األساص ما طة طريق عم ية 

 
 النصاب القانوين

 69النصرررررراب القانلين البال   ددحي، قلاعد اجمل س احلاكممن  34.2 ل قاعدر  قم  أع ن األمني العام أنه وفقاً 
 يف االدتماع األول احلايل ل مج س. الً يبدعضلاً عضلا أو  136ل دو ر احلالية ع ى أساص مشا كة  عضلاً 

 
 .ةباحاً  11.35 فعت اجل سة الساعة 
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 اجللسة الثانية
 2017 نيسان /أبريل 5، األربعاء

 
 ئيس االحتاد الربملاين الدويل، السرررريد اجل سررررة وتلىل  ائسررررة  ةررررباحاً  9.40السرررراعة  افتتحت اجل سررررة

 ش(.نغالدبشلد ي )ت. ص
 

لضحااي اهلجوم ال يماوي الشنيع  وبناء على اقرتاح من الرئيس، مت االلتزام دقيقة صمت ت رميا  
 .الذي ارت ب يف اليوم السابق يف اجلميورية العربية السورية

 

دانتررره إ تمتررر الرررذي ،إن االحتررراد الربملررراين الررردويل يشررررررررررررررعر بق ق ابل  إزاء اهلجلم املروع الرئيسوقرررال 
ال جنة التنفيذية ابسرررتمرا  إلجياد سررربل إلضرررافة قيمة تعمل اسرررتخدام لألسررر حة ال يميائية. و كل ةرررراحة، مع  
األخرير. ووافقت ال جنة، يف ا أاث  أسرررلأ أزمة إنسرررانية يف اآلونة الرامية إىل حل اللضرررع السرررل ي، م ل مباد ات

د سررررتها اليت عقدت يف اليلم السررررابق، ع ى إنشرررراء فريق عمل م  ف ابسررررت شرررراي التدابري اليت يتعني ع ى 
ل حالة. وه  تعمل اآلن ع ى كامل اجملتمع الربملاين العامل  اختاذها بغية التلةرررررررل إىل حل سرررررررياسررررررر  شرررررررامل و 

 .املقب ة يف تشرين األول / أكتلبرح   يف دو ر اجمل س طرائق عمل الفريق وتتط ع إىل تقدا تقرير مر 
 

 من ددول األعمال 11البند 
 

 أنش ة اللجان واهليئات األخرى
 

 الربملانياتالنساء ( منتدى أ)
(CL/200/11(a)-R.1) 

 

 النسرررررررراء  ئيسررررررررة الدو ر امامسررررررررة والعشرررررررررين ملنتدى الســـــــيدة د. موين نواز )بنغالدش(،عرضررررررررت 
-CL/200/11(a)ا )اللييقرررة كرررعقرررده املنتررردى ملررردر يلم واحرررد يف د الربملرررانيرررات، تقرير االدتمررراع الرررذي 

R.1)التعاون الدويل املعوز بشررررررذن  تشررررررجيعأن املشررررررا كني  كووا ع ى تعويو مشررررررروع القرا  املعنلن " ، وقالت
نتائج مع اللةررررررررلل إىل ، ل تنمية املايل ل مرأر بلةررررررررفها حمركاً  اإلشررررررررراكوال سرررررررريما ، أهداي التنمية املسررررررررتدامة

 لتحقيق التنمية املسرررتدامة.سرررائل ومت ني الفتيات كل  ل مرأر شرررا كة السرررياسررريةاململاضررريع  اندحة، وانقش أيضررراً 
الذكرى امامسة  137الربملانيات من دانبه أبن تلضع يف اجلمعية النساء أوةى م تب وابلنسبة هلذا اجلوء، 
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عن طريق تبادل امربات وأفضل املما سات  اجلند ينلع  الدويل ل ربملاانت املراعية لمطة عمل االحتاد الربملاين 
يالية أعضرراء ددد  مت انتخابكما عن الربملاانت اليت تراع  الفلا   اجلند ية.  يف مناقشررة بني النسرراء والردال 

جمملعة عن ا )سررررررريالن ا( جململعة األفريقية؛ السرررررريدر  . كا يراينعن ال م تب: السرررررريدر ج. غاكلاب ) واندا( 
 .جمملعة أو اسياعن آسيا واحمليط اهلادئ؛ والسيدر ك.أتشيميان )أ مينيا( 

 
 ( جلنة حقوق اإلنسان للربملانينيب)

(CL/200/11(b)-R.1 to R.3 and P.1 to P.5) 
 

(،  ئيسرررررة جلنة حقل  اإلنسررررران ل ربملانيني، اليت قدمت تقا ير الســــيدة و. كويف )أفغانســــتانقالت 
ا، إن ال جنة عقدت خالل الدو ر احلالية د سررررررررات اسررررررررتماع مع كة ال جنة يف دو هتا األخرير يف د عن أنشررررررررط

 حت فقد عمل ال جنة؛ إىل ابلنسررربة هذه االدتماعات أمهية كبرير ملينل الشررر اوى. و أةرررحاب فلد و و سررربعة 
اء من اآل اء، وتشرررجيع احللا  البن  ، وتبادل نلاح  ق قهابتعويو فهمها ل قضرررااي املعروضرررة ع يها، واإلعراب عن 

أدل التلةرررررررل إىل ح لل مرضرررررررية تتماشرررررررى مع املعايري اللطنية والدولية حلقل  اإلنسررررررران. ولذلك أعربت عن 
 .ختصيصهم اللقت لاللتقاء ابل جنة ش رها جلميع اللفلد والشاكني ع ى

 

 10يف الربملان يف  عضلاً  140 ررررتتع ق ب ويف الدو ر احلالية، أد دت ال جنة يف ددول أعماهلا قضااي
ملائة من أو واب، و اب 41ملائة منهم أعضاء يف الربملان من آسيا، و اب 41ب دان. ومن بني هذه احلاالت، كان 

ملائة من الشررررررررررررر  األوسررررررررررررط و ال أفريقيا. وتتع ق اب 1ملائة من أفريقيا، و اب 1ملائة من األمري تني، و اب 16
 .معا ضنيملائة تتع ق أبعضاء اب 96و  نساء برملانياتب ملائة من احلاالتاب 25نسبة 

 

، وع ى الرغم من أن حرية التعبري كانت مصد  ق ق مباشر أو غري مباشر يف مجيع هذه القضااي تقريباً 
 كما ي  : ه    برتتيب تنازيلاالنتهاكات فإن 

 لالية لعدم اتباع اإلدراءات القانلنية اللادبة يف اإلدراءات ضرررررررررررررررد الربملانيني، اإلبطال التعسررررررررررررررف  
، التعذيب، وت لين التجمعات االحتجاز التعسررررررررررررررف  أو االعتقال، انتهاك حرية التجمع، أو تع يقها الربملانية

اليت ننرت فيها ال جنة يف  يلعاً وسرررررررررررلء املعام ة وغريها من أعمال العنف اليت تعترب من أكينر االنتهاكات شررررررررررر
 هذه الدو ر.
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، ااملعروضرررررررررة ع ى اجمل س ل ننر فيهمقا نة ابحلاالت أقل من مشرررررررررا يع املقر ات  اً عدديتم تقدا وسررررررررر
لعدم اكتمال النصررررررررررررراب القانلين يف اليلم األول من  ألن ال جنة اضرررررررررررررطرت إىل اختصرررررررررررررا  دو هتا ننراً  وذلك

 سبعة ب دان. من برملانياً  76 رررربال جنة مشا يع املقر ات اليت ستعرضها تتع ق مداوالهتا. و 
 

منشررررررررررغ ة حيث ال توال ال جنة ، يف تركيا املننل ر أمام ال جنةاإلشررررررررررا ر إىل احلاالت  غري أهنا تلد أوالً 
 الدميقراط  الشررررررررررررعب من حوب برملانياً  56ضررررررررررررع و بلده خاص، فإن بعمق حبالة الربملانيني يف ذلك الب د. و و 
(HDP)  ا. ولذلك، أعربت ال جنة عن ابل  أسررررررفها ألن السرررررر طات  فضررررررت ط بهيف خطر ال بل يتدهل ،

يف االطالع  اأتكيد  غبته تتركيا. وأعاد إىلبعينة لتقصررر  احلقائق  لتشررر يلع ى الرغم من اجلهلد اليت بذلتها 
 البعينة بسرعة.يتم تننيم يف أن  اعن أم ه تبت ك البعينة وأعرب

 
 ناألمري يتا

 

 فنزويال
 

من املقر  ان يتلده وفد من ال جنة اىل فنوويال قبل اسررررررررررررربلعني. وقبل أايم فقط من البعينة، أب   كان 
أحد  إعطاء فض مت لبعينة. وعالور ع ى ذلك، ا إل سررررال داهور ليسررررتلطري احل لم  ال جنة أبن النروي ا

أهنا تعتقد أن البعينة ضرررررو ية خصررررلةرررراً أعضرررراء اللفد أتشرررررير دخلل. وأعربت ال جنة عن أسررررفها هلذه احلالة، 
 .ذلك قريباً إم انية إدراء يف  و خالصأكينر من أي وقت مضى، وه  أتمل 

 

. أ بعة برملانيني فنووي ينيعضلية وحىت ذلك اللقت، أعربت ال جنة عن ابل  ق قها إزاء استمرا  تع يق 
غش ودلد ، بعد شررر اوى بشرررذن 2015وكانت احمل مة الع يا قد أمرت بتع يقها يف كانلن األول / ديسرررمرب 

ل جنة ملاذا ال ينبغ  السررررررررماح ل ربملانيني، الذين أع ن انتخاهبم من قبل  يتضرررررررر انتخاابت برملانية. ومل  آخريف 
قيررد الننر. وعالور ع ى مررازلررت  دعرراءات الغشأن اإىل  اجمل س االنتخررايب اللطين، ابجل لص يف الربملرران، ننراً 

بعد. ولذلك أتمل ال جنة جبدية يف أن تعاج  املسررررررررذلة من تقدا الشرررررررر اوى، مل تعاج شررررررررهراً  16ذلك، وبعد 
 .بصل ر مستعج ةاحمل مة الع يا هذه املسذلة 

 

ا أدى الربملانيني األ بعة، م عضررلية تع يقبشررذن وقد  فضررت اجلمعية اللطنية تنفيذ قرا  احمل مة الع يا 
غري قانلنية. وخ صت ال جنة  مجيعها أن اإلدراءات اليت اختذهتا اجلمعية اللطنية  عالناحمل مة الع يا قيام إىل 
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ألن اجلمعية اللطنية وأعضررررررررائها مل يت قلا أي أملال  اعن ق قه توأعرب غري متناسررررررررب متاماً  اإلدراءإىل أن هذا 
 وحينت ال جنة الس طات املعنية ع ى معاجلة هذه احلالة ع ى الفل . .2016منذ آب / أغسطس 

 

كما أعربت ال جنة عن ق قها إزاء امطلات األخرى املتخذر لتقييد عمل الربملانيني. فع ى سرررررررررررررربيل 
من  شررررررررديداً  يف ما يبدو انتقاماً  يالية من أعضرررررررراء الربملان املعا ضررررررررني مؤخراً دلازات سررررررررفر  سررررررررحبتاملينال، 

إىل اما ج بشرررررذن احلالة السرررررياسرررررية يف فنوويال. وحينت ال جنة السررررر طات ع ى إعادر  اليت ودهت االنتقادات
 ومنع وقلع مينل هذه احللادث. ة مستعج ةلكمسذدلازات السفر  

 

إال من خالل احللا  السرررياسررر . ولذلك األزمة السرررياسرررية يف فنوويال  ه ال مي ن حلوأقرت ال جنة أبن
لتقدا  ع ى اسرتعداددعت كال اجلانبني إىل التصرري حبسرن نية واسرتئناي حماداثهتما. واالحتاد الربملاين الدويل 

 اجلانبني. كالإىل دنب مع اللسطاء املعينني، يف مجع   املساعدر، دنباً 
 

من  أتكيداً  أن ال جنة التنفيذية انقشررررت ابسررررتفاضررررة احلالة يف فنوويال وت قت أيضرررراً  الرئيسوأضرررراي 
وأكدوا متض  يف مهمتها إىل الب د،  أنل جنة املعنية حبقل  اإلنسان ل ربملانيني ه مي ن احل لمة أبن طري ممين  

شرير الالزمة. ومن املتلقع ضمان احلصلل ع ى إدراءات التذمبا فيها مجيع املساعدات املم نة ه سيتم تقدا أن
بعينة حقل  اإلنسرران يف غضررلن الشررهر املقبل، وت يها بعينة سررياسررية. وأوةررت ال جنة التنفيذية  ترسررلاآلن أن 

 ، ع ى النحل التايل:ل لضع هناكع ى أساص مناقشاته  مت إعداده كذلك أبن يؤيد اجمل س بياانً 
 

 القضررررررررررااي بشررررررررررذن ل ربملانيني اإلنسرررررررررران حبقل  املعنية ال جنة ق ق الدويل الربملاين االحتاد يؤيد
 البلليفا ية فنوويال مجهل ية من والسابقني احلاليني الربملانيني أمامها حلل املعروضة

 

 االقتصرررررررررررادية، السرررررررررررياسرررررررررررية، احلالة تدهل  إزاء ق قه ابل  عن الدويل الربملاين االحتاد ويعرب
 ابلدفاع التوامه دديد من ويؤكد فنوويال شرررررررعب مع تضرررررررامنه عن كما يعرب.  فنوويال يف واالدتماعية

 القضائية، التنفيذية، الس طات ويدعل. لالعتداء تعرضت كانت وك ما  أينما الربملانية املؤسسات عن
 بني الفصررررل يف املتمينل األسرررراسرررر  املبدأ حترتم وابلتايل تبقى ضررررمن اختصرررراةرررراهتا، أن إىل والتشررررريعية
 طري آخر من الدولة فروع أحد سرررررر طات اسررررررتبدال أو اغتصرررررراب إىل يرم  دهد وأي. السرررررر طات

