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 الختامي الدوحة بيان

 

    
 ،أمير دولة قطر ،خليفة آل ثانيالشيخ حمد بن  ولحضرة صاحب السمتحت الرعاية السامية          

عاصمة دولة قطر الشقيقة في  ،وبدعوة كريمة من مجلس الشورى القطري جرت في مدينة الدوحة
 .تحاد البرلماني العربيعات المؤتمر السابع عشر لالماجتا 2011شباط/فبراير/ 8-7الفترة من 
  

 :عب البرلمانية في البلدان اآلتيةالمؤتمر وفود تمثل الش أعمالشاركت في 

  
  .المملكة األردنية الهاشمية -1
  .دولة اإلمارات العربية المتحدة -2

  .مملكة البحرين -3

 .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -4

  .جمهورية جيبوتي -5

  .المملكة العربية السعودية -6

 .جمهورية السودان -7

  .السوريةالجمهورية العربية  -8

  .جمهورية الصومال -9

  .جمهورية العراق -10

 .سلطنة عمان -11

  .دولة فلسطين -12

   .دولة قطر -13

 .المتحدة جمهورية جزر القمر  -14

  .دولة الكويت -15

  .الجمهورية اللبنانية -16

  .جمهورية مصر العربية -17

  .ة المغربيةالمملك -18

 .ةتانييموراإلسالمية الالجمهورية  -19

  .الجمهورية اليمنية -20

 
   :المنظمات التالية والمؤتمر بصفة مراقب ممثل وشارك في أعمال

 
 . البرلمان العربي االنتقالي -

 . جلس الشورى التحاد المغرب العربيم -

 رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة لها في إفريقيا والعالم العربي. -

 .مجلس التعاون لدول الخليج العربي -

  .اإلسالمياتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر  -
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 .االتحاد البرلماني الدولي -
  UNDPبرنامج األمم المتحدة االنمائي  -

 االتحاد البرلماني اإلفريقي. -
  .( NCSLالمؤتمر الوطني لمشرعي الواليات المتحدة األمريكية ) -

 

 

 :حفل االفتتاح
 

السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي في فندق شيراتون بالعاصمة  مؤتمرجرى حفل افتتاح ال
كلمة  إلىالمؤتمر  أعضاءثم استمع  ،يات من الذكر الحكيمابتدأ الحفل بتالوة آلو.الدوحة القطرية

 إلىالذي وجه الشكر  ،رئيس مجلس الشورى القطري ،معالي االستاذ محمد بن مبارك الخليفي
كما  .المؤتمر أعمالعلى رعايته  ،أمير دولة قطر ،بن خليفة آل ثاني حمد الشيخ والسم صاحب

ان القضية  إلىشار السيد الخليفي في كلمته أو .رحب بالبرلمانيين المشاركين في اجتماعات الدوحة
الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي صعب تتطلب منا مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ االجراءات 

كذلك و ،الممارسات العدوانية اإلسرائيلية ألبشعالفلسطيني الذي يتعرض  الالزمة لحماية الشعب
 . السعي لرفح الحصار الجائر عن غزة

 
، ضايا المطروحة على المستوى الدوليالق أهمقضية حقوق اإلنسان من  أنأكد السيد الخليفي و
 .التقدمولمدى التطور  ا  تعتبر اآلن مقياسو
 
،  رئيس رئيس االتحاد البرلماني العربي ،خ سليم الزعنونمعالي األ أيضاتحدث في جلسة االفتتاح و

وحكومة  ا  مجلسا  وأمير ،دولة قطر إلىالذي استهل كلمته بتوجيه الشكر  ،المجلس الوطني الفلسطيني
ثم قدم السيد .التسهيالت الجمة التي وفرت لهموعلى الحفاوة الذي استقبل بها اعضاء المؤتمر  شعبا  و

ناول فيه بصورة أساسية عرضا  الجتماعات اللجنة التنفيذية ولنشاط رئيس تقرير موجزا  الزعنون ت
 .وقد وافق المؤتمر على هذا التقرير .االتحاد خالل العام الماضي

 
 جدول األعمال  –المؤتمر  رئيسانتخاب –جلسات العمل 

 
 فـي بدايـة جلسـة العمـل األولـى تم انتخاب:

 

  رئيس مجلس الشورى القطري رئيسا  للمؤتمر ،بن مبارك الخليفيمعالي االستاذ محمد. 
 

