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ييالعامة لالحتاد الربملاين العر  ألمانةا  تقرير  
للمجلس احلاكم ،201والدورة  ،137اجلمعية حول اجتماعات   

الربملاين الدويل الحتادواللجان الدائمة ل  
 2017 تشرين األول/ أكتوبر 18-11 ،روسيا االحتادية / بطرسربغ سانت

 مقدمة :
  

 اجتماعات -روسيا االحتادية – سانت بطرسربغ مدينة يفانعقدت  18/10/2017إىل  11يف الفرتة من 
. للمجلس احلاكم لالحتاد 201الدورة  واجتماعات ،لالحتاد الربملاين الدويل املئةوالثالثني بعد  السابعةاجلمعية 
حضر . و االحتادالربملانات األعضاء يف  ( وفداً من160أكثر من ) وفود برملانية متثل الفعالياتيف هذه  وشاركت

منظمات األمم املتحدة، واملنظمات الدولية ممثلو عديد من  ،بصفة عضو مشارك أو مراقب ،االجتماعات
، ومن بينها قليميةإلوممثلو املنظمات الربملانية ا ،والبنك الدويل ،ر الدويلاألخرى املختصة كالصليب األمح

 وغريها. ورويب ...األ مريكا الالتينية، والربملانأ فريقي، واحتاد برملاناتاإلالربملاين  االحتاد، و الربملاين العريب االحتاد
 

 يقدم عرضاً  الذي التقرير هذا ،انية العربيةويسر األمانة العامة لالحتاد أن تقدم لألخوة أعضاء الوفود الربمل
وما متخضت عنه  تداوهلا يف هذه االجتماعات، متأهم القضايا اليت  ، وبطرسربغ ألبرز وقائع اجتماعات سانت

 هذا حتاد أن تتلقى أية مالحظات أو اقرتاحات على أسلوب إعداد الاألمانة العامة ل ويسر .من نتائج وقرارات
 إىل األهدافتعميمًا للفائدة ووصواًل  ،مستقبلية تقاريرليتسىن لنا أخذها عند إعداد أية  التقرير ومضمونه،

 املرجوة.
*        *       * 
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 :حفل االفتتاح – أوالً 
 
 

 للمؤمترات إكسبوفوروم مركزللجمعية العامة لالحتاد اللراماين الدويل يف  137مت افتتاح الدورة 
 14من مساء يطم السبت الطاقع يف  19:30عند الساعة  بطرسربغ سانتيف  ،(F جناح) واملعارض

ألقى   الذي روسيا االحتادية رئيس تني،بو  فالدميري السيد فخامة حبضور، 2017 أكتطبر/  تشرين األول
 .بطرسلرغ سااتباامشاركني احلاضرين مجيعا يف  بدايتها يف رحب1كلمة

يف تاريخ االحتاد  اامشاركنيضم أكلر عدد من  الذيهذا االجتماع  إىل أمهية ولفت الرئيس بوتني
 2,400 و متحدثاً  96م وفداً، ومن بينه 160عاماً، فهناك أكثر من  128على مدى اللراماين الدويل 

كحماية حقطق اإلاسان مطاضيع هامة   وسيتم فيه مناقشةجدول األعمال غين جدًا  أن  ، مشريًا إىل مشاركاً 
 وحرياته، ومكافحة اإلرهاب، والتنمية العاامية اامستدامة، ودور اامرأة والشباب يف السياسة واالقتصاد. 

 –بدأ أول برامان روسي حيث  ،بطرسلرغ تساااع يف إىل رمزية ااعقاد االجتم وأشار الرئيس بوتني
حيث تشكلت التقاليد اللرامااية، وممارسة سن  .أعماله يف بداية القرن ااماضي –جملس الدوما الروسي 
فضاًل عن  ،اليطم إليناهذا الرتاث وهذه الدروس التارخيية مهمة بالنسبة  أنمطضحاً  .القطااني، والثقافة اللرامااية

 يف صنع القااطن، وبناء األحزاب، وجتاربكم أيها السيدات والسادة واألصدقاء.  ،الئنا األجاابجتربة زم
روسيا اامعاصرة، ينص القااطن األساسي، أي الدستطر، على مكااة اللرامان العليا  وأضاف أن يف 

وذكر أن العمل  وسلطاته الرئيسية، وهط الدستطر الذي تصادف ذكراه اخلامسة والعشرين يف العام القادم.
حنط تططير مؤسسات السلطة الدميقرانية والتمثيلية وتعزيز افطذ السلطة  ، أانا سنتحرك تدرجيياً سيكطن
 . اما هلا من أمهيةالتشريعية 
تلعب دوراً بارزاً وهاماً، وأحيااا تلعب دوراً  وهي بالتايلاللرامااات تعلر  عن إرادة الشعب،  ن  أ وأكد 

مناذج التنمية الطننية، ويف البحث، بطبيعة احلال، عن إجابات فعالة امطاجهة التحديات رائدًا يف استنباط 
أحد هذه التهديدات هط تآكل اظام القااطن الدويل وثقافة ، معتلرًا أن  والتهديدات احلديثة اليت اعرفها مجيعاً 

 .احلطار بني الدول

                                                 
 الرابط:اص الكلمة كامالً مطجطد على اامطقع الاللكرتوين لالحتاد وفق  1

http://www.arabipu.org/upload/UPI/2960428262.pdf 
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واألمم وتقدمي العطن إلجياد حلطل  ،قة بني الدولبإمكاهنا تعزيز الثأن  الدبلطماسية اللرامااية  وإذ أكد
على حنط  للمحاوالت الناشطةعن أسفه  بوتنيالرئيس أعرب و ، تطفيقية للمشاكل الدولية واإلقليمية ااملحة

إىل ممارسة فرض القيطد والعقطبات مشرياً والتطاصل بني صن اع القطااني،  ،متزايد للحد من االتصاالت اامباشرة
 اليت كثرياً ما متتد لتشمل اللراماايني أيضاً. التمييزية و 

 ، معتلراً تقرير مصريها كما هط منصطص عليه يف ميثاق األمم اامتحدةعلى حق كل دولة يف وشّدد 
البلدان ذات السيادة، دون فهم أو مراعاة خصطصياهتا الطننية، ال جتلب  شؤونحماوالت التدخل يف أن 

اخلارجي غري اامدروس إىل زعزعة األوضاع يف الشرق األوسط ومشال سطى الفطضى. وقد أدى هذا التدخل 
 أفريقيا، وتصعيد التطترات يف هذه اامنطقة، ومنط التهديد اإلرهايب. 

بأن مكافحة اإلرهاب جيب أن تكطن من دون ازدواجية يف اامعايري، ومن  وأضاف الرئيس بوتني:
يني اما خيدم اامصاحل السياسية ألي شخص آخر، دون جداول أعمال خفية، ومن دون استخدام الراديكال

وبالطبع، ينبغي أال يتم ذلك إال عن نريق تضافر اجلهطد، وبالتعاون فقط. وقد حثت روسيا اآلخرين مراراً 
وتكراراً إلاشاء حتالف دويل واسع لبلطغ هذه الغاية، وما تزال تعتقد أن بناء شراكة حقيقية امكافحة اإلرهاب 

 .يةأمر بالغ األمه
لطضع العسكري با فيما يتعلقإلرساء االستقرار باجلهطد اليت تبذهلا بالده  وذّكر الرئيس بوتني

 مبا يتطافق متاماً مع القااطن الدويل.بالتنسيق مع حكطمة البلد ، مؤكداً أن ذلك يتم والسياسي يف سطرية
ن هذه ، الفتاً إىل أستااا يف كازاخستانأبرمت يف اآلواة األخرية على غرار اتفاق أ تطرق إىل االتفاقيات اليتو 

على أساس احلطار اامباشر بني  2254االتفاقيات ترسخ األساس لتنفيذ قرار جملس األمن الدويل رقم 
احلكطمة واامعارضة وتطحيد جهطدهم من أجل القضاء على هذه البؤرة اإلرهابية بأسرع وقت ممكن وإحالل 

 السالم واحلفاظ على وحدة سطرية. 
أن الطقت قد حان لكي يفكر اجملتمع الدويل يف ترميم الدولة ما بعد احلرب،  ى الرئيس بوتنيورأ

 .ويف أشكال الدعم وأحجامه اليت جيب تقدميها إىل هذا البلد وغريه من بلدان اامنطقة
على أن هذه اامهام تستحق مناقشتها على  عن ثقته أن مجيع احلضطر يطافقطن الرئيس بوتني وعرب

 يني اللراماين وما بني اللرامااات. اامستط 
تعزيز أجندة سلمية وخالقة ومتطازاة، والتطلع إىل احلد من تقتضي اامشرتكة  ةصلحأن  اام واعترب

الصراع، ومنع ظهطر خططط فصل جديدة، مبا يف ذلك خططط الفصل العرقية والدينية، والتحرك معًا حنط 
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إاين مقتنع بأن األغلبية الساحقة من اللراماايني وقال :  ولية.تشكيل هيكل أكثر عداًل وصالبة للعالقات الد
 يتشانرون هذا النهج.

النجاح وكل التطفيق لالحتاد اللراماين الدويل وللمشاركني فيه. متمنيًا كلمته   وختم الرئيس بوتني
 دويل. أعلن افتتاح الدورة السابعة والثالثني بعد اامائة للجمعية العامة لالحتاد اللراماين الو 

، قد ألقت كلمة استهلتها  ، رئيس برملان روسيا االحتادية2فالنتينا ماتفيينكوهذا وكانت السيدة 
طغ.معربة  يف ساات بطرسب 137 ادويل يف دورهتبالرتحيب باامشاركني يف اجلمعية العامة لالحتاد اللراماين ال

 غتشطامارين األمني العام السي د و تشطدري،  رالسيد صابعن امتناهنا العميق لرئيس االحتاد اللراماين الدويل 
، واللجنة التنفيذية ومجيع اللرامااات األعضاء يف االحتاد اللراماين الدويل للجهطد التعاواية والبن اءة يف  واغ

 التحضري هلذا االجتماع.
 أن  روسيييا قييد ضييمنت وبييدون أي يية عطائييق دخييطل مجيييع اللراميياايني الييذين يرغبييطن يف حضييطر وأكدددت

 اجلمعية العامة من كل  بلد يف العامل دون استثناء.
حنيين اييؤمن إمياايياً راسييخاً بعييدم جييطاز فييرض أي  اييطع ميين العقطبييات علييى  وقالددت السدديدة مدداتفينكو:

وكثرياً ميا قلنيا معياً يف هيذه األوقيات اامعقيدة أن  الدبلطماسيية اللراماايية ال تيزال حااية، وعنيدما تفشيل  اللراماايني.
 دبلطماسية التقليدية يف حتقيق أهدافها، ميكنها أن تكطن الطسائل الطحيدة لدعم احلطار الدويل.اآلليات ال

يية مجيييع اللراميياايني تتمث ييل يف العمييل علييى التطصييل إىل اتفيياق. التطص ييل إىل اتفيياق، دائميياً ويف   ولفتيت إىل أن  مهم 
 كل مكان، حىت عندما يرعد صطت األسلحة. 

تارخييييه  ىل أن  االحتييياد اللرامييياين اليييدويل ظيييل  ينميييط باضيييطراد عليييى ميييدىإ وأشدددارت السددديدة مددداتفينكو
يف االحتياد اللرامياين اليدويل،  آملة أن تصبح مجيع الدول األعضياء يف األميم اامتحيدة أعضياءعاماً،  128 خالل

 الذراع اللراماين لألمم اامتحدة. -ورمبا حبكم القااطن  -ا جيعل منظمتنا يف الطاقع م
أن  دمج اامبادئ الدميطقرانية العاامية مع التقاليد الفريدة لكيل ثقافية ميكين  ماتفينكو يدةالس واعتربت

 أن يُرسي أُُسَس التعاون الدويل احلقيقي واامثمر.
كثيييرياً ميييا ايييرى أن  اخلالفيييات بيييني اليييدول تتفييياقم إىل أقصيييى حيييد ، وأن    وأضدددافت السددديدة مددداتفينكو:
َتهييك، وأن  التييدخ ل يف شييؤون الييدول ذات السيييادة يتزايييد بسييرعة. والقيييم اامبييادئ األساسييية للقييااطن الييدويل تُن

                                                 
 الرابط:ى اامطقع الاللكرتوين لالحتاد وفق اص الكلمة كامالً مطجطد عل 2

http://www.arabipu.org/upload/UPI/2959994396.pdf 
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السياسيييية واالقتصيييادية. وإزاء هيييذه اخللفيييية، يبيييدو أن  مطضيييطع هيييذه  ضيييحية اامصييياحلاإلاسيييااية اامشيييرتكة تقيييع 
ثيقية ذيذه عليى صيلة و  ،اجلمعية، "تعزيز التعد دية الثقافية والسالم من خالل احلطار بني األدييان وبيني األعيراق"
 اامطاضيع بشكل خاص. وإا ه امن الرمزية أن تتم مناقشة هذا اامطضطع هنا، يف روسيا.

إىل أن  ليييدى روسييييا جتربييية فرييييدة مييين اطعهيييا، تعيييطُد إىل قيييرون ماضيييية، حييييث تَعيييايَ  أاييياس  وأشدددارت 
جنسيييية،  (193) ،الييييطم، تُيَعيييدا مطننييياً ألشيييخاص مييينوهيييي  ينتميييطن جملمطعييية متنطعييية مييين األعيييراق واألدييييان،

 لغة وهلجة.  (277)يستخدمطن 
أن  احيييرتام تنييط ع التقالييييد واللغييية واامعتقيييدات الدينيييية، والتبيييادل الثقيييايف اامسيييتمر لييييس حجييير  واعتدددربت

 ، ولكن ه األساس الطحيد ااممكن لبناء جمتمع مشرتك عاامي.فقط الزاوية يف التاريخ الروسي
اد القيييرار العيياامي بشيييأن الدميطقرانييية والييييت تصييادف هيييذا العيييام، وتطرقييت إىل اليييذكرى السيينطية العشيييرين العتميي

حيييث سييتنظر اجلمعييية يف مشييروع قييرار بعنييطان "شييارك تَينَيطاّعنييا"، مطضييحة أن  القييرار يركييز علييى الييدوّر احلاسييم 
 انية.، ويدعط إىل تعزيز اامؤس سات اللرامااية، وتعزيز اامبادئ الدميطقر فن بناء الدول اامعاصرلللرامااات يف 
ولييس عين نرييق  فقيط، إن  التعزيز السلمي للدميطقرانية ييتم  عين نرييق "االسيترياد" الطيطعي وقالت: 

 "التصدير" القسري.
عيييالوة علييى ذلييك، يقييرتح بنييد واحيييد يف مشييروع القييرار حتديييد اليييذكرى  وتابعددت السدديدة مدداتفينكو:

لللرامييان. وميين شييأن وضييع  العييااميبطصييفه اليييطم حزيييران/ يطايييط،  30السيينطية لتأسيييس االحتيياد اللراميياين الييدويل، 
جييدول أعمييال األمييم اامتحييدة أن يسيياعد علييى اجتييذاب اامزيييد ميين االهتمييام لعمييل اللراميياايني،  علييىهييذا اليييطم 

وزييييادة اليييطعي بعميييل االحتييياد اللرامييياين اليييدويل. وأقيييرتح أن يُنظَيييَر إىل ذليييك عليييى أا يييه مسيييامهة مييين مجعيييية سييياات 
ويدعط مشروع القرار اللرامااات أيضياً إىل تكثييف جهطدهيا مين أجيل حتقييق  للرامااية العاامية.بطرسلرغ يف تعزيز ا

ويشيييك ل إدراج منتيييدى اللرامااييييات يف برايييامج عميييل اجلمعيييية  اامسييياواة يف احلقيييطق والفيييرص بيييني الرجيييل وااميييرأة.
ح ييب بالعمييل الييذي قييام بييه االحتيياد واُر  دليييالً أيضيياً علييى أمهييية هييذه اامسييألة. ،للجمعييية اللرامااييية الدولييية 137

 اللراماين الدويل يف هذا الصدد، واعتلر اامساواة بني اجلنسني أحد اجلطااب الرئيسية لبناء الدميطقرانية.
عيين قناعتهيا بييأن  مشيياركة ااميرأة علييى قييدم اامسياواة يف اجملتمييع والعمليييات  وأعربدت السدديدة  مدداتفينكو

أكثيير صييدقاً وأكثيير إاسييااية. وكل مييا زاد "الطجييه األاثييطي" للدميطقرانييية،  سييتجعل العييامل يةالسياسييية واالقتصيياد
 ستكطن الدميطقرانية األكثر مشطاًل وازاهة.
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بطشييكني  -يف هييذه اامدينيية، حيييث عيياَع بعييق أعظييم العقييطل يف العييامل  ختمددت كلمتهددا بددالقول:او 
ىن شيييك  يف أا نيييا أيضييياً لييييس ليييدي  أد -روريييي  وسيييريوف، تشايكطفسيييكي وسرتافينسيييكي و ودوستطيفسيييكي، 

 سنكطن مباركني مع اإلهلام والطاقة اخلال قة.
 مرحباً بكم يف ساات بطرسلرغ!

 أمتّن  لكم مجيعاً دورة ممتعة ومثمرة!
 

بفخاميية كلميية رح ييب ، رئدديس االحتدداد الربملدداين الدددويل 3شددودريتألقددى معددايل االسددتاذ صددابر  كمددا
 فالنتينييا السييي دة ،برامييان روسيييا االحتادييية وسييعادة رئيييس االحتادييية، روسيييا رئيييس بييطتني، فالدميييري السييي د الييرئيس 

 اامتحييدة، لألمييم العييام األمييني وممث ييل فطلييطدين، فياتشيسييالف السييي د الييدوما، جملييس رئيييس وسييعادة ميياتفينكط،
 .الرتحيب ودفء الضيافة، وكرم ااممتازة، الرتتيبات وشكر دولة روسيا االحتادية اامضيفة علىوباحلضطر. 
 مرسطماً  أصدر الذي بطتني الرئيس لفخامة خاصة بصفة امتناانا عن اعربُ  وقال السيد تشودري: 
 من واامدى اامستطى أن  هذاو  .بيطتنا يف بأا نا اشعر فنحن اجلمعية، هذه وتنظيم ترتيب يف الدق ة لضمان
 اللراماين االحتاد لعمل اامتزايدة ي ةاألمه على بالغة شهادة ويشك ل مثيل لهُ  يسبق مل،يف اجتماع اجلمعية اامشاركة
 . الدويل

 واحد كل    بتمكني ذلكو  جديدة إىل أن اجلمعية متكنت من إاشاء أرضي ة تشودري السيدولفت 
 يف يرغب من لكل دخطل تأشريات وأصدرت بالتزاماهتا االحتادية أوفت روسيا احلضطر، مشريًا إىل أن   من

  اللرامااية. للدبلطماسية ااتصار وهذا .روضةاامف القيطد عن النظر بغق   احلضطر،
فخامة الرئيس السيد فالدميري بوتني يف كلمته إىل  وتوجه السيد رئيس االحتاد الربملاين الدويل

 مع تضامنكم وعلى البارز اامثال هذا صنع على بطتني الرئيس سيادة أشكركم قائاًل: روسيا االحتادية رئيس
 جلمعيات احملتملني للمضيفني إهلام مصدر اامثال هذا يكطن أن بالتأكيد اأمل نوحن. اللرامااية الدبلطماسية

 حننُ  .اللرامااية للدبلطماسية الالزم اجملال وإتاحة ،افسها الطريقةب للعمل اامستقبل يف الدويل اللراماين االحتاد
 فيه يتساوى عامل كل ه،  لكذ من واألهم   واخلطف، اجلطع من متحر ر والصراع، العنف من خالم  عاملم  إىل اطمح
 حنن. القااطن اظر يف - اجلنسي التطج ه أو السياسية القناعة أو اجلنس أو العرق عن النظر بغق - اجلميع
 .واامساواة العدالة، الدميطقرانية، أجل من للطقطف هنا

                                                 
 الرابط:اص الكلمة كامالً مطجطد على اامطقع الاللكرتوين لالحتاد وفق  3

http://www.arabipu.org/upload/UPI/2959993182.pdf 
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 انرخم إدارة إىل الكطارث إدارة على الرتكيز من التحط ل إىل حباجة حنن وقال السيد تشودري:
 اليطم استثمره ما. التأهب وتعزيز الصلبة، التحتية البنية يف واالستثمار اامخانر، فهم ذلك ويتطلب. الكطارث

 .الكطارث حاالت يف التعايف/ اإلغاثة أجل من غداً  انفقه مما أقل   دائما سيكطن الصمطد على القدرة يف
 لإلرهاب، ملر ر أي   اإلنالق على طجدي على أاه ال ،وشّدد السيد رئيس االحتاد الربملاين الدويل

 أمنية استجابة هناك تكطن أن يكفي ال. اامنانق استقرار ويزعزع اجملتمعات ويدم ر اليطم، قبيحة حقيقة هط بل
 واحملسطسة، احلقيقية اامظامل حتل، مل اليت الصراعات - التطر ف جذور امعاجلة اامزيد افعل أن علينا ،فقط

 .ذلك إىل وما والتهمي ، الشباب، بني واامظامل طالةللب العالية اامستطيات
 من شخص مليطن اصف من وعن ازوح أكثر يف ميامنار، اإلاسااية عن اامأساة كما حتدث

 حلقة أد ت وقد. العامل يف لال جئني نطارئ حالة أسرع جيعلها ما بنغالدي ، جنطب إىل حدود الروهينغا
 .للخطر اإلقليمي االستقرار يعر ض ما اجلماعي، النزوح هذا إىل نيفالع والقمع والتمييز االضطهاد من مفرغة

 وجيب. والصراعات بالكطارث األمر يتعلق عندما أساسي ة تعد   أن  الطقاية واعترب السيد تشودري
 أن للناس ميكن وعندما. اإلاسان وحقطق اإلمنائية أعمالنا جمال يف أفضل بصطرة مندجمة تكطن أن أيضاً 
 يصعب فإا ه – اليطمية احلياة يف سائداً  القااطن يكطن عندما - احلقطق حترتم عندما - كرمية  حياة يعيشطا
 .صراع حالة إىل اجملتمعات حتطيل

 مجيع يف الساخنة اامنانق من عديد يف ارتفاعاً  التطترات تزداد إىل أن  حد ة ولفت السيد تشودري
 مجيع يف مرتفعاً  النطوي التهديد يكطن حيث الكطرية، جلزيرةا شبه يف التح طل اقطة من قريبة وهي العامل، أحناء

 وال حمد د بشكل ال واامكان الزمان يف النطوي لالافجار اامدم رة اإلاسااية اآلثارب التحك م ميكن وال. األوقات
 .َعَرضي بشكل

 تصط ره ميكن ال أمراً  النطوية األسلحة استخدام يف التفكري جمر د يكطن أن أاه ينبغي ورأى يف كلمته
 من براماايطن" منتدى مع الدويل، اللراماين االحتاد يف وقال: حنن. باستخدامه التهديد عن التغاضي ميكن وال
 ويتح مل. النطوية األسلحة من خالم  عاملم  أجل من عملنا اطاصل ،"السالح وازع النطوي االاتشار عدم أجل
 .العملية هذه قيادة يف خاص ة مسؤولية النطوية لألسلحة احلائزة الدول براماايط

 من العديد يف من اعتداء له الدميطقرانية إىل ما تتعر ض ولفت  السيد رئيس االحتاد الربملاين الدويل
 تسمح ال التنفيذية السلطة كاات، أم  اامعارضة هتمي  حياول احلاكم احلزب أكان سطاء،واامنانق البلدان
 .للهجطم تتعر ض لللراماايني اإلاسان حقطق أن   كما  الطاجب، ريالدستط  دورها تؤدي بأن التشريعية للسلطة
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 ،فلسطني قضية مثل ،احلالية والتحديات التطتر منانق بالنا عن يغيب أال   أاه جيب وأكد يف كلمته
 .الغد عناوين تصنع األخرى األحداث أن   جملرد - الدولتني يناسب حل   إىل وبشد ة ادعطا حيث وإسرائيل

