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 البيان الختامي

 الصادر عن المؤتمر الثامن عشر 

 لالتحاد البرلماني العربي 

 6/3/2012 -5الكويت 

 

أميار االاة  ،تحت الرعاية السامية لصااح  الساما الخايب صاااح ا حماا الاااار الصاااح
 3 ،2اااااعاك كريمااة ماا  ماةاال ا مااة الكااايتا ااارت وااا الواصاامة الكايتيااة ياااما  ،الكاياات

ااتماعااات الماا تمر ال ااام  عخاار  2012آذار )مااارل   6 ،5المااواا   1433رايااا ا  اار 
 .لالتحاا الارلمانا الوراا

 
خاركت وا أعمال الم تمر اواا تم ل الخو  الارلمانية ا عضاا  واا احتحااا الارلماانا 

 الوراا وا الاةاا  اآلتية :

 .الممةكة ا رانية الهاخمية -1
 .الوراية المتحاكاالة اإلمارات  -2
 .ممةكة الاحري  -3
 .الامهارية التانسية -4
 .الامهارية الازائرية الايمقراطية الخواية -5
 .امهارية ايااتا -6
 .الممةكة الوراية السوااية -7
 .امهارية السااا  -8
 .امهارية الوراق -9
 .سةطنة عما  -10
 .االة وةسطي  -11
 .االة قطر -12
 .االة الكايت -13
 .امهارية مصر الوراية -14
 .الممةكة المغراية -15
 .الامهارية اليمنية -16
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 اخارك وا أعمال الم تمر اصفة مراق  مم ةا المنظمات التالية :

 .الارلما  الوراا احنتقالا -
 .ماةل الخارى حتحاا المغر  الوراا -
 .اتحاا ماالل الاال ا عضا  وا منظمة التواا  اإلسالما -
 .احتحاا الارلمانا الاالا -
 .رايةاموية ا منا  الوامي  لةارلمانات الو -

 .رااطة ارلمانات آسيا -
 .المنظمة الوالمية لةارلمانيي  ضا الفساا -

 
 حفل االفتتاح :

 
اارى حفال اوتتااح الما تمر ال اام  عخار لالتحااا الارلماانا الورااا واا ونااق خايراتا  

 ،تحت رعاية ااحضار صاح  السما الخيب صااح ا حما الاااار الصاااح ،االواصمة الكايت
اموااالا  ،امخااركة سااما الخايب نااام ا حمااا الاااار الصاااح الااا عهاا الكايات ،أميار الااالا

اأعضااا  السااةك الااةاماسااا الموتماااا  وااا الكاياات اأعضااا  ماةاال ا مااة  ،رئاايل الااازرا 
 .الكايتا
 

 ااا  اساااتما أعضاااا  المااا تمر  .اااتااااأ الحفااال ااااتالاك مااركاااة آلياااات مااا  الاااذكر الحكاااي 
رئايل احتحااا الارلماانا  ،الا ا ستاذ محما ماارك ال ةيفاااالضيام المخاركا  إلى كةمة مو

الاذ  أعار  عا  الخاكر ااحمتناا  لصااح  الساما  ،رئايل ماةال الخاارى القطار  ،الوراا
الماةل ا مة الكايتا ارئيسه موالا  ،أمير االة الكايت ،الخيب صااح ا حما الااار الصااح
ة االخو  الكايتا عةاى حسا  الاواااك االرعاياة اإلى الحكام ،السيا أحما عاا الوزيز السواا 

 .الةتي  أحاطاا اهما أعضا  الم تمر ال ام  عخر لالتحاا الارلمانا الوراا
 

 ،اأخااار ا سااتاذ ال ةيفااا إلااى أ  الماا تمر ينوقااا وااا ظاارام يواايب ويهااا الوااال  الوراااا
إرهاصات حراك خواا متسارع أاى إلاى تغيارات واا أنظماة الحكا  االحيااك الارلمانياة لااو  

أ أ  هااذا الحااراك الخااواا يااار  تحاات خااوارات المطالاااة امزيااا ماا   ،الاااال الورايااة ماضااحا
الايمقراطية امكاوحة الفساا االاطالة اإوساح الماال أما  أاياال الخااا  لكاا ت  اذ اارهاا واا 

أ االصاوااات التاا تمار اهاا القضاية الفةساطينية اساا   .انا  ا اطا  اناه ا ستاذ ال ةيفا أيضاا
مااصااةة إساارائيل لانااا  المسااتاطنات التااا توتااار رصاصااة الرحمااة عةااى الاهاااا اإلقةيميااة 

 .االاالية التا اذلت لتساية الصراع الوراا اإلسرائيةا
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الارلماانا الورااا إلاى منظماة  اوا  تا  كةمتاه أخاار السايا ال ةيفاا إلاى تحاال احتحااا
اع  تطةوات خاوا  ا ماة الوراياة إلاى مساتقال  ،مرماقة توار ع  مطامح الارلمانيي  الور 

، اياانو  ويااه المااطنااا  االحريااة احقاااق اإلنسااا  ،مقراطيااةاضااا  ترواارم ويااه رايااات الاي
 .ا يرات التنمية االحضارك

 
رئايل ماةال ا ماة  ،الوزيز الساواا  اتحاث وا اةسة احوتتاح موالا السيا أحما عاا

كما أعار   ،الكايتا الذ  رح  وا مستهل كةمته االمخاركي  وا الم تمر ال ام  عخر لالتحاا
حفظاه    ،أميار الااالا ،ع  ازيل الخكر لصاح  السما الخيب صااح ا حماا الاااار الصاااح

لسااواا  عاا  خااكره كااذلك أعاار  ا سااتاذ ا .عةااى حضاااره ارعايتااه أعمااال الماا تمر ،ارعاااه
رئايل ماةال الخاارى القطار  عةاى الاهااا التاا  ،لموالا ا ساتاذ محماا اا  مااارك ال ةيفاا

  .اذلها  الل رئاسته لإلتحاا الارلمانا الوراا
 

اوااا إخااارك إلااى الاضااا الوراااا أاضااح الاارئيل السااواا  أ  المحاارك ا هاا  ل حااااث 
ورايااة التااا كاناات تاارزح تحاات حكاا  التااا خااهاها عالمنااا الوراااا هااا تطةااا اواا  الخااوا  ال

الحااز  الااحااا أا الاكتاتاريااة المسااتااك إلااى الحريااة االكرامااة االمطالاااة اااالتغيير ااإلصااالح 
اأضااام الاارئيل السااواا  اقااال أ  الارلمانااات  .الخااامل اضااما  الحقاااق السياسااية االمانيااة

الحكا  الرخايا اسايااك  اماةتتحمل مسئالية اع  الطماحات الخواية م   الل محاراة الفسااا اإق
اواا تناالاه لةقضاية  .حسيما م سسات الماتما الماانا ،، اإعااك انا  الماتما امكاناتهالقانا 

الفةسطينية أاضح الرئيل الساواا  أ  الماتماا الااالا يازااا عاازا أماا  الواااا  اإلسارائيةا 
 .ى الاان  الصهياناه اانحيازه  إلالمتااصل اإنها  اإلحتالل اسا  عا  حيااية او  أطراو

 
اتواار  الاارئيل السااواا  إلااى الاضااا وااا ساااريا ماضااحا أ  ماااازر ترتكاا  احاا  

كماا أعار  عا   يااة ا مال لماقام ماةال ا ما   .الخو  السار  عةى يا نظا  مساتاا ااائر
 ،الاالا عناما اسات ا  اوا  أعضاائه حا  الانق  لمناا إصااار قارار إلنقااذ الخاو  الساار 
ااعااا إلااى ات اااذ قاارارات امااقاام ووالااة ماا  ااناا  الماماعااة الورايااة وااا احتحاااا الارلمااانا 