 .الراسخ املبدأ هذا يقلد
 

 أفضررررررررررررررررل م ررانررة ع ى إعطرراء فنوويال يف األزمررة أطراي مجيع الرردويل الربملرراين االحترراد وحيررث  
 ملص حة الطبيعية احليار إىل السريعة وضمان العلدر الراهنة األزمة حلل اللحيدر اللسي ة بلةفه ل حلا 
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 بني احللا  لتعويو احلميدر مسراعيه السرتخدام عرضره الدويل الربملاين االحتاد وي ر . الفنووي   الشرعب
 .فنوويال يف األزمة يف والتلسط اجلانبني

 

 دميقراطية مؤسررررررسررررررات إقامة لضررررررمان متجددر دهلد بذل إىل الدويل الربملاين االحتاد ويدعل
 األطراي مجيع يناشرررررد وهل. ونشرررررطة حيلية دميقراطية أي ةرررررميم يف ه  اليت ل دولة، ومسرررررتق ة قلية

 .احلوبية املصاحل قبل الفنووي   والشعب الب د مصاحل تضع ع ى أن
 

 .فنزويليا   برملانيا   33البيان واعتمد ابإلراع مشروع املقرر املتعلق حباالت  احلاكملس اجملوأيد 
 

 آ(يا
 

 بنغالدش
 

 2005ابلقنررابررل اليرردويررة الررذي وقع يف كررانلن الينرراين / ينرراير تتع ق احلرراالت يف بنغالديش ابهلجلم 
ضرد السريدر  2004والذي أدى إىل مقتل السريد شراه أمس كيرباي، وزير املالية السرابق، ويف آب / أغسرطس 

 ل معا ضة. يف الربملان وزعيماً  عضلاً اليت كانت فيه حسينة، يف اللقت  ةشيخ
 

ع ى اغتيال السررررريد شررررراه أمس كيرباي، ظ ت ال جنة تشرررررعر بق ق ابل  لعدم  عاماً  12وبعد أكينر من 
 حماسبة أي من اجلنار. وأعربت عن ق ق ممايل إزاء احلالة الراهنة ل سيدر شيخة حسينة.

 

رين املتعلقني بقضــــييت الســــيد كــــاا أمس كيرباي والســــيدة اقر لابإلراع مشــــروعي ا احلاكملس اجملواعتمد 
 كيخة حسينة

 
 كمبوداي

 

، أعرب اجمل س عن ابل  ق قه إزاء االنتهاكات اجلسررررررررريمة حلقل  2016يف تشررررررررررين األول / أكتلبر 
من حوب اإلنقاذ اللطين ال مبلدي، وهل احلوب املعا د اللحيد املمينل يف  برملانياً  15اإلنسان اليت يلادهها 

ذعضررررررراء يف املعا ضرررررررة كل فعال كربملانيني و ع ى حن ممن أداء دو ه مإىل أنه مت منعه الربملان ال مبلدي. وخ  
اي يف شرررررررررباط / فرباير تلةررررررررريات ال جنة يف أعقاب بعينتها إىل كمبلد رية ودون خلي من االضرررررررررطهاد. وأيدحب

 عن أم ه يف إحراز تقدم كبري حنل حل القضااي املعروضة ع ى االدتماع احلايل يف دكا. ، وأعرب2016
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أي تقدم يف هذا االااه بعد عامني ونصرررف العام. ولذلك تلةررر ت  عدم إحرازأنه من املؤسرررف  بيد  
أن  تال جنة إىل اسرررتنتاج مفاده أن السررر طات ال مبلدية تفتقر إىل اإل ادر السرررياسرررية حلل القضرررااي. واسرررتنتج

 يف قع ع ى عاتقها مسررررؤولية تنبيه اجمل س. ومل تدخر دهداً ي ن ننرا مطل ر احلالة الراهنة، ال جنة أتسررررف، ول
 تعويو احللا  واحل لل املتلافقة مع معايري حقل  اإلنسان.

 

إزاء تصرراعد املضررايقات اليت يتعرد هلا أعضرراء املعا ضررة يف الربملان  ق قها العميقوأعربت ال جنة عن 
، اعشية االنتخاابت احمل ية يف كمبلداي. ومن بني العديد من التطل ات األخرير املينرير ل ق ق اليت ودهت انتباهه

وعدم السررررررررررماح له املعا د  حوب اإلنقاذ اللطين ال مبلديان أكينر ما يبعث ع ى الق ق هل احتمال حل ك
 ع ى قانلن األحواب السياسية. مت إدخاهلاابملشا كة يف االنتخاابت املقب ة عقب التعديالت األخرير اليت 

 

هذا مينل أن  الراهنة. و أت أيضاً ال جنة أن احللا  السياس  هل السبيل اللحيد حلل األزمة اعتقدت و 
ل معا ضرررررررررة ول مما سرررررررررة السررررررررر مية حلرايت  إال عندما ي لن هناك جمال كاي   احللا  ال مي ن أن ي لن مفيداً 

التعبري وت لين اجلمعيات والتجمع السررررررررررررر م . ولذلك دعت مرر أخرى احلوب احلاكم واملعا ضرررررررررررررة ع ى وده 
إىل أنه  االمتينال الصررا م ملعايري حقل  اإلنسرران. وابلننر أيضرراً  االسررتعجال إىل حل القضررااي املطروحة يف إطا 

من إدراء االنتخرراابت املقب ررة، فررإهنررا تشررررررررررررررجع  حوب اإلنقرراذ اللطين ال مبلديتم ن يمن األمهيررة مب رران أن 
ه قد هلذه الغاية. وتفهم ال جنة أن االحتاد الربملاين الدويل ع ى تيسري احللا  السياس  والتلسط يف األزمة حتقيقاً 

 إىل كمبلداي ل ننر يف هذه اإلم انية.  ئيس االحتاد الربملاين الدويل أيضاً متت دعلر 
وفد متلازن مع إن ال جنة التنفيذية قد ط بت عقد د سرررررررة اسرررررررتماع يف اجلمعية احلالية  الرئيسوقال 

أن السرررريدر ص.  . بيد  بضرررريق اللقتشررررهدين من كمبلداي ول ن أعضرررراء اللفد  فضررررلا الط ب، مسررررت سررررياسررررياً 
يف املعا ضرررررررررررررة يف الربملان ال مبلدي، قدمت آ اءها إىل ال جنة التنفيذية، ودعت  تيلللن ، اليت كانت عضرررررررررررررلاً 

دو  تداول السررررررر طة السرررررررياسرررررررية والقيمة السررررررر طات ال مبلدية ع ى الننر يف  االحتاد الربملاين الدويل إىل حث  
 ميقراطية. معا ضة يف أي داألساس  ل

 

أنه ع م فيما بعد من أحد أعضررررراء اللفد ال مبلدي أبنه كان هناك سرررررلء فهم  األمني العاموأضررررراي 
مؤسرف بشرذن د سرة االسرتماع املقر ر مع ال جنة التنفيذية، وعالور ع ى ذلك، فإن السر طات ال مبلدية، مبا 

إىل تقييم احلالة، الرامية االحتاد الربملاين الدويل إىل كمبلداي بعينة فيها السرر طات يف الربملان، مسررتعدر ل رتحيب ب
مبا يف ذلك ما يتع ق ابلقضرررااي قيد الننر من دانب جلنة حقل  اإلنسررران ل ربملانيني، وحتديد اللسرررائل املم نة 

 لدعم االحتاد الربملاين الدويل حلل األزمة.
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 يف كمبلدايجم س الشيلخ واجلمعية اللطنية  ن: أكد أن أعضاء وفده ميين ل اينغ )كمبوداي( . السيد 
قر  الذي قال إنه أحادي اجلانب ويغفل التفسررررررريات لأي حوب سررررررياسرررررر ، ويرفضررررررلن مشررررررروع امن وليسررررررلا 

يف العمل بناء فشررل الحتاد الربملاين الدويل أن ااملت ر ر ل حالة املقدمة إىل جلنة حقل  اإلنسرران ل ربملانيني. كما 
ليه إلدراء حماداثت يف كمبلداي مع السررررررر طات الربملانية وأةرررررررحاب املصررررررر حة اآلخرين، ع ى الدعلر امللدهة إ

االحتاد الربملاين الدويل واألمم املتحدر خالل سرررررررنلات ل أين كان تسررررررراءوه  دعلر ظ ت مفتلحة  غم ذلك. و 
 .1979و  1975اجلحيم اليت شهدها يالية ماليني كمبلدي بني عام  

 

قر  غري مقبلل ع ى أساص أنه ال أيخذ يف لع ى أن مشروع ا )كمبوداي(م يالسيد ت. هن معه واتفق
والذي يننم مجيع األحواب السياسية  االعتبا  آ اء الس طات ال مبلدية أو أح ام القانلن الذي اعتمد مؤخراً 

 حويران /يلنيلحواب املسج ة مؤه ة ل مشا كة ىف انتخاابت مجيع األ ن  إيف الب د، دون استينناء. وقال  66 رررررررررال
. ويف اللاقع، كما كان دائماً   ومسرررررررتمراً  القادمة. أما فيما يتع ق ابحللا  السرررررررياسررررررر  داخل الب د، فقد ظل اثبتاً 

واةررل احلوب احلاكم احرتام يقافة احللا  املتفق ع يها بني احلوبني الرئيسرريني ال ذين يشررغالن مقاعد يف اجلمعية 
 عن اعتماد مشروع املقر . ناعاالمتاللطنية. ودعا مجيع اللفلد إىل 

 

دانب االحتاد ع ى أنه مي ن تصررررررررليب أي ةررررررررمت أو تقاعس عن غري قصررررررررد من  الرئيسوشرررررررردد 
الذي قال إنه  ،، وأعرب عن شررر ره ل دعلر امللدهة إىل الب ديشررر ل ذلك سرررابقةال ينبغ  أن الربملاين الدويل و 

أيمل اآلن يف أن اري زاي ر يف املسرررررررررتقبل وع ى كل حال، ألسرررررررررباب للدسرررررررررتية فقط.  امل يتم التصرررررررررري فيه
النتهاك املوعلم حلقل  اإلنسرررررررران ل ربملانيني واحلالة السررررررررياسررررررررية احلقائق املتع قة ابالقريب من أدل التحقيق يف 

إن جلنة حقل  اإلنسرررررررران ل ربملانيني تقلم بعمل هام كجوء من ننام الضررررررررلابط والتلازانت، ول ن من و العامة. 
جها مل ت ن دائما مصررررررررررررد   احة ل ح لمات. ويف حني أنه من املشررررررررررررجع معرفة أن مجيع املسرررررررررررر م به أن نتائ

األطراي مي ن أن تشرررررررررا ك يف االنتخاابت، فإنه يلد أن يعري ما إذا كان القانلن ال مبلدي حينر تسرررررررررجيل 
 حوب سياس  أدين زعيمه بتهمة دنائية.

 

كمبلدي يرأسرره جمرم مدان ابملشررا كة   إنه ال يسررم  ألي حوب قائالً  يم )كمبوداي(. هنالسـيد تو د 
 يف االنتخاابت، كما هل احلال يف أي ب د من ب دان العامل.

 

إن األشخاص املدانني ممنلعلن من التسجيل ل تصليت،  :قائال   السيد  . اينغ )كمبوداي(وأضاي 
 نعهم بدو ه من  ائسة حوب سياس .ميمما 
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  ئيسة جلنة حقل  اإلنسان ل ربملانيني إن جلنتها قد أاتحت السيدة و. كويف )أفغانستان(،قالت و 
لألحواب احلاكمة واملعا ضرررررررررة لتقدا آ ائها أمامها. وأعربت عن أم ها يف أن تعوز البعينة املقرتحة إىل  الفرةرررررررررة

ابت كمبلداي احللا  السرررياسررر  لتم ني أحواب املعا ضرررة من املشرررا كة يف االنتخاابت احمل ية املقب ة ويف االنتخا
 .2018اللطنية املقر  إدراؤها يف عام 

 

يف مناسرررربات سررررابقة احلوب  أشررررا  إىل أن االحتاد الربملاين الدويل قد حث   ،الســـيد م. ياليا )مال ة(
احلاكم يف كمبلداي ع ى احرتام حقل  أحواب املعا ضرررررررة وملاةررررررر ة احللا ، وقال إنه يتعني ع يه اآلن أن يتخذ 

 سالة قلية إىل احلوب يتم إ سال وابختصا ، جيب أن . مبصداقيتهأ اد االحتفاظ دذ ية إذا ما  إدراءات أكينر
 احلاكم أبن س لكه غري مقبلل.