 اضع أن اأمل ولكم، لنا تتيحها اليت الكثرية اامشرتكة والفرص مجعياتنا منص ة خالل من أاه وبني 
 .والتفاهم احلطار وتعزيز اامضطربة اامنانق هذه بعق خدمة يف اللرامااية الدبلطماسية

 تعزيز": مثري مطضطع لدينا قال السيد تشودري: العاّمة يف اجلمعية العامة، إىل املناقشة وبالنسبة
: العنطان هذا حتت كلمتان  وحتضرين.  "األعراق وبني األديان بني احلطار خالل من والسالم الثقافية ديةالتعد  
 االحتاد عمل صميم يف هي التطلعات، وهذه القيم، هذه ، هاتني الكلمتني ألن   ا؟ اماذا. واحلطار السالم
 احلاامة الرؤى من باثنتني ،1889 عام يلالدو  اللراماين االحتاد تأس س الكثريون، يعلم كما.الدويل اللراماين
 تزال ال القيم هذه. السياسي احلطار خالل من حتقيقه ميكن - سالم عامل - واحلرب الصراع من خالم  بعامل
 األمم ميثاق إىل انظر أن لالهتمام اامثري ومن .مضى وقت أي يف كما  ومهم ة مناّسبة وهي اليطم صادقة
 السالم اكسب ألن األوان آن لقد. مر ة 47" السالم" و مر ات 5" رباحل" كلمة  ذكرت حيث – اامتحدة
 .احلرب من بدالً 

 امتد ت واليت كرئيس  والييت فرتة هناية بطرسلرغ ساات يف اجلمعية هذه متث ل الشخصية، الناحية من
. امرأة يكطن أن ويسر ين ستنتخبطاه، جديد رئيس إىل الدويل اللراماين االحتاد رئاسة وسأسل م سنطات، لثالث
 وأعتقد. وحيطيتها اامنظمة لتنمية متاماً  افسي وكر ست ،حركة وخف ة بسرعة اامراحل وقطع اامضي   حاولت لقد
سيقطم  خليفيت أن   من واثق وأاا ورثته، قد كنت  مما أفضل بشكلم  ،الدويل اللراماين االحتاد سأترك أين  

 .دائماً  احلال هط كماباامثل،
 هناك تزال وال. لنقطعه نطيل نريق أمامنا يزال ال معاً، الكثري حققنا بينما اء،األعز   األعضاء وقال:

. مؤسساتنا وحنمي حنرس وأن دائماً  يقظني اكطن أن وجيب والدميطقرانية، اللرامااات أمام حاد ة حتد يات
 فيما قط ة إىل قط ة من سننتقل أا نا من واثق وأاا ،إلينا بالنسبة األقصى احلد   هي السماء فإن   منظ مة، وبطصفنا

  .الدويل اللراماين لالحتاد مشرتكة رؤية حنط واحد كشخص  مجيعاً  عملنا لط
 كرئيس  يل أوليتمطها اليت الثقة على والتطاضع االمتنان بروح كلمته قائالً   واختتم السيد تشودري

 .ومؤسساهتا اللرامااات اط اب أاتم العامل، شعطب خلدمة العظيمة اامؤس سة هلذه وعشرين ثامن
 



11 

 

كلمة رح ب   الروسيالدوما  جملس رئيس، 4فياتشيسالف فولدينألقى معايل االستاذ  كما
 السي دة ،برامان روسيا االحتادية وسعادة رئيس روسيا االحتادية، رئيس بطتني، فالدميري السي د بفخامة الرئيس 

 لألمم العام األمني وممث ل ،صابر تشطدري دالسي   ،االحتاد اللراماين الدويل رئيس وسعادة ماتفينكط، فالنتينا
وباامشاركني، واطه بأمهية اامؤمتر واحتضان روسيا االحتادية له، وشدد على امهية اامطضطعات اامدرجة  اامتحدة،

 على جدول أعمال اجلمعية.
السيد يوري ، 5 اامتحدة لألمم العام األمني معايل األستاذ أاططايط غطتريي ، ممث لألقى  كما

كلمة يدوتوف، مدير عام مكتب األمم املتحدة، واملدير العام ملكتب اجلرائم واملخدرات يف فيينا،ف
برامان روسيا  وسعادة رئيس روسيا االحتادية، رئيس بطتني، فالدميري السي د بفخامة الرئيس يف بدايتها رح ب 
 ،فطلدين فياتشيسالف  لسي دا ،جملس الدوما الروسي وسعادة ماتفينكط، فالنتينا السي دة ،االحتادية

وباامشاركني، واقل حتيات األمني العام لألمم اامتحدة، ومتنياته للمؤمتر بالنجاح، منطهًا بأمهية االحتاد اللراماين 
 تربط اامنظمة الدولية باالحتاد، وكذلك مطاضيع الدويل، والدور الذي يلعبه، مشددًا على العالقة اامميزة اليت

يتها، وكذلك لقاء اللراماايني من خمتلف أحناء العامل فهذا حبد ذاته ميزة للتعبري عن آراء جدول األعمال وأمه
 الشعطب وتطلعاهتم.

 
***** 

 
 للمجلس احلاكم:  201اجتماعات الدورة  -ثانياً 

 
للمجلييس احليياكم  201اجتماعييات الييدورة  ،والثالثييني بعييد اامائيية السييابعةاجلمعييية  إنيياريف  ااعقييدت

جيدول أعميال  ومتيت اامطافقية عليى ، بطرسيلرغسياات يف مدينية  قصير تافريتشسيكييف  ،لراماين الدويللالحتاد ال
 البنطد التالية:اامتضمن  ،200 اجمللس

   

 للمجلس احلاكم 200 الددد للدورة املوجزة احملاضر على املوافقة .2 
 

 مييايط/  أيييار 19 يف الييدويل اللراميياين الحتييادل اإللكييرتوين اامطقييع علييى 200 الييييي للييدورة اامييطجزة احملاضيير اشييرت  
                                                 

  حال حصطلنا عليها.رتوين لالحتاد على اامطقع الاللك سطف يتم اشره اص الكلمة كامالً  4
  حصطلنا عليها.على اامطقع الاللكرتوين لالحتاد  سطف يتم اشرهاص الكلمة كاماًل  5
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 االحتياد أمااية إبيالغ 200 لليدورة ااميطجزة للمحاضير تصيطيبات يطلبيطن الذين األعضاء من ويطلب. 2017
 .201 الدورة افتتاح قبل خطياً  الدويل اللراماين

 

 الدويل الربملاين االحتاد بعضوية املتعلقة املسائل .3 
 

 الدويل. اللراماين االحتاد إىل وإعادة االاضمام االاضمام نلبات (أ)  
( إعيييييادة) عليييييى للحصيييييطل نلبيييييات أي بشيييييأن التنفيذيييييية اللجنييييية تطصيييييية يف احلييييياكم اجملليييييس سيييييينظر   

 االاضمام.
 األعضاء.اللرامااات  بعق حالة (ب)  
 اامراقب. مركز (ج)  

 

 الرئيس تقرير .4 
 

 احلاكم. لمجلسل 200الي  الدورة منذ أاشطته بشأن (أ)  
 التنفيذية. اللجنة أاشطة بشأن (ب)  

 

 للمجلس احلاكم 200 الدورة الد منذ الدويل الربملاين االحتاد أنشطة عن العام األمني من مرحلي تقرير .5 
 

 العام. األمني من شفطي تقرير (أ)  
 األعضاء. قبل من السنطية التقارير تقدمي عملية (ب)  
 .2017 لعام للدميقرانية يلالدو  اليطم (ج)  

 

 الدويل الربملاين لالحتاد املايل الوضع .6 
 

 2018 واملوازنة لعام الربنامج مشروع .7 
 2021 -2017 للفرتة الدويل الربملاين االحتاد اسرتاتيجية تنفيذ .8 

 

 املتحدة األمم منظمة مع التعاون .9 
 

 الدويل الربملاين لالحتاد ةاألخري  املتخصصة االجتماعات عن تقارير .10 
 

 األخرى: واهليئات اللجان أنشطة .11 
 

 اللراماايات. منتدى النساء (أ)  
 لللراماايني. اإلاسان حقطق جلنة (ب)  
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 األوسط. شؤون الشرق جلنة (ج)  
 .مسهلي الطضع يف قلرص جممطعة (د)  
 الدويل. اإلاساين القااطن احرتام تعزيز جلنة (ه)  
 اجلندرية. الشراكة فريق (و)  
 الدويل. اللراماين االحتاد يف الشباب اللراماايني منتدى (ز)  
 (2018 مارس/  آذار 28-24 جنيف،) الدويل الربملاين لالحتاد 138العامة الد  اجلمعية .12 

 

 املقبلة: الدولية الربملانية االجتماعات .13 
 

 النظامية. االجتماعات (أ)  
 اامناسبات. من وغريها اامتخصصة جتماعاتاال (ب)  

 

 2018 عام اثنني حلسابات داخليني مدققني تعيني .14 
 (من قواعد اجمللس احلاكم 41 القاعدة انظر)
 

 الدويل الربملاين االحتاد رئيس انتخاب .15 
 

 احلاكم( اجمللس الئحة من 8 و 7 و 6 والقطاعد األساسي النظام من 19 اامادة)  
 ميييدة تنتهيييي اليييذي( بييينغالدع) تشيييطدري صيييابر السييييد حميييل ليحيييل جدييييداً  احلييياكم رئيسييياً  اجملليييس بسيييينتخ
 .201 الدورة هناية يف عضطيته

 

 التنفيذية اللجنة انتخابات .16 
 (احلكم للمجلس الداخلي النظام من 39و 38و 37 والقطاعد األساسي النظام من( K) 21 اامادة )راجع  

( هطلنيدا) شيرييفر.ن والسييد( اامتحيدة اامملكية) غرينجير - لييديل.إ السييد حميل لييحال   ضطينع اإلدارة جملس ينتخب
 .201الدورة الي  هناية يف عضطيتهما مدة تنتهي اللذين
 

 ما يستجد من أعمال .17 
 

 
ا القرارات الالزمة، وفيما يلي أعماله يف عدة جلسات، واختذ حوهلناقش اجمللس بنود جدول 

 اجمللس:قرارات لعرض 
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 املوافقة على جدول االعمال. .1
 للمجلس احلاكم. 200املوافقة على احملاضر املوجزة للدورة  .2
 الوراد من جزر مارشال.االنضمام  طلباملوافقة على  .3
 للمجلس احلاكم. 200ر رئيس االحتاد الربملاين الدويل منذ الدورة املوافقة على تقري .4
 200ام لالحتاد الربملاين الدويل منذ الدورة املوافقة على التقرير املرحلي لألمني الع .5

 للمجلس احلاكم.
 املوافقة على الوضع املايل لالحتاد. .6
 .2018املوافقة على مشروع الربنامج واملوازنة لعام  .7
 .2021-2017املوافقة على آلية تنفيذ اسرتاتيجة االحتاد الربملاين الدويل للفرتة  .8
 ألمم املتحدة.التعاون مع منظمة ا تقريراملوافقة على  .9

 املوافقة على تقارير االجتماعات املتخصصة لالحتاد الربملاين الدويل. .10
 املوافقة على أنشطة اللجان واهليئات األخرى: .11

 اللراماايات. منتدى النساء (أ)
 لللراماايني. اإلاسان حقطق جلنة (ب)
 األوسط. شؤون الشرق جلنة (ج)
 .مسهلي الطضع يف قلرص جممطعة (د)
 الدويل. اإلاساين القااطن احرتام تعزيز جلنة (ه)
 اجلندرية. الشراكة فريق (و)
 الدويل. اللراماين االحتاد يف الشباب اللراماايني منتدى (ز)

آذار / مارس  28-24جنيف  : يف مدينة 138العامة عقد اجلمعية املوافقة على  .12
2018. 

 ة.املوافقة على االجتماعات الربملانية الدولية القادم .13
 .2018لتدقيق حسابات ميزانية عام  اثننياملوافقة على تعيني مدققني داخليني  .14
انتخاب السيدة غابرييال كويفاس بارون ممثلة املكسيك رئيسا لالحتاد الربملاين الدويل  .15

 .2021 -2018للفرتة من 
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ولدى فتح صندوق طريق االقرتاع السري.  عناالنتخابات بني املرشحتني وقد جرت 
ها وبذلك بلغ العدد مت استبعاد بيضاء( أوراق 4منها )ورقة  361اع تبني وجود االقرت 

 .357بعد استبعاد األوراق البيضاء 
 .صوتاً  181املطلقة البالغة  األغلبيةسب اللوائح بجب احلصول على حبو 

 .اً صوت 70رغواي على ألامرشحة حصلت 
 .  اً صوت 287وحصلت مرشحة املكسيك على 

 : متت املوافقة على التايل:التنفيذية انتخابات اللجنة .16
 

 التنفيذية اللجنة رئيس نائب .1
 واحيدة سينة اميدة لليرئيس اائباً  ،(روسيا االحتادية) كطساشيف.ك السيد أعضائها، أحد التنفيذية الل جنة َعينت
 .2018 أكتطبر/  األول تشرين يف تنتهي

 

 التنفيذية اللجنة . 2
 :التنفيذية اللجنة يف أااؤهم التالية ألربعةا األعضاء احلاكم اجمللس ااتخب
  12جممطعة:+ 

 يف تنتهيييي سييينطات أربيييع ، لفيييرتة(كنيييدا) مييياكغينيت. د السييييد ، و(سطيسيييرا) اييييلن - كينييير.  م السييييدة
 سيييلفها فيييرتة ، السيييتكمال(النيييرويج) لييييادال هطكيالايييد. ه السييييدة ،2021 أكتيييطبر/  األول تشيييرين
 2019 أكتطبر/  األول تشرين حىت

 اإلفريقية اجملمطعة: 
 .2019 أكتطبر/  األول تشرين حىت سلفه فرتة الستكمال ،(كينيا) لطساكا. م. ك السيد

 

 

 :للتمويل الفرعية اللجنة . 3
 :التنفيذية اللجنة عي نت
 أكتييطبر/  األول تشييرين حييىت اهلييادئ واحمليييط آسيييا جممطعيية لتمثيييل ،(فيتنييام) غييياو فييان اغييطين السيييد 

2019. 
 التنفيذيييية اللجنييية يف واليتيييه فيييرتة ااتهييياء حيييىت ،(روسييييا االحتاديييية) كطساشييييف.  ك للسييييد ييييدالتجد مت 

 .(2019 أكتطبر/  األول تشرين)
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 :جمموعة العمل حول سورية . 4
 :أااؤهم التالية األعضاء تعيني التنفيذية اللجنة أيدت
 الرئيس ،(روسيا االحتادية) كساشيف.  ك السيد. 
 الرئيس اائب ،(فراسا) بيتشيا ديل. ر السيد. 
 الرئيس اائب ،(ااميبيا) وليامز منساه. م السيدة. 
 (أاغطال) فالينت أوليفريا.م السيدة. 
 (كطبا) غطميز فريير. ي السيدة. 
 (مصر) العال عبدالدكتطر علي  السيد. 
 (اإلسالمية إيران مجهطرية) جاليل .ك السيد. 
 زائداً  عشر يناالث جممطعة متثل اليت( أاماايا) روث. س السيدة. 
 العربية للمجمطعة ممثالً ( اامغرب) العبدي رشيد السيد. 

 
تعريب موقع االحتاد الربملاين الدويل من قبل اجمللس  يف العملكما مت عرض سري  .17

، حيث بني العرض اخلطوات اليت مت الوطين االحتادي يف دولة االمارات العربية املتحدة
  املستقبلية للموقع. والرؤياذها، تنفي واليت بجري العمل علىاختاذها، 

 2018تشرين األول / أكتطبر  18مساء يطم األربعاء اإلسرائيلي أجرب الوفد الربملاين  .18
يف مدينة ساات  الذي عقد ،على االاسحاب من اجتماعات االحتاد اللراماين الدويل 

بلجنة حقطق  اامتعلق لالحتاد للتقرير اخلاصوذلك اثناء إقرار اجمللس احلاكم ، بطرسلرغ
سرى يف سجطن االحتالل ألاالفسطينيني النطاب  حطل تقريراً اإلاسان لللراماايني، اامتضمن 

، والذي يطالب االحتالل اإلسرائيلي باإلفراج الفطري عن النطاب الفلسطينيني االسرائيلي
يف سجطاه، وينتقد سياسة االعتقال اإلداري حبقهم، وينتقد كذلك رفق ممثل سرى ألا

يست اإلسرائيلي نلب االحتاد اللراماين الدويل للقاء جلنة حقطق االاسان اللراماايني التابع الكن
 له.

وقطبل اعرتاض الطفد اإلسرائيلي ورئيسه حنمان شاي على ما جاء يف ذلك التقرير بعاصفة من 
والرفق الشديد من قبل قاعة االجتماعات بأكملها استنكارا  لكل  ،االحتجاج الكبري
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واليت حاولت تسطيق الدميقرانية اإلسرائيلية يف هذا احملفل اللراماين الدويل  ،ته الكاذبةادعاءا
 برامااا يف العامل  . 176الذي ميثل  

اامشارك يف رده على ممثل الطفد  قيس أبو ليلى عضو الوفد الفلسطيينالسيد وقال 
اقاض القااطن الدويل أتبّن على  أنالدميقرانية اليت يدعيها ، ال ميكن  أناإلسرائيلي، 

رعن  إلرادة  ألمنطذجا حيًا للتحدي ا اآلنوحقطق الشعطب األخرى، وقدم الطفد اإلسرائيلي 
 .وأهدافه القااطن الدويل، وحتدي مبادئ االحتاد اللراماين الدويل

بعد ذلك عدد من الطفطد ورؤساء اللرامااات اليت صبت جام غضبها  وتناوب على الكالم
االاسحاب من قاعة االجتماعات، فقد   إىلا اضطره يست يف االجتماعات ملى ممثل الكنع

حيمل الطفد اإلسرائيلي  أن مرزوق الغامن معايل األستاذ مة الكوييتألرئيس جملس انالب 
يكطن  يف هذا احملفل اللراماين الدويل، فال  أن، فال جمال لإلرهايب اآلنحقائبه ويغادر القاعة 
وحظيت مداخلة ، قتلة األنفال والنساء يف فلسطني االحتالل ، ميكن قبطل ممثلني عن 

باهتمام اامشاركني الذين أيدوا معايل االستاذ الغامن مبا ذهب إليه،  معايل األستاذ الغامن
 وأبدوا احتجاجهم على الطفد اإلسرائيلي، وكاات ماخلة مؤثرة وذات صدى عال.

اليت تشارك يف هذه  ين مصطفىوفاء بالسيدة عضو جملس النواب األردين وقالت 
ابيني  وليسطا إره مناضلطنسرى الفلسطينيني يف سجطن االحتالل ألالنطاب ا إناالجتماعات 

ادعى ممثل الكنيست اإلسرائيلي، فاإلرهاب ميارسه االحتالل ليل هنار يف فلسطني،  اكم
 بقة لإلسكطا.وميارس التمييز العنصري كما جاء يف تقرير رميا خلف اامديرة العامة  السا

دولة متارس سياسة قتل األنفال والنساء هي اليت  أن إىل ممثل الوفد الباكستاينكما أشار 
تطصف باإلرهاب، بغق النظر عن الصفة اليت يشارك فيها ممثل الكنيست يف هذا  أنجيب 

 االجتماع، منتقدا ازدواجية اامعايري اليت تستخدم يف صياغة بعق القرارات اخلاصة باألسرى
تكطن قطية ألانا اتعامل مع دولة متارس  أناصة النطاب منهم، فيجب خبالفلسطينيني 

الدكتور عمار بكداش، عضو جملس الشعب اإلرهاب ضد شعب بأكمله، كما وصف 
اعرتاض الطفد اإلسرائيلي باإلرهاب الذي مارسه  بالنظام الفاشي الذي حاربه  السوري

السيدة سالف  الشعب التونسي عضو جملس نوابكذلك أشارت شارل ديغطل.
إىل أن ااتهكات االحتالل وممارساته الميكن قبطهلا بأي حال من األحطال،  القسنطيين

 وااشدت اجملتمع الدويل بالطقطف إىل جااب الشعب الفلسطيين.
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 :الدميقراطية وضع عن بيان رئاسي   -19
 

 اليوم عامل يف الدميقراطية وضع عن رئاسي بيان
 201 دورته يف الدويل الربملاين حلاكم لالحتادا اجمللس أقره

 (2017 أكتوبر/  األول تشرين 18 بطرسربغ، سانت) 
 

 أعضيياء وجيييد لالعتييداء، تتعييرض كمؤسسييات  فاللرامااييات: العييامل أحنيياء مجيييع يف للقلييق مثييرياً  اجتاهيياً  اشييهد إانييا
 هيييذه مثيييل ضيييد تكلميييت ،اليييدويلرئييييس االحتييياد اللرامييياين  وبصيييفيت. للخطييير عرضييية أكثييير أافسيييهم اللراماايييات
 .افسها الدميقرانية على اعتداءات أعتلرها اليت األحداث

 ميين جيعييل اميي للهجييطم، تتعييرض التعبييري حرييية: األزميية أعييراض أو أسييباب تتشييابه احليياالت، هييذه ميين كثييري  ويف
 اماايييياتاللر  سييييلطات االاتهاكييييات  ضييييد التحييييدث اامييييدين واجملتمييييع الصييييحافة، اللراميييياايني، علييييى جييييداً  الصييييعب
 بشيكل تيؤدي دورهيا ال الطننيية االاتخابيات جليان والقضياء  التنفيذية السلطة: األخرى احلكطمة فروع تقطضها
 األساسيية اامفياهيم يقيط ض اامتفشيي والفسياد السلطة، يف بقائها لضمان للحكطمة أدوات حيث تعتلر صحيح،
 .يدةبإدارة ج العامة القااطن، وللمسائلة، وللمالية أمام للمساواة

 وباحثيية صييحفية وهيي غاليزيييا، كاروااييا  دافيين السيييدة اغتييال العبييارات بييأقطى أشيجب أن أود الصييدد، هيذا ويف
 االستقصيييائية، الصيييحافة عييين دفاعييياً  ايييتكلم أن وعلينيييا. بنميييا أوراق يف التحقيقيييات تطليييت مالطيييا مييين معروفييية
 بيييييأرواحهم خييييييانرون اليييييذين عييييياملال أحنييييياء مجييييييع يف والنسييييياء الرجيييييال مييييين الشيييييجعان الصيييييحفيني عييييين ودفاعييييياً 

أغلييى  يين  دفعييت اليييت غاليزيييا السيييدة أسييرة مييع وتضييامننا تعانفنييا عيين واعييرب. وأجسييادهم إلظهييار احلقييائق
 .بالفساد للتنديد
 متثيل ال الييت مجعياتنيا إىل تيأي وفيطدا اشيهد األزميات، حليل إىل احلطار ماسة احلاجة فيه تكطن الذي الطقت ويف

 التهديييييدات خييييالل ميييين اللراميييان أعضيييياء اسييييتهداف وجيييييري. اللراميييان يف السياسييييية اآلراء ميييين الكامييييل الطييييف
 أدعيط وإايين. البليدان مين كثيري  يف السياسيي الفضياء وييتقلص األخيرى، التخطييف وأشكال االاتقامية واألعمال