 .الاالا االمنظمات الارلمانية اإلقةيمية لموالاة ا اضاع وا ساريا احماية خواها
 

رئيل الارلما  الورااا احنتقاالا و خاار إلاى أ  المحاار  ،اتحاث ا ستاذ عةا الاقااسا
اار حال اار الارلمانيي  الور  وا س  التخريوات التاا تساه  واا تقةاي  الرئيسا لةم تمر ي

منها الك ير م  االناا الوراياة اتخاكل عائقاا نحاا  انااهذه مخكةة تو ،الاطالة وا الاط  الوراا
اأاضاح أ  الارلماا  الورااا اصااا عقاا ناااك ماساوة حاال  .تحقي  ا م  احاتماعا الورااا
 .راامكاوحة الفقر وا الاط  الو

 
اوااا حاي ااه عاا  الاضااا وااا سااارية أعاار  الساايا الاقااسااا عاا  ا ماال وااا أ  يت ااذ 

اماا يمكناه أ  يخاها  ،قرارات تتناس  احا  المواناك التا يويخها الخاو  الساار  18الم تمر 
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كماا أاضاح  .عصرا ااياا يقا  عةى الحرية االواالة االايمقراطية االاواع ع  حقااق اإلنساا 
اا قا ااار االاعاك إلى سح  السفرا  الور  م  سااريه اقطاا الوالقاات ماا أ  الارلما  الور
 .النظا  السار 

 
رئاايل  ،الااحااا الراضااا عاااا ا سااتاذ اا  اسااتما أعضااا  الماا تمر اضااياوه إلااى كةمااة 

أميارا اارلماناا احكاماة اخاواا  ،احتحاا الارلمانا الاالا الاذ  اااه الخاكر إلاى االاة الكايات
الارلماانا عةى الاعاك المااهاة إلاى احتحااا اإلى احتحاا الارلمانا الوراا  ،عةى حس  الاوااك

انااه اااار الماماعاة الوراياة اا ال احتحااا  .لالتحاا 18الاالا لةمخاركة وا أعمال الم تمر 
الارلمااانا الاااالا ااارهااا وااا تنسااي  المااقاام الارلمانيااة الورايااة ويمااا ي ااا  قضااايا التواااا  

وا نخاط احتحااا الارلماانا الااالا  اإلسها ا ،ع  الحقاق المخراعة لةخوا االايمقراطية ايا
كما خكر الماماعة الوراية عةى اعا  ترخايحه لمنصا  رئايل احتحااا  ،عةى م تةم ا صواه

 .الارلمانا الاالا
 

قا  اي  احتحااي  الااالا االورااا اأ  احتحااا ي  تواانا اياا أاأاضح السيا الراضا 
 ،هالاااالا يضااا  ارتااه رهاا  احتحاااا الارلمااانا الوراااا االارلمانااات ا عضااا  ويااالارلمااانا 

اأخاااا الساايا  . اصااة وااا ماااال مااكاااة التطااارات االتاااار  الارلمانيااة عةااى الصااويا الاااالا
ة اإلصااالح الااريااة وااا الاةاااا  الورايااة    الايمقراطيااة أصاااحت مطةاااا اائمااا يااالراضااا اومة
أ  سيا الراضا إلى أ  ماا تخاهاه السااحة الوراياة اآل  ما  تحااحت لايل كما  أخار ال ،امخراعا

  .ةنيوها اائما قا لوات اارا اارزا وا أ را  الحضارك الكا ،غرياا ع  ترا ها
 

قاا الغاا واا  اكا  ا ستاذ ناار الااي  ااخاكاأل ا ماي  الواا  لالتحااا الارلماانا الورااا
ر االتقااير لاالاة الكايات الخاقيقة الصااح  أعار  ويهاا عا  عميا  الخاك اااية احاتمااع كةماة

عةاى  ،الخاقيقةالسما الخيب صااح ا حما الاااار الصاااح أميار الااالا الاذ  يقااا سافينة الاالاة 
كما    االخاكر ماةال ا ماة الكاايتا ارئيساه ساوااك ا ساتاذ  ،رعاية سماه  عمال الم تمر

 . الوزيز السواا  عةى حس  الاواك ااقة التنظي أحما عاا
 

طياارك التااا ينوقااا وااا ظةهااا ااخااكاأل وااا كةمتااه الظاارام الاقيقااة اال  ا سااتاذاتناااال 
إلااى التحركااات الاماهيريااة التااا ااارت وااا عاااا ماا  الاةاااا  الورايااة مطالاااه  مخاايراأ  الماا تمر،

السايا  اأاضاح .االاة الم سساات امحارااة الفقار االقماا االفسااا اإقاماةاالحرية االايمقراطية 
 .ي يار القةا  ايناذر ااالتحال إلاى حار  أهةياة  طيارك أحاااثما تخهاه سااريا ما   أ ااخكاأل 
قااالع عاا  الحاال ا منااا اهاااا ااموااة الاااال الورايااة إلااى اإل تاا ا عاا  ا ماال وااا أ   اأعاار 

 .االةاا  إلى الحاار اي  اميا أطيام الخو  السار  الخقي 
 

وطم  طير اسا  السياسة كذلك أاضح السيا ااخكاأل أ  القضية الفةسطينية تمر امن
اإلسرائيةية القائمة عةى احستيطا  اتهايا ماينة القال امتااوة أعمال القما ضا الخو  
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اأكا ضرارك التمسك االمصالحة اي  وصائل الخو  الفةسطينا اموالاة الواز  ،الفةسطينا
 .ا وا النظا  الوراا ااستوااك التضام  الوراا امكاوحة اإلرها  الذ  يزااا استخر

 
 : جدول األعمال –انتخاب رئيس المؤتمر  –جلسات العمل 

 
رئايل  ،وا اااية اةسة الومل ا الى ت  انت ا  سوااك ا ستاذ أحما عااالوزيز السواا 

كاذلك تا  واا هاذه الاةساة إعاال  انتقاال رئاساة احتحااا  .رئيساا لةما تمر ،ماةل ا مة الكاايتا
اخ   رئيسها سوااك ا ساتاذ أحماا  ،الكايتية الخواةإلى القطرية  الخواةالارلمانا الوراا م  

 اا  ااواا  الماا تمر عةااى ااااال ا عمااال  .رئاايل ماةاال ا مااة الكااايتا ،الوزيااز السااواا  عاااا
 االذ  تضم  الاناا التالية : ،المقترح الةانة التنفيذية لالتحاا

 نائ  الرئيل، أمي  السر . ،انت ا  مكت  الم تمر )الرئيل -1
 ا عمال. إقرار ااال -2
 تقرير الرئيل ع  نخاطه انخاط الةانة التنفيذية منذ الم تمر السااا عخر. -3
 تقرير ا مي  الوا  حال أاضاع احتحاا اأنخطته منذ الم تمر السااا عخر. -4
 ماا الت السااك ر سا  الارلمانات ار سا  الاواا حال الاضا الوراا الراه  -5

 االحراك الخواا. 
إلحاااث وار   الورااا : اار الارلماانيي  واا سا  التخاريواتالاطالة وا الوال   -6

 عمل تسه  وا تقةي  الاطالة.
 النخاط الاالا ااإلقةيما لالتحاا. -7
 ااتماعات الةاا  الاائمة وا احتحاا: -8

 .لانة الخ ا  السياسية االوالقات الارلمانية -
 لانة الخ ا  المالية ااحقتصااية. -

 .2012 طة عمل احتحاا لوا   -9
   المالية:الخ ا -10

 .2011الحسا  ال تاما لوا   -
 .2012ميزانية احتحاا لوا   -
 انتقال الرئاسة. -11

 
، المقاا  ما  ا ماي  الواا  لالتحااا اوا إقرار  ااال ا عماال اساتما الما تمر إلاى التقريار