 

 .كمبوداي    برملانيا   15مشروع املقرر املتعلق حباالت  احلاكملس اجملواعتمد 
 

 ماليزاي
 

زعيم املعا ضررة السررابق السرريد أنل   حللأعربت ال جنة عن  غبتها يف عرد القضررية اليت طال أمدها 
ابلسررررجن  ل مرر الينانية بتهمة ال لاط. وكان قد ح م ع يه 2015إبراهيم الذي ح م ع يه يف شررررباط / فرباير 

 حاليا.ما يوال يقضيها ملدر مخس سنلات، و 
 

. ، أغ قت احمل مة الع يا لألسف ابب املرادعة القضائية لعقلبته2016ويف كانلن األول / ديسمرب 
وعرد تقريره االحتاد الربملاين الدويل مداوالت احمل مة الع يا بشررذن هذه املسررذلة، حماكمات وقد حضررر مراقب 

 (.CL/200/11(b)-R.3ع ى اجمل س )اللييقة 
 

وال توال ال جنة تعتقد أن السرررررررررررررريد أنل  إبراهيم كان ينبغ  أال ي لن قد احتجو يف املقام األول وأن 
عن السيد أنل  إبراهيم  ل غاية. ولذلك دعت ال جنة مرر أخرى الس طات إىل اإلفراج فل اً حماكمته كانت معيبة 

أبنه  إضررررافيةلد احلصررررلل ع ى أتكيدات توالسررررماح له ابلعلدر إىل احليار الربملانية. وإىل أن حيني ذلك اللقت، 
 .هات قى ابلفعل العناية الطبية اليت حيتاد

 

واألسررررررررئ ة  نلاح  الق قمتابعة إىل ماليواي ل مسرررررررراعدر يف معاجلة  أن ترسررررررررل زاي ر وتلد ال جنة أيضرررررررراً 
عن احلاالت األخرى ل ربملانيني املاليويني اليت كانت معروضرررررررررة  امطرير يف قضرررررررررية السرررررررررد أنل  إبراهيم، فضرررررررررالً 

 ، يف تننيم ت ك الواي ر.2015، كما فع ت يف عام مل يف أن تتعاون الس طات متاماً أت ا. ولذلك فإهناع يه
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عن أسرررفه ألن ال جنة قد كر ت مرر أخرى تع يقاهتا اليت ال أسررراص  الســـيد أ. وي )ماليزاي( وأعرب
اليت أدريت  ال ام ةأن العم ية القانلنية الشام ة و  إىل ننراً ، هلا من الصحة فيما يتع ق حبالة السيد أنل  إبراهيم
احل م يف القضرررررية، ينبغ  أن حترتم مجيع األطراي مع ةررررردو  ع ى مدى سرررررنلات عديدر قد اكتم ت اآلن. و 

ت ك العم ية. وبعد إبالغه ابالسررررتفسررررا  أبنه مل يتم عرد القضررررية حىت الدو ر اليت عقدت يف تشرررررين األول / 
شرررررعر ابلدهشرررررة إزاء ظهل  يأكتلبر، ومن مث مل ت ن هناك حادة لعقد د سرررررة اسرررررتماع مع ال جنة، فإن وفده 

 ة. ولذلك ليس أمامه أي خيا  سلى إدخال حتفظ ع ى مشروع املقر  ذي الص ة.القضية بصل ر غري متلقع
 

إن خطة عمل ال جنة ال تن  ابلضرررررررو ر ع ى د اسررررررة كل قضررررررية من قضرررررراايها يف كل  الرئيسوقال 
. وبعد أن أشا  إىل مالحنات ال جنة ادو ر، مما يعين أنه مي ن عرد قضية مرر أخرى ع ى اجمل س بعد غياهب

قضرررررية السررررريد أنل  إبراهيم، سرررررذل عما إذا كان السررررريد إبراهيم يت قى يف اللاقع العناية الطبية اليت حيتاج بشرررررذن 
 إليها.

 

أن السررريد إبراهيم يت قى العالج الطيب الذي حيتاج إليه، مبا يف ذلك،  الســيد أ. وي )ماليزاي(وأكد 
 واي.إىل مالي حيضرواكما ط ب، أطباء متخصصني من اما ج، شريطة أن و 

 

اللفد  أبنه مت إبالغ ئيسررة جلنة حقل  اإلنسرران ل ربملانيني:  ،الســيدة و. كويف )أفغانســتان(وقالت 
 الدو ر احلالية. وننراً خالل املاليوي أن ال جنة سرررررررتننر يف قضرررررررية السررررررريد إبراهيم وتقدم إىل اجمل س ل ننر فيها 

، مل تتم ن ال جنة من د اسرررررررررررررررة كل حالة يف كل دو ر، ومن مث حالة 300يويد ع ى  ألنه معرود أمامها ما
واإلحلاح. ويف حني أن قضية السيد إبراهيم مل تبحث القضية  خطل رد دة أعطت األوللية لعم ها ع ى أساص 

، فإن املع لمات املقدمة منذ ذلك احلني إىل ال جنة، مبا يف 2016ابلفعل يف دو ر تشرررررررررررررررين األول / أكتلبر 
إطال  الحتاد الربملاين الدويل، أشرررررررا ت إىل أن ال جنة هلا ما يرب ها يف ملاةررررررر ة الدعلر إىل امراقب  ذلك تقرير

 .السيد إبراهيم فل اً سراح 
 

 مشروع املقرر املتعلق حبالة السيد أنور إبراهيم. احلاكملس اجملواعتمد 
 

 املالديف
 

 2016لديف يف تشرين األول / أكتلبر اع ى اجمل س التقرير املتع ق ببعينة ال جنة إىل م كان معروضاً 
ابلتعاون ال امل من السررررررررر طات. وأعربت  متتاليت شرررررررررا كت فيها و  ،(CL/200/11(b)-R.2)اللييقة 
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تعهدت لديفية مل تقدم أي مالحنات ع ى التقرير وال املع لمات اليت اال جنة عن أسرررررررررفها ألن السررررررررر طات امل
 بتقدميها.

 

من قبيل اسررررتمرا  التهديدات ابلقتل  نلاح  الق قوقدم تقرير البعينة تفاةرررريل عن جمملعة متنلعة من 
من أدل اخنفاد املسرررراحة املخصررررصررررة حلرية التعبري والتجمع ول معا ضررررة ، و ضررررد أعضرررراء املعا ضررررة يف الربملان

 نلاح  الق ق ااه إىل بذل كل ما يف وسعهاإلسهام بش ل مفيد يف عمل الربملان. ودعت ال جنة الس طات ا
 هذه.

 

وأشرررا ت إىل احلالة اماةرررة ل سررريد مه لي الذي يقضررر  عقلبة السرررجن بعد إدانته، وه  األسرررباب 
قلبة اليت وددت ال جنة أهنا غري مقنعة. وأعربت عن أم ها يف أن تسرم  السر طات يف هذه األيناء مبما سرة ع

. ويف غياب أي 2017السررريد مه لي حىت حويران / يلنيه  ع ى  ماحلمر سرررتيو السرررجن يف اإلقامة اجلربية. 
 .تقدم يف عم ية االستئناي، دعت ال جنة الس طات اآلن إىل اإلفراج عنه فل اً 

 

لديف، كما يتضررر  من اتشرررعر ابلق ق إزاء اسرررتمرا  االسرررتقطاب السرررياسررر  يف م أيضررراً  ظ ت ال جنةو 
األخري ع ى اقرتاح عدم الينقة يف الربملان. وسررررررررررررررتننر ال جنة يف ت ك األحداث اليت وقعت أيناء التصررررررررررررررليت 

 قطات فيديل ملا حدث يف ذلك اليلم يف ب توويداللده ابلشرررررررررررررر ر إىل انئب  ئيس اجمل س ع ى تاحللادث، وت
ميع األحواب السياسية إىل ااوز النفعية السياسية واحلوبية. وتعتقد جل، دددت دعلهتا اللقتنفس الربملان. و 

اسرررررتخدام املسررررراع  احلميدر لالحتاد الربملاين الدويل من من امل اسرررررب من خالل ال ينري تحقق ال جنة أهنا سرررررت
 أدل تعويو احللا  الفعال داخل الربملان وخا ده.

 

لديف من انئب  ئيس برملاهنا بعد ا سررررررررررررررالة عن التطل ات األخرير يف م ه و دتأن األمني العاموأفاد 
ال جنة. ولذلك سررررررتحال املع لمات إىل ال جنة لتننر فيها يف دو هتا املقب ة. ويف غضررررررلن ذلك،  اختتام أعمال

لديف بشرررررررذن انه سررررررريتشررررررراو  مع األطراي املعنية يف مأبيف دكا برملان املالديف لألمني العام  أكد انئب  ئيس
ى تعويو العم ية الدميقراطية يف الدو  الذي مي ن أن يؤديه االحتاد الربملاين الدويل مرر أخرى يف املسررررررررررررررراعدر ع 

 ذلك الب د.
 

زعم  ،عضررررررررل يف حوب مجهل ي ،به أيضرررررررراً اتصررررررررل إنه بعد أن اختتمت ال جنة أعماهلا  الرئيسوقال 
أيضرررررررراً لديف وانتهاك حقل  اإلنسرررررررران ل ربملانيني. ولذلك فإنه سرررررررريحيل اآتكل العم ية الدميقراطية يف برملان م

  لتننر فيها يف دو هتا املقب ة.املع لمات املقدمة إىل ال جنة 
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 . يف املالديفبرملانيا   33ابإلراع مشروع املقرر املتعلق حباالت  احلاكملس اجملواعتمد      
 منغوليا

 

. وكان 1998يف منغلليا، كانت ال جنة تتابع التحقيق يف اغتيال السيد زو ي  ساجناسل ين منذ عام 
من اآلابء املؤسررسررني ل دميقراطية يف  ل لز اء وقت اغتياله. وكان واحداً  السرريد زو ي  ع ى وشررك أن يعني  ئيسرراً 

. وحىت وقت قريب، عمداً  االتسررررررررت ع يهمنغلليا. والشرررررررعل  العام هل أن االغتيال درمية سرررررررياسرررررررية وأنه قد مت 
 .تقريباً  عاماً  20ملدر  جلملد الناهرياباتسمت التحقيقات 

 

تسريع اإلدراءات فجذر. مبا مي ن أن يشري إىل ودلد خرب مت ، 2016ومنذ كانلن األول / ديسمرب 
اكمات خ ف أبلاب مغ قة. وح م ع ى املشرررررررررررتبه فيهم احملد درت ، فقابلفعل  ي ن كذلكملسرررررررررررا ، إال أنه 

عذيب واالعرتافات ودهت ضررررررررررردها إدعاءات ابلتابلسرررررررررررجن لفرتات طلي ة. وكانت قرا ات احمل مة سررررررررررررية. و 
املفروضررة إىل السرررية  بد دة كبريرحىت اآلن، ويردع ذلك  بدون  دالقسرررية. وال توال العديد من أسررئ ة ال جنة 

 لقضية.ابستمرا  حلل ا
 

ال جنة.  نلاح  ق ق، أيضررررررراً  السررررررر طات الربملانيةو ق العدالة. وتشررررررراطر أسررررررررر السررررررريد زو ي ، تحقتومل 
، وال سررررررررريما احمل مة الع يا، ع ى معاجلة أوده القصرررررررررل  امطرير يف ةنغللياملسررررررررر طات الولذلك، حينت ال جنة 

 تالعم ية القضرررررررررائية من خالل إةررررررررردا  أمر  عادر حماكمة عامة من أدل تفادي أي إدهاد ل عدالة. وكر  
ة إىل االحرتام الصرررررررا م ل معايري الدولي تعن القضرررررررية ودع السرررررررابقة بشرررررررذن  فع السررررررررية فل اً  اأتكيد تلةرررررررياهت

 ل محاكمة العادلة.
 

يف سرررررربل  تننر حالياً كما ال جنة عن  غبتها يف أن تعرب عن أتييدها ل ربملان املنغليل،   أبدتوأخريا، 
 علدر إىل منغلليا لتيسري إحراز لالقضية. وقر ت ال جنة ت  يف وفد دديدر ملما سة الرقابة االستباقية يف هذه 
سررريسررراعد  ايف أن قرا ه اعن يقته تاملتجدد مع برملان منغلليا. وأعربتقدم يف القضرررية واالسرررتفادر من التعاون 

 يف أن تتم العدالة يف هذه احلالة يف هناية املطاي. اعن أم ه تع ى إحراز تقدم يف االااه الصحي ، وأعرب
 

ل غررايررة لعمررل االحترراد   ئيس الربملرران املنغليل يف دكررا، الررذي كرران مؤيررداً مع  إنرره التقى الرئيسوقررال 
لربملاين الدويل، مبا يف ذلك جلنة حقل  اإلنسرررررران ل ربملانيني اليت تفاعل معها أحد أعضرررررراء اللفد املنغليل فيما ا

 إجيابية ابلفعل. البعينة املخططة إىل منغلليا أخبا اً حيث كان ملضلع بعد. 
 