 يف لكمبييطدينيا النيطاب جلميييع اآلمنية والعييطدة السياسييني، السييجناء ومجييع سييطخا كييم  السيييد سيراح إنيالق إىل
 اليدويل اللرامياين االحتياد جلنية تقرير ويشري. اامستقلة اإلعالم ووسائل اامدين اجملتمع على اهلجمات وإهناء اامنفى،
 .اامقلق االجتاه هذا إىل لللراماايني اإلاسان حبقطق اامعنية
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 إلسيكات ُتسيتخدم نائييةاجل اإلجيراءات أن ييزعم حييث كمبطدييا،  يف السياسيية احلالة إزاء عميق قلق ويساورين
 علييى يبعييث اوميي. 2018 عييام يف االاتخابييات سييبقت اليييت الفييرتة يف مفيييد بييدور القيييام ميين ومنعهييا اامعارضيية
 احلييييياكم احلييييزب واالاقسيييييامات بييييني احلريييييات، أن االاتقييييياص ميييين حيييييث مالييييديف، يف الطضيييييع أيضيييياً، القلييييق

 .اللرامان عمل سري ويعطل مزعجة أبعاداً  يتخذ واامعارضة،
. الدولية سيلطات بيني الفصيل مبيدأ وتقيطيق اللراميان، سيلطات اغتصياب جيري البطليفارية، فنزويال مجهطرية يفو 

 اايدلع وقيد. بطاجبياهتم االضيطالع جمليرد السيلطات جاايب مين والتخطييف اامضيايقة مين اللرامان أعضاء ويشكط
اامعارضية،  قيطدهت اليذي واللرامان احلاكم احلزب يبدو أاه ال ميكن تسطيتها، بني ال اليت اخلالفات، اتيجة العنف

 فيييه لييبس ال بتضييامن اقييف وحنيين. فنييزويال لشييعب كبييرية  معاايياة يف تسييبب اميين اهلبييطط، ميي دواميية واالقتصيياد يف
ذهييب  مزعجيية، إاسييااية كارثيية  اليييمن يف احلاليية أصييبحت ولقييد. لفنييزويال الطننييية واجلمعييية اللرامييان مؤسسيية مييع

 وبلييد لللرامييان، مقسييمة مؤسسيية إىل اامتعارضيية الفصييائل بييني اخلييالف أدى وقييد. ةاللريئيي األرواح آالف ضييحيتها
 ايطاب عنيه أعيرب الذي االلتزام إزاء بالتشجيع اشعر أانا غري. اليمين للشعب تطصف ال ومعاااة احلرب، مزقته
 .اإلاسااية اامساعدة على احلصطل لتسهيل اللرامان فصيلي
 مييين معييياً  ملتزميييطن اجملتميييع، هيييذا يف كأعضييياء  وحنييين. لللراماايييات العييياامي تميييعاجمل اليييدويل اللرامييياين االحتييياد وجيميييع
 الدميقرانيييييييييييية بشيييييييييييأن العييييييييييياامي اإلعيييييييييييالن يف مكيييييييييييرس منهيييييييييييا وكثيييييييييييري. اامشيييييييييييرتكة واامبيييييييييييادئ القييييييييييييم خيييييييييييالل

(dem.htm-e/161-http://www.ipu.org/cnl )الشيييهر ميين العشيييرين يف بييه احتفلنيييا الييذي 
 أن علينيا جييب اإلعيالن  هيذا يف عليهيا اامنصيطص األساسيية واامبادئ القيم عن دفاعاً  اقف أن وعلينا. ااماضي
كحملية مشيياعل   عملنيا اطاصيل أن وجييب. وُمثّلهييا واصيها الدميقرانيية بيروح اعي  بيه الغييري، واتمسيك ميا منيارس

 خلدميية مت ااتخابنييا شيييء، كييل  وقبييل أاييه أبييداً، انسييى أال وجيييب. السييلمية واحللييطل السياسييي، احلييطار للتسييامح،
 .وسالم أمان يف وفرصة، كرمية  حياة أجل من وتطلعاته شعبنا مصاحل
 يف عديييييدة مناسييييبات يف اسييييتخدمناها وقييييد. اللرامااييييية الدبلطماسييييية - تصييييرفنا حتييييت وخمتييييلرة جمربيييية أداة لييييدينا
 مث ،أوروبييا يف والتعياون األمين بشييأن هلسينكي عمليية سييبقت الييت السينطات يف البيياردة، احليرب خيالل: ااماضيي

 يف الييطم اسيتخدمها إانيا. اامتطسيط األبييق البحير منطقية يف والتعياون األمين ميؤمتر إاشياء خيالل مين الحقاً  يف
. اامنطقييية يف السييالم مشييياريع بتشييجيع اليييدويل اللراميياين االحتييياد قيييام ميييع الفلسييطيين، اإلسيييرائيلي الصييراع سييياق

 هيي الرتكيية، والقلرصيية اليطااايية القلرصيية السياسيية اباألحيز  بيني مجعياتنيا احليطار يف َيس رت اليت واالجتماعات
 جتنبهيا أو التيطترات فتييل ايزع على وقدرهتا اللرامااية، للدبلطماسية والطقائي البن اء الطابع على آخر ملمطس مثال

 .السلمية بالطسائل
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 مين ذليك، مين األهيم ولكين م،كلمياتك  خيالل مين الرايية عاليياً  رفع إىل أدعطكم العامل، يف واللراماايطن اللرامااات
 اليييييت اامؤسسيييية تتعييييرض فيهييييا مييييرة كييييل  يف تتكلمييييطا أناللراميييياايطن  وأقييييرااكم أااشييييدكم إاييييين. أعمييييالكم خييييالل

 منيذ بيذلك لللرامياايني اإلاسيان االحتياد اللرامياين اليدويل حلقيطق جلنية وتقيطم. بآخر أو بشكل جتسدوهنا، للهجطم
 بقسيطة علينيا سييحكم التياريخ إن. برامياين تضيامن إنيار يف معياً  فاقي أن جييب األوقيات، هيذه مثيل ويف. عقطد
 عيييين للييييدفاع اليييدويل اللراميييياين االحتييياد محليييية يف االشيييرتاك علييييى منييييا واحيييد كييييل  أحيييث   وإين. ذلييييك افعيييل مل إذا

 .الدميقرانية
 عاصيييريلأل تعرضيييت الييييت الكييياري ، البحييير منطقييية يف اجليييزر ميييع القلبيييية وتضيييامننا تعانفنيييا عييين أعيييرب أن وأود

 أن أو اامسيياعدة تقييدم أن اللرامااييات أااشييد اللراميياين، للتضييامن مماثييل معييرض ويف. األخييرية الطبيعييية والكييطارث
 .بنائها إعادة وحماولة تعافيها عند النامية الصغرية اجلزرية الدول هذه يف تقدمي اامساعدة، إىل تساهم
 وقييد. النطوييية األسييلحة ميين خييال بعييامل القييطي الييدويل امييايناللر  االحتيياد التييزام علييى التأكيييد أعيييد أن أود وأخييرياً،
 واحلييييطار السيييلمية بالطسيييائل اخلالفيييات حيييل يف اامتمثيييل األساسيييي اامبيييدأ عليييى اليييدويل اللرامييياين االحتييياد تأسيييس
 بلييدان هنيياك تيزال ال أاييه إال النييطوي، السيالح واييزع النييطوي االاتشيار عييدم إىل دوميياً  اامنظمية ودعييت. السياسيي

 اآلثييار إىل وبييالنظر. النطوييية التجييارب حتظيير اليييت اامتحييدة لألمييم التييابع األميين جملييس قييرارات حتييرتم ال ملالعييا يف
 التصيميم أم التقيدير سيطء أم الصيدفة نرييق عين سيطاء النطويية، للحيطادث اإلاسيااية، اآلثار ذلك يف مبا اامدمرة،
 يعميل وأن حبيزم، يقيف أن العياامي اللرامياين تمعاجمل على جيب واامكان، الزمان يف حمدودة تكطن أن ميكن ال اليت
 .النطوية األسلحة من خال عامل حتقيق أجل من معاً 
 

***** 
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 والثالثني بعد املائة: السابعةاجلمعية  اجتماعات – ثالثاً  
 

 يف الصييلة ذات واالجتماعييات ،اليدويل اللراميياين لالحتياد  137العاميية الييييي  اجلمعيية اجتماعيياتعقيدت 
 إىل 14 السييبت ميينخييالل الفييرتة  ،روسيييا االحتادييية بطرسييلرغ، سيياات يف اللراميياين واامركييز تافريتشسييكي قصيير
  .2017 أكتطبر/ األول تشرين 18 األربعاء

 البنطد التالية: اامتضمن 136جدول أعمال اجلمعية  متت اامطافقة على
 .137 اجلمعية العامة  رئيس واطاب رئيس ااتخاب 1البند 
 العامة. اجلمعية أعمال جدول يف نارئ بند إدراج نلبات يف النظر 2د البن

 اامناقشة العامة: تعزيز التعددية الثقافية والسالم من خالل احلطار بني األديان وبني األعراف. 3البند 
 اامعنيية ةالدائمي اللجنية) الدميقرانيية حيطل العياامي لإلعالن العشرين السنطية الذكرى: مشاركة تنطعنا 4البند 

 .(اإلاسان وحقطق بالدميقرانية
 والتجييييارة، والتمطييييل اامسيييتدامة، التنميييية اليييدوليني  واألمييين بالسيييلم اامعنيييية الدائمييية اللجيييان تقيييارير 5البند 

 اامتحدة. األمم وشؤون
العاميية  اجلمعييية يف اإلاسييان وحقييطق بالدميقرانييية اامعنييية الدائميية للجنيية اامطضييطع البنييد علييى اامطافقيية 6البند 

 اامقررين. وتعيني 139 الييي الدويل اللراماين لالحتاد
القرارات الالزمة،  حطهلاجدول أعماهلا يف عدة جلسات، واختذت  ناقشت اجلمعية بنود

واستمعت اجلمعية إىل كلمات السيدات والسادة رؤساء اجملالس والطفطد اللرامااية اامشاركة وعلى 
 .18/10/2017الطاقع يف  األربعاءبعد ظهر يطم  ها اخلتاميةعقدت جلستكما ،أربعة أيام مدار

األربع اليت تعاقب مقرروها على  الدائمةاجللسة بعرض مشاريع القرارات الطاردة من جلان  وافتتحت
 وأقرت. مبطافقة اجلمعية اليت حظيت اامشاريعمنصة اجلمعية وعرضطا تلك 

ى منصة اجلمعية ممثلط اجملمطعات تعاقب عل عمال اجلمعيةأختتام اعن  اإلعالنوقبل 
معايل األستاذ عبد العزيز العماري، النائب اجملمطعة اللرامااية العربية  باسمحيث حتدث  ،اجليطسياسية

عن معايل األستاذ احلبيب اامالكي، رئيس االحتاد  ممثالً األول لرئيس جملس النطاب اامغريب ، بصفته 
باسم اجملمطعة اللرامااية العربية خبالص بكلمة تقدم ، امغريباللراماين العريب، رئيس جملس النطاب ا

الشكر وعظيم التقدير  للشعبة اللرامااية يف الفيدرالية الروسية على حسن التنظيم واإلدارة 
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إىل هذه اامدينة  وصطهلامنذ ان  الطفطد أحيطت به اليت وكرم الضيافة وحفاوة االستقبال
 نئة على جناح الدورة.كما قدم التهالتارخيية اجلميلة،  

أن اامداوالت واامناقشات اليت جرت مبنتهى الشفافية والطضطح  كلمتهوأوضح يف  
واامصارحة تليق مبمثلي الشعطب يف العامل، خاصة وأن التحديات تتعاظم بشكل متسارع، ومن أوىل 

 ب اامعمطرةحلطل ترضي شعط واجبات االحتاد اللراماين الدويل أن يساهم مسامهة فعالة يف إجياد 
 ية على صطهنا دون متييز أو تفريق.الذين من حقهم العي  بكرامة، وحثت األديان السماو 

السيدة غابرييال كويفاس باسم اجملمطعة اللرامااية العربية خبالص التهنئة إىل كما تقدم   
يس وتفعيل ماًل أن تعمل على تكر آممثلة اامكسيك، رئيس االحتاد اللراماين الدويل اجلديد،  بارون

. وأن تأخذ القضايا تأسيسهعلى أساسها منذ أن مت  ،اامبادىء الذي وجد االحتاد اللراماين الدويل
اليت هتدد األمن والسلم الدوليني اامكااة اليت تستحقها، ااصافًا للشعطب اليت تعاين من الظلم 

 .كله  واالستقطاء على حقطقها يف أرجاء العامل
على  السيد صابر تشودريالعربية جبزيل الشكر إىل  ةاللراماايباسم اجملمطعة  كما تقدم  

اجلهد الذي بذله أثناء ترؤسه االحتاد اللراماين الدويل، وعمل على كل ما من شأاه أن يساهم يف 
، وكذلك الشكر مطصطل للسيد مارتن تشطاغ غطاغ، وأمهيته تكريس دور االحتاد اللراماين الدويل

اماين الدويل، وللعاملني فيه وللمرتمجني على جهطدهم اامضنية اليت يقطمطن األمني العام لالحتاد اللر 
 ذا.

من الرئاسة اجلديدة لالحتاد العمل على استكمال اجلهطد اامبذولة من  واعرب عن أمله
أجل إدخال اللغة العربية كلغة راية من حيث الطثائق، وهذا من شأاه أن يساهم يف تططير عمل 

 االحتاد.
البد أن أاطه وباسم اجملمطعة اللرامااية العربية أانا اعطل كثرياً على دور  كلمته قائاًل:وختم    

االحتاد اللراماين الدويل يف الطقطف إىل جااب احلقطق اامشروعة للشعب العريب الفلسطيين، يف 
ا  ببقية شعطب األرض، وحقه يف إقامة دولته على أرضه، وعاصمته أسطةاستعادة حقطقه اامشروعة 

 .مجيعهاالقدس الشريف، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية 
 ملمثلي م، عن شكره االحتاد الربملاين الدويلرئيس و رئيس اجلمعية،  أعربتوبعد ذلك 

 .137اعمال اجلمعية  اختتامعلن أمث اجليوسياسية واملشاركني كافة، اجملموعات 
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 وفيما يلي القرارات الصادرة:
 :137رئاسة اجلمعية د  1
ويعتلر ،  ، رئيس برملان روسيا االحتاديةفالنتينا ماتفيينكطالسيدة تطىل رئاسة اجلمعية   

 اطاباً للرئيس. اامشاركنيرؤساء الطفطد 
 

 :البند الطارىءد  2
 متت اامطافقة على قرار البند الطارىء حتت عنطان :

 
 

 ا، الروهينغ ىعل العنيفة واهلجمات االضطهاد، اخلطرية، اإلنسانية األزمة إهناء
  املشروطة غري عودهتم وضمان الدوليني، واألمن للسلم باعتبارها هتديد

 ميامنار يف وطنهم إىل واآلمنة
 
 

 6اآلراء بتطافق الدويل اللراماين لالحتاد 137 العامة اليي اجلمعية اعتمدته الذي القرار
 2017 أكتطبر/  األول تشرين 17 بطرسلرغ، ساات

 

 

  الدويل، اللراماين لالحتاد 137 عامة اليييال ةاجلمعي إن       
 

 جنييف،) 117 اجلمعيية العامية اليييييي باإلمجياع اعتمدتيه اليذي الدويل، اللراماين االحتاد قرار إىل تشري ذإ          
 حلقيييطق النطييياق الطاسيييعة االاتهاكيييات وقيييف إىل ااملحييية احلاجييية بشيييأن ،(2007 أكتيييطبر/  األول تشيييرين 10

 مت اختييياذه اليييذي القيييرار إىل أيضًيييا وتشيييري ميامنيييار، لشيييعب الدميقرانيييية احلقيييطق واسيييتعادة الفيييطر، ليييىع اإلاسيييان
 اللرامااييييات، الييييدويل، اللراميييياين االحتيييياد دور بشييييأن ،(2015 أكتييييطبر/  األول تشييييرين 21 جنيييييف،) باإلمجيييياع
 أصييبحطا الييذين العاجييل، ألولئييك دعمواليي الالزميية، احلماييية تييطفري يف واإلقليمييية، الدولييية واامنظمييات اللراميياايني،
 واالتفاقييات اليدويل، اإلاسياين القيااطن امبيادئ وفقياً  واالجتماعيية، الداخليية الصيراعاتو  احليرب، اتيجة الجئني
 الدولية،

 

، 70/233عليييييى قيييييرارات األميييييم اامتحيييييدة ذات الصيييييلة، مبيييييا فيهيييييا القيييييرارات إذ تؤكيييييد مييييين جدييييييد و         
 حطل وضع حقطق اإلاسان يف ميامنار، 66/230، 67/233، 68/242

                                                 
 وأعرب وفد الصني عن حتفظه على أجزاء من القرار، بينما رفق وفد ميامنار القرار بأكمله. 6 
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 ،(1948) اإلاسييييان حلقييييطق العيييياامي اإلعييييالن ،(1945) اامتحييييدة األمييييم ميثيييياق وتأخييييذ باحلسييييبان         
 بيياحلقطق اخلياص اليدويل العهيد ،(1963) العنصييري التميييز أشيكال مجييع علييى للقضياء اامتحيدة األميم إعيالن
 ،(1966) األول الختياريا واللروتطكطل( 1966) والسياسية اامداية

 االروهينغيي العرقييية باألقلييية يعييرتف الييذي ،64/238 اامتحييدة لألمييم العاميية اجلمعييية قييرار إىل تشييري وإذ         
 حكطمييية حييييث   اليييذي ،69/248 اامتحيييدة لألميييم العامييية اجلمعيييية وقيييرار ،ميامنيييار يف الشيييمالية راخيييني واليييية يف

 ا العرقية.ألقلية الروهينغ احلقطق يف واامساواة اامطاننة منح على ميامنار
 

 اإلاسيان حلقيطق اجلسييمة واالاتهاكيات القسيري التشريد العنف، استمرار إزاء القلق بالغ يساورهاوإذ          
 ميامنار، يف راخني والية ا العرقية يفأقلية الروهينغ منها يعاين اليت

 

 تسييتهدف اليييت ميامنييار، يف الشييمالية راخييني والييية يف العرقييي التطهييري مبمارسيية خيياص بطجييه صُييدمت          
 الدينية، أو العرقية اجلماعات تدمري أو تشريد

 

 علييى وآثارهييا األمنييية احملتمليية بيينغالدع، إىل للروهينغيييا اامسييبطقالنييزوح غييري  إزاء قلقهييا عيين تعييرب وإذ        
 واامنطقة، بنغالدي 

 

 العرقي، التطهري بشأن وقلقه اامتحدة لألمم لعاما األمني بتعليقات علماً  تأخذ وإذ         
 

 قسييراً،  ا اامشييردينالروهينغيي مسيياعدة أفييراد إىل الرامييية بيينغالدعحكطميية  تبييذهلا اليييت بيياجلهطد ترحييب وإذ         
 والشيركاء البليدان مين وغريهيا، اامتحيدة األميم وكياالت مين ماامقيد   اليدعم روتقيد ملجيأ مؤقيت، تيطفريمن خالل 
 ،الدوليني

 

 نيييطل علييى الدولييية، للمعييايري ااتهيياك يف لألفييراد، اامضييادة األلغييام وضييع إزاء القلييق بييالغ يسيياورها وإذ         
 ميامنار، إىل العطدة منالروهينغا  امنع احلدود

 

  برئاسيية راخييني بطالييية اامعنييية االستشييارية اللجنيية عيين الصييادرة والتطصيييات النهييائي بييالتقرير رحييبت وإذ         
 عنان، كطيف

 

 العرقييطن واامتطرفيطن ميامنيار، يف األمين قيطات ارتكبتها اليت الفظائع لضحايا أسفها بالغ عن تعرب ذوإ         
 ،الروهينغا مع العميق تعانفها عن كذلك  وتعرب راخني، يف

 
 

 يف ميامنييار، مبييا يف راخييني والييية يف اإلاسييان، حلقييطق اجلسيييمة االاتهاكييات مجيييع بشييدة تييدين .1
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 وتيييدعط البغيضييية، العرقيييي التطهيييري ممارسييية سييييما ال اللريئييية، األرواح فقيييدان العدييييد مييين كذلييي
 اإلاسييان حلقييطق الكامييل االحييرتام وضييمان فييطراً، االاتهاكييات هييذه وقييف إىل ميامنييار حكطميية
 الدين  أو العرق بسبب متييز دون للجميع، األساسية واحلريات

 

 اجلنسييييات، متعيييدد فرييييق بإرسيييال اامتحيييدة، لألميييم التيييابع اإلاسيييان حقيييطق جمليييس قيييرار تؤييييد .2
 ارتكبتهييا اليييت اإلاسييان حلقييطق اامزعطميية االاتهاكييات يف للتحقيييق للمسيياءلة، وخاضييع مسييتقل،
 راخني  والية يف األمن قطات

 

 اامييييدايطن وشييييركاؤها األميييين قييييطات اً مييييؤخر  ارتكبتهييييا اليييييت الفظييييائع إزاء قلقهييييا بييييالغ عيييين تعييييرب .3
 الدولية  للقطااني وصارخاً  خطريا ااتهاكاً  تشكل اليت ،الروهينغا يةأقل ضد اامتطرفطن

 

 العنيف، أعميال جلمييع حيد لطضيع وفطريية عاجلية تيدابري تتخيذ أن ميامنار، سلطات إىل تطلب .4
 الدولية  والعهطد الدويل، القااطن اإلاسان، حقطق تنتهك اليت ااممارسات مجيع ومطاجهة

5. 
 

اإلاسيييان التيييابع لألميييم  حقيييطق وجمليييس اامتحيييدة، لألميييم التيييابع ألمييينا جمليييسأيضييياً إىل  تطليييب
 وقييف أجييل ميين بسييرعة أن تتييدخل ،الصييلة ذات واإلقليمييية الدولييية اامنظمييات ومجيييع اامتحييدة،
 والسييلم لألميين هتديييداً  تشييكل ألهنييا ومعاجليية هييذه األزميية، الروهينغيييا، ألقلييية اإلاسييااية اامأسيياة

 الدوليني 
 

 ااميييأوى، منهيييا، أمييطر لتييطفري، مجلييية بييينغالدع حكطميية تبيييذهلا اليييت للجهيييطد هاتقييدير  عييين تعييرب .6
 الروهينغيياأفييراد  ميين مليييطن ميين يقييرب الطبييية، إىل مييا والرعاييية اامييياه، الصييحية، اامرافييق الغييذاء،

 اامنكطبني 
 

 ادوايسيييييا لعملييييية اإلصييييالح العسييييكري وإرسيييياء إلييييدعم حكطميييية  تقييييديرها عيييين تعييييرب أيضيييياً  .7
 يف ميامنار، لتجسد قيم الدميقرانية احرتام األكثرية، وضمان محاية األقليات. يةالدميقران

 

اامتحيييدة، وغريهيييا مييين  األميييم للبيييدان األخيييرى، إضيييافة إىل وكييياالت أيضييياً، تقيييديرها عييين تعيييرب .8
 إىل ومسييييياعدهتا دعمهييييا وقيييييدمت تضييييامنها، عيييين أعربيييييت اليييييت األخيييييرى، الدولييييية اامنظمييييات
 راً قس اامشردين الروهينغا

 

 إىل الراميية اجلهيطد إىل االاضيمام اللرامااات األعضاء يف االحتاد اللراماين الدويل، إىل مجيع تدعط .9
 الييذي العمييل ، ودعييمالروهينغييا إىل اإلاسيياين الييدعم وتقييدمي للروهينغييا، األساسييية احلقييطقتييطفري 
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 واليية يف ونينهم إىلهينغياالرو ألفيراد  اامستدامة ذدف العطدة الدويل، واجملتمع بنغالدع به تقطم
 راخني  والية يف واألمن االستقرار استعادة يف واامسامهة ميامنار، يف راخني

 

 اامأسياوية للحالية حيد ووضيع العنيف، لطقيف تيدابري أي بعد يتخذ مل ميامنار برامان ألن تأسف .10
 راخني  والية الروهينغيا يف على تؤثر اليت

 مبيا اجلذريية لألزمية، األسيباب عليى تقضي أن ميامنار على حكطمة يتعني   أاه على وبقطة تشدد .11
 اليذي ،1982 لعيام اجلنسيية قيااطن إىل اسيتناداً  اجلنسيية مين الروهينغيا شيعب حرميان ذليك يف
 ااملكية  من جتريدهم اجلنسية، واحنسار حقطقهم، واستمرار ااعدام إىل أدى

 

ا، مبيييا يف للروهينغييي األخيييرى احلقيييطق ة، ومجييييعسيييلطات ميامنيييار امييينح حقيييطق اامطاننييي بقيييطة تيييدعط .12
ذلييييك، حرييييية التنقييييل والطصييييطل إىل أسييييطاق العمييييل، خييييدمات التعليييييم والصييييحة، واخليييييدمات 

 االجتماعية.
 ميامنار إىل حكطمة تدعط 13
 شييرط، أو قييد وبيدون فيطراً، راخيني واليية يف العرقييي التطهيري وممارسية العنيف الكيف عين أ. 