الساايا نااار الاااي  ااخااكاأل حااال أاضاااع احتحاااا اأنخااطته  ااالل الوااا  الماضااا منااذ الماا تمر 
 .تحاا الذ  عقا وا الااحة اتمت المااوقة عةى التقريرالسااا عخر لال

 
   انتقل الم تمر لالستماع إلى ماا الت السااك ر سا  الارلماناات ار ساا  الاوااا الاذي  

كاذلك   .تناالاا ا اضاع الوراياة الراهناة االانااا ا  ارى المارااة واا اااال أعماال الما تمر
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كةماات مم ةاا المنظماات الخاقيقة االصاايقة الاذي  استما أعضا  الم تمر وا اةسة أ رى إلاى 
  .حضراا اصفة مراقاي 

 
 همااكا  الم تمر قا قا  اتخكيل لانتي  

 .لانة الخ ا  السياسية االوالقات الارلمانية -
 .لانة الخ ا  المالية ااحقتصااية  -
 

انااا  اناقخت ات كل لانة رئيسا امقررا اقا ااتموت الةانتا   الل انوقاا الم تمر اانت
اأعات تقاريرها اتاصياتها التا عرضات عةاى  ،هاا عمال الااقوة وا نطاق ا تصاص ااال

 .الم تمر وا اةسته ال تامية اتمت المااوقة عةيهما
 

كمااا قاارر الماا تمر تاايااه ارقيااة خااكر اامتنااا  إلااى صاااح  السااما الخاايب صااااح ااااار 
اأ ع  تقاير أعضاا  الما تمر اخاكره  لساماه تواير ،أمير االة الكايت الخقيقة ،ا حما الصااح

 .عةى تفضةه احضار اةسة اوتتاح الم تمر ارعايته إلعماله

*  *  * 

ةقاارارات التااا ااواا  عةيهااا الماا تمر ال ااام  عخاار لالتحاااا الارلمااانا عاار  لاويمااا يةااا 
 :الوراا

 
 

 18/ مؤ 1القرار رقم 
 

 دولة الكويت الشقيقة برقية الشكر واالمتنان الموجهة إلى صاحب السمو أمير
  

 حضرة صاحب السمو الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح حفظه هللا ورعاه، 
 أمير الكويت 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، 
 

العرب المجتمعين في دولة الكويت في إطار  يشرفنا ويسعدنا، نحن البرلمانيين
ي. أن نتقدم لسموكم بأصدق عبارات الشكر المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العرب

والتقدير على رعايتكم السامية ألعمال مؤتمرنا. وعلى كل ما غمرتمونا به من حسن استقبال 
من التعبير  وكرم ضيافتكم في ظل أجواء مريحة مكنت جميع المشاركين في أعمال المؤتمر

 المؤتمر.عن آرائهم ودراسة كل البنود المدرجة ضمن جدول أعمال هذا 
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إن البرلمانيين العرب. وهم يختتمون أعمال مؤتمرهم الثامن عشر، ال يسعهم إال أن 
يرفعوا لسموكم آيات إعجابهم الشديد بكل ما تحقق لدولة الكويت الشقيقة من تقدم ورقي 
وازدهار  تحت قيادتكم الرشيدة، كما يدعون المولى العلي القدير أن يديم عليكم نعمة الصحة 

فية حتى تواصلوا عملكم الدؤوب لما فيه مصلحة دولة الكويت الشقيقة وأمتكم العربية والعا
فليحفظكم سبحانه وتعالى وسمو ولي عهدكم األمين الشيخ نواف األحمد الجابر  .المجيدة

 الصباح. آملين من سموكم مواصلة جهودكم الحثيثة في تعزيز التضامن العربي.
 

 البرلمانيون العرب المشاركون
 في أعمال المؤتمر الثامن عشر

 لالتحاد البرلماني العربي 
 6/3/2012-5الكويت 

 
 18/ مؤ  2القرار رقم 

 حول انتقال الرئاسة
 

تنفيذاأ  حكا  مي اق احتحاا الارلمانا الوراا انظامه الاا ةا ااو  الم تمر عةى انتقال 
رئيسها موالا ا ستاذ أحما  رئاسة احتحاا م  الخواة القطرية إلى الخواة الكايتية، اخ  

 عاا الوزيز السواا ، رئيل ماةل ا مة الكايتا.
 

 18/ مؤ 3القرار رقم  
 حول تقرير األمين العام

 
ا مي  الوا  لالتحاا الارلمانا  ،المااوقة عةى التقرير الذ  قامه السيا نار الاي  ااخكاأل
 عخر لالتحاا وا الااحة. الوراا، حال أاضاع احتحاا اأنخطته منذ الم تمر السااا

 
 

 القرارات السياسية
 

 حول الوضع العربي الراهن والحراك الشعبي
 

 18/ مؤ 4القرار رقم 
 االنتفاضات الشعبية في البلدان العربية :الثورات و حول 

 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي:
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احنتفاضااات ال ااارات ا   عاا  قناعتااه ااا يواار  ايحيااا أرااح الخااهاا  ا اريااا   -1
اماا  ،عااا ما  الاةااا  الوراياة مناذ الواا  الماضاا واا اتاار  الخواية التا اارت

تواااا إلااى أساااا  متخااااهة ناماات عاا  تاارا  ا اضاااع  ،تاازال قائمااة وااا اوضااها
الاةاااا  الورايااة  ااالل اواا   اهااا  السياسااية ااحقتصااااية ااحاتماعيااة التااا ماارت

اوااااا مقامااااة هااااذه ا ساااااا  : غيااااا  االااااة القااااانا   ،الماضاااايةالوقاااااا ال ال ااااة 
 ،ااستخاارا  الفساااا عةااى نطاااق ااسااا اتفاااق  الفقاار ،اانتخااار القمااا ،االم سسااات

لةسااةطة  ااحتكااار ،االاطالااة ااتساااع التفاااات المواخااا اااي  م تةاام وئااات الخااو 
اوخل ارامج التنمية اعااز الحكاماات عا  إياااا حةاال نااواة ل زماات  ،اال راك
الخااا  الاذي  يخاكةا  النسااة ا كاار ما   يويخها الخو ، ح سايما واا أاسااط التا

 .السكا 
 
  اراتاهتمكنات   م  تاانل امصار الياياا االايم  الاذ خو  الوراا وا كلال ايحي -2

عةااى  إصااراره اكمااا يحياا أزماتهاااماا  إسااقاط ا نظمااة االقيااااات المساا الة عاا  
اسااتوااك احسااتقرار الاااا ةا اا ماا  ااضااا ا ساال الكفيةااة اااالنها  السياسااا 

التاا اواا  منهاا غالياا ما  اماا  ال اارات تحقيقا  هاام  ،ااحقتصاا  ااحاتماعا
 .أانائه

 
يحيا الخوا  التا تمكنت م  تاخي  اإطالق ايل اايا م  اإلصالحات السياساية  -3

أ أواقااا ،ا  إراقاااة الااااما اخاااكل ساااةما اا وتحااات،االاساااتارية ا اايااااك لةتطاااار  ا
 .الايمقراطا وا اةاانها

 

الحاار   إلااى احنتفاضاااتال ااارات ا عنهااا  تم ضااتالقيااااات الااياااك التااا ياااعا  -4
التا تطال  اهاا  ا هاامعةى اضا الارامج اات اذ اإلارا ات التا تضم  تحقي  

اقايااا ا التصااا  لمحااااحت احتاااا  الحااراك الخااواا ماا  ااناا   ،الامااهير الخااواية
 .التا ل ال اراا وا خ ا  اةاانه  أا، المنهارك ا نظمة

 

 ،احنتفاضااات الخااوايةال ااارات ا أطةقتهااايواار  عاا  قناعتااه اااا  الخااوارات التااا  -5
ا نظمة المتسةطة ها مااعاك لتوزياز الاحااك الاطنياة اا ال كال  إزاحةانااحها وا 