 .ابإلراع مشروع املقرر املتعلق بقضية السيد زوريغ (اجنا(ورين احلاكملس اجملواعتمد 
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 الالبني

 

السررررررررررررررناتل  دي ليما  تانحيث كتقدم ال جنة ألول مرر حالة السرررررررررررررريدر لي ى دي ليما من الف بني. 
عن حقل  اإلنسرررررررررررران، مبا يف ذلك منصررررررررررررب  ئيس ال جنة الف بينية حلقل  اإلنسرررررررررررران. ويف ذلك  قلايً  مدافعاً 

يف مدينة دافاو اليت تتم ع ى نطا  واسرررررررررع اللقت، كانت تنتقد بشررررررررردر عم يات القتل خا ج نطا  القضررررررررراء 
 ت، بدأ2016جم س الشرررررريلخ عام عضررررررلاً يف . وبعد انتخاهبا ك املدينةلت عندما كان الرئيس دوتريت عمدر 

املخد ات املوعلمني منذ تلىل  متعاط  واا يف جم س الشررررريلخ يف قتل اآلالي من  السررررريناتل  دي ليما حتقيقاً 
البال  عم ها فنتيجة ل، . وأعربت ال جنة عن ق قها2016 حويران / يلنيه الرئيس دوتريت مهام منصرررررررررررررربه يف

، مت اسرررررررتبداهلا كرئيسرررررررة ل تحقيق يف جم س الشررررررريلخ وكانت عرضرررررررة لتهديدات متعددر وترهيب واسرررررررع األمهية
ملخد ات اضلء اهتامات أبهنا ت قت أملال  النطا . وقد تدهل ت حالتها بش ل خطري يف األشهر األخرير يف

ل عردل. وكرانرت هنراك مؤشرررررررررررررررات قليرة ع ى أن هرذه  مليرل ل تهرا يف جم س الشرررررررررررررريلخ عنردمرا كرانرت وزيراً لت
 القلية.ا اهتبسبب انتقاد ، داءت انتقاماً اعتقال السناتل  دي ليما مؤخراً إضافة إىل االهتامات، 

 

 ابإلراع مشروع املقرر املتعلق بقضية السيدة ليلى دي ليما. احلاكملس اجملواعتمد 
 

لربملاانت ،  ئيسررررررة جلنة حقل  اإلنسرررررران ل ربملانيني، أن االســـــيدة و. كويف )أفغانســـــتان(وأضررررررافت 
هددين امل. وعندما تنتهك حقل  الربملانيني، فإن الربملانيني ليسلا وحدهم وييقاً  ا تباطاً  ةوحقل  اإلنسان مرتبط

حقل  الربملانيني يف  فإنبل املؤسرررررسرررررة الربملانية ك ل. وابملينل، عندما تنتهك حقل  الربملان يف ب د ما،  ،فقط
 ويدعم عمل ال جنة . وهذا هل السبب يف أن التضامن الربملاين مهم دداً تضعف مجيع أحناء العامل

 

ع ى احلاالت الفردية  إجيايب دداً وعندما تعرد الربملانيلن ل تهديد، مل ي ن ل تضرررررامن النشرررررط بني الومالء أير 
هذا التضرررامن لعمل ال جنة ومي ن أن حيدث وال غىن عن فحسرررب، بل عوز أيضرررا مؤسرررسرررة الربملان نفسرررها. و 

يف إحراز تقدم يف حل القضرررررررااي امطرير املعروضرررررررة ع يها، وزايدر تعويو حقل  اإلنسررررررران ولايتها، كل الفر  
يع أحناء العامل. ولذلك شرررررررجعت األعضررررررراء ع ى إبقاء التضرررررررامن الربملاين وابلتايل زايدر مت ني الربملاانت يف مج

 يف امللاقف الصعبةواستخدام ةالحياهتم كذعضاء يف الربملان ملساعدر زمالئهم  ابحلسبان
 

إنه من املؤسف أن هذه العرود مل تشمل حاالت العديد من  األمحد )فلس ني( زامع السيد وقال
، من دانب السرررررررررررررر طات أي حق يف زاي هتم، دون املعتق ني إدا ايً الربملانيني الف سررررررررررررررطينيني يف السررررررررررررررجلن أو 
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وظروي  املعتق ني وضررررعبعينة ل تحقيق يف  إ سررررالاإلسرررررائي ية. وأعرب عن أم ه يف أن تننر ال جنة يف إم انية 
 .اعتقاهلم

 

إن ال جنة قد انقشت  ، ئيسة جلنة حقل  اإلنسان ل ربملانيني السيدة و. كويف )أفغانستان(قالت و 
، معتق ني إدا ايً الربملان الف سطينيني، مبن فيهم أعضاء يف ابلتفصيل احلاالت املعروضة ع يها اليت تضم أعضاء 

، ولذلك مال تشررررررررررعر ابلق ق إزاء حالته، وه  ال تو  2017يف كانلن اليناين / يناير  الذي انعقديف ادتماعها 
 عينة لتقص  احلقائق.ب تش يلفه  تعتوم ابلفعل 

 

مع لمات عن آخر وأنه سرررررررررررريتم تقدا  ،أن االحتاد الربملاين الدويل قد ننر يف املسررررررررررررذلة الرئيسوأكد 
 يف اجلمعية املقب ة يف تشرين األول / أكتلبر.تطل ات احلالة 

 

عن شررررررر ره ل جنة ع ى تقريرها وع ى وده امصرررررررلص  )الدامنرأ(الســـــيد  . (ـــــوندريارد واعرب 
انتهاكات حقل  اإلنسرررررررررران يف من ي الآتناوهلا قضررررررررررااي العديد من الربملانيني يف تركيا، حيث أفيد عن وقلع 

إىل دعم دعلر الربملانيني الدا ركيني إىل اإلفراج عن زمالئهم األتراك من  اً مجيع. ودعا األعضررررررررررررررراء 2016عام 
 .نناسهمالسجن. وقال إنه جيب أال 

 

ع ى العمل من أدل تيسرررررري البعينة العامة إنه شرررررجع اللفد الرتك  الذي حيضرررررر اجلمعية  الرئيسوقال 
صرررررررري  امللا د الالزمة لتم ني ال جنة من املقرتحة من ال جنة إىل تركيا. وسرررررررريلاةررررررررل االحتاد الربملاين الدويل خت

ملاة ة عم ها احلاسم الذي ي فل سالمة وأمن الربملانيني الذين كانلا مدافعني  ئيسيني عن حقل  اإلنسان. 
اً ما ت لن نذير  بل غالباً ال ابألزمة السررررررياسررررررية،  متوايداً  وأضرررررراي أن انتهاكات حقل  اإلنسرررررران ترتبط ا تباطاً 

 .حبدويها
 

كما أن حقل  املؤسسة الربملانية نفسها مل ت ن يف مذمن من التهديد، كما يتض  من اهلجلم األخري 
ةرررلغ بيان  ائسررر  بشرررذن مت ع ى برملان اب اغلاي، الذي انقشرررته ال جنة التنفيذية  سرررهاب، ويف هناية املطاي 

 هذا امللضلع. وفيما ي   ن  البيان:
 

 ع م وقرد. اللطين اب اغلاي كلنغرص  ع ى األخري اهلجلم لروبق الردويل الربملراين االحتراد يردين
 اشعل فرتات اللالية الرائسة، ميدد قد ل جدل مينري قانلن مشروع ع ى الشلا ع احتجادات عقب انه

 يؤيدون الذين الربملان عضررراءم اتب أ وهنبلا اسرررنسررريلن العاةرررمة ىف اللطىن املؤمتر ىف النا  املتناهرون
 .القانلن مشروع
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 حلقت آبخرين، اليت واإلةررررررررراابت األقل ع ى املعا ضرررررررررني املتناهرين أحد وفار يؤسرررررررررفه ومما
 .الربملان مببىن حلقت اليت اجلسيمة األضرا  عن فضالً 

 

 السرررر مية، ل مناقشررررة حمفل ه  الربملان مؤسررررسررررة أن دديد من الدويل الربملاين االحتاد ويؤكد
 العنف فاسررررتخدام. نفسررررها الدميقراطية ع ى اعتداء يعتربه ما وهل الربملان، ع ى هجلم أي ويشررررجب

 التعبري وينبغ . النروي من ظري أي حتت تربيره أو معه التسام  مي ن ال العام السخط عن ل تعبري
 .فقط والقانلنية الس مية اللسائل خالل من السخط عن

 

 دانب من النفس وضرررربط املتناهرين قبل من اهلدوء علدر إىل الدويل الربملاين االحتاد ويدعل
 ع ى اب اغلاي سرررررررررررررر طات وحيث  . اب اغلاي يف والننام السررررررررررررررالم ع ى احلفاظ أدل من السرررررررررررررر طات

 األنفس بشررررق حتققت اليت الدميقراطية ع ى ل حفاظ مم ن دهد كل  وبذل القانلن بسرررريادر التمسررررك
 .1992 عام منذ قائمة كانت  واليت اب اغلاي يف

 
إىل انتخاب عضررررررررررررررلتني من أعضرررررررررررررراء ال جنة ليح لا حمل األعضرررررررررررررراء الذين انتهت مدر ومت االنتقال 

عضليتهم يف الدو ر احلالية، ووده االنتباه إىل ترشي  السيدر ب. دلنسدوتري )آيس ندا(، والسيدر ل. دوملن 
اليت ترد  )فرنسرررررررررا(، والسررررررررريدر ب. هنامبل )زمبابلي(، والسررررررررريدر م. د ا )مايل(، والسررررررررريدر ين أنل  )ماليواي(،

 .5حىت  1الصفحات من  -.CL/200/11(b)تفاةي ه ع ى التلايل يف اللاثئق 
 

ينبغ   بشرررررذن ما إذا كان او )الربتغال((ــــالســــيد ج. الع ى اسرررررتفسرررررا  من  ،  داً األمني العاموقال 
ه مت ، إنمن األعضررررراء اينني النااة عن انتهاء واليةالشرررررلاغر ؤوا أن مي  اً أعضررررراء جمملعة االيين عشرررررر زائدع ى 

من قلاعد ال جنة ومما سررراهتا،  1.1القاعدر أعضررراء ال جنة ع ى أسررراص الشرررروط املنصرررلص ع يها يف  انتخاب
 .هانفس سياسيةيل أبعضاء من اجململعة اجل واليتهم اليت ال تتضمن اشرتاط االستعاضة عن األعضاء املنتهية

 

قلاعد، ينبغ  أن ت لن العضررلية متلازنة بني ل  حبسررب فهمهإنه،  او )الربتغال((ــ. الالســيد ج وقال
 اجململعات اجليلسياسية.

 

ع ى مبدأ الشرررمللية، قائ ة إنه جيب إعطاء أعضررراء  وليامز )انميبيا( -الســيدة م. منســاا وشرررددت 
 الفرةة ل عمل يف ال جنة. هامجيع اجململعات اجليلسياسية
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من القلاعرررد  1.3 القررراعررردرإن هرررذا الرأي يؤيرررده الســـــــــــيـــد ن. إياـــانز )اململ ـــة املتحـــدة( وقرررال 
 واملما سات اليت تن  ع ى أن ت لين ال جنة ينبغ  أن يع س التلزيع اجلغرايف العادل ل مقاعد.

 

يالية  أنه من بني املقاعد العشرر يف ال جنة، هناك حالياً  ، مضيفاً ةحيحاً ذلك  إن األمني العاموقال 
، واينان من اجململعة األفريقية، واينان من جمملعة آسرررررريا واحمليط اهلادئ، زائداً من جمملعة األيين عشررررررر مقاعد 

 من اجململعة العربية.واحد واينان من جمملعة وأمري ا الالتينية ومنطقة البحر ال ا ييب، و 
 

إىل أن املقاعد الينالية اليت تشررغ ها جمملعة االيين عشررر  الالند )فرنســا( -. مارتن بوأشررا  السرريد 
من بني  عضررررررررررلاً  48نسرررررررررربة اجململعة اليت تضررررررررررم  متينل ما يقرب من ي ث اجململع، وهل ما يع س تقريباً  اً دزائ

 اجململعةتفظ حتأن  ، وقال إنه من املناسرررررررب متاماً  عضرررررررلاً  173 ماالحتاد الربملاين الدويل البال  عددهأعضررررررراء 
 هبذه املقاعد الينالية.

 

وافق ع ى أنه ال ينبغ  أع ى سؤال طرحه ممينل من أو وغلاي،   داً  ج. ال(او )الربتغال( السيدوقال 
أخرى، وقال إن املرشررحني  جمملعةسررياسررية أبعضرراء من يل ن األعضرراء اما ديني من جمملعة داالسررتعاضررة ع

 هم من فرنسا وأيس ندا. اً يين عشر زائداالجململعة 
 

تهية واليتهم يف ال جنة بصررررررررفتها أحد األعضرررررررراء املن الســــــيدة م. كيينر نيلن )(ــــــويســــــرا(وت  مت 
أمهية اإلبقاء ع ى ال غة الفرنسررررررررررية بلةررررررررررفها إحدى لغات عمل ال جنة، و حبت برتشرررررررررري  السرررررررررريدر أكدت و 

 دوملن، اليت أشادت هبا بلةفها من ذوي ال فاءر العالية.
 

 جياز قبل التصررررررررليت  املرشررررررررحني الذين كانلا يف القاعة إىل تقدا أنفسررررررررهم إىل اجمل س الرئيسودعا 
 .ني اممسةمن أدل اختيا  اينني من املرشح االنتخابوقال إنه سيتم  ،بنداء األ اء

 

، فقال إن السرررررريدر ة ابعبا  أهنا غائبةالفرنسرررررري ةملرشررررررحاقدم  الالند )فرنســـــا( -الســـــيد ب. مارتن 
 ئيس اجلمعية اللطنية الفرنسرررررية واألمني اللطين حلقل  اإلنسررررران. كما أهنا عضرررررل يف ال جنة  دوملن ه  انئب

اللطنية االسررررررتشررررررا ية حلقل  اإلنسرررررران، وقد شررررررا كت منذ سررررررنلات عديدر يف قضررررررااي حقل  اإلنسرررررران ع ى 
دويل يف للسرررراكا بند الطا ئ الذي نلقش يف مجعية االحتاد الربملاين الالالصررررعيدين الدويل واللطين. كما أعدت 

بقلر يف أنشرررررررطتها ت توم من األطفال الذين ليس هلم وضرررررررع مدين. وقال إهنا  م يلانً  230بشرررررررذن إعطاء هلية 
الربملانية، وقد شا كت يف ةياغة تشريعات حديينة ل سجلن يف فرنسا وتعمل اآلن ع ى لاية حقل  اإلنسان 
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عن املسررررائل املتع قة ابلسررررجناء  سررررجلن، فضررررالً لألشررررخاص احملرومني من حريتهم ومعاجلة مشرررر  ة اكتناظ ال
 .املتحللني دنسياً 

 

ؤهالهتا ل عضلية، إهنا ع ى استعداد ملقالت، يف معرد تقدميها  السيدة ب. جونسدوتري )آيسلندا(
الشررررررخصررررررية  اربتهاتع م من أهنا  جنة اليت تؤدي وظيفة ابلغة األمهية، كما إىل ال واحلماصلتخصرررررري  اللقت 

من أدل العدالة  تناضل دائماً  لقضية قيد ننرها. وابعتبا ها شخصاً تبقى اأن قل  اإلنسان تتمتع حبكربملانية 
دون خلي من السرر طة وبغض الننر عن السررياسررة، فإهنا تضررر ين، االدتماعية ومن أدل حقل  الضررعفاء وامل

 يف ال جنة. مفيداً  تعتقد أهنا مي ن أن ت لن عضلاً 
 

وه  تقدم مؤهالهتا ابملينل، إهنا مهتمة حبقل  اإلنسرررررررررررررران  مبابوي(،الســـــــــــيدة ب. هنامبو )ز وقالت 
 ل ربملانيني، وه  عضل يف جلنة الربملان املعنية حبقل  اإلنسان التابعة هلا.