 األبد، وإىل
 دييارهم إىل قسيراً إىل بينغالدع، ا اامشيردينأفيراد الروهينغي جلميع اامستدامة العطدة ضمان ب. 

 ممكن، وقت أقرب يف ميامنار يف
 شرط  أو قيد وبدون فطراً  عنان كطيف  جلنة تقرير تطصيات تنفيذ ج. 

 

 جيراءاتاإل مين مزييد اختياذ يف جبديية النظير عليى اامتحيدة، األمم سيما ال الدويل، اجملتمع حتثا  14
 األمييم بعثيية الفييطر علييى متيينح أن إىل ميامنييار حكطميية وتييدعط ميامنييار، يف اجلارييية األزميية امعاجليية
 شييامل حتقيييق إجييراء ميين تييتمكن الطصييطل إىل ميامنييار، حييىت لتقصييي احلقييائق، إمكااييية اامتحييدة

 والييييية يف اإلاسييييان قييييطقحل اجلسيييييمة واالاتهاكييييات اامزعطميييية الطحشييييية األعمييييال يف ومسييييتقل،
 راخني 

 

 حسيييب اامتحيييدة، األميييم إشيييراف حتيييت ميامنيييار، داخيييل" آمنييية منيييانق" بإاشييياء وبقيييطة تطصيييي .15
 والعرق  الدين عن النظر بغق اامدايني مجيع االقتضاء، حلماية

 

 خطيية وضييع نريييق عيين راخييني، والييية يف اإلاسييان حقييطق حلاليية مسييتدام حييل إجييياد إىل تييدعط .16
 السالم  لبناء
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 اامستقبلة  البلدان يف الروهينغا الالجئني الستيعاب إدماج شاملة برامج وضع إىل أيضاً  تدعط .17
 

الشييمالية، بييدون أي  راخييني والييية إىل واامنظمييات اإلاسييااية، اإلعييالم وسييائط بييدخطل تطصييي .18
 قيطد 

 

 يف اغيييللروهين اامناهضييية الكراهيييية محلييية امكافحييية تيييدابري تتخيييذ أن ميامنيييار، بقيييطة حكطمييية هتييييب .19
 االقتصاص األهلي وتطرف اامدايني. أيضاً  تطقف وأن ميامنار،

 

 عليى ميامنيار على الدبلطماسي الضغط حكطماهتا، لتكثيف تشجيع على اللرامااات مجيع حتث   .20
 تشيكل الييت ميامنيار، يف راخني والية يف اامأساوية للحالة حد من أجل وضع اامستطيات، مجيع
 الدوليني  منواأل للسلم خطرياً  هتديداً 

 الييدويل، اإلاسيياين القييااطن احييرتام بتعزيييز اامعنييية جلنتييه خييالل ميين الييدويل اللراميياين االحتيياد تييدعط 21
 اختاذهيييا، العييياامي اللرامييياين اجملتميييع عليييى يتعيييني   الييييت والعمليييية اامناسيييبة التيييدابري استكشييياف إىل

 اخلصييطص، وجييه وعلييى لألزميية، ومسييتدام سييلمي حييل وتييطفري ا،الروهينغيي شييعب حاليية امعاجليية
 اليييدويل اللرامييياين االحتييياد إبيييالغ إىل اليييدويل، اللرامييياين االحتييياد يف األعضييياء براماايييات مجييييع دعيييطة
 يقييدم أن الييدويل اللراميياين لالحتيياد يتسييّن حييىت الصييدد، هييذا يف مت اختاذهييا اليييت التييدابري جبميييع
 الدويل  اللراماين حتادلال 138 العامة الييي اجلمعية يف القرار، هذا تنفيذ عن تقريراً 

 اللرامياين يف االحتياد األعضياء اللرامااات إىل القرار، هذا ينقل أن لالحتاد العام األمني إىل تطلب .22
 .الصلة ذات واإلقليمية الدولية واامنظمات اامتحدة، لألمم العام الدويل، األمني

 

 .ميامنار يف التططرات من باامزيد يتعلق فيما تبقى متيقظة، أن تقرر .23
 

 
****** 
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تعزيز التعددية الثقافية والسالم من خالل احلوار بني الوثيقة اخلتامية للمناقشة العامة  حول د  3
 :األديان وبني األعراف.

 
 

 الثقافية التعددية تعزيز حول بطرسربغ سانت إعالن
 بني احلوار خالل من والسالم

 األعراق وبني األديان
 
 

 137 الدويل الربملاين لالحتاد 137العامة الدد  اجلمعية أقرته
 (2017 أكتوبر/  األول تشرين 18 بطرسربغ، سانت)

 
 لالحتيياد 137 عاميية اليييييال اجلمعييية ااعقيياد مبناسييبة بطرسييلرغ سيياات يف اجتمعنييا ،بلييداً  156 ميين براميياايني حنيين،
 .الثقافية والتعددية للسالم أساس رأم ،األعراق وبني األديان بني احلطار بأن اعرتف الدويل، اللراماين

 

 اهلطيية، اامطاننية، بشيأن كيبييك  مدينية إعيالن اليدويل اللرامياين االحتاد اعتمد ،2012 أكتطبر/  األول تشرين يف
 والشيمطل التنيطع احيرتام بيني التيطازن حتقيق أمهية أدركنا ذلك، خالل ومن. معطمل عامل يف والثقايف اللغطي التنطع

 لتحقييييق عنيييه غيييّن ال وكشيييرط ،بينهيييا وفيميييا اجملتمعيييات داخيييل الثقييية لبنييياء كطسييييلة  ،مييياعينياالجت والتماسيييك
 .للحياة الرفيعة والنطعية ،االزدهار، التقدم

 

 ،للتصيييرف القابلييية وغيييري اامتسييياوية حبقيييطقهم ،الكاميييل بيييالتمتع األفيييراد جلمييييع السيييماح جييييب أايييه عليييى وشيييدداا
 اإلاسييييان حلقييييطق الدولييييية يريواامعييييا اامعاهييييدات ميييين وغييييريه ،إلاسييييانا حلقييييطق العيييياامي اإلعييييالن يف ذييييا اامعييييرتف
 اللييطن، العييرق، الثقافيية، ذلييكبييأي اييطع كييان، مبييا يف  للتمييييز يتعرضييطا أال ينبغييي وأاييه الييدويل، اإلاسيياين والقييااطن
 ذلييك ميين سيينطات مخييس بعييد. السياسييي االاتميياء أو اجلنسييي، التطجييه اجلنسييية، اهلطييية الييدين، العييرق، اللغيية،
 .دائماً  كاات  كمامناسبة،  و  صحيحة كيبيك  مدينة إعالن يف عليها اامنصطص اامبادئ تبقى ،التاريخ

 

 العيياامي والقبييطل السييالم ذاتييه حبييد يضييمن ال والييديين الثقييايف التنييطع فييإن ااماضييية، القليليية العقييطد أظهييرت وكمييا
 جمتمعيات لبنياء معاً  العمل ،يسينيالرئ اامصلحة أصحاب من وغريها الطننية السلطات على وجيب. للخالفات
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 بعييييق بييييني األميييين ااعييييدام مشيييياعر تثييييري أن ميكيييين اليييييت ،لالاقسييييام اامثييييرية اخلطابييييات اشيييير ومكافحيييية شيييياملة،
 .واإلرهاب والتطرف القطمية ااتشار تشجع أن وميكن اجلماعات،

 

 اامباشيير االتصيال نرييق عين أيضياً  بيل فحسيب، بيه حيتيذى مثياالً  اكيطن أال لنيا ينبغيي للشيعب، ممثليني وبطصيفنا
 القيييااطن سييييادة واحيييرتام ،اامسييياءلة ،الشيييفافية تطجيييه أن ينبغيييي ،واإلقليميييي اليييطنين الصيييعيدين عليييى النييياس ميييع

 وحنييين. اليييدينيني والقيييادة الثقافييية جميييال يف اامصيييلحة أصيييحاب ميييع عالقاتنيييا ،اإلاسيييان حلقيييطق اليييدويل والقيييااطن
 .والعنف ،الثقة عدم ،للتعصب بفعالية لتصديبغية ا ،والسلمي اامستدام للتنطع عاامي منطذج مبتابعة ملتزمطن

 

 وبييني ،األديييان بييني احلييطار خييالل ميين، والسييالم الثقافييية التعددييية أجييل ميين بالعمييلملتزمييطن  ،لرامييااينيك  وحنيين
 :خالل من األعراق

 

 :القانونية واألطر وضع املعايري عمليات تعزيز
 اإلاسيان، حلقيطق األساسيية الدوليية الصيكطك ميع متامياً  منسجمة الطننية التشريعات تكطن أن ضمان -

 الثقيييايف، التنيييطع بشيييأن والثقافييية، والعليييطم للرتبيييية اامتحيييدة األميييم امنظمييية العييياامي اإلعيييالن ميييع وكيييذلك
 واألقلييييات ، عرقيييية أو قطميييية أقلييييات إىل اامنتميييني األشيييخاص حقيييطق بشيييأن اامتحيييدة األميييم وإعيييالن
 واللغطية  الدينية

 الدينييية، أو اللغطيية، أو الثقافيية، أو ،هياوتعزيز  الطننيية اجملمطعييات هطيية حلمايية تشيريعية ابريتيد اعتمياد -
 اآلخرين  مع اجملتمع يف العي  يف العرقية، وحقها أو

 ،األعيراق وبيني األديان بني احلطار عن فضالً  والعاامي، الطنين الصعيدين على الطسانة عمليات تعزيز -
 .الثقافات متعدد جمتمع أعضاء بني الثقة وتعزيز ،والدينية، الثقافية ،ةالعرقي النزاعات امعاجلة

 
 :وفعالية متثيالً  أكثر مؤسسات الربملانات جعل
 العميير، اجليينس، اييطع حيييث ميين للمجتمييع، متثيييالً  أكثيير اللراميياايطن يكييطن أن تضييمن سياسييات وضييع -

 حصييييطل لضييييمان م إجيابييييية،وأحكييييا تييييدابري اعتميييياد خييييالل ميييين ذلييييك يف مبييييا والعييييرق، الييييدين، اللغيييية،
 التشريعية  يف اهليئات تشارك وأن اللرامان، يف األقل على واحد مقعدعلى   القطمية األقليات

 أثيير أن تييدرج تقييييم اللرامييان، إىل الطننييية زايياتواامطا القييطااني مشيياريع تقييدمي احلكطمييات، عنييد مطالبيية -
، 2030 لعيييام اامسيييتدامة التنميييية لجيييدو  مييين للهيييدف والعرقيييية، وفقييياً  الدينيييية األقلييييات ذليييك عليييى

 بشمطلية اجلميع 
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 بشيأن مشيرتكة براماايية جليان أو براماايية، جلان إاشاء خالل من اللرامااية، للمناقشات كافية  فرص هتيئة -
 خيييالل مييين ،هييياوحل االجتماعيييية النزاعيييات فهيييم حتسيييني أجيييل مييين اليييديين، والتنيييطع الثقافيييية التعدديييية
 اللرامااية  اإلجراءات

 اإلاسيان، وأن حلقيطق اليدويل للقااطن تاماً  امتثاالً  العنيف، التطرف امنع اامتخذة التدابري امتثال ضمان -
 اخلانئة  اامفاهيم أو النمطية القطالب إىل تستند وال

 واليدين، الثقافية، العمير، اجلينس، حييث مين شياملة منيابر وإقامية للحيطار، آمنية مسياحات إاشاء دعم -
 اامتعلقيييية اإلقليمييييية والطننييييية احمللييييية اإلجييييراءات مناقشيييية لرئيسييييينيا اامصييييلحة ألصييييحاب ميكيييين حيييييث
 الثقافية  والتعددية الديين بالتنطع

 حتضيير اليييت الطننييية الطفييطد ميين جييزءاً  ،وعرقييية دينييية أقليييات ميثلييطن الييذين النييطاب يشييكل أن ضييمان -
 .فعالياتهو  الدويل اللراماين االحتاد مجعيات سيما ال الدولية، واامداوالت اامنتديات

 
 :والدين بالثقافة املتعلقة اإلنسان حقوق انتهاكات منع

 تنفيييذ مييطظفي بييني فيمييا والدينييية الثقافييية اامسييائل بشييأن تطعييية، بأاشييطة للقيييام كافييية  مييطارد ختصيييص -
 اامعيييايري ميييع يتماشيييى مبيييا فيهيييا، والتحقييييق الكراهيييية جيييرائم حتدييييد عليييى قيييدرهتم تعزييييز بغيييية القيييطااني،
 الدولية  تواللروتطكطال

 ومطثطقيييية علييييى سييييلمية بيئييييات هتيئيييية أجييييل ميييين والطسييييانة، التطعييييية جمييييال يف العيييياملني قييييدرات بنيييياء -
 واإلقليمي  احمللي الصعيدين

 حبييييث ومتيسييرة، متاحييية اللرامااييية السييجالت تكيييطن وأن شييفافة، التشييريعية العمليييية تكييطن أن ضييمان -
 أفعاهلم  عن اامسؤولية وحتميلهم النطاب اشاط ومتابعة فهم من والعرقية، الدينية األقليات تتمكن

 مييطانين غييريل ذلييك يف مبييا الييطنين، اإلقليييم والعرقييية داخييل الدينييية األقليييات مجيييع حلماييية تييدابري وضييع -
 .حديثاً  الطافدة واألقليات ،اامهاجرينالبلد، 

 :والشاملة للجميع الثقافات املتعددة للمجتمعات اجتماعي حوار بناء
 الكراهيييية تشيييجع الييييت واامنظميييات اامشييياريع متطييييل منيييع أجيييل اامطازاييية، مييين عليييى فعالييية رقابييية ممارسييية -

 الييت اامشاريع ودعم اإللكرتواية، واامنابر العام اخلطاب علناً يف الكراهية ومكافحة خطاب والتعصب،
 ذليك يف مبيا احملليي، الصيعيد عليى سييما ال ،واليدين الثقافية، اجلينس، ايطع حييث مين أكلر تطازااً  حتقق
 الثقافات  اامتعددة اإلعالم ووسائل اجلماعية، األحداث اامختلطة، السكنية اامنانق
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 احملليييني، الييدينيني الزعميياء مييع شييراكة يف والعمييل والدينييية، الثقافييية اامسييائل بشييأن العلميياء مييع التعيياون -
 دينيييييةال التفسييييريات احييييرتام وضييييمان األصييييطلية، ضييييد الكفيييياح مثييييل االجتماعييييية، التحييييديات لتقييييييم
 والدينية  العرقية واألقليات والشباب النساء سيما ال الناس، جلميع اإلاسان حلقطق والثقافية

 مبيا والدينيية، العرقيية األقلييات ضيد النظيامي، أو اهليكلي التمييز على للقضاء ملمطسة إجراءات اختاذ -
 اللغية، العمير، نس،اجلي ايطع حسيب اامصينفة البياايات وحتلييل جلميع عمليات تنفيذ نريق عن ذلك يف

 .األخرى ووضع األقليات األصل، العرق، الدين،
 :الشخصية املهارات وحتسني املدنية الرتبية على الرتكيز
 التعلييم، مسيتطيات مجييع عليى اإلاسيان حقيطق جميال يف والتثقييف الشخصيية، اامهيارات تدريس تعزيز -

 الثقايف  والتنطع الدينية التعددية أمهية ذلك يف مبا
 أفضيييل تبيييادل أجيييل مييين ومهنييييني، أكيييادمييني خيييلراء مييين تتيييألف التنيييطع، بشيييأن وننيييية شيييبكة إاشييياء -

 مستقلة  بصطرة العامة السياسات تنفيذ ورصد الناجحة، التنطع وخلرات ااممارسات
 وأثرهيا العطامية عملييات شيرح أجيل مين ،اامقاراية واألسياليب ،الشياملة اامنياهج وتعزييز ،العليم دور تعزيز -

 للمسيييييؤولني الثقيييييايف والتنيييييطع ،الدينيييييية التعدديييييية يف جميييييال اامسيييييتمر التيييييدريب ودعيييييم أفضيييييل، بشيييييكل
 .الشرنة وضباط احمللية السلطة يف العاملطن فيهم مبن احلكطميني،

 :الدويل التعاون تعزيز
 امكافحييية مشييياريع عييين فضيييالً  األعيييراق، وبيييني األدييييان بيييني احليييطار تشيييجع الييييت الدوليييية اليييلرامج دعيييم -

 فكك االجتماعي التمييز، والت
 وبني األعراق  األديان بني الصراعات امعاجلة اللرامااية الدبلطماسية تعزيز -
 احمللية  اجملتمعات بني التفاهم وحتسني اجلسطر بناء إىل الرامية األديان بني اامبادرات تشجيع -
 اامتحيدة ألميما ميع تنظيميه ميكين األعيراق، وبيني األدييان بيني احليطار بشيأن عياامي ميؤمتر عقيد يف النظر -

 .العاامية األديان وقادة ،الدول رؤساء ،اللرامان رؤساء ومبشاركة
 أعياله، اليطاردة التطصييات بتنفييذ اتعهيد فإانيا ولذلك. تغيري إلحداث الالزمة الطسائل لدينا بأن متاماً  اقر   وحنن

 .اإلعالن هذا تطبيق رصد الدويل اللراماين االحتاد إىل واطلب
 

****** 
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 الدميقراطية حول العاملي لإلعالن العشرين السنوية الذكرى: مشاركة تنوعناحول  قرار د  4
 :.(اإلنسان وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة اللجنة)

 
 

  20 الددد الذكرى: تنوعنا مشاركة
 الدميقراطية بشأن العاملي لإلعالن

 الدويل ملاينالرب  لالحتاد 137 الددددد اجلمعية العامة باإلمجاع اختذته قرار
 (2017 أكتوبر/  األول تشرين 18 بطرسربغ، سانت)

 

 الدويل، اللراماين لالحتاد 137 العامة الييي اجلمعية إن
 

 ،1997 لعيام اليدويل اللرامياين االحتياد عين الصيادر الدميقرانيية حيطل العياامي اإلعالن بأمهية تعرتف إذ
 العاامي، اللراماين للمجتمعقبل لإلعالن من  النطاق الطاسع باالستخدام علماً  وتأخذ

 

 اليييذي والنزيهيية احلييرة االاتخابييات معييايري بشييأن ،الييدويل اللراميياين االحتيياد إعييالن جديييد ميين تؤكييد وإذ
 إرادة ميييين إال تسييييتمد أن دوليييية أي يف احلكطميييية لسييييلطة ميكيييين ال أاييييه يؤكييييد والييييذي ،1994 عييييام يف اعتمييييد
 وازيهة، ةوحر  حقيقية ااتخابات يف عنها يعلر كما  ،الشعب

 

 مرتابطيية عاامييية مييثالً  تشييكل ،القييااطن وسيييادة ،اإلاسييان وحقييطق الدميقرانييية أن ،جديييد ميين تؤكييد وإذ
 ،بعضاً  بعضها ويعزز

 

 ،(1948) اإلاسييان حلقييطق العيياامي اإلعييالن - التالييية اامتحييدة األمييم صييكطكوإذا تأخييذ باحلسييبان 
، االقتصييييادية بيييياحلقطق اخليييياص الييييدويل العهييييد ،(1966) والسياسييييية اامداييييية بيييياحلقطق اخليييياص الييييدويل العهييييد

 اتفاقيييية ،(1979) ااميييرأة ضيييد التميييييز أشيييكال مجييييع عليييى القضييياء اتفاقيييية ،(1966) والثقافيييية ،االجتماعيييية
 إىل اامنتمييييني األشييييخاص حقييييطق بشييييأن اامتحييييدة األمييييم إعييييالن ،(2006) اإلعاقيييية ذوي األشييييخاص حقييييطق
 حقيييطق بشيييأن فيينيييا عميييل وبرايييامج وإعيييالن ،(1992) ولغطيييية دينيييية أقلييييات وإىلعرقيييية،  أو ،قطميييية أقلييييات
 ،(1993) اإلاسان

 

 ،الدميقرانييية حييطل العيياامي اإلعييالن عليهييا اامنصييطص األساسييية العناصييرعلييى  جديييد ميين تؤكييد وإذ   
 مكطاييات فيييه متثييل الييذي اللرامييانبشييكل خيياص، و  ، هييامجيع اامسييتطيات علييى متثيلييية مؤسسييات وجييطد سيييما ال
 إدارة يف وااميييرأة الرجيييل بيييني اامتسييياوية الشيييراكة الة،ي  فعييي وإداريييية تشيييريعية بسيييلطات تمتيييعاليييذي يو  ،كافييية  تميييعاجمل
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 العييام االقييرتاع أسياس علييى منتظمية فييرتات عليى وازيهيية حيرة ااتخابييات إجيراء اامسييتقل، القضياء اجملتمييع، شيؤون
 خيالل مين ذليك يف مبيا والتجميع، التعبيري رييةح يف احليق السياسيية، األحيزاب تنظيم يف احلق والسري، اامتكافئ
 ذوي األشيييخاص حقيييطق محايييية واامفتيييطح، احلييير اإلعيييالم النشيييط، ااميييدين اجملتميييع اإللكرتوايييية، االتصيييال وسيييائل
 الناس، من اامهمشة أو الضعيفة والفئات واألقليات ،اإلعاقة

 

 اإلاسييييان حبقييييطق اامتعلقيييية قييييراراتال فيهييييا مبييييا الييييدويل، اللراميييياين لالحتيييياد احلالييييية القييييرارات إىل وتشييييري
 واحلييق التعبييري حرييية  (2007) العاامييية واالاتخابييية الدميقرانييية اامعييايري ،(2005) اامييدين واجملتمييع ،(2004)
 الدميقرانييية يف ااميطاننني مشياركة ،(2010) الدميقرانيية العمليية يف الشيباب مشياركة ،(2009) اامعلطميات يف
 اليييذي التهدييييد(، و 2016) للميييرأة السياسيييية اامشييياركة ،(2015) الرقميييي رالعصييي يف الدميقرانيييية ،(2013)

 اليييدويل اللرامييياين االحتييياد عمييل خطييية وكيييذلك ،(2016) اإلاسيييان وحقييطق الدميقرانيييية عليييى اإلرهييياب يشييكله
 ،(2012) اجلندرية لالعتبارات اامراعية لللرامااات

 

 النحييييط علييييى لحكييييم،ل ونريقيييية ا،اتباعهيييي ينبغييييي اليييييت العليييييا اامثييييل هييييي ،الدميقرانييييية أن تالحيييي  وإذ
 اخلييلرات تنييطع تعكييس الييت للطرائييق وفقيياً  تطبيق أن علييى الدميقرانييية، بشييأن العياامي اإلعييالن يف عليييه اامنصيطص
 ،دولياً  ذا اامعرتف قطاعدوال ،اامعايري ،اامبادئ من االاتقاص دون والسياسية، الثقافية واخلصائص

 