 إلااىلااة تهااام امحا   مااا يسااتاعا التصااا  ،اةااا عراااا ا عةااى النطاااق الوراا
أ. ،الخو  أطيامعامل ورقة اانقسا  اي  م تةم  إلىتحايةها  أ ا عرايا  اطنيا

 

التخااريوات التااا تواازز الايمقراطيااة االحريااات ساا   إلااىياااعا الارلمانااات الورايااة  -6
م  اال تحقي  االواالة ا الحك  الرخيا ا الخفاوية ا سيااك القانا  احقاق اإلنسا  

 .وا انا  اال حاي ة ةالوراينتفاضات احا ارات الأهاام 



9 
 

 
واا إطاار  اعتمااهااياعا إلى إحيا  اتفويل أاهزك اآليات التضام  الوراا التا تا   -7

 .اال الوراية اهام توزيز التواا  اتحقي  التكامل اي  الاال الورايةااموة ال
 

لاى إي كا اعماه لةخاو  التانساا االمحاوظاة عةاى أمناه ااساتقالله ااحاتاه ايااعا  -8
مساناك الخو  التانساا احكامتاه لتاتمك  ما  تااااز كال اآل اار الساةاية االضاائقة 

 .التا يوانا منها احقتصااية
 
اقارار  ،مةاك ممةكاة الاحاري  ،المةاك حماا اا  عيساى آل  ةيفاةي م  ماااارك االلاة  -9

االلته اتخكيل لاناة االياة لتقصاا الحقاائ  ما  خ صايات االياة مرماقاة االقااال 
  .اتاصياتها االاا  اتنفيذها

 

 18/مؤ 5القرار رقم 
 حول المرأة والشباب 

 
 :المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي

، حسايما المارأك الارلمانياة،اترقية اار المارأك واا الاةااا  الورايةياعا إلى احهتما   -1
واا م تةام ا نخاطة الارلمانياة، الومل عةى تمكينها اإوساح الماال لها لةمسااهمة ا
ي م  قرار  اا  الحرمي  الخريفي  امخاركة المارأك واا عضااية ماةال الخاارى ا

 السواا ، اا اأ م  اارته القاامة. 
 
اياااعا إلااى احهتمااا  اترقيااة  ،الورايااة امناساااة حةااال عياااها ا ممااايحيااا الماارأك  -2

اارها وا م تةم اااهات الومل المانا االسياسا عار مراقاة التخريوات اإقارار 
إارا ات اتاااير التمييز اإلياااا لفائاتها )اما يزااأل ااي  ال صاصايات المحةيةاةة 

خاااااركة السياسااااية االانااااا  لكاااال اةةةااااةا االمكتساااااات الكانيةةةةااااةة وااااا ماااااال الم
 الايمقراطا .

 
احهتما  الالز  لحل لى إيةةةال  الخةةةاا  االخااات ياعةةا الارلمانات الورايةةةة إ -3

خريوات اات اذ التاااير مخكةة الاطالة اتاوير ور  الومل م   الل س  الت
 الالزمة.
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 18/مؤ6القرار رقم 
 حول القضية الفلسطينية:

 
 الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي:المؤتمر 

يذكر ااميا القرارات الصاارك ع  م تمرات احتحاا اماالسه السااقة حال القضية  .1
الفةسطينية، اي كا أنها القضية المركزياة ل ماة الوراياة، اأناه ح ساال  اح اساتقرار 
ل وا منطقة الخرق ا اساط اااا  حال عااال اخاامل لةقضاية الفةساطينية عةاى أساا

قرارات الخرعية الاالية ينها اححتالل اإلسارائيةا ايحفاظ لةخاو  الفةساطينا حقاه 
عةاااى امياااا ا راضاااا  ،، اعاصااامتها القاااالإقاماااة االتاااه المساااتقةةواااا الواااااك ا

 .1967الفةسطينية التا احتةت منذ حزيرا  

 

ي كاا أ  كال مااا قامات ااه إساارائيل احكاماتهاا المتواقااة ماا  انتهااك لحقااق الخااو   .2
فةسطينا ال ااتة، امحاالة ورضها اقائا عةى ا ر  احك  القاك الغاخمة ل  يمانح ال

احتاللها أية خرعية قانانية أا سياساية أا أ القياة، اأ  كال ماا قامات اتقاا  ااه ما  
إارا ات اما سانته اتسانه ما  تخاريوات اقاااني  تتسا  االونصارية ااإللغائياة تاااه 

لتاري ياة حغياة اااطةاة اكال مواايير الخارعية الخو  الفةسطينا احقاقاه الاطنياة اا
 الاالية اأحكامها االمااائ ا ساسية لحقاق اإلنسا .

 

ي م  كل الفواليات الرسمية االخواية م  م تمرات امنتايات امسايرات اماا يصاار  .3
عنها م  تاصيات اقرارات اإعالنات تصا  واا صاالح القضاية الفةساطينية عاماة، 

اصااة، ايهياا  اااا طرام المخاااركة، قااااك احكامااات االقااال اهايتهااا الورايااة  
احلتاازا  امااا يصااار ماا  تاصاايات اقاارارات اإعالنااات، ايناااه إلااى أ   ،ام سسااات

 المااط  الوراا أصاح أحر  عةى ا ووال منه عةى ا قاال.

 

يناااه اخااكل  ااا  امااا اااا  وااا ا يقااة ا زهاار الخااريم ااالتاصاايات الااااراك وااا  .4
االذ  عقا واا االاة قطار ما  راأ، اي كاا أهمياة  ،ع  القالالم تمر الاالا لةاواع 

الاااعاك التااا انطةقاات وااا هااذا الماا تمر االتااااه إلااى ماةاال ا ماا ، عااار الااموااة 
الوراية، االتقا  إليه اطة  تخكيل لانة تحقي  االية  اصة اااإلارا ات اإلسارائيةية 
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ذات الصةة وا القال المنتهكة لحقاق الخو  الفةسطينا القرارات الخرعية الاالية 
 اإلى اآل . 1967الوراية منذ احتاللها وا ال امل م  حزيرا  

 

إلاى اعا   - اصة وا اال الاااار الورااا  -ياعا الاماهير الوراية اقااها الفاعةة  .5
امساناك مسيرك القال الوالمية ااتااه الحااا ماا وةساطي  المحتةاة، اماا يراوقهاا ما  

أ 2012آذار  30واا ياا  ا ر  المااوا  ووالياات عةاى المساتاى الااالا  ، تضااامنا
مااا الخااو  الفةسااطينا اصاامااه عةااى ترااااه الاااطنا الااذ  توماال سااةطات اححااتالل 
أ لورااااة القااال التااا تتواار   خاارل هامااة  اإلساارائيةا عةااى انتزاعااه منااه ااعمااا

 .صهيانية تهاياية
 

6.  
اا  اإلساالما ي م  الومل الذ  قامت اه لانة القال المنا قاة عا  منظماة التوا -أ

اياعا إلى اع  كال  ،ارئاسة االلة المةك محما الساال مةك الممةكة المغراية
 ع  القال. اححتاللالاهات التا تومل عةى إزالة 

 
روااا الحصااار عاا   اسااتكمالعةااى الوماال يحااث الاااال االمنظمااات الورايااة  - 

قطاااع لةتغةاا  عةااى الصااوااات التقاااي  المساااعاات الوااةااة إلااى قطاااع غاازك ا
اخااح  ،المواخااية التااا يوااانا منهااا أهةنااا وااا القطاااع اسااا  انقطاااع الكهراااا 

 .اماااات الطاقة انق  ا ااية اا غذية

 

أك ار واعةياة امصاااقية واا إاارا ات  اات اذاالقال  احهتما ياعا الاميا إلى  .7
ايوةاا  ت يياااه الكاماال لمااااارك صاااح  السااما أمياار اعاا  صااماا القااال اأهةهااا، 