كذلك تم في جلسة العمل األولى أعالن أنتقال رئاسة االتحاد البرلماني العربي من الشعبة الفلسطينية 
رئيس مجلس  ،بشخص رئيسها معالي االستاذ محمد بن مبارك الخليفي ،إلى الشعبة القطرية

 ،لالتحاده اللجنة التنفيذية حتترقاثم وافق المؤتمر على جدول األعمال الذي  ،الشورى القطري
 والذي تضمن البنود اآلتية :

 
 .السر( أمين ،نائب الرئيس ،)الرئيس انتخاب مكتب المؤتمر .1
 .إقرار جدول األعمال .2
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 .منذ المؤتمر السادس عشر اللجنة التنفيذية نشاطوه عن نشاط االتحاد رئيستقرير  .3

 .عشر السادستقرير األمين العام حول أوضاع االتحاد وأنشطته منذ المؤتمر  .4

 .انتقال الرئاسة .5

 ،مداخالت السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود حول الوضع العربي الراهن .6
ضمان االستقرار وتعزيزه و استعادة التضامن العربيفي ودور البرلمانيين العرب 
  .يةالداخلي لجميع البلدان العرب

دورهما في عملية التنمية المستدامة في و اإلنسانحماية حقوق وتعزيز الديمقراطية  .7
 .الوطن العربي

 :النشاط الدولي واإلقليمي لإلتحاد .8

 :ماعات اللجان الدائمة في االتحاداجت .9

 ون السياسية والعالقات البرلمانيةؤلجنة الش. 

 ون المالية واالقتصاديةؤلجنة الش. 
 .م2011لعام خطة عمل االتحاد  .10

 :الشؤون المالية .11

 .م2010الحساب الختامي لعام  -أ
 .م2011ميزانية االتحاد لعام  -ب

 .المقر الجديد لإلتحاد البرلماني العربي .12
 .ن األمين العاميتعي .13

 

السيد نور  ،لالتحادالمقدم من األمين العام تقرير ال إلىقرار جدول األعمال استمع المؤتمر إبعد  
عشر  السادسالماضي منذ المؤتمر  خالل العام وأنشطته الدين بوشكوج حول أوضاع االتحاد

 وتمت الموافقة على التقرير  ،الذي عقد في القاهرةلإلتحاد 
  

 نمداخالت السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود الذي إلىثم انتقل المؤتمر لالستماع   
كما أستمع  .تناولوا األوضاع العربية الراهنة والبنود األخرى المدرجة في جدول أعمال المؤتمر

 .حضروا بصفة مراقبين نكلمات ممثلي المنظمات الشقيقة والصديقة الذي إلىأعضاء المؤتمر 
 

وشكوج العام السيد نور الدين ب األمينين يعادة تعإ باإلجماعوخالل الجلسة الثانية قرر المؤتمر 
وذلك  ،وفقا  لميثاق االتحاد ،سنوات القادمة أربعامينا  عاما  لالتحاد البرلماني العربي لفترة 

 .2011اعتبارا  من نهاية مدته الحالية في تموز )يوليو( 
 : ن هماقام بتشكيل  لجنتيوكان المؤتمر قد 

 لجنة الشؤون السياسية والعالقات البرلمانية. 

  واالقتصاديةالمالية الشؤون لجنة. 

 
ناقشت بنود ومقررا  وانتخبت كل لجنة رئيسا  و ،ان خالل انعقاد المؤتمرنتقد اجتمعت اللجو 

توصياتها التي عرضت على وتقاريرها  أعدتو ،في نطاق اختصاصها الواقعة األعمالجدول 
 .تمت الموافقة عليهاوالمؤتمر في جلسته الختامية 
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 ،حمد بن خليفة آل ثانيالشيخ  وصاحب السم إلىامتنان وكما قرر المؤتمر توجيه برقية شكر 
التسهيالت الجمة التي قدمت وعلى حسن الوفادة والمؤتمر  أعمالعلى رعايته  ،دولة قطر أمير

 .للمشاركين في المؤتمر
 

 البرلماني العربي:وفيما يلي عرض للقرارت التي اتخذها المؤتمر السابع عشر لالتحاد 
 

 17/ مؤ 1القرار رقم 
 

 الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني:وحول برقية الشكر الموجهة إلى صاحب السم
 

الشيخ حمد بن خليفة آل  وقرر المؤتمر توجيه برقية الشكر واالمتنان التالية إلى صاحب السم
 : ، أمير دولة قطرثاني

 

 الشيخ وحضرة صاحب السم

 حمد بن خليفة آل ثاني المحترم

 أمير دولة قطر

 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، 

يشرفنا ويسعدنا، نحن البرلمانيين العرب المجتمعين في دوحة الخير في إطار    

المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي، أن نتقدم لسموكم بأصدق عبارات 

الشكر والتقدير على رعايتكم السامية ألعمال مؤتمرنا وعلى كل ما غمرتمونا به من 

ة في ظل أجواء مريحة مكنت جميع المشاركين حسن استقبال وجميل وفادة وكرم ضياف

في أعمال المؤتمر من التعبير عن آرائهم ودراسة كل البنود المدرجة ضمن جدول 

 أعمال هذه الدورة.