 احلكييم أمهييية إىل االاتبيياه وتطجييه ،اامسييتدامة والتنمييية الدميقرانييية بييني قييةالطثي العالقيية أيضيياً  تالحيي  وإذ
 األميم قمية اميؤمتر اخلتاميية الطثيقية اامنصيطص علييه يف النحيط عليى ،اامستدامة التنمية أهداف لتحقيق الدميقراني
 التنمييية مييالجييدول أع: عاامنييا حتطيييل" اامعنييطن ،2015 عييام بعييد مييا إىل التنمييية أعمييال جييدول بشييأن اامتحييدة
 "2030 لعام اامستدامة

 

 ميكين ،وشيفافة ،متثيليية مؤسسيات إىل واحلاجة الدميقرانية، يف لللرامااات اامركزي الدور على وإذ تؤكد
 اامستطيات، مجيع على وفعالة ،للمساءلة وخاضعة ،إليها الطصطل

 

 مجييييع عليييى احلكطمييية أاشيييطة ويف ،الدميقرانيييية العمليييية يف النشيييطة ااميييطاننني مشييياركة تعزييييز يف راغبيييةً 
 السياسي، القرار صنع يفالرجال والنساء  بني اامساواة بتحقيق وااللتزام الشباب، ذلك يف مبا اامستطيات،

 مسييييياءلة يف حبريييييية ويعميييييل ،بالتعدديييييية يتسيييييم ،قيييييطي ميييييدين جمتميييييع لطجيييييطد احليطيييييية األمهيييييية مؤكيييييدةً 
 مين وتؤكيد ،ميكين االعتمياد عليهياو  ،مطثطقية ،مسيتقلة معلطميات عليى احلصيطل إمكاايية عين فضالً  احلكطمات،

 األفكار، تدفق حبرية تسمح اليت الدميقرانية يف الزاوية حجر هي التعبري حرية أنعلى  جديد
 



34 

 

 عييين فضييالً  الرقمييية، اإلعييالم وسيييائط تطفرهييا اليييت الدميقرانييية للمشييياركة اجلديييدة الفييرص تالحيي  وإذ
 السييالمة يف احلييق مثييل األساسييية، احلقييطق وتعزيييز محاييية إىل جييةاحلا وتؤكييد تقييدمها، أن ميكيين اليييت التحييديات
 اخلاصيييييية الشخصييييييية البيااييييييات عيييييين اإلفصيييييياح حتدييييييد يف احلييييييقو  ،اخلصطصييييييية يف احلييييييق النزاهيييييية، ،الشخصيييييية

 واستخدامها،
 

 بيييالغ عيين وتعييرب للدميقرانيييية، رئيسييية متكييني عطاميييل والتنمييية ،األميين ،السيييالم أن أيضيياً  تالحيي  وإذ
 وحقييييطق الدميقرانييييية علييييى القضيييياء إىل هتييييدف اليييييت أشييييكاله، جبميييييع واإلرهيييياب العنيييييف التطييييرف إزاء قلقهييييا
 األمن، للسالم هتديداً  تشكل واليت ،األساسية واحلريات اإلاسان

 

 واإلقليميية الدوليية للمنظميات اهليام واليدور الدوليية، العالقيات يف الدميقرانيية اامبادئ بأمهيةإذ تسلم و 
 بادئ،اام ذذه التمسك يف

 

 أيليطل 15 بتسيمية 2007 لعيام 7/62 رقيم اامتحيدة لألميم العامة اجلمعية لقرار اتأييده عن وتعرب
 للدميقرانية، دولياً  يطماً  سبتملر/ 

 منطقيية، أو بلييد أي إىل تنتمييي الدميقرانييية ال وأن عاامييية، قيميية الدميقرانييية أن جديييد ميين تؤكييد  .1
 وتنميية الفقير، عليى والقضاء البشرية، اإلمكاايات قيقحت يف تسهم للحكم، اظاماً  وهي بطصفهاً 
 األمم. بني العالقات وحتسني وسلمية، منفتحة جمتمعات

 سييييادة مبيييادئ اليييدويل، احيييرتام القيييااطن يقتضيييي دميقرانيييي، جمتميييع بنييياء أن عليييى التأكييييد تعييييد  .2
 بييييني اامسيييياواة ،اامييييطاننني جلميييييع اامنصييييف اإلاسييييان، احييييرتام التنييييطع، اإلدميييياج حقييييطق القييييااطن،
 األقلييات القطميية وأ أسيرهم، وأفراد اامهاجرين اإلعاقة، العمال ذوي األشخاص ومحاية اجلنسني،

 اامهمشة من الشعب  أو الضعيفة الفئات عن فضالً  اللغطية، أو الدينية أو العرقية،  أو
 

 تنتقيد الييت الدميقرانيية، عناصير مين أساسيي كعنصر  وأمهيتها، اامعارضة على دور جديد من تؤكد .3
 يف السيييكان قطاعيييات ومصييياحل سياسيييية بيييدائل ومتثيييل اللراماايييية، واألغلبيييية احلكطمييية وتيييدقق عليييى

 السياسية  األقلية
 

العامية، أن تتخيذ إجيراءات، وأن تعميل باسيتمرار، عليى  اامؤسسيات ومجييع تطلب إىل اللراماايات  .4
 الدميقرانية، والتمسك ذا  بشأن العاامي الناإلع يف عليها اامنصطص والقيم حتقيق اامبادئ
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 التنفيذيييييية، التشييييريعية، السييييلطات بييييني السييييلطات: بييييني الفصيييييل أمهييييية علييييى جديييييد ميييين تؤكييييد .5
 الدسيتطر خيالل مين والقضياء اللراماايات اسيتقالل ضيمان أمهيية عليى وتؤكيد للحكطمية، والقضائية
وإدارة، وافقييات  سياسييات، علييى إلشييرافا علييى قييدرهتا تعزيييز علييى اللرامااييات وحتييث   والتشييريع،
 والتطازاات  الضطابط اظام من كجزء  التنفيذية السلطة

 
 

 وتشيييجع الدميقرانيييية، العمليييية يف العامييية واامشييياركة ااميييطاننني مشييياركة تعزييييز إىل اللراماايييات تيييدعط .6
 العياديني انننيوااميط  ااميدين اجملتميع مشياركة لتيسري عملها، أساليب حتسني مطاصلة على اللرامااات

 مداوالهتا  يف
 
 

 يف وااميرأة الرجيل بيني اامسياواة حتقييق إىل الراميية جهطدهيا تسريع على واحلكطمات اللرامااات حتث .7
 لضيييمان والدوليييية الطننيييية، اإلقليميييية، اامؤسسيييات مسيييتطيات مجييييع عليييى القيييرار، صييينع عملييييات
 السياسييات يف إجيابييية إجييراءات إدخييال نريييق عيين ذلييك يف مبييا احلييياة، جميياالت مجيييع يف اامسيياواة

 اجلنسيني بني اامساواة من أجل تطفري اجلندري، للمنظطر وختصيص اامطازاات، اامراعية والتشريعات
 اجلنيييدري للمنظيييطر مراعيييية دميقرانيييية القييييام بعملييييات وضيييمان العمليييية، ااممارسييية ويف القيييااطن يف
 اظرها  تمشاركة اامرأة ووجها الطاجب النحط على تشمل اليت

 
 

 ومشيييياركتهم الشييييباب مشيييياركة لتعزيييييز تييييدابري اختيييياذ إىل السياسييييية، واألحييييزاب اللرامااييييات تييييدعط .8
 اامسيتطيات مجيع على الشباب متثيل عن فضالً  اللرامان، أعمال ويف االاتخابية العملية يف النشطة

 اللرامان  يف ذلك يف مبا والدولية، اإلقليمية، الطننية، اامؤسسات يف
 

 حبييييث بشيييكل تيييام، التعبيييري حريييية تكفيييل تشيييريعات وضيييع ضيييمان إىل أيضييياً، اللراماايييات تيييدعط  .9
 ااميييييطاننني مييييين وغيييييريهم اإلاسيييييان، حقيييييطق عييييين وااميييييدافعطن الصيييييحفيطن، السياسييييييطن، يسيييييتطيع
 أي يييدينطا وأن االاتقييام، ميين خييطف دون للقلييق اامثييرية اامسييائل بشييأن علنيياً  يتكلمييطا أن العيياديني،
 اامعرضيني األشيخاص محايية لضيمان وسيعها يف ميا كيل  تبذل وأن القبيل، هذا من اميةااتق أعمال
 األعمال  هذه عن اامسؤولني ومعاقبة للخطر

 

 األهييداف حتقيييق لضييمان ومؤسسييية، تشييريعية خطييطات اختيياذ علييى واحلكطمييات، اللرامااييات حتيثا  .10
 إلدارة وحماييييييدة مسيييييتقلة آليييييية إاشييييياء خيييييالل مييييين ذليييييك يف مبيييييا تيييييدرجيياً، وتطنييييييدها الدميقرانيييييية
 االاتخابات 
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****** 

 دستطرية ال غري منتخبة، باستخدام الطسائل إقصاء أي حكطمة ورفق إدااة إىل اللرامااات تدعط .11
 

 التندييييد عليييى ااميييدين واجملتميييع الصيييحفيني، السياسيييية، األحيييزاب احلكطميييات، اللراماايييات، تُشيييجع .12
 الكراهييية، عليى يشيجع اآلخييرين، مين حييطا  الييذي رتايت،اإلا ذليك يف مبييا الكيالم، أشيكال جبمييع

 وبنيييياء العييييام  اخلطيييياب يف والتعددييييية التنييييطع احييييرتام وتعزيييييز جممطعيييية  أي ضييييد العنييييف ويشييييجع
 وإزالية منيع أجيل مين اامالئمية التشيريعية التيدابري مجييع واعتمياد التكنطلطجيا، شركات مع شراكات
 والفتيات  النساء ضد سيما ال والعنف، ة،البلطج اإللكرتوين، والتحرع الكراهية خطاب

 

 اإلارتاييييييييت إىل اجلميييييييييع فييييييييرص وصييييييييطل يف اامسيييييييياواة لتعزيييييييييز لللرامااييييييييات عيييييييياجالً  اييييييييداءً  تطلييييييييق .13
 أجيل مين التعلييم ذليك يف مبا الدراسية، اامناهج يف اامداية الرتبية وإدراج اجلديدة، والتكنطلطجيات
 والتنمييية الييدين، حرييية اجلندرييية، اامسيياواة التنييطع، ماحييرتا اإلدميياج، اإلاسييان، حقييطق الدميقرانييية،
 اامستدامة 

 

 احلكطمييات ومسيياءلة اامسييتدامة، التنمييية أهييداف حتقيييق يف مسييامهتها تعزيييز إىل اللرامااييات تييدعط .14
 مشطلية اجلميع  بروح اإلمنائية، األهداف حتقيق يف احملرز التقدم عن

 

 الدولييية، اامنظمييات يف وكييذلك الييدول، بييني العالقييات يف انيييةالدميقر  اامبييادئ احييرتام علييى حتييثا  .15
 ذات للقضيييييايا الدوليييييية اإلدارة عليييييى تطبيييييق أن جييييييب الدميقرانيييييية مبيييييادئ بيييييأن اقتناعهيييييا وتؤكيييييد
 البشرية  البيئة سيما ال للبشرية، اامشرتك االهتمام

 

 الدميقرانيييية تعزييييز إىل رامييييةال اللراماايييات، جهيييطد دعيييم مطاصيييلة إىل اليييدويل اللرامييياين االحتييياد تيييدعط .16
 احلطكمة اجليدة  وضمان

 

 أحكييام لتنفيييذ جهطدهييا جتديييد إىل الييدويل، اللراميياين االحتيياد اللرامااييات األعضيياء يف أيضيياً  وتييدعط .17
 اللرامياين االحتياد عميل خطية عين فضيالً  بالدميقرانيية، اامتعلقية اليدويل اللرامياين االحتياد قيرارات مجيع
 التقييدم رصييد الييدويل اللراميياين االحتيياد إىل وتطلييب اجلندرييية، لالعتبييارات اامراعييية اتلللراماايي الييدويل
 الدميقرانية  لتعزيز الشاملة اسرتاتيجيته من كجزء  احملرز،

 

للنظيييام  دولييييا يطمييياً  يطاييييط/  حزييييران 30 ييييطم تسيييمية إمكاايييية يف النظييير إىل اامتحيييدة األميييم تييدعط .18
 .1889 يطايط/  حزيران 30 يف الدويل اللراماين الحتادا بإاشاء اللراماين، احتفاالً 
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 والتجارة، والتمويل املستدامة، التنمية الدوليني؛ واألمن بالسلم املعنية الدائمة اللجان تقاريرد  5
 :املتحدة األمم وشؤون

 األمنو  بالسلم املعنيةوافقت اجلمعية على التقارير املقدمة من قبل اللجان الدائمة األوىل 
 املتحدة. األمم شؤون والرابعة جلنة والتجارة، والتمويل املستدامة، التنميةوالثانية املعنية  الدوليني؛
 

****** 
 اجلمعية العامة لالحتاد يف اإلنسان وحقوق بالدميقراطية املعنية الدائمة للجنة املوضوع البندد  6
 :املقررين وتعيني 139 الددد الدويل الربملاين

 
أن يكون املوضوع الذي سوف يناقش يف اجلمعية العامة   ررت جلنة الدميقراطية وحقوق االنسانق -أ 
 :بعنوان 2018لالحتاد الربملاين الدويل يف آذار/ مارس  138ال
 
دور الربملانات يف إهناء التمييز القائم على التوجه اجلنسي، واحرتام حقوق املثليني، ومزدوجي امليول "

 (".LGBTI) ي اهلوية اجلنسية، ومغايريي اهلوية اجلندريةاجلنسي، ومغايري 

 
مت اقرتاحه يف جلنة الدميقرانية وحقطق  ما قدم الوفد املغريب باسم اجملموعة الربملانية العربية حتفظا علىوقد  

حقطق  فراد واحرتامألعلى التطجه اجلنسي ل  شكال التمييز القائمأ مجيعهناء إاالاسان حطل دور اللرامااات يف 
  .اامثليني ومزدوجي ااميطل اجلنسي

ليه إفراد مبا اليتعارض مع مادعت ألاسان واإلعربية ادعم حقطق ابرامااية كمجمطعة   أانا وأوضح يف حتفظه
ن اساهم كاحتاد أن اقبل أوبالتايل الميكن  .سالمية و اليهطدية واامسيحيةإلديان السماوية األوا  الشرائع

ولكنه  ،فرادألاسان واإلع هذه الظطاهر اليت ختالف الطبيعة البشرية مع احرتامنا حلقطق اتشجي  براماين دويل يف
ن أانا ارفق رفضا قانعا إن اكطن واقعيني يف متثيلنا لشعطبنا وعليه فأانا كممثليني للشعطب جيب أاعتقد 

 .الً ومستقب اً عمالنا حاضر أمطر على جدول ألتدرج هذه ا
 .طضطع كي اكطن مطضع احرتام وتقدير شعطبنا اليت منثلهاعادة النظر ذذا اامإ مالً آ

 مبمارسةهنا ستقوم أوبناء عليه قررت رئيس املؤمتر  كما اعرتضت أغلب الطفطد على اامطضطع اامدرج،
 ، وتتخذ القرار املناسب باخلصوص.صالحياهتا بناء على التحفظات اليت قدمت
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يكون املوضوع الذي سوف يناقش يف اجلمعية العامة أن   نسانإلقررت جلنة الدميقراطية وحقوق ا -ب
 :بعنوان 2018 خالل العام لالحتاد الربملاين الدويل 139

 
 العاملي االتفاق اعتماد ضوء يف اهلجرة الدويل، حول اهلجرة، وحوكمة شؤون الربملاين التعاون "تعزيز
 والعادية." املنظمة، اآلمنة، اهلجرة بشأن
 .(اامغرب) - 1  : من  اامقررين وتعيني

 .سيقطم رئيس االحتاد اللراماين الدويل بإجراء مشاورات ذدف تعيني مقرر ثان -2                        
 

 
 

 
 

****** 
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 الطلبات اخلاصة بإدراج بنود طارئة على جدول أعمال اجلمعية: - ثالثاً 
 

دراج بنطد نارئة على جدول أعمال إل نلباتم  تلقت األمااة العامة لالحتاد اللراماين الدويل عدة
اد اللراماين الد ويل:لال 137اجلمعي ة العام ة   :ورودهاوهذه الطلبات حسب تسلسل  حت 

 تاريخ االستالم عنوان البند الشعبة الربملانية
 مجهورية جيبويت

 
 األميين والسييلم الييدوليني صييطن يف الفع ييال والتزامهييا اللرامااييات مشيياركة"
 ".السياسي احلل دعم خالل من

 2017متطز / يطليط  26

التعامل مع اإلجراءات اامتخذة اليت من  يف الدويل اللراماين االحتاد "دور مجهورية فنزويال البوليفارية
 يف الطننية الدستطري وجتاهل اجلمعية شأهنا أن تؤدي إىل اهنيار النظام

 ". فنزويال

 2017أيلطل / سبتملر  11

 دور: ميامنيار يفالروهينغيا أقليية ضيد والتميييز العنف، االضطهاد، "إهناء يةاململكة املغرب
 ".الدويل اللراماين االحتاد

 2017أيلطل / سبتملر  21

 واألزمييةالروهينغا علييى العنيفيية اهلجمييات الرامييية إىل إهنيياء اجلهييطد تعزيييز" إندونيسيا مجهورية
 ." ميامنار يف اإلاسااية

 2017أيلطل / سبتملر  29

 الييييت النطويييية التجيييارب عييين النامجييية اليييدوليني واألمييين السيييلم "هتدييييدات املكسيك
 ".الشعبية الدميقرانية كطريا  مجهطرية أجرهتا

 2017تشرين األول / أكتطبر  4

إىل يف ميامنيار: اليدعطة الروهينغيا"دور اللراماايني يف وقف اضطهاد أقليية  دولة اإلمارات العربية املتحدة
 .اسان"حلماية حقطق اإل دويل عاجل حترك

 2017تشرين األول / أكتطبر  5

 إىل عيييييطدهتم وضيييييمان للروهينغيييييا، القسيييييري والتشيييييريد الفظيييييائع وقيييييف" بنغالدش
 ".شرط أو قيد وبدون فطراً، ميامنار يف راخني والية يف وننهم

 2017تشرين األول / أكتطبر  5

 منظميية، هلجييرة آمنيية، عيياامي ل وضييع اتفيياقميين أجيي اامسيياحات تعزيييز" القوميات املتعددة بوليفيا دولة
 ".ومنتظمة

 2017تشرين األول / أكتطبر  7

 دولة الكويت
 

"مسيييييؤولية االحتييييياد اللراميييييياين اليييييدويل يف وقييييييف االاتهاكيييييات اإلاسييييييااية 
 يف ميامنار".الروهينغاالصارخة ضد أقلية 

 2017تشرين األول / أكتطبر  8

اذ اجملتمييييع الييييدويل اجييييراءات عاجليييية إلهنيييياء مجيييييع التييييدابري ضييييرورة اختيييي" اإليرانية مجهورية اإلسالمية
 ".ومحاية حقطقها األساسية وغري القابلة للتصرف الروهينغاالعنيفة ضد 

 2017تشرين األول / أكتطبر  12

مسيييامهة اللراماايييات يف ختليييي مجهطريييية كطرييييا الشيييعبية الدميقرانيييية عييين " اليابان
 ."اللرامج النطوية والصاروخية

 

 2017شرين األول / أكتطبر ت 12
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 تاريخ االستالم عنوان البند الشعبة الربملانية
" دور االحتييياد اللرامييياين اليييدويل يف مكافحييية االضيييطهاد والعنيييف القيييائم عليييى  مجهورية السودان

 .أساس الدين والثقافة يف بطرما باعتباره مهدداً للسلم واألمن الدويل"
 2017تشرين األول / أكتطبر  13

 2017تشرين األول / أكتطبر  13 "لإلرهاب اامتزايد التهديد مطاجهة يف اللرامااات دور" نداهل
 الييييت النطويييية التجيييارب عييين النامجييية اليييدوليني واألمييين السيييلم "هتدييييدات واليابان املكسيك

 ".الشعبية الدميقرانية كطريا  مجهطرية أجرهتا
 2017تشرين األول / أكتطبر  14

 املغددددددددددددددددددرب، اندونيسدددددددددددددددددديا،
اإلمددددارات العربيددددة املتحدددددة، 
بدددددددددددددددددنغالدش، الكويدددددددددددددددددت، 
اجلمهوريددددددددددددددددة اإلسددددددددددددددددالمية 

 اإليرانية، والسودان، وتركيا

 علييى العنيفيية واهلجمييات االضييطهاد، اخلطييرية، اإلاسييااية األزميية إهنيياء "
 عيييطدهتم وضيييمان اليييدوليني، واألمييين للسيييلم ا، باعتبارهيييا هتدييييدالروهينغييي
 ".امنارمي يف وننهم إىل واآلمنة اامشرونة غري
 

 2017تشرين األول / أكتطبر  14

 البطليفارية، فنزويال مجهطرية للرامان الدويل اللراماين دعم االحتاد" تشيلي
 ".ووجطده سلطاته ازاء التهديدات اليت تطال وظائفه،

 2017تشرين األول / أكتطبر  14

 2017تشرين األول / أكتطبر  14 "الطضع اإلاساين يف والية راخني" ميامنار

 2017تشرين األول / أكتطبر  15 ".ميامنار يف االروهينغ أقلية وضع" تركيا

  وقد مت دمج بعق الطلبات إضافة إىل ااسحاب بعق الطلبات حيث أصبحت الطلبات اامتعلقة
اد اللراماين الد ويللال 137إدراج بنطد نارئة على جدول أعمال اجلمعي ة العام ة ب ، واليت نرحت للتصطيت حت 

 على النحط التايل:

 تاريخ االستالم عنوان البند الشعبة الربملانية
 الييييت النطويييية التجيييارب عييين النامجييية اليييدوليني واألمييين السيييلم "هتدييييدات واليابان املكسيك

 ".الشعبية الدميقرانية كطريا  مجهطرية أجرهتا
 2017تشرين األول / أكتطبر  14

املغددددددددددددددددددرب، اندونيسدددددددددددددددددديا، 
تحدددددة، اإلمددددارات العربيددددة امل

بدددددددددددددددددنغالدش، الكويدددددددددددددددددت، 
اجلمهوريددددددددددددددددة اإلسددددددددددددددددالمية 

 اإليرانية، والسودان، وتركيا

 علييى العنيفيية واهلجمييات االضييطهاد، اخلطييرية، اإلاسييااية األزميية إهنيياء "
 عيييطدهتم وضيييمان اليييدوليني، واألمييين للسيييلم ا، باعتبارهيييا هتدييييدالروهينغييي
 ".ميامنار يف وننهم إىل واآلمنة اامشرونة غري
 

 2017ول / أكتطبر تشرين األ 14

 2017تشرين األول / أكتطبر  14 "الطضع اإلاساين يف والية راخني" ميامنار
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 على النحو التايل) جتدون رفقه جدول تفصيلي(:نتيجة التصويت كانت و 
 

الشعبة 

 البرلمانية
عدد 

األصوات 

 المؤيدة

عدد 

األصوات 

 المعارضة

إجمالي عدد 

 األصوات

ؤيدة الم

 والمعارضة

 عدد ثلثي

األصوات 

الواجب 

الحصول 

 عليها

 النتيجة

املكسيك 
 واليابان

حصل على أغلبية ثلثي األعضاء  457 686 208 478

ولكن طلب الروهينغا حصل 

 .كثرأصوات أعلى 

املغددددددددددددددددددددددرب، 
اندونيسدددددددددددديا، 
اإلمددددددددددددددددددارات 
العربيددددددددددددددددددددددددددددة 
املتحدددددددددددددددددددددة، 
بدددددددددددددددنغالدش، 
الكويدددددددددددددددددت، 
اجلمهوريددددددددددددددددة 
اإلسددددددددددددددددالمية 
اإليرانيدددددددددددددددددددة، 
والسدددددددددددودان، 

 وتركيا

قبل لحصوله على أغلبية ثلثي  708 1,062 35 1,027

األعضاء وعلى أصوات أكثر 

من طلب التجربة النووية 

 الشعبية كوريا لجمهورية

 الديمقراطية.