امياا  اات ااذإلى روا قضية القال إلى ماةل ا م  الاالا  ةالرامياالة قطر 
إلااارا  تحقيقااات حااال الااارائ  التااا قاماات اهااا إساارائيل اغيااة تهايااا التاااااير 
ام الفتها لقرارات الخرعية الاالية اغية تهاياا  1967عا   احتاللهاالقال منذ 
 .القال

 

ات اااذ لةكيااا  الصااهيانا ا  تفوياال المقاطوااة الورايااةياااعا الاااال الورايااة إلااى  .8
تاا م  لااه الحمايااة االاااع  ا همااقاام ااضااحة اصااارمة ضااا الاااال التااا تسااانا

اا اصااة  ،ايناخااا المنظمااات الااليااة ااإلقةيميااة ،السياسااا االوسااكر  االمااالا
 .الومل عةى حماية القال اهايتها ،اليانسكا
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مية االقارية االاالية ياعا اميا الارلمانات الاطنية االمنظمات الارلمانية اإلقةي .9
االمتم ةاااة  الكياااا  الصاااهيانا رتكاهاااا ياحنتهاكاااات الفاضاااحة التاااا إااناااة إلاااى 

 نااااا مااا  زمالئياااااعتقالهاااا لااا   رئااايل الماةااال التخاااريوا الفةساااطينا االوا
أ إااريا الماقاوا ، إضاوة إلى آحم الفةسطينيي  الموتقةي  ام  ويه  الارلمانيي  ، ا

ايحث هذه المنظمات عةى المطالاة اإطالق سراح امياا الموتقةاي  الفةساطينيي  
 .ماقم حاز  ضاها اات اذ اإلسرائيةيةوا الساا  

 

 ،اتاواتاه الماامرك ،يحيا الاهاا الرامية إلاى طاا صافحة احنقساا  الفةساطينا .10
ماا اياعا ا طرام الفةسطينية إلى تنفيذ ما تاصةت إليه م  اتفاقيات مصاالحة ا

 امااة لةمصااةحة الفةسااطينية الوةيااا، المااا  ،تسااتحقه ماا  إ ااال  انكاارا  لةااذات
تساااتاااه المرحةاااة مااا  تكااااتم اتواضاااا واااا ماااهاااة اححاااتالل ام ططاتاااه 

عةااى حقاااق الخااو  الفةسااطينا  ،اتغالااه غياار المتناااها ،التاسااوية االتهايايااة
ياة واا اي م  اخكل  اا  الاهااا المصارية االقطر اأرضه اترا ه امقاساته.

االتا ت  تتاياهاا ااالتاقيا عةاى إعاال  الااحاة ال اا  االمصاالحة هذا الماال 
 .الفةسطينية

 
ليسات وقاط ااي  الماا  االقارى  ،اأماةياعا إلى إارا  المزياا ما  عمةياات الت .11

الك  أيضا اي  القطاعات الم تةفة م  صاناعية ازراعياة  ،الوراية االفةسطينية
  .هااوها متما ةةأا قاوية اصحية ام سسات مانية 

 
 

 18/مؤ 7القرار رقم 
 حول الوضع في سورية :

 
 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي:

 

اقاااع  ، مااا أاى إلااىائ  التااا ترتكاا  احاا  الخااو  السااار ي كااا إاانتااه الخاااياك لةااار -1
حم ماا  الموتقةااي  ا عخاارات اآلالوسااكريي  ا، المااانيي  ااآلحم ماا  القتةااى االارحااى

 .ال إلى حر  أهةيهينذر االتحا ،المهاري 
 
هاذا يمار  أ   ةياا، وا سارية الناخاةلالزمة  ا م لالسياسا ها الحل الحل  أ تار يو -2

 :م   اللع  طري  ااموة الاال الوراية الحل 
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 .ااضا حا إلراقة الاما  ،أعمال الونم ا القتل كاوةالفار  لكاوة اقم ال -أ
 .ساريةالالاا ةية خ ا  الوا ا اناا تا ل خكل م  أخكال الرو  أ   -ب
عاا  المساا الي   ةلمحاسااا مسااتقةةعاا  الموتقةااي  اتخااكيل لاااا  تحقياا   اإلوااراأل -ج

 .التوذي  االممارسات الالنسانية التا اقترواهاارائ  القتل ا

 .اعا  التور  لةمتظاهري  خكالهأ ام تةمضما  حرية التظاهر السةما  -د
نيي  المتضاارري  ماا  االمساااعاات الطايااة احنسااانية إلااى الماا إيصااال ىالوماال عةاا -ه

 .الوراية االاالية اإلنسانيةاإلغا ة  الل هيئات 
 .ياعا إلى انتقال سةما لةسةطة وا ساريا -و

 

واا إصااار قارار  10/2/2012يور  ع   ياة أمةه واا إ فااق ماةال ا ما  اتااريب  -3
مناخااأ الماتما الاالا عا  التاقم ع  اذل اميا الاهااا ااكال  .لاع  المااارك الوراية

  . زمة الساريةنة اعةى اميا ا صواك إليااا حل لالاسائل الممك
 
  .ااحاتها الاطنية اسالمة أراضيها ااستقاللهاسيااك سارية ال اات اي كا  -4

 

ح سايما ماا  ،ي م  التاصيات التا اقرها ماةل ا مة الكاايتا حاال الاضاا واا سااريا -5
 ،يتوةاا  منهااا اإرسااال الاو ااات الطايااة انقاال الحاااحت الحراااة إلااى المستخاافيات الكايتيااة

االساااماح لةواااامةي  السااااريي  واااا الكايااات  ،اتنظاااي  حمةاااة تارعاااات لةخاااو  الساااار 
اياعا اميا الاةاا  الوراية إلى ات ااذ إاارا ات  .اائةه  م  النسا  اا طفالاإحضار ع

أ ك ظراوه  اعا  ترحيةه  مما ةة تتضم  مراعا  .ارعايته  أمنيا

 

ها ااعا  حقهاا المخاراع تقرارات احتحاا السااقة حال تضامنه ما سارية امسانا ي كا -6
)يانياا   حزيارا ل حتاى حاااا الراااا ما  ترااع كامال الاااح  الساار  المحتاوا اس
لتاااا ا اإلاااارا اتالمتحااااك ذات الصاااةة , ايوتاااار امياااا  ا مااا , اوقاااا لقااارارات 1967
 .لض  الااح  حغية اااطةة ام الفة لقرارات الخرعية الاالية إسرائيلات ذتها 
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 18/مؤ 8القرار رقم 
 حول التضامن مع لبنان:

 
 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي:

 
 .أانائهاي  مه ا هةا اصيغة التوايب استقرار لانا  ااحاته اسةياع   .1
 
مزارع خااوا اتاالل كفار رااع مقاامته اتحركه السياسا االااةاماسا حستياع  لانا  وا  .2

 .الغارا الاز  الةانانا المحتل م  قرية  خااا
 
الكياا  اإلازا   1701ا 425ياع  لانا  وا سويه لتنفيذ قرار  ماةل ا ما  الااالا رقا   .3

 .ااااأ  لةحااا السياسية لةانا ، احراأ ااراأ  ااقم انتهاكاتهالصهيانا 
 
أ الاانفط االغاااز، ضاام  مياهااه  .4 ياااع  لانااا  وااا سااويه حساات مار  راتااه الطايويااة، ا صاصااا

اإلقةيميااة وااا الاحاار المتاسااط، امساااناته وااا م تةاام المحاواال الااليااة الم تصااة لترسااي  
 حاااه الاحرية اماااهة ا طماع اإلسرائيةية.