 

ا أ(ار عن حصول السيدة ل. يت، أجري تصويت بنداء األمساء، مالتصو  اتإجراءكرح وبعد 
حيث مت دومون )فرنســـا( والســـيدة ب. جونســـدوتري )أيســـلندا( على أكرب عدد من األصـــوات اإل ابية، 

 .يف اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان للربملانينيانتخاهبما كعضوتني 
 

 من ددول األعمال 7البند 
 (اتبع)

 

 الدويلتقارير عن االجتماعات األخرية لالحتاد الربملاين 
 

(a بة انعقاد)األمم املتحدة املعين بتغري املناخ مؤمتر( اجتماع برملاين مبنا 
(CL/200/7(a)-R.1) 

 
ملدر يلم تقرير االدتماع الربملاين الذي الذي عقد يف مراكش ليف عرضرره  الســيد أ. تويزي )املغرب(،

-CL/200/7(a)املتحدر املعين بتغري املناخ )، مبناسررربة انعقاد مؤمتر األمم 2016يف تشررررين اليناين / نلفمرب واحد 

R.1 ،) الصرررررررررررررر لك اليت أعرب فيهررا عن  العررديررد من ، مع إد اجمعررهاالنتبرراه إىل اللييقررة امترراميررة املرفقررة لفررت
لالدتماع، يف ةررررررررررررياغة اللييقة امتامية املرفقة ابلتقرير، واليت  ، بصررررررررررررفته مقر اً ت قاهل ل الدعم الذي  االمتنان
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ال سرررررررررررررريما فيما يتع ق آاث  تغري املناخ والت يف معه،  الربملانيني فيما يتع ق ابلتخفيف من نلاح  ق قتع س 
 بدو هم يف ةياغة التشريعات املناسبة.

 
 إقليمية عن تنايذ أهداو التنمية املستدامة من منظور حقوق اإلنسان  ندوة( ب)

 )لربملاانت من قة احمليط اهلادئ(
(CL/200/7(b)-R.1) 

 

 الندور عن (Slides) مسررتخدماً شرررائ  ل عرد، الذي قدم تقا يره ل. تيتوبو )فيجي(الســيد قال 
شررا ك يف تننيمها برملانه واالحتاد الربملاين الدويل يف فيج  يف تشرررين اليناين و اإلق يمية اليت اسررتغرقت يالية أايم 

إىل حتديد اجملاالت الرئيسرررررية اليت قادت مناقشرررررات املشرررررا كني إن ، بدعم من األمم املتحدر، 2017نلفمرب  /
ينبغ  ل ربملاانت يف املنطقة الرتكيو ع يها يف العمل ع ى تنفيذ أهداي التنمية املسررررررررررررررتدامة من خالل مننل  

التلةرررررريات  CL/200/7(b)-R.1)) الندورحقل  اإلنسرررررران. وقد حددت اللييقة امتامية املرفقة بتقرير 
ا أمهية ترمجة األح ام املتع قة أبهداي التنمية املستدامة إىل تشريعات الصاد ر عن ت ك املناقشات، ومن أبرزه

حم ية، وتعويو التعاون مع السرررررررر طة التنفيذية، ومسرررررررراءلة احل لمات عن تنفيذ االسرررررررررتاتيجيات اللطنية ل تنمية 
 املستدامة.
 

 املنتدى الربملاين يف االجتماع الثاين الرفيع املستوى للشراكة العاملية من أجل ( ج)
 التعاون اإلمنائي الاعال

(CL/200/7(c)-R.1) 
 

 واحداً  يف عرضرره ل تقرير املتع ق ابملنتدى الربملاين الذي اسررتمر يلماً  الســيد د. إيثورو )كينيا(أوضرر  
(، مهمة الشراكة CL/200/7(c)-R.1)اللييقة  2019فمرب والذي ننم يف نريويب يف تشرين اليناين / نل 

له،  مؤسساً  (، الذي كان االحتاد الربملاين الدويل عضلاً GEPDC) العاملية من أدل التعاون اإل ائ  الفعال
بلةرررفه هيئة تعمل ع ى حتسرررني نلعية وكمية مجيع تدفقات التعاون اإل ائ . ولفت االنتباه إىل البيان امتام  

 سرررالة شرررام ة بشرررذن دو   ت سررر وأُ  ،إنه يتناول املسرررائل الرئيسرررية اليت نلقشرررت ل منتدى، املرفق ابلتقرير، قائالً 
كان من املقر  أن يويد االحتاد الربملاين الدويل من تعاونه مع   الربملاانت يف ميدان التعاون اإل ائ . ومن دانبه،

 أةحاب املص حة اآلخرين يف الربانمج اإل ائ  لدعم تنفيذ االلتوامات اللا در يف البيان ع ى الصعيد القطري.
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إقليمية بشأن أهداو التنمية املستدامة لربملاانت أمري ا الالتينية ومن قة البحر  ندوة( د)

أبهداو التنمية املستدامة مع احلد من أوجه عدم املساواة يف البلدان وفيما  الوفاءال ارييب، 
 بينيا: دور الربملاانت

 

(CL/200/7(d)-R.1) 
 

األعضررررراء إىل التقرير الذي قدمه يف أول د سرررررة ل مج س بشرررررذن أنشرررررطته منذ الدو ر  الرئيسأحال 
 اإلق يمية. الندورتفاةيل عن  فرل ذي يال، (CL/200/5(a)-R.1)اللييقة احلاكم مج س ل 199

 
 لرئيسات الربملاانت( عشراالجتماع احلادي ) لرئيسات الربملاانت( القمة العاملية ه)

(CL/200/7(e)-R.1) 
 

-CL/200/7(e))إىل أن التقرير املتع ق ابلقمة العاملية لرئيسات الربملاانت )اللييقة  الرئيسأشا  
R.1  عرد يف اجل سة األوىل ل مج س الذي. 

 
 ( جلسة اال(تماع الربملانية السنوية يف األمم املتحدةو)

(CL/200/7(f)-R.1) 
 

التقرير املتع ق ابجل سة الربملانية السنلية اليت عقدت ع ى مدى  السيدة ج. لوفيين )فيجي(عرضت 
امل أز  : احلفاظ ع ى احمليطات ولاية كلكب بشررذن ملضررلع "ع 2017يلمني يف نيليل ك يف شررباط / فرباير 

 حيث (، CL/200/7(f)-R.1)اللييقة  2030األ د وضرررررمان  فاه اإلنسررررران يف يف سررررريا  خطة عام 
االحتاد الربملاين الدويل واملباد ات الرامية إىل النهلد بتنفيذ  أنشررررطةضررررمن سرررر سرررر ة د سررررة االسررررتماع كانت 

أهداي التنمية املسررتدامة. وقد   ت املناقشررات الغنية اليت أدريت خالل دو اهتا األ بع الرئيسررية أهم دلانب 
 ،املتع ق ابحمليطاتمن أهداي التنمية املسررررررررتدامة  14  قم امللضررررررررلع املختا  الذي كان وييق الصرررررررر ة ابهلدي

وحررددت اإلدراءات الرئيسرررررررررررررريررة اللا در يف التقرير واليت مي ن ل ربملررانيني اخترراذهررا حلمررايررة الننررام اإلي لللد  
أكرب إلجياد اإل ادر السررررررررررررياسررررررررررررية لدعم  البحري احليلي. وكان االسررررررررررررتنتاج أن ع ى الربملانيني أن يبذللا دهداً 

 .2017ت املقبل يف حويران / يلنيه يف مؤمتر احمليطااحمليطات، مبا يف ذلك من خالل املشا كة 
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 بشأن تنايذ أهداو التنمية املستدامة لرؤو(اء الربملاانت( مؤمتر قمة جنوب آ(يا ز)

 

(CL/200/7(g)-R.1) 
 

دول دنلب آسيا الربملاانت لالتقرير املتع ق مبؤمتر قمة  ؤساء  السيد ن. برمياكاندران )اهلند(عرد 
إن  الً (، قائCL/200/7(g)-R.1)اللييقة  2017يف شررباط / فرباير ملدر يالية أايم الذي عقد يف اهلند 

تعويو التعرراون اإلق يم  وامللا د الالزمررة لتنفيررذ أهررداي التنميررة املشررررررررررررررررا كني  كووا مررداوالهتم ع ى ملضررررررررررررررلع "
مد يف مؤمتر القمة السرررررررابق. وقدمت تقا ير عن اجلهلد متابعة إعالن دكا الذي اعت مت تقييم وأنه، "املسرررررررتدامة

اللطنية الرامية إىل تنفيذ أهداي التنمية املسرررررتدامة، ويف هذا السررررريا  مت حتديد اإل هاب كعقبة  ئيسرررررية، وقدم 
يل ابإلضررررررافة إىل إطال  جمملعة أدوات التقييم الذاد لالحتاد الربملاين الدو   ئيس االحتاد الربملاين الدويل عرضرررررراً 

مع ، اعتمد املشرررررررررا كلن إعالن إندو ، الذي أ فق نصررررررررره ل ربملاانت بشرررررررررذن أهداي التنمية املسرررررررررتدامة. وأخرياً 
 التقرير.

 
 إقليمية للربملاانت يف أورواب الو( ى والشرقية وآ(يا الو( ى ندوة ( ح)

 الربملاانت وتنايذ أهداو التنمية املستدامة حول
(CL/200/7(h)-R.1) 

 

بلدابسررت يف ها برملاهنا يف اإلق يمية اليت اسررتضرراف الندورتقرير  ابرتو  )هنغاراي( الســيدة م.عرضررت 
إن احلدث  كو ع ى املسررررررررائل املتع قة . وقالت (CL/200/7(h)-R.1)اللييقة  2017شررررررررباط / فرباير 

. وأودوت مضرررررملن حبفظ املياه وإدا هتا يف سررررريا  تغري املناخ هبدي نشرررررر مع لمات مفيدر عن هذا امللضرررررلع
املناقشرررررررررررات اليت   ت دو  الربملاانت اللطنية يف تنفيذ أهداي التنمية املسرررررررررررتدامة املتصررررررررررر ة ابملياه، وودهت 
االنتباه إىل التلةرررررررريات واالسررررررررتنتادات اللا در يف اللييقة امتامية املرفقة ابلتقرير. وشررررررررجعت األعضرررررررراء ع ى 

رات بشررررذن ملضررررلع تعويو االسررررتدامة، اليت ةررررممها طالب االطالع ع ى امل صررررقات املعروضررررة يف مركو املؤمت
 .الندورالتصميم اجلرافي   الشباب املشا كني يف 
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 إقليمية بشأن أهداو التنمية املستدامة لربملاانت  ندوة( ط)
 أفريقيا جنوب الصحراء ال ربى

(CL/200/7(i)-R.1) 
 

اإلق يمية اليت عقدت يف كمباال يف  الندورالتقرير عن  الســـيدة ر. أليتواال كاداجا )أويندا(عرضررررت 
قالت إن املناقشررررات بني املشررررا كني  كوت ع ى و (، CL/200/7(i)-R.1 )اللييقة 2017آذا  / ما ص 

مخسررررة ملاضرررريع: دو  الربملاانت يف حتقيق أهداي التنمية املسررررتدامة؛ اإلدا ر الفعالة كعنصررررر حاسررررم يف التنمية 
املسررررررررررررررترردامررة؛ الصررررررررررررررحررة والرفرراهيررة ل جميع؛ تغري املنرراخ؛ وتعبئررة امللا د اللطنيررة احملررددر لتنفيررذ أهررداي التنميررة 

اليت اختتمت  الندورمت إطال  جمملعة أدوات التقييم الذاد لالحتاد الربملاين الدويل خالل املسررررررررررررررتدامة. كما 
ابعتماد وييقة ختامية حتدد اسرررررررررتاتيجيات وإدراءات وتلةرررررررريات لتعويو املشررررررررا كة الربملانية مع أهداي التنمية 

 املستدامة يف أفريقيا.
 

 املرأة وضعجنة لل 61الـــ( االجتماع الربملاين مبنا(بة الدورة ي)
(CL/200/7(j)-R.1) 

 

إن االدتماع الربملاين الذي عقد مبناسرررررررررررربة الدو ر احلادية  الســـــــــيدة مانســـــــــاا وليامز )انميبيا(قالت 
مت ني الربملاانت ملضرررررررررلع " حلل 2017والسرررررررررتني ل جنة وضرررررررررع املرأر قد عقد يف نيليل ك يف آذا  / ما ص 

. وقالت إهنا قدمت، بصررررررررررررررفتها  ئيسررررررررررررررة االدتماع، "املرأر من أدلدعل االقتصرررررررررررررراد يعمل  -تم ني املرأر ل
ل مداوالت. وإىل دانب تفاةرريل القضررااي الشررام ة  برملانياً  اسررتنتاداهتا يف د سررة عامة ل جنة، ما أاتح مننل اً 

(، و كوت ع ى CL/200/7(j)-R.1اليت يتعني معاجلتها، ترد ت ك االسررررررررررررررتنتادات يف تقرير االدتماع )
يف االقتصرررراد، وهل هدي دعت مجيع األعضرررراء إىل  اجلند ية املسرررراعدر ع ى حتقيق املسرررراوار دو  الربملاانت يف

 متابعته.
 

األعضرررررررررراء ع ى تعميم التقا ير يف برملاانهتم من أدل زايدر اللع  أبنشررررررررررطة االحتاد  الرئيسوشررررررررررجع 
 الربملاين الدويل.