 لم يحصل على األغلبية المطلوبة 449 674 627 47 ميامنار

 
 
 
 
 

****** 
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 اهليئات واللجان األخرى:األجهزة و اجتماعات  - رابعاً 
 

يف  ويف اامركيييز اللرامييياين تافريتشسيييكيقصييير  يف األجهيييزة واهليئيييات واللجيييان األخيييرىت اجتماعيييا ااعقيييدت
 وذلك على النحط التايل: ،ساات بطرسلرغمدينة 
 
 :اللجنة التنفيذية – 1

عدة جلسات ناقشت يف خالهلا عددًا من  للجنة التنفيذية 276الدورة  عقدت
ارات الالزمة خبصوصها، مث مت عرضها املوضوعات املدرجة على جدول األعمال، واختذت القر 

 على اجمللس احلاكم.
 منتدى النساء الربملانيات: – 2
 البنطد اآلتية: اامتضمن األعمالجدول على  اجملتمعطن وافق

 النساء الربملانيات منتدى رئيسة انتخاب - 1 البند
  FEM/25/1-Inf.1 

 اجلندرية األنشطة - 3 البند
 اجلندرية اامساواة بشأن الدويل اللراماين لالحتاد األخري طالنشا عن حمدثة معلطمات 
 EM/26/3(c)-Inf.1- علييييى بالقضييياء اامعنيييية اللجنييية مييييع اليييدويل اللرامييياين االحتييياد تعييياون 

 .اامرأة ضد التمييز
  CL/201/10(d)-R.1 - والفتييات النسياء ضيد حيطل العنيف اإلقليميي ااميؤمتر عن تقرير 

 والفتيات النساء ضد العنف إلهناء القطااني ، عن تفعيلوالشرقي الطسطى ألوروبا
 .أفضل عامل أجل من اامستقبل، متحدون لصياغة - أبطظ  إعالن 

 جندري منظور من مدخالت تقدمي هبدف137العامة الدد  اجلمعية أعمال يف املسامهة - 4 البند
 FEM/26/4-Inf.1  - مذكرة معلطمات. 
 C-III/137/DR – العشييييييرين السيييييينطية الييييييذكرى: تنطعنييييييا مشيييييياركة بشييييييأن ارقيييييير  مشييييييروع 

 .الدميقرانية بشأن العاامي لإلعالن
 اجلندرية       لالعتبارات املراعية للربملانات العمل خلطة اخلامسة الذكرى مبناسبة .حلقة نقاش – 5 البند
  FEM/26/5-Inf.1- مذكرة معلطمات. 
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 الدويل الربملاين االحتاد رئيس ملنصب املرشحني إىل االستماع - 6 البند
  CL/201/15-P.1 – (اامكسيك) بارون كطيفاس.  ج السيدة ترشيح 
  CL/201/15-P.1 – (أوروغطاي) باسادا. إ السيدة ترشيح 

 

 التحكم يف املوارد املالية: ممارسة الرقابة من أجل الصاحل العام –نقاش ُمتكافئ الفرص 
 .مذكرة معلطمات 

 منتدى الربملانيني الشباب:جتماع ا – 3 
 البنطد اآلتية: اامتضمنجدول أعمال على  اجملتمعطن وافق

 .األعمال جدول إقرار .1
 املنتدى جملس يف واحد عضو انتخاب .2

 جممطعيية ميين رجييل قبييل شييغله ميين اامقييرر وميين. الشييباب اللراميياايني منتييدى جملييس يف شيياغر واحييد مقعييد يطجييد
 .2019/ مارس  آذار يف تنتهي لفرتة أوراسيا

 الشباب مشاركة بشأن قطرية حتديثات .3
 حيييطل وسييييتم تبيييادل اامعلطميييات. البليييدان خمتليييف يف الشيييباب مشييياركة يف األخيييرية التطيييطرات اامنتيييدى سييييناق 
 .التطصيات وتقدمي واستخالص النتائج والتحديات، النجاحات

 
 137العامة الدددد  اجلمعية أعمال يف املسامهة .4

 يف الشيباب منظيطر ويبحيث مين الدميقرانية بشأن العاامي لإلعالن العشرين السنطية بالذكرى نتدىاام سيحتفل
 لإلعيالن العشيرين السينطية اليذكرى: تنطعنيا مشياركة بشيأن 137الييي  اجلمعية العامة يف النظر قيد القرار مشروع
 القييييرار مشييييروع اإلاسييييان وحقييييطق نيييييةبالدميقرا اامعنييييية الدائميييية اللجنيييية وسييييتناق  .الدميقرانييييية بشييييأن العيييياامي
 كيفيية  يف أيضاً  اامنتدى وسينظر. اللجنة على لعرضها تطصيات صياغة يف اامنتدى أعضاء يرغب وقد. وتعديله
 مطضيييطع بشيييأن سييييما ال ،137 للجمعيييية العامييية اليييييي األخيييرى والنتيييائج اإلجيييراءات يف الشيييباب منظيييطر إدراج
 .األعراق وبني األديان بني احلطار خالل من والسالم ثقافيةال التعددية وتعزيز العامة، اامناقشة
 

 الدويل الربملاين االحتاد لرئاسة املرشحني إىل االستماع .5
 الدويل. اللراماين االحتاد لرئاسة اامرشحني إىل االستماع فرصة اامنتدى ألعضاء سيتاح
 



44 

 

 !سوتشي مع التواصل .6
روسيييا ) سطتشييي يف سيييعقد والطييالب الييذي للشييباب عشيير التاسييع العيياامي باامهرجييان علميياً  اامنتييدى سيييحاط
بلييدان  ميين الشييباب اامنتييدى وسيييجمع. 2017 أكتييطبر/  األول تشييرين 22 إىل 14 ميين الفييرتة يف( االحتادييية
 .الثقافية، االقتصادية، والسياسية القضايا امناقشة عديدة

 (2018-2017) وأنشطته املنتدى عمل خطة ومناقشة حتديث .7
 واألاشييطة 2017 عييام يف جيرت اليييت الشييباب امشياركة دعميياً  اليدويل اللراميياين االحتيياد أاشيطة اامنتييدى يناق سي

 .2018 و 2017 لعامي اامخططة
 أسئلة وأجوبة .8

 اليييدويل اللرامييياين لالحتييياد العييياامي اللرامييياين التقريييير يف اليييطاردة الرئيسيييية والتطصييييات النتيييائج عليييى اامنتيييدى سييييطلع
 يف إنالقييه اامقييرر ،احلكطميية مسيياءلة يف اللرامييان سييلطة: اللرامااييية الرقابيية بشييأن اإلمنييائي اامتحييدة ألمييما وبراييامج

 منظيطر مين اللرامياين اإلشيراف ومناقشية األسيئلة نيرح مين اامنتيدى أعضياء وسييتمكن. 137 اجلمعية العامية الييييي
  .الشباب

 (2018 مارس/  رآذا) 138للجمعية العامة الددد  التحضريية األعمال .9
 بغيية الشيباب عين شيامل تقريير إلعيداد مقررين اامنتدى سيعني عمله، وأساليب اامنتدى قطاعد من 6 باامادة عمالً 

 للسييالم الدائميية اللجنيية) اامسيتدامة التنمييية لتحقيييق كطسييلة  السييالم بتحقيييق اامتعلقية القييرارات مشيياريع يف اإلسيهام
 اامتجييددة الطاقيية بشييأن سيييما ال اامسييتدامة، التنمييية أهييداف تنفيييذ يف اصاخليي القطيياع وإشييراك ( الييدوليني واألميين

العامية  اجلمعيية أعميال جدول على القراران وسُيدرَج. (والتجارة والتمطيل اامستدامة بالتنمية اامعنية الدائمة اللجنة)
 (.2018 مارس/  آذار) 138الييي 

 .ما يستجد من أعمال 10
 اخلاصة األخرى: . اجتماع اهليئات واللجان4

 أيضاً اجتماعات اهليئات واللجان اخلاصة التالية: 137يف إنار اجلمعية  ااعقدت
 .جلنة حقطق اإلاسان لللراماايني .1
 .األوسط الشرق شؤونجلنة  .2
 .احرتام القااطن الدويل اإلاساينجلنة تعزيز  .3
 .طالدة والطفلواامطلطد احلديث الم ألاللجنة االستشارية حطل مرض فقدان اامناعة وصحة ا .4
 (.) اجلندريةجممطعة الشراكة بني الرجال والنساء .5
 جممطعة مسهلي الطضع حطل قلرص. .6
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 العامني للربملانات الوطنية:وكان هناك عدة اجتماعات جلميعة األمناء . 5

  االحتادية لروسيا  للجمعيةالسيد سريجي مارتينطف، األمني العام يف بداية اجللسة األوىل رحب
حطل النظام  قدم عرض مطجز عن مثبالسادة األمناء العامني لللرامااات الطننية، ومن  االحتادية

 االحتادية. روسيااللراماين يف 
 

 ومت  خالل اجللسات تقدمي مداخالت من قبل كل من:
  السيد فيليب شطاب، األمني العام للجمعية االحتادية لسطيسرا: "اإلدارة اامشرتكة جمللسني يف

  تتكطن من جملسني".اللرامااات اليت
  السيد ماورو ليمريا مينا باريتط، اائب اامدير العام جمللس النطاب اللرازيلي: "اظام اإلدارة واحلطكمة يف

 جملس النطاب اللرازيلي".
 ."السيد جنيب اخلدي، الكاتب العام جمللس النطاب اامغريب: "مشاركة اامطاننني يف العملية التشريعية 
  بن حامد احملروقي، األمني العام جمللس الشطرى العماين: "جلسات احلطار مع الشيخ علي بن ااصر

 اامطاننني كأداة برامااية داعمة مع اإلشارة إىل جملس الشطرى العماين".
 ( السيد غيطرغي سطع، اامدير العام للجمعية الطننية اهلنغارية: "بارلكسParLex أداة التشريع :)

 الطننية اهلنغارية". اإللكرتوين اجلديدة يف اجلمعية
 ( السيد أاطب ميشرا، األمني العام، لطك ساذاLok Saabha اهلند: "االستخدام الطاسع ،)

 لتكنطلطجيا اامعلطمات يف اللرامان إزاء افتتاح جملس لألدوات اإللكرتواية".
  الدكتطر جطرج كليمان، اائب األمني العام للمجلس االحتادي األاماين )بطادسرات

Bundesrat) اسرتاتيجية اجمللس االحتادي األاماين على االارتات". -: "ربط اللرامان مع اجلمهطر 
 كريستطف باليز، األمني العام للجمعية الطننية الفراسية: "التجديد الكبري لللراماايني الفراسيني   السيد

 ".2017بعد االاتخابات العامة يف متطز/ يطايط 
 األمني العام جلمعية مجهطرية اللرتغال: "اجملمطعات اللرامااية خطسيه مااطيل أراوجط، اائب  السيد- 

 األشكال واإلنار القااطين".
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 كما متت املناقشات العامة للمواضيع التالية: 
 :إدارة وقت الكالم يف املناقشات الربملانيةموضوع 
 اللرتغال.اجللسة: السيد خطسيه مااطيل أراوجط، اائب األمني العام جلمعية مجهطرية  ترأس

وقت التحدث هط قضية أساسية عندما يتعلق األمر باامناقشة اللرامااية، واامطاجهة بني ودارت اامناقشة أن 
 وجهات اظر خمتلفة، هي يف حد ذاهتا جزًء ال يتجزأ من والية عضط اللرامان ودور اللرامان.

ضمان حسن سري الدميقرانية. نلبات من أجل التطضيح، واامناقشات افسها، واألسئلة اامطروحة تعتلر 
 وينطبق ذلك على العملية التشريعية وأيضاً على الرقابة السياسية.

وقد سعت معظم اللرامااات، مع مرور الطقت، إىل السيطرة على أوقات التحدث، ذدفني مها: إعطاء 
اليت تتطلب فهماً  جممطعات األغلبية واامعارضة اسبة زمنية متناسبة  وجتنب الكثري من اامناقشات اامططلة

 معمقاً للمطضطع، ولكنها غري مناسبة لطسائط اإلعالم.
وهكذا، مت اعتماد مناذج خمتلفة، يف اجللسات العامة أو يف اللجان، ما يسهل إدارة اامناقشات من قبل رئيس 

 جملس النطاب / رؤساء، ويضمن إتاحة الطقت للجميع من أجل التحدث.
 

 :املعارضةموضوع 
 : السيد مااطهار براساد ذاتاراي، األمني العام للرامان ايبالاجللسة ترأس

وجطد حزب اامعارضة يف اللرامان هط عنصر أساس يف أي دميقرانية ليلرالية. وتتمثل  ودارت اامناقشة بأن
مهمته يف تقدمي بدائل سياسية، وتعزيز مصلحة الناخبني، وحتسني عملية اختاذ القرارات اللرامااية، والشروع 

 مناقشة عامة بشأن القضايا اامتعلقة باامصلحة الطننية أو مصلحة ذات اهتمام عام أوسع، واألهم من يف
 ذلك الرقابة واإلشراف على وظيفة احلكطمة، تعزيز الشرعية، واامساءلة والشفافية يف العملية السياسية.

بعني االعتبار يف  –ألحيان الذين يكطن صطت األقلية يف كثري من ا –كيف ميكن أن يؤخذ صطت اامعارضة 
 اللرامان؟

 :دور الربملان وأعماله يف حاالت األزماتموضوع 
 اجللسة: السيد فيليب شطاب، األمني العام للجمعية االحتادية لسطيسرا ترأس 

ا يؤدي دورا أساسيًا يف احلياة الدميقرانية ألي بلد. وإذا كاات اامهام اليت ينفذه اللرامانودرات اامناقشة أن  
مقبطلة على اطاق واسع يف ظل الظروف العادية، ففي أوقات األزمات، يطاجه دوره ووظائفه مزيدًا من 
التدقيق )النزاع اامسلح، أو االعتداء اإلرهايب، أو اجلرمية اإللكرتواية، أو الكطارث الطبيعية أو الصحة، أو 
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بًا ما تأي يف اامقدمة. والغرض من هذه األزمة اامالية وما إىل ذلك(. يف مثل هذه األوقات، احلكطمة غال
اامناقشة العامة هط مناقشة خمتلف األساليب والتدابري القائمة اامختلفة يف اللرامااات لتمكينها من مطاصلة 

 االضطالع بدورها يف ظروف استثنائية.
 

 مت ااتخاب كل من : مجيعة األمناء العامني للربملانات الوطنية:رئاسة 
 ملنصب رئيس اجلمعية.، ، األمني العام للجمعية االحتادية لسطيسراابفيليب شو السيد  

 ملنصب نائب رئيس اجلمعية.، الكاتب العام جمللس النطاب اامغريب، جنيب اخلديالسيد 
 

****** 
 
 

 :االحتادملء الشواغر يف أجهزة  - خامساً 
 
 

ومناصيبهم  األعضياءفيميا يليي أاياء ، و اليدويلمت ملء اامراكز الشاغرة يف خمتليف جليان وهيئيات االحتياد اللرامياين 
 وتاريخ ااتهاء مدة عضطيتهم:

 رئيس االحتاد الربملاين الدويل -1
 بييييارون كطيفيييياسغددددابرييال  السيييييدة: الييييدويل اللراميييياين االحتيييياد رئيييييس امنصييييب اامرشييييحني ميييين اثنييييان ترشييييح

 (.وروغطاياأل) باسادا إيفطن والسيدة ،(اامكسيك)
 .70 على باسادا والسيدة ،صطتاً  287 على بارون كطيفاس  السيدة حصلت األوىل، اجلطلة يف

 ثيالث لفيرتة ،اليدويل اللرامياين الحتيادل رئيسياً ( اامكسيك) بارون كطيفاس  السيدة ،بالتايل احلاكم لساجمل وااتخب
 .2020 أكتطبر/  األول تشرين يف تنتهي سنطات
 .الدويل اللراماين لالحتاد فخريةال رئاسةلا( عبنغالد) شطدريصابر ت السيد السابق الرئيس تطىل وقد
 التنفيذية اللجنة رئيس نائب . 2

 واحيدة سينة اميدة لليرئيس اائباً  ،(روسيا االحتادية) كطساشيف.ك السيد أعضائها، أحد التنفيذية الل جنة َعينت
 .2018 أكتطبر/  األول تشرين يف تنتهي
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 التنفيذية اللجنة . 3
 :التنفيذية اللجنة يف أااؤهم التالية األربعة اءاألعض احلاكم اجمللس ااتخب
  12جممطعة:+ 

 يف تنتهيييي سييينطات أربيييع ، لفيييرتة(كنيييدا) مييياكغينيت. د السييييد ، و(سطيسيييرا) اييييلن - كينييير.  م السييييدة
 سيييلفها فيييرتة ، السيييتكمال(النيييرويج) لييييادال هطكيالايييد. ه السييييدة ،2021 أكتيييطبر/  األول تشيييرين
 2019 أكتطبر/  األول تشرين حىت

 اإلفريقية اجملمطعة: 
 .2019 أكتطبر/  األول تشرين حىت سلفه فرتة الستكمال ،(كينيا) لطساكا. م. ك السيد

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 :للتمويل الفرعية اللجنة . 4
 :التنفيذية اللجنة عي نت
 أكتييطبر/  األول تشييرين حييىت اهلييادئ واحمليييط آسيييا جممطعيية لتمثيييل ،(فيتنييام) غييياو فييان اغييطين السيييد 

2019. 
 التنفيذيييية اللجنييية يف واليتيييه فيييرتة ااتهييياء حيييىت ،(روسييييا االحتاديييية) كطساشييييف.  ك للسييييد التجدييييد مت 

 .(2019 أكتطبر/  األول تشرين)
 جمموعة العمل حول سورية . 5

 :أااؤهم التالية األعضاء تعيني التنفيذية اللجنة أيدت
 الرئيس ،(روسيا االحتادية) كساشيف.  ك السيد. 
 الرئيس اائب ،(فراسا) بيتشيا لدي. ر السيد. 
 الرئيس اائب ،(ااميبيا) وليامز منساه. م السيدة. 
 (أاغطال) فالينت أوليفريا.م السيدة. 
 (كطبا) غطميز فريير. ي السيدة. 
 (مصر) العال عبدالدكتطر علي  السيد. 
 (اإلسالمية إيران مجهطرية) جاليل .ك السيد. 
 زائداً  عشر االثين مطعةجم متثل اليت( أاماايا) روث. س السيدة. 
 العربية للمجمطعة ممثالً ( اامغرب) العبدي رشيد السيد. 
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 الربملانيات مكتب . 6
 :اإلقليميات التالية ااائهن   ااممثالت اللراماايات منتدى ااتخب
  2018 أكتطبر يف تنتهي لفرتة ،(فراسا) إراات. س السيدة: +12جممطعة. 
 2018 أكتطبر/  األول تشرين يف تنتهي لفرتة ،(بيالروسيا) كاطمتشي. أ السيدة: أوراسيا جممطعة 

 للربملانيني اإلنسان حقوق جلنة . 7
 :2022 أكتطبر/  األول تشرين يف تنتهي سنطات مخس لفرتة التاليني العضطين احلاكم اجمللس ااتخب
  12جممطعة:+ 

 .(سطيسرا) كاروين.  أ السيد -
 (.صربيا) جريكطف. أ السيدة -

 ريقيةاإلف اجملمطعة: 
  (أوغندا) زابط مطكطدا. ج السيدة -
 (.بنني) أريفاري - باكط. ن السيد -

 :األوسط شؤون الشرق جلنة . 8
 أكتييييطبر/  األول تشييييرين يف تنتهييييي سيييينطات أربييييع لفييييرتة اللجنيييية يف التيييياليني العضييييطين احليييياكم اجمللييييس ااتخييييب
2021: 
 (بلجيكا) غرويلز. ب السيدة. 
 (فراسا) الفريير جطليان. ه السيد. 

 :الدويل اإلنساين القانون احرتام تعزيز جلنة . 9
/  األول تشيرين يف تنتهيي سينطات أربيع لفيرتة اللجنة، يف أااؤهم التالية الثالثة األعضاء احلاكم اجمللس ااتخب
 :2021 أكتطبر
 (بنن) أواسغاري دايف. أ السيدة: اإلفريقية اجملمطعة. 
 (يا االحتاديةروس) فتطرجيينا.إ السيدة: أوراسيا جممطعة. 
  (بلغاريا) تشطكطلطف. د السيد: +12جممطعة. 

 :الدويل الربملاين االحتاد يف الشباب الربملانيني منتدى جملس . 10
 :إدارته جملس يف واحداً  عضطاً  اامنتدى ااتخب

 .2019 مارس/  آذار( كازاخستان) ماكن خبتيار السيد :جممطعة أوراسيا
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 :الدائمة اللجان مكاتب . 11
 :أااؤهم التالية األعضاء مت ااتخاب الدائمة، اللجان يف جرت اليت االاتخابات قبع

 

 :الدوليني واألمن السلم جلنة
 مييارس حييىت سييلفه فييرتة السييتكمال اهلييادئ، واحمليييط آسيييا عيين جممطعيية( اهلنييد) كامبامبيياي.  ه السيييد 

2019. 
 2021 أكتطبر/  األول نتشري يف تنتهي سنطات أربع لفرتة ،(فراسا) كطرت.  ك. ل السيدة. 
 
 :والتجارة التمطيل، اامستدامة، التنمية جلنة

 أكتييطبر/  األول تشييرين يف تنتهييي سيينتني لفييرتة اإلفريقييية، عيين اجملمطعيية( اجلزائيير) جييالب حممييد السيييد 
2019. 

 2019 أكتطبر/  األول تشرين يف تنتهي سنتني لفرتة ،+12عن ( إكطادور) سطليز دوريس السيدة. 
 
 :اإلاسان وحقطق لدميقرانيةا جلنة

 أكتييطبر/  األول تشييرين يف تنتهييي سيينتني لفييرتة أوراسيييا، عيين جممطعيية( أرمينيييا) إسييايان السيييدة السيييدة 
2019. 