 
 18/مؤ 9القرار رقم 

 حول التضامن مع السودان :
 

 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي:

ي كا اعمه القاى امساناته المتااصةة لةسااا  وا ماااهة كال ماا يتهااا ساالمته ااحاتاه  -1
اأمنااه ااسااتقراره ايواار  عاا  تضااامنه مااا السااااا  وااا اعاا  سااائر الاهاااا التااا تاااذلها 

 .حكامة السااا  إلحالل السال 
 
ما الساااا  واا ماااهاة الما امرات االتهايااات ال اراياة  يااا الت كيا عةى الاقام اقاك -2

التاا يحركهاا الكيااا  الصاهيانا مساتغالأ نفاااذه اعالقاتاه ماا اواا  اال الاااار لزعزعااة 
 .استقرار السااا  اتوري  احاك أرضه اخواه لة طر

 

حااا يور  ع  تقايره الكاير لكل الاهاا التا اذلتها الاساطة المختركة ل م  المتحاك ااإلت -3
 ،اإلوريقا اااموة الاال الوراياة امنظماة التوااا  اإلساالما إلحاالل الساال  واا الساااا 
ايقار اخكل  ا  تةك الاهاا الانا ك االم اارك التا ااذلتها االاة قطار واا ساايل التاصال 

 .إلى ا يقة الااحة لسال  ااروار
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إلاى تكااتم اهااا  ايااعا ،يور  عا  ارتياحاه لةتاقياا عةاى ا يقاة الااحاة لساال  اارواار -4
 ،اميا ا طرام لةومل عةى تنفيذها م  أال إرسا  قاعاك متينة ل م  ااحستقرار االتنمياة
اياعا ماالل الاال ا عضا  إلى حث حكاماتها عةى تقاي  الاع  الماا  االمونا  الاذ  

 .هيمّك  م  إنفاذ اتفاقيه الااحة اإطالق اهاا التنمية لةوااك ااإلقةي  إلى ساا  عها
 

يااا الت كيا عةى قراراته السااقة ايوة  ع  روضه الكامل لقرار المحكمة الانائياة الاالياة  -5
اح  و امة السيا رئيل امهارية السااا  ااوا  القياااات  2009مارل  4الصاار وا 
أ لةقااانا  الاااالا اسااااقة  طياارك وااا الوالقااات الااليااة  ،السااااانية أ واضااحا ايوتاااره  رقااا
لةساايااك الاطنيااة لامهاريااة السااااا . ايواار  عاا  اعمااه لةماقاام القااا   ساااوراأ  اانتهاكااا

اال اات الذ  ات ذه اإلتحاا اإلوريقا اااموة الاال الوراية االارلما  اإلوريقاا واا روا  
الومال عةاى إلغائاه اخاكل  إلاى، ايااعا امل ما المحكمة الانائية الاالياةالقرار ارو  التو

 .وار  انهائا غير مخراط
 

أ ماا  يوار   -6 أ ل ماة الورايااة امصااراأ هامااا أ إسااتراتيايا عاا  قناعتاه ااا   الساااا  يم اال عمقاا
، ايخايا ااالاهاا التاا تااذلها حكاماة الساااا  حقي  ا م  الغذائا لةاط  الوراامصاار ت

الكايارك وا سايل تحقي  التنمياة الخاامةة اتخاييا الانياة التحتياة ااساتغالل المااارا الطايوياة 
، اياعا إلى زياااك اتوزياز احسات مارات الوراياة واا الساااا  واا السااا التا يز ر اها 

، اوااا سااائر هااام تحقياا  ا ماا  الغااذائا المنخاااامااااحت التواااي  االصااناعة االزراعااة ا
 .المااحت الحياية ا  رى

 

 
 18/مؤ 10القرار رقم 

  حول التضامن مع العراق :
 

 الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي:  المؤتمر
 

اعااااك الومةيااة السياسااية وااا الوااراق ا ااراأل القاااات ا انايااة ماا  أرضااه  ارتطاايخاايا ا -1
 ا صااواكمكانتااه عةااى لالوااراق اإسااتوااك  ،يااةلمهااا  الاطنالاااالا اإنااااز اإلااى احسااتقرار 
احقتصاااااية ااحاتماعياااة ياااتمك  مااا  تحقيااا  التنمياااة لكاااا  ،االاالياااة ةااإلقةيميااا ةالورايااا

 .ااحزاهار
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 ،ياااي  الهامااات اإلرهاايااة التااا يتواار  لهااا المااطنااا  الوراقيااا  اااي  الحااي  اا  اار -2
  .ايوتار أ  هذه ا عمال ترما إلى زعزعة استقرار الاةا الخقي 

 
ااحاااك أراضاايه االقيااا  امساا الياته لتوزيااز  ااسااتقاللهالتااا  اساايااك الوااراق  التزامااهي كااا  -3

  .اعا  التا ل وا خئانه الاا ةية ،احاته

 
 18/مؤ 11القرار رقم 

 : ومليلية المغربيتين المحتلتين حول التضامن مع المملكة المغربية فيما يتعلق بمدينتي سبتة
 

 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي: 
 

اكااال أاهزتهاااا المغراياااة الممةكاااة ااااذلها تياااااا مسااااناته التاماااة االخاااامةة لةاهااااا التاااا   .1
وااا سااايل اسااترااع الماااينتي  المغاارايتي  المحتةتااي  ساااتة امةيةيااة االااازر ام سساااتها 
 .الاوفرية

 
يطال  الحكامة اإلساانية االخراع وا مفااضات مااخرك ماا الممةكاة المغراياة لحال هاذه   .2

أ، االتااا  ما المقترح الذ  سا  أ  تقا  اه االلة المغفار له المةك الحسا   القضية سةميا
ال انا، االراما إلى تكاي   ةية إساانية ة مغراياة مخاتركة لةتفكيار واا حال عااال اساةما 

يكاا  ما  خا نه إعاااك الحقااق الخارعية ال ااتاة لةممةكاة المغراياة واا هااتي  لهذه القضاية، 
 .الماينتي  السةياتي  اإعااتهما لةسيااك المغراية

 
 18/ مؤ 12القرار رقم 

 حول التضامن مع اليمن
 

 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي: 
 
تفااق القاا  السياساية عةاى نقال يوار ع  ارتياحاه لالناااز الاذ  حققاه الخاو  اليمناا اا .1

السااةطة سااةميا احساا  المااااارك ال ةيايااة اآليتهااا التنفيذيااة االتااا انياات الاايم  الحاار  
التااا تحقا  آمااال  اإلصاالحاتااضاوت اليمنيااي  عةاى طرياا  التغييار اإااارا   ،ا هةياة

اطماحااات الخااو  اليمنااا وااا الحريااة االكرامااة االتنميااة الخااامةة االتااااال السااةما 
 .لةسةطة
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ايااعا إلاى مسااناك  ،اعمه لةخو  اليمنا االمحاوظة عةى أمنه ااستقراره ااحاته ي كا .2
الخو  اليمنا احكامته ليتمكنا م  تاااز كل اآل ار السةاية االضاائقة احقتصاااية التاا 

 .يوانا منها
 

 18/مؤ 13القرار رقم 
 :حول مجلس التعاون الخليجي 

 

 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي: 

 
يور  ع  قةقه حستمرار التا الت اإليرانية وا الخائا  الاا ةياة لااال ماةال التوااا   -1

 ااحلتاازا ايطالاا  إياارا  اااالكم عاا  هااذه الممارسااات  ااسااتقاللها،وااا انتهاااك لساايااتها 
احال ال الواات ااالطرق ني  االماا يا  اا عارام الاالياة، امااائ حس  الاااار االقااا

اما يكفل الحفاظ عةى أما   ،القاك أا التهايا اها است اا اعا  االحاار المااخر ، السةمية
 .ااستقرار المنطقة