 

ابلتقارير املتعلقة ابالجتماعات املتخصــــصــــة األخرية لالحتاد الربملاين  علما   احلاكملس اجملط يوأح
 الدويل.
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 من ددول األعمال 8البند 

 2021-2017تنايذ ا(رتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل للارتة 
(CL/200/8-R.1) 

 

ملاين االحتاد الرب ط ع هبا لتنفيذ اسرررررررررررررررتاتيجية األنشررررررررررررررطة امل حللاالنتباه إىل التقرير  األمني العاموده 
إنرره يقرردم حملررة عررامررة عن ت ررك  ، قررائالً (CL/200/8-R.1)اللييقررة  2021-2017لفرتر عن االرردويل 

امطلات التالية ألعضرررررراء االحتاد الربملاين الدويل، فيما عن مع لمات عن األنشررررررطة املقب ة و  األنشررررررطة، فضررررررالً 
وأيىن ع ى التقرير املقدم إىل األعضررررررررررررررراء الختاذ يتع ق ب ل هدي من األهداي احملددر يف االسرررررررررررررررتاتيجية. 

 .تابعةاملإدراءات و 
 

 علما ابلتقرير. احلاكملس اجملط يوأح
 

 اقرتاح مشروع بشأن إنشاء مركز لالبت ار يف الربملان (أ)
 

(CL/200/8(a)-P.1) 
 

إلنشررراء مركو لالبت ا  يف  CL/200/8(a)-P.1أشرررا  األمني العام إىل االقرتاح اللا د يف اللييقة 
التطل ات  تنع سالربملان، وأشررا  إىل املباد ات اليت اختذها االحتاد الربملاين الدويل ع ى مر السررنني لضررمان أن 

سرررررعى اآلن إىل البناء ع ى ت ك املباد ات  ضرررررفاء الطابع املؤسرررررسررررر  يإنه  الرقمية يف األنشرررررطة الربملانية، قائالً 
. وسرررري لن اهلدي من املركو املقرتح هل اسررررت شرررراي ال يفية اليت مي ن هبا تسررررخري ع ى عم ها يف هذا اجملال

اجلديدر ع ى أفضررررررررررررررل وده من أدل تعويو العم يات الربملانية. ومي ن ل ربملاانت أن ت لن  الت نلللدياأدوات 
 .امللازنةن ملا د خا ج يتم متلي ها مإق يمية أو ملاضيعية ل مركو، س حماو مبينابة 

 

ع ى االحتاد الربملاين الدويل لدو ه يف دفع املباد ات املفيدر  الالند )فرنسا( -السيد مارتن وقد أيىن 
، واملناقشات التفاع ية اليت  ربملان اإلل رتوينالعاملية لر تقا يال، وس س ة  ربملان اإلل رتوينالعاملية ل راتؤمتاملمينل 

ل ربملاانت أن تلاكب  من املهم حقاً  ه. وشررررررررردد ع ى أنننمت بشرررررررررذن ملضرررررررررلع الربملاانت يف العصرررررررررر الرقم 
التطل ات السرررررررريعة اجلا ية يف الت نلللديا، مبا يف ذلك اللسرررررررائل الرقمية ووسرررررررائل اإلعالم، وأعرب عن أتييده 

 القلي لالقرتاح.
 



37 

 

 األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريبترمجة 
                                                             2017أاي / مايل   25    

 

كمينالني   واستشهد الرئيس أيضا بت فويلن االحتاد الربملاين الدويل وتطبيقات الليب اليت أط قت حدييناً 
 إضافيني ل يفية احتفاظ االحتاد الربملاين الدويل ابلت نلللديا الرقمية يف عم ه.

 

 على اقرتاح إنشاء مركز لالبت ار يف الربملان. احلاكملس اجملووافق 
 

 الدميقراطية حول( ورقة مناقشة حول الذكرى العشرين لإلعالن العاملي ب)
 

(CL/200/8(b)-P.1) 
 

يصرررادي الذكرى السرررنلية العشررررين العتماد اإلعالن العامل   2017إىل أن عام  األمني العامأشرررا  
اليلم الدويل أي لل / سررربتمرب  15الدميقراطية والذكرى العاشررررر إلعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدر يلم  حلل

ال ابملناسررررررررررربة. لالحتف CL/200/8(b)-P.1ل دميقراطية، ووده االنتباه إىل االقرتاحات اللا در يف اللييقة 
و  ت ت ك االقرتاحات أتييد التعهد ابلدميقراطية وتننيم األحداث ذات الص ة ع ى الصعيد اللطين ومستلى 

جيري إعداد مشروع قرا   حيثيف سان بطرسربغ،  137الرررررررررررررررررر االحتاد الربملاين الدويل، مبا يف ذلك يف اجلمعية 
االحتاد الربملاين الدويل امللاد األسررراسرررية الالزمة ل ربملاانت  . وسرررتقدم أمانةادهبشرررذن ملضرررلع الدميقراطية العتم

اليت تننم االحتفاالت اللطنية وسررتشررا ك أيضررا مع األمم املتحدر يف تننيم أحداث  فيعة املسررتلى يف نيليل ك 
 ودنيف حيث كان من املذملل أن يشا ك الرئيس األمري   السابق اب اك أوابما.

 
 تعزيز مشاركة الشباب يف االحتاد الربملاين الدويل( ورقة مناقشة بشأن ج)

 

(CL/200/8(c)-P.1) 
 

يف تعويو مشرررررررررا كة  إنه ع ى الرغم من سرررررررررجل االحتاد الربملاين الدويل بلةرررررررررفه  ائداً  األمني العامقال 
الشررررباب يف العم يات السررررياسررررية، فإن هناك حادة إىل اختاذ خطلات لوايدر تعويو الدو  النشررررط ل شررررباب يف 
أنشررررررررررررررطة االحتاد الربملاين الدويل. ولذلك اقرتح منتدى الربملانيني الشررررررررررررررباب يف االحتاد الربملاين الدويل التدابري 

لوايدر نسررررررربة الربملانيني الشرررررررباب يف اللفلد إىل مجعيات االحتاد  (CL/200/8(c)-P.1)اللا در يف اللييقة 
، ومسرررررامهة الشرررررباب يف جلان االحتاد الربملاين الدويل  ت فة لك من خالل حلافويتضرررررمن ذالربملاين الدويل، مبا 

 .جمملعات العملو 
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املرأر يف الربملان، الدميغرافية العاملية ومتينيل  بني امصرررررائ الفا   ال بري الضرررررلء ع ى  الرئيسسررررر ط و 
التمييو القائم ع ى نلع اجلنس من مننل  الربملانيات الشاابت ينبغ  أن حينني ابهتمام خاص النساء إن قائالً 
ابإلضررررررافة إىل التمييو ع ى أسرررررراص السررررررن. وينبغ  ل ربملاانت اللطنية، من دانبها، أن متن   يتعرضررررررن لهالذي 

 ها.ستحقتالفرص اليت  النساء الشاابت
 

 املناقشة. ةبورق ط اجمللس احلاكم علما  يوأح
 

 من ددول األعمال 9البند 
 

 التعاون مع منظومة األمم املتحدة
(CL/200/9-R.1) 

 

 15قائمة األنشررررررررررررررطة املط ع هبا ابلتعاون مع مننلمة األمم املتحدر يف الفرتر من  األمني العام عرد
-CL/200/9)، ع ى النحل املبني يف اللييقررة 2017آذا  / مررا ص  15إىل  2016أي لل / سرررررررررررررربتمرب 

R.1) ، مبا يف ذلك  مع األمم املتحدر، االحتاد الربملاين الدويلمشرررررا كة إن ت ك األنشرررررطة تع س عمق وقال
ع ى الصرررررررعيد القطري، حيث كانت املشرررررررا كة الربملانية يف عم يات األمم املتحدر وسررررررري ة حيلية إلبالغ ت ك 

مع األهداي واألوللايت احملددر يف اسرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل  العم يات. وكانت األنشطة متسقة متاماً 
 تفاعل االحتاد الربملاين الدويل مع األمم املتحدر.، اليت ش  ت ابلفعل األساص ل2021-2017ل فرتر 

 ئيس اجلمعية اللطنية الناميبية إىل تقدا تقرير عن الواي ات امليدانية اليت ننمها االحتاد  الرئيسودعا 
، ابالشرررررررررررررررتاك مع مننمة األمم املتحدر ل طفللة )اليلنيسرررررررررررررريف(، إىل مركوين الربملاين الدويل ل ربملانيني مؤخراً 

 تنمية املراهقني ومشا كتهم.خرى باألمية الطفللة املب رر و وىل بتنتقلم األا، كما اليلنيسيف يف د دعمهت
 

ا، إن مركو التع يم املب ر يقدم أنشرررررررررررطة ماليت أب   عن زاي هت الســـــــــيد يب. كامافياي )انميبيا(،وقال 
يلفر مركو املراهقني منتدى يتع م فيه  هتدي إىل تنمية املها ات ال غلية واالدتماعية واملعرفية لتالميذه، يف حني

املسرررررائل اليت هتمهم، مينل زواج األطفال والصرررررحة اإلجنابية وإسررررراءر حلل حقلقم ويناقشرررررلن  والفتيات الفتيان
مي ن اختاذ  حيثد وسررررررررراً مهمة مي ن العلدر هبا إىل املنول  الغنيةاسرررررررررتعمال املخد ات. وقد أاتحت الواي ات 

بذل مويد من اجلهلد لضررررررررررمان ت افؤ الفرص بني  من الضرررررررررررو ر ملا د ق ي ة، وأن   ابسررررررررررتخدامإدراءات هامة 
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أعطت هذه الواي ات قيمة إضافية كما يق إعطاء األوللية حلقل  الطفل.  الفتيان والفتيات، مبا يف ذلك عن طر 
 جلمعيات االحتاد الربملاين الدويل.

 

 ابألنش ة امل لع هبا ابلتعاون مع منظومة األمم املتحدة. علما   احلاكملس وأخذ اجمل
 

 من ددول األعمال 10لبند ا
 

 2016النتائج املالية لعام 
(CL/200/10-R.1 to R.3 and P.1) 

 

ال سيما التقرير واملسائل املالية،  2016ية لعام االنتباه إىل التقا ير املتع قة ابلنتائج املال الرئيسلفت 
احلسرررررررررررررررررررراابت الررررررداخ يني  مرررررردقق ( وتقرير CL/200/10-R.1) اليت مت ترررررردقيقهررررررااملررررررايل والبيرررررراانت 

(CL/200/10-R.2  والتقرير عن اللضرررررع املايل لالحتاد الربملاين الدويل ،) كانلن اليناين /   31يف كما هل
-CL/200/10( وطرائق عمل ةررررررررررررررندو  التضرررررررررررررررامن الربملاين )CL/200/10-R.3) 2017يناير 
P.1.) 

 

 سرر طعضررل ال جنة التنفيذية و ئيس ال جنة الفرعية ل شررؤون املالية،  السيد ر. ديل بيتشيا )فرنسا(،
احلسررررررررررررراابت  دققإن موقال الضرررررررررررررلء ع ى بعض املسرررررررررررررائل املالية واملتع قة ابمليوانية اليت تغطيها ت ك التقا ير، 

حلل عرب عن حتفظ يف  أيه يقدم أي تلةررررررريات ومل ي عن النتائج اليت تلةرررررررل إليها، ومل اما د  كان  اضرررررررياً 
انتج عن وهل فرنك سررررررررررررليسررررررررررررري  290 000مب   العجو يف هناية السررررررررررررنة  ب  . وقد ت ك البياانت املدققة

، الذي ت م ه مسررررررررررامهة من ةررررررررررندو   أص املال املتداولوالذي مت تغطيته يف االشرررررررررررتاكات املقر ر التخفيض 
ملائة، يف اب 1.5الشررررتاكات املقر ر بنسررربة وداد ا، سرررت2017أنه يف عام  ل ربلن. غريأةرررغر من احتياطيات ا

وقد فرنك سليسري لالستفادر من ةندو   أص املال املتداول.  100 000حني مت حتديد حد أقصى قد ه 
ا م ن من لرغم من اخنفاد أسررررررررررررعا  الفائدر، م، ع ى ا2016يف عام  حققت االسررررررررررررتينما ات أداء م حلظاً 

ماليني فرنك سررررليسررررري،  10.6شررررغي  . وب   الرةرررريد النقدي لالحتاد الربملاين الدويل اآلن خفض العجو الت
م يلن فرنك  2.8إىل املسررررامهات الطلعية م يلن فرنك سررررليسررررري، يف حني ا تفعت  2.8واسررررتينما اته املالية 

جمملع االشرررررررتاكات ملائة من اب 40، مل يت ق حنل 2017سررررررليسررررررري. وفيما يتع ق ابالشرررررررتاكات املقر ر لعام 
 نيسان / أبريل. ولذلك دعا الربملاانت املعنية إىل تسديد املبال  املستحقة. 1املستحقة يف 
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وفيما يتع ق بطرائق عمل ةندو  التضامن الربملاين، قال إنه يرحب بصفة خاةة ب لن ةري املن  
رعية ع ى أساص أن القرا ات ذات ع ى النحل الذي أوةت به ال جنة الفيند ج حتت س طة ال جنة التنفيذية، 

وكانت  .الطابع السررررياسرررر  ينبغ  أن تتخذ بصررررل ر مجاعية من قبل هيئة سررررياسررررية اتبعة لالحتاد الربملاين الدويل
الطرائق األخرى اليت وضرررعت بناء ع ى اقرتاح ال جنة الفرعية ه  أن ت ك املن  ينبغ  أن تسرررتهدي الربملاانت 

يف منطقرة البحر ال را ييب ( SIDS)فقط يف الردول اجلو يرة الصررررررررررررررغرير النراميرة وليس  يف أفقر الب ردان عملمراً 
ينبغ  أن ت لن الربملاانت اللحيدر اليت تدفع احلد األدىن لالشررررررتاكات املقر ر مؤه ة، و ؛ ودنلب احمليط اهلادئ