  
 :اامتحدة األمم اخلاصة بشؤون اللجنة
 األول تشيرين يف تنتهيي سينتني لفيرتة اإلفريقيية، عين اجملمطعية( تطغط) زواديف - داجبان. د.أ السيدة 

 ..2019 تطبرأك/ 
 

 :139 العامة الدددد للجمعية مقررون . 12
 ييزتعيز اامعنيطن: للبنيد مشياركاً  مقيرراً  بطصيفه للمغيرب ممثيل تعييني   عليى اإلاسيان وحقيطق الدميقرانيية جلنة وافقت
نيية، العيياامي للهجييرة، اآلم ااميثيياق اعتميياد يف ضييطء اامنظميية والنظامييية، اهلجييرة إدارة بشييأن اللرامااييات بييني التعيياون

 .ثان مقرر تعيني ذدف مشاورات الدويل اللراماين االحتاد رئيس وسيجري. النظامية، واامنظمة
 

***** 
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:اجتماع رؤساء اجملموعات اجليوسياسية – سادساً   
 

، من 2017تشرين األول / أكتطبر  14عقد اجتماع رؤساء اجملمطعات اجليطسياسية يطم السبت 
) الطابق األرضي( يف قصر تافريتشسكي. 16يف القاعة رقم  13:00، وحىت الساعة 11:30الساعة 

رشيد العبدي، النائب الثاين برئاسة السيد صابر شطدري ، رئيس االحتاد اللراماين الدويل وقد شارك السيد 
، معايل األستاذ احلبيب اامالكي، العريبعن رئيس االحتاد اللراماين  ممثالً بصفته  لرئيس جملس النطاب اامغريب،

 التايلوذلك لبحث عدد من األمطر اامدرجة على جدول األعمال 
 .بعق اللرامااات  وضع -1
 .لالحتاد اللراماين الدويل  138اليي و  137اليي ملؤها خالل اجلمعيات  الشطاغر اامطلطب -2
 . متابعة قرارات ومقررات االحتاد اللراماين الدويل بشأناألعضاء قبل من  اامقدمة تقاريرال -3
ومحلة االحتاد اللراماين الدويل من أجل  2017مطجز عن التقرير اللراماين العاامي لعام  -4

 دميقرانيات أقطى
 .ما يستجد من أعمال -5

 
 

االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية العربية: - سابعاً   
 

رئيس احلبيب اامالكي، معايل األستاذ   ايابة عن ،الدكتطر علي عبد العال، رئيس جملس النطاب اامصريترأس 
داخل  ، االجتماع التنسيقي للمجمطعة اللرامااية العربية،اامغريباالحتاد اللراماين العريب، رئيس جملس النطاب 

الساعة  ولغاية، صباحاً  10:00الساعة  عند، 14/10/2017 اامطافق السبتاالحتاد اللراماين الدويل، 
(، يف اامركز اللراماين Multifunctional Hallقاعة ماليت فااكشنال ) ، يف11:30

(Parliamentary Centre) ،،  وذلك للتشاور حطل القضايا اامدرجة يف جدول أعمال كل من
 :وضمن جدول األعمال البنطد التالية ،للمجلس احلاكم 200، والدورة 136اجلمعية 

 إقرار جدول األعمال. -1
،  يف مجهطرية مصر العربية النطاب رئيس جملس، عبد العالعلي  دكتطرستماع لعرض من الاال -2

 اللجنة. أعمالالعربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد اللراماين الدويل، حطل اللرامااية ممثل اجملمطعة 
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 االتفاق على دعم أحد اامرشحني لرئاسة االحتاد اللراماين الدويل. -3
)يف  حتاددائمة والفرعية لاليف اللجان ال ،على مرشحي اجملمطعة العربية للمراكز الشاغرة االتفاق -4

 .حال وجطد أي شطاغر أو بدالء(
، على جدول أعمال اجلمعية ، أو إضافيةبنطد نارئة بإدراج اخلاص ة طلباتالراء حطل تبادل اآل -5

 .أو اجمللس احلاكم
 :ما يستجد من أعمال -6

 تكثيف جهطد االحتاد اللراماين العريب لرفع احلصار االقتصادي اامفروض على مجهطرية .أ
السطدان الشقيقة من قبل الطاليات اامتحدة األمريكية )الطلب مقدم من جملس األمة 

 يف دولة الكطيت (.
دعم اللرامااات العربية من أجل إنالق مطقع االحتاد اللراماين الدويل باللغة العربية)  .ب

 الطلب مقدم من اجمللس الطنين االحتادي يف دولة اإلمارات العربية اامتحدة(.
 

ممثيييل معيييايل األسيييتاذ عليييي عبيييد العيييال، بصيييفته  طافقييية عليييى جيييدول األعميييال مت االسيييتماع إىل تقريييير مييينبعيييد اام
 اللجنة. أعمالالعربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد اللراماين الدويل، حطل اللرامااية اجملمطعة 

يف اللجنة التنفيذية لالحتاد  ممثل اجملمطعة اللرامااية العربيةحيث قام بعرض خمتصر للتقرير الذي أعده بصفته 
 جتماع دكا ولغاية تارخيه، ومت تطزيع التقرير كاماًل .امنذ  اللراماين الدويل، حطل أعمال اللجنة

 

 أصحاب اامعايل رؤساء اللرامااات العربية

 اإلخطة واألخطات الزمالء أعضاء اجملمطعة العربية

ليت أوليتمطين إياها ألكطن ممثاًل عن اجملمطعة العربية يف االحتاد أود يف البداية أن أجدد الشكر لكم للثقة الكبرية ا

اللراماين الدويل... كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل األخ الزميل علي جاسم أمحد، على اجلهطد الكبرية 

 واامخلصة اليت بذهلا خالله متثيله للمجمطعة العربية يف اللجنة التنفيذية الفرتة ااماضية.
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ين أن أقدم لكم يف هذا التقرير عرضا للمطضطعات اليت مت تدارسها يف إنار اللجنة التنفيذية، خالل الفرتة ما ويسعد

وكذلك ما مت ( إىل ما قبل اجتماعات روسيا، 2017بعد االجتماعات السابقة للجنة يف بنجالدي  )مارس إبريل 

 .2017أكتطبر  13و 12أمس  خالل االجتماعات األربعة اليت عقدهتا اللجنة يطمي أمس وأول

 أواًل: 

( إىل ما قبل اجتماعاهتا يف روسيا، 2017يف الفرتة ما بعد االجتماعات السابقة للجنة يف بنجالدي  )مارس إبريل 

مل تكن هناك اجتماعات للجنة التنفيذية، ومع ذلك ااحطا يل أن أعرض على سيادتكم ثالثة مطاضيع يف هذا 

 الشأن:

 لطضع اامايل لالحتاد:اامطضطع األول: ا

  عقدت اللجنة اامالية الفرعية اجتماًعا علر الفيديط كطافرااس، مبشاركة السيد رئيس اللجنة  ،2017مايط  30يف

السيد روبرت ديل بتشيا )من فراسا(، والسيد كطاسطااتني كطزاشيف )من روسيا االحتادية(، إضافة إىل مشاركيت 

ليابان( من خالل تقدمي تعليقات مكتطبة، وكذلك السيد مارتن شاجنطاج، )من مصر( والسيد شنشي سطزوكي )من ا

 أمني عام االحتاد، وبعق أعضاء األمااة العامة لالحتاد اللراماين الدويل.

"  2018وقد وزَّع األمني العام على أعضاء اللجنة اامعنية بالتمطيل وثيقة بعنطان "ملخص ااميزااية اامبدئية لعام 

عقد االجتماع علراهلاتف. ويف هذه الطثيقة، قدم األمني العام اظرة عامة خبصطص تطقعات ااميزااية كإجراء حتضريي ل

 ومتطلبات الدخل لتلبية هذه التطقعات.  2018الرئيسية للعام القادم 
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ت يف مسامها %2: هط اقرتاح زيادة مقدارها األولوخبصطص هذه الطثيقة، أثار الرئيس جاابني رئيسيني من النقاع، 

فراك سطيسري  179,200: أاه سيظل هناك عجز متبقي بااميزااية قدره والثاين. 2018األعضاء اامقدرة لعام 

قد ال يستطيع االحتاد  2018اامقرتحة. ولسد هذا العجز، رأى الرئيس أاه يف عام  %2بعد تطبيق زيادة ال 

فراك  15,000جينيف، وسيطفر يف هذه احلالة اللراماين الدويل عقد اجلمعية التالية يف اخلارج على أن تعقد يف 

 سطيسري تقريباً.

 وقد اتفق اجملتمعطن على حمتطى ورقة عمل ااميزااية.

عقدت اللجنة اامالية الفرعية اجتماًعا آخر علر الفيديط كطافرااس أيضاً، وشارك فيه السيد  ،2017يطليط  18يف 

كطاستااتني كطزاشيف من روسيا االحتادية(، إضافة إىل روبرت ديل بيتشيا رئيس اللجنة )من فراسا(، والسيد  

تعليقات مكتطبة منا ومن السيد شطايتشي سطزوكي )من اليابان(، ومن السيد أتيال لينس )من اللرازيل(، كما شارك 

 أمني عام االحتاد اللراماين الدويل، وأعضاء آخرون من األمااة العامة لالحتاد.

، قام األمني العام لالحتاد بتعميم وثيقة على أعضاء 2017مايط  30السابق يف  واستناًدا إىل اتائج االجتماع

"، ووافق اجملتمعطن على هذه الطثيقة لتحقيقها التطازن بني 2018اللجنة الفرعية بعنطان " مطجز ااميزااية اامنقحة لعام 

 .اإليرادات والنفقات

ووضعها يف صيغتها  2018اة االحتاد مبطاصلة صقل ميزااية عام ويف اخلتام، أذات اللجنة الفرعية للشؤون اامالية ألما

 النهائية على هذا األساس، لعرضها على اللجنة التنفيذية يف سان بطرسلرج يف أكتطبراجلاري. 

على صعيد آخر، وصلين خطاب من السيد رئيس اللجنة اامالية الفرعية، يشري فيه إىل رغبة برامان دولة فااطاتط 

لالحتاد اللراماين الدويل يف روسيا، على أن  137طب احمليط اهلادي( يف حضطر اجتماعات اجلمعية الي )جزيرة يف جن

 يقطم صندوق التضامن اللراماين لالحتاد بتغطية افقات السفر واإلقامة.
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من حيث ورغم أن السيد رئيس اللجنة أشار إىل أن هذا الطلب خمالف للقطاعد واإلجراءات اليت مت إقرارها يف دكا )

أن اللجنة اامالية الفرعية تنظر يف هذه الطلبات وترتك للجنة التنفيذية التطصية يف هذا الشأن(، إال أاه أشار يف 

الطقت ذاته إىل إمكااية اامطافقة االستثنائية من جااب اللجنة اامالية الفرعية على هذا الطلب، السيما وأن دولة 

خلاصة بالصندوق، فضاًل عن أاه ال تطجد نلبات أخرى مقدمة للصندوق يف فااطاتط ينطبق عليها معايري األهلية ا

 هذا الشأن. ويف ضطء هذه اامعطيات، أعربت عن مطافقيت االستثنائية على الطلب اامقدم من برامان فااطاتط. 

 اامطضطع الثاين: جممطعة العمل اامعنية باامسألة السطرية:

أثناء ااعقاد مجعية االحتاد اللراماين الدويل السادسة والثالثني بعد اامائة يف  تأسست جممطعة العمل اامعنية بشأن سطريا

دكا إبريل ااماضى، حيث أعربنا يف اللجنة التنفيذية عن قلقنا البالغ إزاء الطضع اامأساوى يف سطريا الشقيقة جراء 

عة العمل بينما تطيل السيد ديل الصراع الدائر هناك، وقد تطىل السيد كطاسطااتني كطزاشيف )روسيا( رئاسة جممط 

بيتشيا )فراسا( اائب رئيس جممطعة العمل وتطلت السيدة رئيس جلنة النساء اللراماايات )اامبيبيا( اائب رئيس 

جممطعة العمل اامعنية باامسألة السطرية، ومتثلت األهداف الرئيسية للمجمطعة يف مجلة من األمطر أبرزها استكشاف 

ناسبة الىت ينبغى اختاذها من قبل اجملتمع اللراماين العاامي ذدف التطصل إىل تسطية سياسية شاملة التدابري العملية اام

 .وجامعة يف سطريا، والتخفيف من حدة األزمة االاسااية يف سطريا ومعاااة الشعب السطري الشقيق

زاشيف رئيس جممطعة العمل، ويف إنار اشاط جممطعة العمل اامعنية باامسألة السطرية قام السيد كطاسطااتني كط 

بإرسال خطاب إىل أعضاء اللجنة التنفيذية بشأن اقرتاح تنظيم زيارة إىل سطريا امقابلة اامطاننني السطريني واللراماايني 

لتكطين وجهة اظر خاصة باجملريات هناك. ولكن بعق أعضاء جممطعة العمل أعلنطا عن رغبتهم يف االجتماع أواًل 

يف جينيف، إال أاه  2017مايط  23و 22ان قد حتدد مطعد الجتماع جممطعة العمل يطمي يف جنيف وبالفعل، ك
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مت تأجيله إىل أجل غري مسمى، اتيجة إصراراللراماايني السطريني على تنظيم زيارة إىل دمشق أواًل للتعرف على حقيقة 

عدد من أعضاء اجملمطعة للسفر  األوضاع على أرض الطاقع ، وبالفعل نلب السيد رئيس جممطعة العمل جتميع أكلر

أو بدايات شهر سبتملر ااماضي  2017إىل دمشق وأماكن أخرى، وذلك يف األسبطع األخري من أغسطس ااماضي 

 ، ولكن مل يتم التجاوب مع هذا اامقرتًح.2017

غم التقدير وإزاء هذه االختالفات يف وجهات النظر، أشرت يف خطايب إىل السيد كطاسطااتني كطزاشيف، إىل أاه ر 

الكامل حلرصه على أن يكطن لالحتاد اللراماين الدويل دور فاعل يف حل اامسألة السطرية، إال أاه، واتيجة لعدم 

االتفاق يف الرأي سطاء بشأن تنظيم اجتماع جملمطعة العمل يف جنيف أو القيام بزيارة إىل دمشق، فقد يكطن من 

لتفاوضي، وإعطاء فرصة ألعضاء جممطعة العمل على االتفاق بشأن األفضل االاتظار اما سيسفر عنه مسار جنيف ا

 حترك مشرتك يقطم به االحتاد اللراماين الدويل جتاه هذه اامسألة.

واستكمااًل لنشاط جممطعة العمل قام كل من السيد كطزاشيف )روسيا( والسيد ديل بيتشيا )فراسا( بالسفر إىل 

ق االجتماعات الىت هتدف إىل مجع اراء متعددة من أصحاب وذلك حلضطر بع 2017سبتملر  5جينيف يطم 

 اامصلحة من أجل التطصل لرؤية أوضح للطضع على أرض الطاقع يف سطريا.

عقد عضطا جممطعة العمل اجتماعشًا مع السيد ستيفان دى ميستطرا اامبعطث األممي إىل سطريا يف مكتب األمم 

راع العسكري يف سطريا باتت وشيكة مدفطعة مبباحثات استااا والىت اامتحدة يف جينيف، والذى أفاد بأن هناية الص

أدت إىل النجاح يف اعالن بعق منانق وقف التصعيد، وقد نلب السيد دى ميستطرا من عضطى جممطعة العمل 

كما ميكن أن يقطم االحتاد اللراماين الدويل باستغالل افطذه واتصاالته مع اللرامان السطري لتعزيز اامصاحلة الطننية،  

لالحتاد اللراماين الدويل أيضًا أن يشجع احلكطمة السطرية واامعارضة داخل وخارج سطريا على االتفاق على اجياد حل 
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سياسي مضيفاً بأاه من أجل ضمان أى حل سياسي دائم جيب إجراء ااتخابات عادلة وصياغة دستطراً جديداً كما 

 لعطن فيما يتعلق ببناء القدرات اللرامااية وصياغة قااطن جديد لإلاتخابات.ميكن لإلحتاد اللراماين الدويل أن يقدم يد ا

اجتمع أعضاء جممطعة العمل مع رئيس الفرع السطيسري امنظمة نبية غري حكطمية "وهى احتاد الرعاية الطبية 

ئيس ومنظمات اإلغاثة " والىت كاات تعمل يف سطريا وتتألف من جممطعات من الشتات السطري وقد أوضح ر 

اامنظمة الصعطبات الىت واجهتها أثناء العمل يف سطريا مضيفًا بأن اامنظمة قد تطسعت يف اشانها لتقدم باإلضافة 

 للمساعدة الطبية اامساعدة االجتماعية والنفسية أيضاً.

ق عقد عضطا جممطعة العمل اجتماعًا أيضًا مع السفري السطري يف جينيف الذى صرح بأن مكافحة االرهاب وحتقي

اامصاحلة الطننية مها من األولطيات العليا للسلطات السطرية مضيفًا بأن عطدة سيطرة الدولة واستعادة مؤسساهتا 

سيعمل على تيسري وصطل اامساعدات االاسااية واصفًا مشاركة السلطات السطرية يف حمادثات جينيف اجلارية 

 بصياغة دستطر جديد.باإلجيابية وأاه سيتم تكليف حكطمة شاملة للطحدة الطننية 

وقد وضعت جممطعة العمل اامعنية باامسألة السطرية باالحتاد اللراماين الدويل خطة عمل هلا تضمنت مجلة من النقاط 

 وهى:

مصر والعراق [عقد اجتماعات مع وفد اللرامان السطري وكذلك مع وفطد اللرامااات ذات الصلة يف اامنطقة مثل  -

،على أن يتم ]ان وُعمان واامملكة العربية السعطدية وتركيا و اإلمارات العربية اامتحدة وإيران واألردن والكطيت ولبن

( وذلك لتقدمي الدعم ألعمال جممطعة 2017ذلك يف االجتماع السابع والثالثطن بعد اامائة للجمعية )يف أكتطبر 

 العمل.
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 اتخابات والدستطر وبناء القدرات(.بناء شراكة مع اللرامان السطري )تقدمي اامساعدة لعمل مسطدة قااطن اال -

حتديد أعضاء اامعارضة السياسية السطرية داخل سطريا وخارجها واالجتماع ذم مثل ما حدث مع اللرامااات السابقة  -

 (.2017)اطفملر 

( وذلك من أجل االجتماع بالرئيس السطري ومجيع الفصائل 2017تطقع إجراء زيارة ميدااية لسطريا يف )اطفملر  -

 تلفة يف اللرامان السطري وكذلك مقابلة مجاعات اامعارضة غري ااممثلة يف اللرامان.اامخ

 اامطضطع الثالث اامسألة اليمنية:

وفيما يتعلق باامسألة اليمينة جرى حبث مستفيق حطل هذا اامطضطع، وقمت بتطضيح وجهة النظر العربية حطل 

ا يتطافق مع ااميثاق والنظام األساسي، وعلى الرغم من أن ضرورة أن حترتم الشرعية يف أي بلد عضط يف االحتاد مب

األمطر كادت تؤول إىل ترجيح كفة اللرامان اليمين يف صنعاء إذ كان هناك إصرار من قبل غالبية أعضاء اللجنة على 

أاين أكدت أن تطبق لطائح وميثاق االحتاد، واامتمثلة يف االعرتاف فقط مبجلس النطاب اليمين الذي مركزه صنعاء إال 

هلم على ضرورة االستماع إىل وجهيت النظر من قبل نريف اامعادلة احقاقاً للحق، وأثرت مطضطع الشرعية الدولية اليت 

اقرهتا األمم اامتحدة وجامعة الدول العربية، وعدم امتثال جملس النطاب اليمين لقرار رئيس اجلمهطرية القاضي بنقل 

ي السيد حممد الشدادي اائب رئيس اللرامان اليمين وممثلي برامان صنعاء يف جملس النطاب اىل عدن، وأاين سألتق

حماولة لتقريب وجهات النظر ليكطن وفد اللرامان اليمين مطحدًا أمام االحتاد اللراماين الدويل، وتطصلت إىل اتفاق مع 

ع اللجنة التنفيذية بصطرة أعضاء اللجنة على أن التقي وفدي اليمن، وأصل معهم إىل صيغة تفامهية بعد ذلك أنل

 ماحصل،
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 وخلصت اللجنة بعد مداوالت مطسعة إىل التايل:

السماح لطفد ميين مشرتك أن يشارك يف اجتماع اجلميعة احلايل، وإلقاء كلمة باسم الطفد تقتصر على الطضع 

 اإلاساين، ، 

وتطصلت معهم إىل اطع من التطافق وبالفعل التقيت مبجمطعة متثل برامان عدن، واقلت إليهم مامت االتفاق عليه، 

على أن حيضر وفد اليمن بشقيه، وميكن من اامشاركة يف االجتماعات كافة، وتلقى كلمة واحدة باسم اليمن تتطرق 

فقط للطضع اإلاساين الذي يعاين منه اليمن، منتظرًا اللقاء مع اجملمطعة األخرى لبحث األمر افسه، والطصطل إىل 

 ه لن يسمح لطفدي اليمن باامشاركة يف هذه االجتماعات.اتفاق، وبعكس ذلك فإا

 :ثااياً 

 : 2017أكتطبر  13و 12خالل االجتماعات األربعة اليت عقدهتا اللجنة التنفيذية لالحتاد اللراماين الدويل يطمي 

لجنة، ، كما مت تدارس كافة اامطضطعات اامدرجة على جدول أعمال اجتماع ال2018مت خالهلا إقرار مطازاة عام 

 وسيتم تضمني كل ما تطصلت إليه اللجنة يف االجتماع الذي سيعرض على اجمللس احلاكم.

األخطة األفاضل: حنن حريصطن كل احلرص على أن تتحقق الشرعية الدولية يف كل أقطار الطنن العريب كافة، 

ضم كافة اجملمطعات وسأعمل بكل ما أوتيت من صالحيات لتحقيق ذلك، ولكن تعلمطن أن اللجنة التنفيذية ت

 اجليطسياسية يف العامل، وهناك وجهات اظر خمتلفة لكل جممطعة.
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مرة أخرى: لن أتطاىن عن تقدمي القضايا العربية العادلة للجنة التنفيذية، والعمل احلثيث على إعطائها األمهية اليت 

 يعة عمله.تستحق، أماًل دعمكم ومؤازرمت وتفهكم خلصطصية االحتاد اللراماين الدويل ونب

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

على اجلزء من التقرير، والذي  أبدى معايل األستاذ محوده صباغ، رئيس جملس الشعب السوري، حتفظهوقد 

 السورية، واملشكلة من قبل االحتاد الربملاين الدويل.يتحدث عن جمموعة العمل املعنية باملسألة 

***** 

 االتفاق على دعم أحد اامرشحني لرئاسة االحتاد اللراماين الدويل. :البند الثالث من جدول األعمال
لدينا نلب من كلتا اامرشحتني للقاء اجملمطعة العربية، فهل ترغبطن يف  أوضح معايل الدكتطر عبد العال بأاه

 بدعم مرشح منهما بعينه،  اآلنم اختاذ القرار أاللقاء، ترتيب مثل هذا 
ؤساء ومت االتفاق على لقاء اامرشحتني من قبل الدكتطر علي عبد العال ومن يرغب من السيدات والسادة ر 

 اللرامااات والطفطد العربية باقرتاح من معايل األستاذ مرزوق الغامن، رئيس جملس األمة الكطييت
***** 

يف اللجان الدائمة  ،مرشحي اجملمطعة العربية للمراكز الشاغرةاالتفاق على  :من جدول األعمال البند الرابع
 .)يف حال وجطد أي شطاغر أو بدالء( حتادوالفرعية لال

اليطجد شطاغر خمصصة للمجمطعة العربية يف هذا اامؤمتر، إال أن هناك مني العام لالحتاد أاه ألأوضح السيد ا
 جلنة الشرق األوسط وجلنة حقطق اإلاسان لللراماايني، وهذه الرتشيحات ليست على من الشطاغر يف عدداً 

ن يكطن الشخص مؤهال هلا، فإذا كان أاعتبارات جيطسياسية، امنا على اعتبارات شخصية هلا متطلبات جيب 
يب مبساعدة كل من العربية أي ترشيحات ستقطم األمااة العامة لالحتاد اللراماين العر  اللرامااية لدى اجملمطعة

 يرغب بتقدمي نلب الرتشيح لدى اجلهة اامختصة يف االحتاد اللراماين الدويل.
من اجملمطعة العربية أن للمجلس احلق يف  سابقاً  قراراً هناك  أنكما أوضح السيد األمني العام لالحتاد 

سه، ويتم استبداله بعضط من الشغطر اتيجة فقدان العضط امنصبه يف جمل فاظ باامراكز الشاغرة إذا كاناالحت
 ونلبت بعق الطفطد وضع معايري امرشحي اجملمطعة  اللرامااية العربية. .واليته مدةاجمللس افسه الستكمال 

***** 
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على  ، أو إضافيةبنطد نارئة بإدراج اخلاص ة طلباتالراء حطل اآلتبادل  :البند اخلامس من جدول األعمال
 .احلاكم ، أو اجمللسجدول أعمال اجلمعية

سيتم  اً واحد اً أاه وحسب لطائح وميثاق االحتاد اللراماين الدويل فإن هناك نلب أوضح معايل الدكتطر عبد العال
إدراجه على جدول أعمال اجلميعة ، ومبا أن هناك عدة نلبات من دول عربية شقيقة، ودول إسالمية حطل 

، ةاين إلجناح الطلب الذي تتبناه اجملمطعة العربيأوتينا من أجل حشد دعم برام بكل ما لنعملاامطضطع افسه، 
أن دعم أي نلبات أخرى ألي برامااات أو جممطعات  واطه معاليه إىلبعد تطحيد الطلبات اامتشاذة، 

جيطسياسية أخرى بالدعم االجيايب بالتصطيت سيؤثر على الطلب الذي سيقدم باسم اجملمطعة العربية أو 
 بالتشارك مع جممطعات أخرى، 

 السيد االمني العام لالحتاد البنطد الطارئة، عرضوبعد أن 
مت االتفاق من اجملمطعة اللرامااية العربية على تكليف معايل الدكتطرة أمل القبيسي، رئيس اجمللس الطنين  

ا سيتم اخلصطص وإعالم الرئاسة اجلليلة مب االحتادي يف دولة اإلمارات العربية اامتحدة باجراء ماتراه مناسباً ذذا
التطصل إليه من اتفاق، وفعاًل مت التطصل إىل تطحيد الطلب اخلاص بإدراج بند نارىء على جدول أعمال 

 اجلمعية حتت عنطان:
 واألمن للسلم الروهينغا، باعتبارها هتديد على العنيفة واهلجمات االضطهاد، اخلطرية، اإلنسانية األزمة إهناء "

 ".ميامنار يف وطنهم إىل واآلمنة روطةاملش غري عودهتم وضمان الدوليني،
وقد انلعت الدكتطرة القبيسي لطفطد اللرامااية العربية على ذلك بكل تفاصيله، وشكلت جلن صياغة للبند 

 الطارى ضمت من اجملمطعة اللرامااية العربية كاًل من مندويب اامغرب والسطدان.
 