 
االتوااا   احلتازا ماا  ،ياع  ح  الاال وا اسات اا  الطاقاة النااياة ل غارا  الساةمية -2

مااا الاكالااة الااليااة لةطاقااة الناايااة االت كيااا عةااى الاهاااا الماذالااة لحاال أزمااة المةاام 
ااوال منطقاة ارو  كل التهايااات االحال الوساكر  الناا  اإليرانا االطرق السةمية 

منطقة  الياة ما  أساةحة الاامار الخاامل  ،اما ويها منطقة ال ةيج الوراا ،الخرق ا اسط
  .لةماا ي  الاالية انزع السالح الناا  اإلسرائيةا ااحمت الاإلزا  إسرائيل 

 
 18/مؤ 14القرار رقم 

  حول التضامن مع الصومال :
 

 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي: 
لحة ااااي  م تةااام ا طااارام يرحااا  ااااالقرارات الصااااارك عااا  مااا تمر لناااا  لةمصاااا .1

 .اااك عةى طري  حل ا زمة الصامالية، ايوتار هذه القرارات  طاك الصامالية
 
الواااال إلااى الخااو  اإلنسااانا االطاااا يطالاا  الاةاااا  الورايااة اتقاااي  الوااا  الماااا   .2

 .الصامالا لمساعاته عةى ماااهة المااعة المتفاقمة اسا  الافام المتااصل
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االاع  الغاذائا يطال  المنظمات الوراية ااإلقةيمية االاالية اتقاي  المساعاات اإلنسانية  .3
 .االطاا لماااهة آ ار النزاعات المسةحة وا الصامال

 
 

 18/مؤ 15القرار رقم 
 : حول اإلرهاب

 
 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي: 

 
ي كااا مااقاام احتحاااا الارلمااانا الوراااا حااال اإلرهااا  الااااراك وااا قاارارات ماالسااه  .1

 .ام تمراته السااقة
 
التمييااز اااي  اإلرهااا  احاا  الخااوا  وااا المقاامااة ماا  أااال تحرياار ي كااا ضاارارك  .2

أ لةماا يا  االقارارات الاالياة  .أراضيها م  اححتالل ااستوااك حقاقها المخراعة، اوقاا
كماا اعاا  ،ي م  مااوقة ا م  المتحااك عةاى ت سايل  مركاز االاا لمكاوحاة اإلرهاا كما 

 .راية السواايةعاهل الممةكة الو ،إليه  اا  الحرمي  الخريفي 
 
ي كااا أ  اححااتالل يخااكل ذراك اإلرهااا  اأاخااا أخااكاله، ايواار  عاا  إاانتااه الخاااياك  .3

 .اميا ا راضا الوراية المحتةة واإلرها  الاالة الذ  تمارسه إسرائيل 
 
ياي  اإلرها  ااميا أخكاله اصااره اممارسااته، ايااعا إلاى تضااور الاهااا الاطنياة  .4

حاا لهاذه الظااهرك ال طيارك، اضارارك تافيام مناااا تمايةاه ااإلقةيمية االاالية لاضا 
 .اتاري  اوا الفاية لةتنظيمات اإلرهااية

 
يستنكر الراط المتوما اي  اإلرها  ااإلسال ، اي  التسامح االساة ، اي كاا أ  اإلرهاا   .5

 .ح اي  له
 
الكراهيااة ا اااث الفتنااة الطائفيااة ا التحااري  عةااى  ي كااا ضاارارك منااا ا تاااري   قاوااة .6

 .ااعتاارها تخكل تراة صالحة لنما اإلرها  ا استخرائه ، الونم
 
ااماا سايحققه  ،ي نا الم تمر عةى ت سيل مركز المةك عااا   الواالما لةحااار واا وييناا .7

 .م  توزيز لةواالة االسال  االتصالح اي  الخوا 
 
التطااارات ال طياارك التااا تهاااا منطقااة الساااحل احوريقااا  يواار  عاا  قةقااه الومياا  إزا  .8

ما يهاا اساتقرار  ،اسا  تحالها إلى منطقة لةاريمة المنظمة االتهري  اانتخار ا سةحة
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المنطقااة اياااعا الماتمااا الاااالا إلااى اااذل اهااا اماااعا لةقضااا  عةااى هااذه الظااااهر 
 .ال طيرك

 
 18/مؤ 16القرار رقم 

 حول جرائم االستعمار :
 

 ؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي:الم
 

ااساتومال ةخاوا  انها   يراتهاا امصااارك إرااتهاا ا اراا لستومار حاائ  ياي  الم تمر ار
 ،ايوتار ذلك اريمة ضا اإلنسانية ح تتقاا  امرار الازم  ،الغازات السامة االتفايرات النااية

 .االتواي  عةيهاايطال  الاال التا مارست احستومار احعتذار لةخوا  المستومرك 
 

 القرارات المتعلقة بالشؤون البرلمانية 

 
 18/مؤ 17القرار رقم 

 النشاط داخل االتحاد البرلماني الدوليحول 
  

 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:

وقا واا مايناة ااسة االوخري  اوا المائة التاا ساتالاموية السالمخاركة وا كل م   -أ
ة االوخاري  اواا المائاة االاموياة الساااو ،2012ار )مايا  وا أا   أاغناا) احاكم

ي  ظ  ااتمااعياتن ،2012التا ستوقا وا كيايك )كناا  وا تخري  ا ال )أكتاار  
 .اإعااا تقارير ع  نتائاهما ،تنسيقي  لةاواا الوراية المخاركة وا كال الامويتي 

 .اراسة إمكانية إاراأل اناا طارئة وا ااال أعمال كل م  الامويتي  -ب
التخاار اي  الاواا الوراية لمل  الخااغر ال اصة االماماعة الوراية وا هيئاات  -ج

 .احتحاا الارلمانا الاالا
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 18/مؤ 18القرار رقم 
  : العربي –التعاون البرلماني اإلفريقي حول 

 
 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:

 
 : التنسي  ما ا مانة الوامة لالتحاا الارلمانا اإلوريقا م  اال .1
 

o الوراا  -لةم تمر الارلمانا احوريقا  عقا ااتماع لانة المتااوة.  
o تحااايات الوالمااة اأ رهااا عةااى  ": تنظااي  النااااك الارلمانيااة المخااتركة حااال

  " ال قاوات الاطنية وا إوريقيا االوال  الوراا
o  الوراااا ال الااث عخاار وااا  – اإلوريقاااالتحضااير حنوقاااا الماا تمر الارلمااانا

 .إحاى الاةاا  الوراية
 

تحسااي  عمةيااة التنسااي  اااي  الاواااا الارلمانيااة الورايااة ااإلوريقيااة المخاااركة وااا  .2
 .امويات احتحاا الارلمانا الاالا

 .وا الم تمرات النظامية لالتحااي تااال الزيارات  .3
 .تسايا المساهمة المالية السناية لالتحاا الارلمانا اإلوريقا .4

 
 18/مؤ 19القرار رقم 

 : العالقات مع البرلمانات والمنظمات األخرىحول 
 

 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:
 

اإلسااالما  التوااا توزياز الوالقاة ماا اتحااا ارلماناات الااال ا عضاا  واا منظماة  .1
 .االمخاركة وا أنخطته اتنسي  مااقم الارلمانات الوراية ا عضا  ويه

اتنساي  مااقام المااالل  ا سايايةالمخاركة وا ااتماعات رااطة ارلمانات الاال  .2
 .الوراية وا ااتماعاتها

 .السنا  لةاموية الارلمانية لةاحر المتاسطالمخاركة وا احاتماع  .3
 .متاسطية – اراااتماعات الاموية الارلمانية ا  المخاركة وا .4
، ا اموياة المخاركة وا ااتماعات ماةل التواا  ال ةياا ااتحاا المغر  الوراا .5