خد ات؛ وينبغ  بلةررررررفها مالذات ضررررررريبية أو مراكو ل م ابسررررررتينناء ت ك امللدلدر يف الب دان املعرتي هبا دولياً 
فرنك سليسري، لتيسري مشا كة وفد من شخصني يف  20 000استخدام  صصات املن ، حبد أقصى قد ه 

 .اكات أو املتذخرات يف االشرتاكاتالسنلية لالحتاد الربملاين الدويل فقط وليس لدفع االشرت  العامةاجلمعية 
 

فرنك سررررليسررررري من  20 000ال ينبغ  ابلضرررررو ر ختصرررري  مب   لالتفا  السررررابق،  أنه خالفاً  بيد  
التنفيذية قد أذن هلا اآلن ، حيث أن ال جنة إعادر سدادها من املسامهات الطلعيةو  العاملةندو   أص املال 

تلفر فيها يعم ه يف السررررررنلات اليت ال لالصررررررندو  حىت تتم ن من ملاةرررررر ة العادية  امللازنةمن  سررررررنلايً  خبصررررررمه
ألن الصررررررررررررررندو  قد ت قى ابلفعل  2017هلذا الغرد. غري أن ذلك لن حيدث يف عام  لعيةمسرررررررررررررررامهات ط
 .أن املسامهات األخرى مرحب هبافرنك سليسري. كما  30 000مسامهة قد ها 

 

اإلدا ية واملالية لالحتاد  إدا ر الشررررررررررررررؤونويف امتام، قال إن ال جنة التنفيذية أوةرررررررررررررررت ابمللافقة ع ى 
. وأضرراي أن ةررندو  التضررامن الربملاين سرريملل 2016والبياانت املالية لعام  2016الربملاين الدويل يف عام 

االحتاد الربملاين الدويل لتعاوهنا وشررررفافيتها لدى  املقب ة، وشرررر ر شررررعبة خدمات الدعم  امللازنةمن امللافقة ع ى 
 املع لمات. يف تلفري إم انية اللةلل إىل

 

)ب جي ا(، املدقق الداخ  ، التقرير الذي أعده ابالشرررتاك مع زمي ه املدقق  السـيد أ. يريارويوقدم 
 .CL/200/10-R.2ملي   )غابلن(، ع ى النحل اللا د يف اللييقة  -الداخ  ، السيدر ص. مللنغ  

ع ى تقدميه أول مسامهة ل صندو  الربيطاين لالحتاد الربملاين الدويل  ل فريقعن تقديره  الرئيسوأعرب 
فرنك سررليسررري وشررجع األعضرراء اآلخرين ع ى أن حيذوا حذوه من أدل املسرراعدر يف تعويو  30 000مبب   

 مشا كة الربملاانت غري األعضاء يف أعمال االحتاد الربملاين الدويل.
 

، 2016على اإلدارة املـاليـة لالحتـاد الربملـاين الـدويل والنتـائج املـاليـة لعـام  احلـاكملس اجملووافق 
 ابإلضافة إىل طرائق عمل صندوق التضامن الربملاين.
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 من ددول األعمال 16البند 

 

 تعيني أمني عام ملدة أربع (نوات
 (2022حزيران / يونيه  30 - 2018متوز / يوليه  1)

 

عادر تعيني األمني العام احلايل، ابلتلةررية  إىل القرا  الذي اختذته ال جنة التنفيذية ابإلمجاع  الرئيسأشررا      
 30 حىت 2018متلز / يلليه  1ع ى أساص أدائه املرض ، يف هذه املرح ة لفرتر أ بع سنلات أخرى تبدأ من 

م األسرررررررراسرررررررر  لالحتاد الربملاين ( من النناh) 26.2( و l) 21، مبا يتفق مع املادتني 2022حويران / يلنيه 
 من قلاعد األمانة العامة. وقال إنه يعترب أن اجمل س يرغب يف امللافقة ع ى التلةية. 3الدويل والقاعدر 

 

 ومتت املوافقة على ذلك.
 

الســــيدة د. اب(ــــ ال ، ابسرررررم جمملعة أو اسررررريا، وأيدته الســــيد أ. كو(ــــاكــــيف )االحتاد الرو(ــــي(
جا(م أمحد اإلمارات  عليوالسيد ، جمملعة أمري ا الالتينية ومنطقة البحر ال ا ييب ابسمأليندي )كيلي(، 
والســـيدة ر. أليتواال كاداجا ، والســـيدة م. منســـاا وليامز )انميبيا(اجململعة العربية، ابسررررم  العربية املتحدة(

 ،(ـورينام ،من فلسـ نيواملندوبني  ،اجململعة األفريقية ابسررم مسيث )(ـرياليون(. ج. السـيدة ري، )أويندا(
ابإلسررررررررررررررهام اهلائل الذي قدمه ابلفعل لعمل االحتاد  ين عادر تعيني األمني العام، مشرررررررررررررريد  حبلا ،بنغالدشو 

 الربملاين الدويل.
 

 الذي قدم له  التهنئة العمل مع األمني العام، كان من دواع  السررررررو  والشرررررري يل   إنه الرئيسوقال 
ع ى إعادر تعيينه، وأضررررراي أنه سررررريضرررررمن االسرررررتمرا ية يف عمل االحتاد الربملاين الدويل عندما يقلم، يف  أيضررررراً 

 إىل الرئيس القادم.بتس يم الرائسة ، 2017هناية فرتر واليته، يف أكتلبر 
 .بعد الظير 1.30رفعت اجللسة الساعة 
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  اجللسة الثالثة 
  

 2017 نيسان /أبريل 5األربعاء، 
 

. صاالحتاد الربملاين الدويل، السررررررررريد  يس ئبرائسرررررررررة ، بعد النهر 2.40افتتحت اجل سرررررررررة السررررررررراعة 
 ش(.شلد ي )بنغالدت
 

 من ددول األعمال 11البند 
 (اتبع)

 

 أنش ة اللجان واهليئات األخرى
 

 ( جلنة املسائل املتعلقة ابلشرق األو(طج)
(CL/200/11(c)-R.1, P.1 and P.2) 

 

 لشر  األوسط، تقريراب املتع قة ئيسة جلنة املسائل  شيلي(،تأليندي )السيدة دال اب( ال قدمت 
. وودهررت CL/200/11(c)-R.1، ع ى النحل اللا د يف اللييقررة كرراال جنررة عن ادتمرراعهررا األخري يف د 

رفق اللييقة، ، الذي و د تفصي ه يف م2017إىل ددول األعمال املقرتح ألنشطة ال جنة يف عام  االنتباه أيضاً 
 املياه وإنشاء شب ة برملانية بشذن املياه. حلل و ل تننيم ادتماع مائدر مستديرر اثن  

 

ل تعديالت األخرير اليت أدخ ت  يالث عضررررررررلات يف ال جنة وفقاً  ه مت انتخابإىل أن الرئيسوأشررررررررا  
يف اللييقتني ن تفاةرررررررررررررري ه تردات ال لاد قال إنه يعترب أن اجمل س يرغب يف انتخاب املرشررررررررررررررحو ، اع ى قلاعده

CL/200/11(c)-P.1 وP.2 : ع لاين )مصررررررررررر(،   انياوالسرررررررررريدر ، السرررررررررريدر ص. أتلجلان )كندا(. وهن
 .شحت لعضلية ال جنةش(، اليت  ُ ضافة إىل السيدر ن. أكرت )بنغالدابإل

 

 وقد تقرر ذلك.
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 ( جلنة تعزيز احرتام القانون اإلنساين الدويلد)
 

(CL/200/11(d)-R.1 and P.1) 
 

لتقرير  ، عضررل جلنة تعويو احرتام القانلن اإلنسرراين الدويل عرضرراً الســيد ب. ماهوكس )بلجي ا(قدم 
املنررراقشرررررررررررررررررات تلى حمعن ، وملدوًا (CL/200/11(d)-R.1االدتمررراع األخري ل جنرررة يف دكرررا )اللييقرررة 

ملضررلع لاية الالدئني وانعدام اجلنسررية، وتسرر يط الضررلء ع ى هذه التحدايت اليت  حللامللةررلفة يف التقرير 
وعدم احلصلل ع ى الصحة والتع يم. ودعا املشا كني إىل  دند يةتلاده الفئات املتضر ر بلةفها عدم مساوار 

تلةرررررية  دعمإىل اليت أنشرررررذهتا مفلضرررررية األمم املتحدر لشرررررؤون الالدئني و  IBelongاالنضرررررمام إىل ل ة  
امة لالحتفال ابلذكرى السنلية اهلناسبة املع ى  137الرر ال جنة أبن يلافق االحتاد الربملاين الدويل خالل الدو ر 

 .1949األول واليناين التفاقيات دنيف لعام  ن اإلضافياناأل بعني العتماد الربوتلكلال
 

من اجململعة العربية وآخر من  واحداً  إىل أنه كان من املقر  أن ينتخب اجمل س عضرررررلاً  الرئيسوأشرررررا  
ذعضررررراء يف ال جنة، وقال إنه يعترب أن اجمل س يرغب يف انتخاب املرشررررر  الذي و د ترشررررريحه كجمملعة أو اسررررريا  
العربية، اليت  جململعةعن اامتالن )املم  ة العربية السرررررعلدية(  ةررررراحل بن حممد الدكتل  السررررريدل حىت اآلن، وه
 .CL/200/11(d)-P.1 يف اللييقة ترد تفاةي ه

 

 وقد تقرر ذلك.
 

 اجلندرية( فريق الشراكة ه)
 

(CL/200/11(e)-R.1) 
 

ل تقرير عن  ا، يف معرد تقدميهاجلند ية،  ئيسة فريق الشراكة السيدة غ. إلديارد )النرويج(أعربت 
يف أن يرردعم مجيع األعضرررررررررررررررراء  اعن أم هرر ،(CL/200/11(e)-R.1ا )اللييقررة كرريف د   فريقل نيادتمرراع

الذي أعد بناء ع ى مباد ر الفريق، و التعديل املقرتح إدخاله ع ى الننام األسرررررررررررراسرررررررررررر  لالحتاد الربملاين الدويل، 
داخل االحتاد الربملاين الدويل عن طريق زايدر نسبة النساء  اجلند يةيهدي إىل النهلد هبدي حتقيق املساوار و 

. وإذ  حبت ابأل قام اإلجيابية اللا در يف التقرير بشررذن مشررا كة املرأر يف الين ثاألعضرراء يف ال جنة التنفيذية إىل 
خطة عمل  لاةررررررررررر ة العمل ع ى تنفيذملحينت األعضررررررررررراء فإهنا احلالية ويف متيني ها يف الربملاانت، العامة اجلمعية 

، مبا يف ذلك من خالل اسررررررررررررررتخدام التقييم الذاد ذي اجلند ينلع  االحتاد الربملاين الدويل ل ربملاانت املراعية ل
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خرباهتم يف اجلمعية العامة املقب ة خالل املناقشرررررررة املومع إدراؤها لالحتفال ابلذكرى امامسرررررررة تبادل و  ،الصررررررر ة
ع ى إسرررهامه يف م ألد من دولة اإلما ات العربية املتحدر داسررر ع  ل خطة. وشررر رت العضرررل املغاد  السررريد 

مراعار االعتبا ات ، و اجلند ييف إجناز املهمة لتحقيق الشرررررررررررملل  قلايً  إنه سررررررررررريبقى ح يفاً وقالت عمل الفريق، 
 .والربملاانت األعضاء ع ى حد سلاءيف االحتاد الربملاين الدويل  اجلند ية، واالستجابة اجلند ية

 

عبد العال )مصررررررر( سرررررريعمل كعضررررررل يف فريق الشررررررراكة الدكتل  ع    إىل أن السرررررريد الرئيسوأشررررررا  
 .جململعة العربية اندحاً  عن اإذا كان ترشيحه لعضلية ال جنة التنفيذية ممينالً  اجلند ية

 
 ( الاريق اال(تشاري املعين باريو  نقص املناعة البشرية / اإليدز وصحة األم والوليد وال الو)

 

(CL/200/11(f)-R.1 and P.1) 
 

تقرير الفريق االسررررتشررررا ي عن ادتماعه األخري يف دكا، ع ى  م. ه. ميالت )بنغالدش(قدم السرررريد 
 .CL/200/11(f)-R.1النحل اللا د يف اللييقة 

 

إىل تغيري اسم الفريق املتفق ع يه إىل الفريق االستشا ي املعين ابلصحة، ووده االنتباه  الرئيسوأشا  
والية الفريق مبا يتفق مع اسررررتاتيجية االحتاد  تعديلاليت تتع ق ابقرتاح . CL/200/11(f)-P.1إىل اللييقة 

ة ع ى هذا االقرتاح الذي يرد . وقال إنه يعترب أن اجمل س يلد امللافق2021- 2017 لألعلامالربملاين الدويل 
 يف مرفق اللييقة.

 

 وقد تقرر ذلك.
 

 ( منتدى الربملانيني الشباب يف االحتاد الربملاين الدويلز)
 

(CL/200/11(g)-R.11) 
 

الربملانيني الشرررباب، تقرير االدتماع الذي  منتدى،  ئيسرررة جم س الســيدة أو(ــورو )أويندا(عرضرررت 
يف ة املسرررررررج ة ملشرررررررا كت اب(، و حبCL/200/11(g)-R.1)ملدر يلم واحد ا كيف د  عقده املنتدى مؤخراً 

الضرررررلء ع ى املناقشرررررة اليت أدراها املشرررررا كلن وسررررر طت االدتماع، مبا يف ذلك من قبل الربملانيات الشررررراابت، 
وحينت الربملانيني ع ى . بدفع الشررررباب إىل التطري العنيف هتددوسررررائل معاجلة أوده عدم املسرررراوار اليت  حلل

قيام بدو هم يف العمل من أدل جمتمعات شرررام ة من خالل تشرررجيع ودعم الشرررباب يف سرررعيهم إىل الشرررراكة ال
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املدنية والقيادر السياسية، وكذلك من خالل إعطاء األوللية ل رقابة ع ى السياسات احل لمية وختصي  امللا د 
نتدى الرام  إىل تعويو مشرررا كة الشرررباب املتع قة بتم ني املرأر. وشررر رت ال جنة التنفيذية ع ى دعمها ملقرتح امل

حب م  امن أعضررررررررائه يف مجعيات االحتاد الربملاين الدويل والتلةررررررررية أبن ي لن  ئيس جم س إدا ر املنتدى واحداً 
 منصبه.