 يستجد من أعمال : فيما يتعلق مبا
من معايل األستاذ مرزوق الغامن، رئيس جملس األمة  اً الربملاين العريب كتاب تلقت رئاسة االحتاد .أ

جل رفع احلصار عن مجهطرية أيتعلق بتكثيف اجلهطد اامبذولة من  يف دولة الكويت الشقيقة،
 .السطدان الشقيقة

صار عن مجهطرية قبل رفع احلقدم الطلب  هذاوقد أوضح معايل األستاذ  مرزوق الغامن، أن 
رئيس اجمللس الطنين  اللرروفسطر إبراهيم أمحد عمر، وقد شكر معايل دان الشقيقة،السط 

 ، وبشكل خاص معايل األستاذ مرزوق الغامن.السطداين اجلهطد اليت بذلت من أجل ذلك
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الدكتورة / أمل القبيسي، رئيس اجمللس الوطين  معايلالذي تقدمت به  الطلب -ب
حطل إنالق مطقع االحتاد اللراماين الدويل  ية املتحدة الشقية،االحتادي يف دولة اإلمارات العرب

حتقق فهط سيخدم كافة اللرامااات العربية، وأنلب  أن هذا اامطضطع إنباللغة العربية، واعتقد 
مني العام لالحتاد ألمن الدكتطرة أمل تطضيح اامزيد عن هذه الرغبة، ومن مث أنلب من السيد ا

 مدى جاهزية االحتاد للقيام ذذه اامهمة. اللراماين العريب أن يطضح
 جراءات اليت متت خبصطص هذا األمر،إلن قامت الدكتطرة أمل القبيسي بشرح اأوبعد 

عام لالحتاد مداخلته ذذا اخلصطص، وآلية تطيل االحتاد اللراماين العريب هلذا مني الألوقدم السيد ا
قبل اجمللس الطنين االحتادي يف دولة  اامطضطع استكمااًل للجهد والدعم الذي بذل وقدم من

مت االتفاق على رفع اامطضطع امناقشته يف اجتماع اللجنة التنفيذية اإلمارات العربية اامتحدة، 
 اامقبلة لالحتاد اللراماين العريب واختاذ القرار اامناسب ذذا اخلصطص.

 
***** 

 
:للمجموعة اإلسالميةاالجتماع التنسيقي  - ثامناً   

 
 ،اجتماعها التنسيقي اامعتاد، داخل االحتاد اللراماين الدويل، فطد اجملمطعة اللرامااية اإلسالميةو  عقدت

قاعة  ، يف13:30الساعة  ولغاية، ظهراً  12:00الساعة  عند، 14/10/2017 اامطافق السبتيطم 
 التايل:جدول األعمال  حيث ااقشت، ، (Parliamentary Centre)، يف اامركز اللراماين اامناسبات

 يي كلمة خمتصرة لألمني العام الحتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي بشأن االجتماع. 1
يي تبين  مطقف مطحد بشأن القضايا ذات االهتمام اامشرتك للمجمطعة اإلسالمية يف اجتماع اجلمعية السابع  2

 د جدول األعمال.والثالثني بعد اامائة لالحتاد اللراماين الدويل على بنط 
 يي ما يستجد من أعمال. 3
غا واامقدم من بعق الشعب اللراماين مسلمي الروهينالطلب اامطحد اامتعلق بطضع اامطافقة على تبين  تومت

 حتت عنطان:واآلسيطية العربية واإلسالمية 
 واألمدددن للسدددلم اً بارهدددا هتديددددا، باعتغدددالروهين علدددى العنيفدددة واهلجمدددات االضدددطهاد، اخلطدددرية، اإلنسدددانية األزمدددة إهنددداء "

 ".ميامنار يف وطنهم إىل واآلمنة املشروطة غري عودهتم وضمان الدوليني،
***** 
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:للمجموعة األسيويةاالجتماع التنسيقي  - تاسعاً   

 
 ،اجتماعها التنسيقي اامعتاد ،اللراماين الدويل االحتادداخل  اللرامااية اآلسيطيةوفطد اجملمطعة  عقدت

 ، يفقبل الظهر 11:00الساعة  ولغاية،  09:00الساعة  عند، 14/10/2017 اامطافق السبتيطم 
 ووافقت على جدول األعمال التايل: ، )الطابق األرضي(، قصر تافريتشسكي 16القاعة رقم 

 بيان األمني العام للجمعية اللرامااية اآلسيطية. -1
 الرتشيحات امنصب رئيس االحتاد اللراماين الدويل. -2
 العامة. للجمعية 137الذي سيدرج يف جدول أعمال الدورة  ي البند الطارىءي 3
 يي ما يستجد من أعمال. 4
غا واامقدم من بعق الشعب اللرامااية طحد اامتعلق بطضع مسلمي الروهيناامطافقة على تبين الطلب اام تومت

 العربية واإلسالمية واآلسيطية حتت عنطان:
 واألمدددن للسدددلم اً ا، باعتبارهدددا هتديددددالروهينغددد علدددى العنيفدددة واهلجمدددات االضدددطهاد، طدددرية،اخل اإلنسدددانية األزمدددة إهنددداء "

 ".ميامنار يف وطنهم إىل واآلمنة املشروطة غري عودهتم وضمان الدوليني،
 
 

***** 
 

:للمجموعة اإلفريقيةاالجتماع التنسيقي  - عاشراً   
 

 ،اجتماعها التنسيقي اامعتاد ، ،اللراماين الدويل داالحتاداخل  اللرامااية اإلفريقيةوفطد اجملمطعة  عقدت
 1القاعة رقم  ، يف20:30الساعة  ولغاية،  18:30الساعة  عند، 13/10/2017 اامطافق اجلمعةيطم 

 ووافقت على جدول األعمال التايل: ، )الطابق األرضي(، قصر تافريتشسكي
 .لالحتاد اللراماين الدويل ة التنفيذيةاللجنيف  اإلفريقية اللرامااية اجملمطعة ممثليي تقرير  1
 العامة. للجمعية 137الذي سيدرج يف جدول أعمال الدورة  يي البند الطارىء 2
 يي الرتشيحات امنصب رئيس االحتاد اللراماين الدويل. 3
 العامة. للجمعية 137يي اامراكز الشاغرة األخرى  اليت سيتم ملؤها خالل الدورة  4
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 جملمطعة اإلفريقية ) الرئاسة من مشال إفريقيا(.يي ااتخاب مكتب ا 5
 يي ما يستجد من أعمال. 6
غا واامقدم من بعق الشعب اللراماين طحد اامتعلق بطضع مسلمي الروهيناامطافقة على تبين الطلب اام تومت

 العربية واإلسالمية واآلسيطية حتت عنطان:
 واألمدددن للسدددلم اً ا، باعتبارهدددا هتديددددالروهينغددد علدددى العنيفدددة اتواهلجمددد االضدددطهاد، اخلطدددرية، اإلنسدددانية األزمدددة إهنددداء "

 ".ميامنار يف وطنهم إىل واآلمنة املشروطة غري عودهتم وضمان الدوليني،
 

***** 
:أنشطة االحتاد الربملاين العريب –عاشراً   

 
  رئاسة االحتاد:نشاط  -أوالً 
 

لرئاسة االجتماع التنسيقي للطفطد العربية، الذي مت  كلفت رئاسة االحتاد اجلليلة معايل الدكتطر علي عبد العال
اخلاصة بإدراج بند نارىء على جدول أعمال اجلميعة، وكذلك االلقاء تطحيد الطلبات تفاق على الفيه ا

مبرشحيت رئاسة االحتاد اللراماين الدويل، ودعم إحدامها، بعد التباحث حطل مطاقفهما حطل القضايا العربية، 
 ستقبلية لتططير عمل االحتاد.وتطجهاهتما اام

مطقف اجملمطعة اللرامااية العربية من القضايا اامطروحة على جدول األعمال، واقل  كما تتضمن االجتماع
الدكتطر علي عبد العال حتيات معايل األستاذ احلبيب اامالكي، رئيس االحتاد اللراماين العريب، ومتنياته أن تطفق 

 يف النجاح بطرح ما تطد نرحه يف اامؤمتر. اجملمطعة اللرامااية العربية
رئيس جملس النطاب يف اامملكة اامغربية، رئاسة االحتاد حلضطر ل النائب الثاين، رشيد العبدي كما مث ل األستاذ

اجتماع رؤساء اجملمطعات اجليطسياسية، ومت التعبري عن وجهة اظر االحتاد يف األمطر اليت نرحت يف 
حتيات معايل رئيس االحتاد لرؤساء اجملمطعات اجليطسياسية ومتنياته للمؤمتر بالنجاح  االجتماع، كذلك مت  اقل

 .والتطفيق
كلمة اجملمطعة اللرامااية األستاذ عبد العزيز العماري  النائب األول لرئيس جملس النطاب اامغريب،كما ألقى 

ن شكره وتقديره لالحتاد ولللرامان يف روسيا عالعربية يف هناية اامؤمتر ايابة عن معايل رئيس االحتاد، أعرب فيها 
 على ما بذلت من جهطد إلجناح اامؤمتر . االحتادية
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  األمانة العامة لالحتاد:نشاط  -ثانياً 
للمجلس ، 201والدورة ، 137عمال اجلمعيه أ اجتماعات شاركت األمااة العامة لالحتاد اللراماين العريب يف

 . لالحتاد اللراماين الدويل احلاكم
أعمال اجلمعية من حيث متابعة  حاولت بذل قصارى جهدها يف التنسيق بني الطفطد العربية يف أثناءوقد 

 .اجللسات العامة واجتماعات اللجان، واجتماعات اجمللس احلاكم 
 .واجمللس احلاكم واللجان الدائمة، 137مذكرة تضمنت عرضاً شامالً امختلف أاشطة اجلمعية  مت تطزيعفقد 
لتنسيق مطاقفها حطل  اامؤمترالذي عقدته الطفطد العربية قبل بدء أعمال  التنسيقيلتحضري لالجتماع امت و 

 . اامؤمتر وااتخاب ممثليها يف اللجان الدائمة العضطية سيعاجلهاخمتلف القضايا اليت 
 التقى األمني العام لالحتاد مع كل من :

 رئيس االحتاد اللراماين الدويل.
 حتاد اللراماين الدويل.األمني العام لال

كما التقى األمناء العاميني لالحتادات اللراماين اإلقليمية اامختلفة، ومت التنسيق حطل تعزيز سبل التعاون 
 اامستقبلي مع األمااة العامة لالحتاد اللراماين العريب.

 
 
 
 
 

****



 لالحتاد الربملاين الدويل 137اجلمعية العامة الد 
 نتائج التصويت

 الطارئة:د و بنال
م من: اامكسيك واليابان.".الشعبية الدميقرانية كطريا  مجهطرية أجرهتا اليت النطوية التجارب عن النامجة الدوليني واألمن السلم "هتديداتاألول:  البند  ، مقد 
، مقيد م "ميامنيار يف ونينهم إىل واآلمنية اامشيرونة غيري عيطدهتم وضيمان اليدوليني، واألمين للسيلم هيا هتدييدالروهينغا، باعتبار  على العنيفة واهلجمات االضطهاد، اخلطرية، اإلاسااية األزمة إهناء "الثاين:  البند

 من: اامغرب، إادوايسيا، اإلمارات العربية اامتحدة، بنغالدع، الكطيت، إيران، السطدان، وتركيا.
م من:"الطضع اإلاساين يف والية راخني": الثالث البند  ميامنار. ، مقد 

األصوات  اءاألعض
 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 البند الثالث البند الثاين البند األول
 مالحظات غائب

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

  x          14 14 أفغااستان 1
  x          11 11 ألباايا 2
   15     15 15   15 15 اجلزائر 3
   10     10 10   10 10 أادورا 4
   14     14 14   14 14 أاغطال 5
    16    16   16 16 16 األرجنتني 6
   11   5  6 2  9 11 11 أرمينيا 7
    14    14   14 14 14 أسرتاليا 8
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 األعضاء
األصوات 

 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 البند الثالث البند الثاين البند األول
 مالحظات غائب

 ضد مع

 اعامتن

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

    12    12 6  6 12 12 النمسا 9
  x          12 12 أذربيجان 10
    11    11  11  11 11 البحرين 11
    20    20  20  20 20 بنغالدع 12
  x          13 13 روسيا البيضاء 13
   13     13   13 13 13 بلجيكا 14
    12    12 12   12 12 بنني 15
  x          10 10 بطتان 16

17 
)دولة متعددة بطليفيا 

 القطميات(
12 12  12  12     12   

  x          9 11 البطسنة واهلرسك 18
  x          11 11 بطتسطااا 19
   22     22   22 22 22 اللرازيل 20
  x          12 12 بلغاريا 21
  x          13 13 بطركينا فاسط 22
  x          12 12 بطروادي 23
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 األعضاء
األصوات 

 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 البند الثالث البند الثاين البند األول
 مالحظات غائب

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

   10   10     10 10 10 الرأس األخضر 24
   7  6 13     13 13 13 كمبطديا 25
  x          13 13 الكامريون 26
    15    15   15 15 15 كندا 27
  x          10 12 فريقيا الطسطىإمجهطرية  28
   13     13   13 13 13 تشاد 29
    13    13 6  7 13 13 تشيلي 30
   15  8 15 8  19  4 23 23 الصني 31
    10   10    10 14 14 كطلطمبيا 32
   10     10 10   10 10 لقمرجزر ا 33
  x          11 11 الكطاغط 34

   10     10   10 10 11 كطستا ريكا 35

   13     13 3  10 13 13 ساحل العاج 36

37 

 كرواتيا
 
 

11 11          x  
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 األعضاء
األصوات 

 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 البند الثالث البند الثاين البند األول
 مالحظات غائب

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

   13     13  13  13 13 كطبا 38
  x          10 10 قلرص 39
   10  3 10  3   13 13 13 مجهطرية التشيك 40

41 
مجهطرية كطريا الشعبية 

 الدميقرانية
14 12  12  12    12    

   17     17 17   17 17 مجهطرية الكطاغط 42

    10    10   10 12 12 الدمنارك 43
    10    10 10   10 10 جيبطي 44

  x          12 12 مجهطرية الدومنيكان 45

   13     13 13   13 13 اإلكطادور 46
    19    19 19   19 19 مصر 47
   12     12 12   12 12 السلفادور 48
   11   11   11   11 11 اإلستطائيةغينيا  49
   10     10 10   19 19 ثيطبياإ 50
  x          10 10 فيجي 51
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 األعضاء
األصوات 

 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 البند الثالث البند الثاين البند األول
 مالحظات غائب

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

  x          12 12 فنلندا 52
    18    18 18   18 18 فراسا 53
   11     11 11   11 11 الغابطن 54

           0 11 غامبيا 55
ال حيق  له 
 التصطيت

    19    19   19 19 19 أاماايا 56
    14    14 7  7 14 14 غااا 57
   6  7 6  7 5  8 13 13 اليطاان 58
  x          12 12 غطاتيماال 59
  x          13 13 غينيا 60
  x          11 11 غينيا بيساو 61
   10     10 10   10 10 غيااا 62
  x          11 13 هاييت 63
    13    13   13 13 13 هنغاريا 64
    10    10   10 10 10 يسلنداآ 65
   23   23     23 23 23 اهلند 66
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 األعضاء
األصوات 

 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 البند الثالث البند الثاين ولالبند األ
 مالحظات غائب

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

    22    22  22  22 22 إادوايسيا 67

68 
مهطرية إيران )اجل

 (اإلسالمية
18 18  9 9 18    18    

    10    10  10  14 14 العراق 69
  x          11 11 يرلنداإ 70

   12   12     12 12 12 إسرائيل 71

    17    17 17   17 17 إيطاليا 72
   10   10     10 10 20 اليابان 73
    12    12  12  12 12 األردن 74
  x          13 13 كازاخستان 75

    11    11 11   11 11 الكطيت 76

  x          12 12 غيزستانري ق 77

   6  6 12   4  8 12 12 مجهطرية الو الشعبية 78
    11    11   11 11 11 التفيا 79
    11    11 11   11 11 لبنان 80
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 األعضاء
األصوات 

 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 البند الثالث البند الثاين البند األول
 مالحظات غائب

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

  x          11 11 ليسطتط 81
   10     10 10   10 10 ليختنشتاين 82
  x          8 10 لطكسمبطرغ 83
   10     10 10   14 14 مدغشقر 84
  x          13 13 ماالوي 85
    14    14 14   14 14 ماليزيا 86
  x          10 10 جزر اامالديف 87
  x          13 13 مايل 88
  x          8 10 مالطا 89
    10    10 10   11 11 مطريتاايا 90
   10     10 10   10 11 مطريشيطس 91
   9 11    20   20 20 20 اامكسيك 92

93 
)الطاليات ميكروايزيا 

 اامتحدة(
10 8 8     8   8   

  x          8 10 مطااكط 94

  x          11 11 منغطليا 95
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 األعضاء
األصوات 

 احملددة

األصوات 
ب مبوج

 احلضور

 البند الثالث البند الثاين البند األول
 مالحظات غائب

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

    15    15  15  15 15 اامغرب 96
  x          13 13 مطزمبيق 97
     17  17    17 17 17 ميامنار 98
   10     10 10   11 11 ااميبيا 99
  x          13 13 هطلندا 100
  x          11 11 ايطزيالادا 101
   8     8 8   8 12 ايكاراغطا 102
  x          13 13 النيجر 103
   20     20 20   20 20 ايجرييا 104
            10 12 النرويج 105

   11     11 11   11 11 سلطنة عمان 106

   20     20 20   21 21 باكستان 107
    11    11 5 6  11 11 فلسطني 108

  x          11 11 بنما 109

  x          10 11 باراغطاي 110



74 

 

 األعضاء
األصوات 

 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 البند الثالث البند الثاين البند األول
 مالحظات غائب

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

  x          14 14 بريو 111
   10     10   10 18 18 الفلبني 112
   13     13   13 13 13 اللرتغال 113
    8    8  8  8 10 دولة قطر 114
    17  17     17 17 17 مجهطرية كطريا 115
  x          11 11 مجهطرية مطلدوفا 116
   14     14 14   14 14 روماايا 117
   20   10  10 10  10 20 20 االحتادية روسيا 118
  x          12 12 رواادا 119
  x          8 10 سامطا 120
   10   10   5  5 10 10 سان مارينط 121
    14    14  14  14 14 اامملكة العربية السعطدية 122
  x          12 12 صربيا 123
  x          10 10 سيشل 124
   12   12     12 12 12 سنغافطرة 125

 مالحظات غائب البند الثالث البند الثاين البند األولاألصوات األصوات  األعضاء
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مبوجب  احملددة
ناع ضد مع احلضور

امت
 

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

  x          12 12 سلطفاكيا 126
  x          11 11 سلطفينيا 127
    11    11 11   11 13 الصطمال 128
    17    17 17   17 17 فريقياإنطب ج 129
  x          13 13 جنطب السطدان 130
  x          15 15 إسباايا 131
  x          13 13 سريالاكا 132
    15    15  15  15 15 سطدانال 133
   10     10 10   10 10 سطرينام 134
  x          11 11 سطازيالاد 135
    13    13  13  13 13 السطيد 136
   12   2  10 6  6 12 12 سطيسرا 137

138 
اجلمهطرية العربية 

 السطرية
13 13          x  

  x          12 12 ناجيكستان 139

140 

 تايالاد
 
 

18 18          x  
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 األعضاء
األصوات 

 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 البند الثالث البند الثاين البند األول
 مالحظات بغائ

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

  x          11 11 مجهطرية مقدوايا 141
  x          11 11 تيمطر الشرقية 142
  x          12 12 طغتط  143
    13    13 13   13 13 تطاس 144
    18    18 18   18 18 تركيا 145
  x          12 12 تركمااستان 146
  x          10 10 تطفالط 147
    15    15 15   15 15 أوغندا 148
    11    11  11  11 11 اإلمارات العربية اامتحدة 149
    18    18   18 18 18 اامملكة اامتحدة 150
    15    15 15   15 15 مجهطرية تنزاايا اامتحدة 151
    11    11 11   11 11 أوروغطاي 152
  x          15 15 أوزبكستان 153

154 

)اجلمهطرية فنزويال 
 البطليفارية(
 
 

15 15 7 5 3 15    10 5   
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 األعضاء
األصوات 

 احملددة

األصوات 
مبوجب 
 احلضور

 البند الثالث البند الثاين البند األول
 مالحظات غائب

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

ناع ضد مع
امت

 

   19   19     19 19 19 فيتنام 155

  x          13 13 زامبيا 156

   13     13 13   13 13 زميبابطي 157

   593 627 47 205 35 1027 581 208 478 2022 2074 اجملموع 
               

"ضد"و "مع"صوات موع األجم     686   1062   674    

صواتعدد ثلثلي األ  494 حقق الشرط 708 حقق الشرط 457   رطقق الشمل يُ      

 
3.34القاعدة   

)ثلث األصوات(   
قبلمل يُ   674 بلقُ    قبليُ مل       

 

 
 
 
 



*  * 
منوهًا أنه من املمكن أن يكون هناك لالحتاد الربملاين الدويل، 137كان هذا تقريرًا حول أعمال اجلمعية 

األن، وسيتم الحقًا ترمجة التقرير نقص ببعض املعلومات اليت مل ينشرها االحتاد الربملاين الدويل لغاية 
، وتزويد التهائي الذي سيصدر عن االحتاد الربملاين الدويل من قبل األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب

 الربملانات العربية املوقرة به تعميماً للفائدة.
إىل  هنا أن تؤديأمن شمالحظات  ورجائي إبداء أي ،الفائدة املرجوة التقرير هذا  يققمكررًا أملي أن 

 املستقبلية املتعلقة بالفعاليات الربملانية املختلفة. التقاريرتطوير نوعية 
من شأنه أن يسهم يف مشاركة اجملموعة الربملانية  على إبراز كل ما ،واألمانة العامة حريصة كل احلرص

لى القضايا اليت تطرحها أو تدعهما العربية بفعاليات اجلمعية العامة واجمللس احلاكم، مبا ينعكس إبجابيًا ع
 اجملموعة.
 وتفضلطا بقبطل وافر احرتامي وتقديري    

 

 