 .ا منا  الوامي  لةارلمانات الوراية
 .ك ا مريكيةالمخاركة وا الم تمر السنا  لمخرعا الاحيات المتحا .6
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 18/مؤ 20القرار رقم 
 اجتماع اللجنة المالية واالقتصادية في االتحاد :حول 

 
 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:

 
وااا امهاريااة السااااا  خااهر أيااار لةانااة الماليااة ااحقتصااااية وااا احتحاااا  ااا  عقااا ااتماااع 

 اذلك لةاحث وا الماضاعي  التاليي :  ،2012)مايا  

 الاطالة: ا ساا  اآليات الوالأل. -أ
 تنايا مصاار التمايل لميزانية احتحاا الارلمانا الوراا.  -ب

االطة  الى اميا الخو  احعضا  وا احتحاا تقاي  أاراق عمل تتوة  
أ.   االماضاعي  المذكاري  آنفا

 
 

 18/مؤ 21القرار رقم 
 2011لعام  التقرير المالي حول

 
 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:

 
 االمتضمةةةةة :  2011المااوقة عةى التقرير المالا لوا   (1
 . مذكرك ا مانة الوامة لالتحاا اما ويها:1

   ااحر أمريكا.721,347االاالغة )  2011النفقات التا صروت  الل عا   -أ
  ااحر 867,517االاالغاة )  2011ةت  االل عاا  إامالا اإليرااات التا حصا -ب

 أمريكا االمكانة م  :
الاالغاااة  2011اإليااارااات المحصاااةة مااا  مسااااهمات الخاااو  الارلمانياااة لواااا   -

   ااحر أمريكا.862,400)

اماا قاال االاالغاة  2010اإليرااات المحصةة م  ايا  الخو  الارلمانية لواا   -
   ااحر أمريكا.6,500)
المحصاااةة مااا  ااراات أ ااارى )الفاائاااا الاائناااة اوراقاااات تحايااال اإليااارااات  -

 .  ااحر أمريكا1,383 -  االاالغة )-ماينة–عمالت 
  ااحر أمريكااااا إلااااى حسااااا  383,370تحاياااال اواااار الاااااارك الحاليااااة الاااااال  ) -أل

 اححتياطا الوا .
 
 .31/12/2011المااوقة عةى الايانات الحسااية ال تامية لالتحاا كما ها وا . 2
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 .2011. تقرير ماق  الحسااات لوا  3
اتصافية الماااااات ال ااتااة  ،12. قائماة الماااااات ال ااتاة كماا ارات وااا الكخام رقا  4

 غير الصالحة لالستومال او  اإلارا ات ا صالية.
 

  69,769ت صي  الماال  المتاقية م  الرصيا النقا  ال ا  انااك القاال االااال  ) (2
مريكا لتنظي  نااك حال احستيطا  وا ا راضا الوراياة المحتةاة واا وةساطي  ااحر أ

 .2012االااح ، امطالاة إحاى الخو  الارلمانية استضاوة هذه النااك  الل عا  
 

 المااوقة عةى التقرير المقا  حال مخراع انا  المقر الاائ  لالتحاا اامخ  االمتضم : (3
 لالتحاا.مذكرك ا مانة الوامة أ  ة 

   ة تقرير ماق  الحسااات.
 

 18/مؤ 22القرار رقم 
 2201لعام  خطة عمل االتحادحول 

 
 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:

 
 ،كمااا ارات وااا مااذكرك ا مانااة الوامااة 2012المااوقااة عةااى  طااة عماال احتحاااا لوااا  

اروااا مااذكرك تاضاايح  .اتنفيااذ مااا ارا ويهااا ماا  مااااارات وااا حااااا الساايالة الماليااة المتاااورك
لةارامج اا نخطة االفواليات التا ت ا  ا هااام  االل احاتمااع المقارر عقااه لةاناة الخا ا  

لمناقخااة ماضاااع الاطالااة  15/5/2012الماليااة ااحقتصااااية وااا ال رطااا  /السااااا  اتاااريب 
 مايل لماازنة احتحاا الارلمانا الوراا.امصاار الت

 
 18/مؤ 23القرار رقم 

 
 2201مشروع موازنة االتحاد لعام حول 

 
 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:

 

االاالغااة  2012المااوقااة عةااى احعتمااااات المرصااااك وااا مخااراع ماازنااة احتحاااا لةوااا   -1
امائاة ااحر أمريكاا  اوقاا لةاااال  ألام  وقط مةيا  امائة استة استا  1,166,100)

  .1المرو  اهذا التقرير) ااال رق  
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عضااا  وااا إقارار النساا  المقترحاة لتازيااا احعتماااا المرصااا عةااى الخااو  الارلمانياة ا  -2
أ لةااااال المرواا  اهااذا التقرياار ) ااااال رقاا    . امطالاااة الخااو  الارلمانيااة 2احتحاااا اوقااا

ااإلسراع وا اوا مسااهماتها حتاى يتسانى لالتحااا الاواا  االتزاماتاه ال ماناة الواماة القياا  
 .أنخطتهاااااااتها امااصةة 

 
اما قال اوقا لةااال المروا  اماذكرك  2011مطالاة الخو  الارلمانية الماينة اايا  عا  ة  3 

  ،  لتسايا ما عةيها م  مستحقات وا أقر  اقت.2-2ا مانة الوامة لالتحاا ) ااال رق  
 
المااوقة عةى تكةيم المحاس  القانانا الاكتار محا الاي  حمزك اتاقي  حسااات احتحااا  -4

 .2012لةوا  / 
 
أ لمي ااق احتحااا ة تكةيم ا مي  الوا  لالتحاا الارلماانا  5 الورااا اتنفياذ أحكاا  الماازناة اوقاا

 اأنظمته الناوذك.
 

 18/مؤ 24القرار رقم 
 حول توجيه الشكر الى جهاز األمانة العامة لالتحاد

  
 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:

 
الخكر اال نا  إلى اهااز ا ماناة الواماة لالتحااا اعةاى رأساه ا ماي  الواا  عةاى تاايه 

الاهاا الماذالة وا تنفيذ قرارات م تمرات احتحاا ااإلعااا الايا لةا اائ  اتقااي  الماازناات 
 سياسة ترخيا النفقات. اإتااعا سةا  عةما، 

 
 

*  *  * 
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 كذلك قرر المؤتمر توجيه برقية الشكر التالية الى معالي األستاذ 

  أحمد عبد العزيز السعدون، رئيس مجلس األمة الكويتي

 

 معالي األخ الفاضل أحمد عبد العزيز السعدون المحترم 

 رئيس المؤتمر ، رئيس مجلس األمة الكويتي

 

العربية والمنظمات  الدولنتشرف، نحن رؤساء المجالس النيابية والبرلمانية في 

لالتحاد البرلماني العربي  عشر إلقليمية المشاركين في أعمال المؤتمر الثامنالبرلمانية ا

أن يتقدموا لمعاليكم  2012مارس  6-5هـ الموافق 1433ربيع اآلخر  13-12خالل الفترة 

كر واالمتنان بأسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة انعقاد المؤتمر بالكويت معبرين عن الش

 على ما لقيه المشاركون من حفاوة واستقبال وكرم الضيافة وطيب اإلقامة. 

كما يشيدون بحسن اإلعداد والتحضير والدور الذي قمتم به في ترؤس اعمال 

العامة  واألمانةالمؤتمر، معربين عن عميق شكرنا لكم وألعضاء الوفد البرلماني الكويتي 

ه من جهود متميزة ساهمت في إنجاح أعمال المؤتمر وتحقيق مة على ما قاموا بلس األجلم

 أهدافه. 

بحانه وتعالى ان يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه خير وطنكم العزيز سداعين هللا 

 وأبنائه االوفياء. 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 

 6/3/2012الكويت في 

 18البرلمانيون المشاركون في المؤتمر 

 رلماني العربيلالتحاد الب
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