 

انتخبلا  كذعضررراءاالنتباه إىل قائمة الربملانيني الشرررباب الذين و دت أ اؤهم يف التقرير،   الرئيسووده 
ع ى أمهية إشرررررررراك الربملانيني الشرررررررباب يف مجيع هياكل  ا سرررررررنتان يف جم س املنتدى، وشررررررردددهتللالية م حدييناً 

االحتاد الربملاين الدويل، وابلفعل يف العمل مع األديال الشرررررررررررررابة يف اجملتمعات احمل ية. فف  دكا، ع ى سررررررررررررربيل 
ملضررلع املناقشررة العامة وتبادهلا مع املنتدى، ومن مث تقدا  دشرريني حللاملينال، مت التماص آ اء الشررباب البنغاال

 قي  مة لعم يات مماي ة يف املستقبل. آلي ةخالت إىل اجلمعية العامة، إضافة إىل وضع امد
 

 علما أبنش ة اللجان واهليئات األخرى. احلاكملس اجملط يوأح
 

 من ددول األعمال 12البند 
 

 لالحتاد الربملاين الدويل 137 ـــاجلمعية ال
 (2017تشرين األول / أكتلبر  18-14بل غ، ان بطرس)س

 

دقيقة الصرررررررررمت اليت أبداها املشرررررررررا كلن يف اجلمعية كدليل ع ى التعاطف االتوام بإىل  الرئيسأشرررررررررا  
والتضررررررررامن مع الشررررررررعب الروسرررررررر  يف أعقاب اهلجلم اإل هايب األخري يف سرررررررران بطرسررررررررربغ، وقال إن األعمال 

 .تسري وفقاً ل خطةيف ت ك املدينة  137 العامة الرر التحضريية لعقد اجلمعية
 

لشررررعبه ر اليت مت التعبري عنها عن امتنانه ل ملاسررررا الســـيد أ. كو(ـــاكـــيف )االحتاد الرو(ـــي(وأعرب 
معية املقب ة لالحتاد الربملاين الدويل يف مقر اجلالعامة أن يسررررررررررررتضرررررررررررريف اجلمعية ه لشررررررررررررري كبري لربملانه وقال إن

هلذا اجملهور بشرر ل كامل الربملانية ل دول األعضرراء يف  ابطة الدول املسررتق ة يف مدينة سرران بطرسررربغ اجلمي ة، و 
ا تضم عدداً كبرياً أ، وعالور ع ى ذلك، ل بالد عاةمة الينقافيةابعتبا ها الالغرد.  من املعامل التا خيية الشهرير  هن 

وقال إن االحتاد الروسررررر  يتط ع إىل الرتحيب جبميع أعضررررراء االحتاد . وه  معامل تتمتع هباع ى مسرررررتلى العامل 
 .بش ل ديدالربملاين الدويل يف هذا احلدث، الذي جيري ابلفعل التحضري له 

 

 يف (ان ب ر(ربغ. ةباناطق اجلذاملالضوء على  (لطرض فيلم قصري وع  
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، وأعرب عن أم ه يف العامة ملناقشات اجلمعية ببعد  مينايلع ى أن سان بطرسربغ تبشر  الرئيسووافق 
 مجيع أعضاء االحتاد الربملاين الدويل. حضل 

 
 من ددول األعمال 13البند 

 

 االجتماعات املستقبلية للربملاانت
 

(CL / 200/13-P.1) 
 

 ( االجتماعات النظاميةأ)
 

من الربملررران  اللا دعرد ل  الرررد اسررررررررررررررررة األوليرررةبعرررد ، ةيرررذيررراجمل س أبن ال جنرررة التنف العــام نياألمأب   
 دراء العامة األمانة ، ك فت 2019األ دنتيين السررررررتضررررررافة مجعية االحتاد الربملاين الدويل يف نيسرررررران / أبريل 

بنتررائج  والتررذكررد من امتينرراهلررا ملتط بررات االحترراد الربملرراين الرردويل. و هنرراً  س،ير يآ نسيل مرافق املترراحررة يف بل  مييتق
إىل بلينس آيرص هلذا الغرد، أعرب عن أم ه يف أن ي لن يف وضرررع مي نه من تقدا  اً البعينة اليت سررررتسرررل قريب

اقرتاح اثبت بشرررذن هذه املسرررذلة يف الدو ر املقب ة ل مج س يف تشررررين األول / أكتلبر. وشرررجع أيضرررا اجلهات 
عقد م ان  أن دنيف سررررررررت لن دائماً  ، مضرررررررريفاً املقب ة ع ى املضرررررررر  قدماً  العامة املضرررررررريفة احملتم ة ل جمعيات

 عدم ت ق  أي عرود. يف حالاجلمعيات العامة 
 
 

 ( االجتماعات املتخصصة ويريها من املنا(باتب)
 

االنتباه إىل قائمة االدتماعات املتخصررررررررررررصررررررررررررة وغريها من االدتماعات اللا در يف  األمني العاموده 
 االدتماعات املتبقية اليت ط باليت وافق اجمل س ابلفعل ع ى بعضررررررررها. أما و ، CL/200/13-P.1اللييقة 
األسررررررراسرررررررية  امللازنةرتب أي آاث  ع ى من مصررررررراد  خا دية، وابلتايل ال ت فقد مت متلي ها ،ع يهااجمل س  ملافقة

 لالحتاد الربملاين الدويل.
 على قائمة االجتماعات املتخصصة ويريها من االجتماعات. احلاكملس اجملووافق 
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 من ددول األعمال 14البند 
 

 تعديالت على قواعد االحتاد الربملاين الدويل وقواعدا
 

(CL/200/14-P.1, P.1.Am.1, P.2 and P.3) 
 

اليت  CL/200/14-P.1, P.1.Am.1, P.2 and P.3االنتباه إىل اللاثئق  الرئيس لفت
العامة حتدد التعديالت املقرتحة ع ى الننام األسررراسررر  والقلاعد اليت وضرررعها االحتاد الربملاين الدويل، واجلمعية 

التنفيذية وقلاعد ومما سرررررررات ال جنة املعنية حبقل  اإلنسررررررران  والرتكيب اجلند ي ل جنةوال جان الدائمة وغريها، 
 ل ربملانيني.
 

عتمررادهررا، إن اب تعررديالت اليت أوةررررررررررررررررت ال جنررة التنفيررذيررة ه لإجيرراز ، يف معرد األمني العــاموقررال 
 التغيريات املقرتحة هتدي إىل ما ي  :

الربملانيني الشررررررباب يف االحتاد الربملاين الدويل كعضررررررل حب م منصرررررربه يف  منتدىإشررررررراك  ئيس جم س   -
 ال جنة التنفيذية؛ 

 يف ال جنة التنفيذية؛ ضمان أن تش ل النساء ما ال يقل عن ي ث األعضاء املنتخبني -
الحتاد الربملاين الدويل مشرررروطة ابالمتينال لسرررياسرررة التذشررررير املتفق العامة ل معياتاجلاسرررتضرررافة  دعل  -

 ع يها لالحتاد الربملاين الدويل؛ 
"طا ائ"؛ إضفاء الطابع الر   ع ى مما سة  تقدا تعريف واض  ال لبس فيه ملا هل مؤهل بلةفه بنداً  -

 امية من املناقشة العامة؛اعتماد وييقة خت
 متديد امللعد النهائ  لتقدا املقرتحات بشذن البنلد اليت ستناقشها ال جان الدائمة؛   -
التقادم" املتع ق ابملسررررؤولية عن املتذخرات اليت تراكمت من قبل الربملاانت السررررابقة. فرتر إضررررافة بند " -

إىل الطريقة اليت أقرهتا ال جنة التنفيذية لتنفيذ التعديل املقرتح املتع ق بتمينيل املرأر  ولفت االنتباه أيضرررررراً 
 .CL/200/14-P.2، وهل ما و د وةفه يف اللييقة يف عضلية ال جنة

 

أنه ينبغ ، يف لغات مينل الفرنسررررررررية، أن يعاد الننر يف  الالند )فرنســــــا(-. مارتنبالســــــيد واقرتح 
 ل"ل" الرئيسررررررررررة -يسرررررررررربق "ال بريويدنتاملؤنينة، ع ى سرررررررررربيل املينال قبل  املذكرراأل اء يف وضررررررررررع املتبعة العادر 

 " يف مجيع النصلص.الرئيس- بريسيدنت
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والســــيد  ش(و. إمام )بنغالدمن السرررررريد املقدمة ع ى ط بات اإليضرررررراحات   داً  األمني العاموقال 
من قلاعد اجلمعية هل إدخال  4.1إن القصرررررررررررررررد من التعديل املقرتح إدخاله ع ى القاعدر  هه فو )فييتنام(

بتلافر  من اجلمعيتني السررررررررررررررنليتني يف دنيف،  هناً بعقد أي بعض املرونة عن طريق السررررررررررررررماح يف املسررررررررررررررتقبل 
، فإهنا ال األماكن. أما فيما يتع ق مبسرررررؤولية متليل أي مجعية اثنية تعقد خا ج دنيف يف غضرررررلن سرررررنة واحدر

توال تقع ع ى عاتق الربملان املضرررررررررريف املعين. وفيما يتع ق بعدد النسرررررررررراء األعضرررررررررراء يف ال جنة التنفيذية، كان 
احلد األدىن هل من الننام األسررررررراسررررررر   25.2املقصرررررررلد من نسررررررربة الين ث اليت حددها التعديل املقرتح ل مادر 

 فقط، وابلتايل مي ن ااوزه بصل ر مشروعة.
 

على التعديالت املقرتحة على النظام األ(ــــــــــا(ــــــــــي لالحتاد الربملاين الدويل  احلاكملس اجملووافق 
 وقواعدا.
 

 من ددول األعمال 15البند 
 

 انتخاابت اللجنة التنايذية
 

(CL / 200/15-P.1) 
 (احلاكم س اجملمن قلاعد  39و  38و  37من الننام األساس  والقلاعد  (k)21)اننر املادر 

 

يف معرد إشا ته إىل الرتشي  الذي حصل ع ى عضلية ال جنة التنفيذية، إنه يعترب أن ، الرئيسقال 
ع ى خطى س فه ويعمل  سيسريلذلك، ويف هذه احلالة  اجمل س يلد انتخاب السيد أ. عبد العال )مصر( وفقاً 

 أيضا كعضل يف ال جنة الفرعية املعنية ابلتمليل.
 

 وقد تقرر ذلك.
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 األعمالمن ددول  17البند 
 

 خرىأعمال أ
 

ا يف مشررررعيتهالفصررري ني الربملانيني ال ذين ي دعيان عن اللضرررع يف اليمن، إن كال  قال الرئيس، متحداثً 
ل ن شرررا ك فقط ملشرررا كة يف اجلمعية، و إىل ا اً دعي –آخر يف عدن يلدد مقر يف ةرررنعاء و  حيث -ذلك الب د 

العامة،  وقت الحق اميد مشررررررررررررررا كة اليمن يف اجلمعية. وقر ت ال جنة التنفيذية يف يف عدنالفصرررررررررررررريل القائم 
ال سرررريما فيما يتع ق  م انية ، احلاضررررر يف اجلمعية العامةيف اللقت نفسرررره فرةررررة التعامل مع الفصرررريل وتنتهو 

اسرررررتضرررررافة ادتماع ع ى احللا  بني الفصررررري ني. ونتيجة لذلك، اقرتحت ال جنة أن يقدم االحتاد الربملاين الدويل 
يف مقره يف دنيف، وأن يقبل االحتاد الربملاين الدويل الدعلر اللا در من الفصرررررريل الذي يتخذ   نيالفصرررررريهلذين 

ب يف امللافقة ع ى ت ك . وقال إنه يعترب أن اجمل س يرغإلدراء تقييم يف امللقع لقد اته وأدائهله،  من عدن مقراً 
 .املقرتحات
 

 ومتت املوافقة على ذلك.
 

روندي ملاين الدويل لرةرررررده ل حالة يف بعن تقديره لالحتاد الرب  )بروندي(الســــيد ب. نيابيندا وأعرب 
. وأعرب حد سررلاءملسرراعدر العم ية يف دفع احللا  بني الربونديني داخل الب د وخا ده ع ى اسررتعداده لتقدا او 

نتائج اليت ال تلضررررررررري ال سررررررررريما من أدل املشرررررررررا كة يف متابعة ذلك احللا ، الربملانيلن الربونديلن عن أم هم يف 
 إىل قانلن.حتلي ها ناخبيهم و لتلة لا إليها 

 

ع ى انب أي إدراء قد يضرررراعف أو يويد من  إن االحتاد الربملاين الدويل حري  دائماً  الرئيسوقال 
، حيينما أم ن، يف إضررافة قيمة إىل همول نه شررجع الربملانيني ابلفعل ع ى القيام بدو   ،تعقيد املباد ات القائمة

 العم يات.هذه 
 

 .احلاكم ل مج س 200الرراجملام ة املعتادر، أع ن اختتام الدو ر  عبا ات وعقب تبادل
 

 .من بعد النهر 14.00 فعت اجل سة الساعة 
 

 