إن البرلمانيين العرب، وهم يختمون أعمال مؤتمرهم السابع عشر ال يسعهم إال أن    

يرفعوا لسموكم آيات إعجابهم الشديد بكل ما تحقق لدولة قطر الشقيقة من تقدم ورقي 

وازدهار تحت قيادتكم الرشيدة كما يدعون المولى العلي القدير أن يديم عليكم نعمة 

ا عملكم الدؤوب لفائدة دولة قطر الشقيقة وأمتكم العربية الصحة والعافية حتى تواصلو

بن حمد آل  ولي عهدكم األمين الشيخ تميم والمجيدة ويحفظكم سبحانه وتعالى، في سم

 ثاني، آملين من سموكم مواصلة جهودكم الحثيثة في تعزيز التضامن العربي.

 

 ابع عشر الس المؤتمر ن العرب المشاركون في أعماليالبرلمان

 8/2/2011-7 ةالدوح -لالتحاد البرلماني العربي
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 17/مؤ 2القرار رقم 
  انتقال الرئاسةحول 

 
تنفيذا  ألحكام ميثاق االتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي تنتقل رئاسة االتحاد البرلماني 

الشعبة البرلمانية القطرية، بشخص رئيسها معالي  إلىالعربي من الشعبة البرلمانية الفلسطينية 
 السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى القطري.

 
   17/ مؤ/3القرار رقم 

 حول تقرير الرئيس 
 

الموافقة على التقرير الذي قدمه معالي األخ سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، 
 رئيس االتحاد البرلماني العربي، حول أنشطة اللجنة التنفيذية ونشاط رئيس االتحاد. 

 
 17/مؤ 4القرار رقم 

 حول تقرير األمين العام 
 

الذي قدمه السيد نور الدين بوشكوج، األمين العام لالتحاد حول أوضاع الموافقة على التقرير 
 االتحاد وأنشطته منذ المؤتمر السادس عشر لالتحاد في القاهرة. 

 
 

 17 /مؤ5القرار رقم 
 حول تعيين األمين العام 

 
باإلجماع على إعادة تعيين السيد نور الدين بوشكوج في منصب األمين العام لالتحاد  ةالموافق

 . 2011لفترة أربع سنوات قادمة،اعتبارا  من نهاية مدته الحالية في تموز )يوليو( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 

 السياسية القرارات

 

 17/مؤ 6القرار رقم 

 حول األوضاع العربية الراهنة : 

 

 لالتحاد البرلماني العربي : المؤتمر السابع عشر

 

ويتمنى أن يتمكن من النهوض بمسؤوليات بناء دولة  ،يوجه التحية للشعب التونسي الشقيق .1

 اإلنسان،احترام حقوق ، وتعميق الديمقراطيةو ،القانون المرتكزة على توسيع المشاركة

 .النهوض االقتصاديو

 ،يعلن تضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها .2

بضمان تجاوزه لهذه المرحلة الحرجة  تانكفيل عراقة الشعب المصريو أصالة أنيؤكد و

 .االجتماعيواالقتصادي وووضع األسس الكفيلة بنهوضه السياسي  ،وأمنهاستعادة استقراره و

محاولة توجيه النظام ويدين التدخالت األجنبية في الشؤون الداخلية لمختلف األقطار العربية  .3

 .السياسي العربي

الحريات والمساواة والعدالة  مبادئاحترام والوطن العربي  ترسيخ الحكم الرشيد في و إلىيدع .4

 .القانونيةوالرأي بكل الوسائل المشروعة  وإبداءالعامة 

 

 17/مؤ 7القرار رقم 

 حول التضامن العربي

 المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي، 

 قرارات جميع مؤتمراته السابقة حول التضامن العربي :  مؤكدا  

عن قناعته الراسخة بأن التضامن العربي يشكل القاعدة األساسية التي ال غنى عنها  يُعرب .1

وتوفير مقومات  ،لتعزيز قدرات الدول العربية، واألداة الفعالة لتوحيد طاقات األمة العربية
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وتعزيز المكانة الدولية لجميع  ،التنمية الشاملة، وتطوير الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان

  .لعربيةالدول ا

يعرب عن قناعته أيضا  بالترابط الوثيق بين مستقبل األمن الوطني لكل دولة عربية  .2

ومستقبل األمن القومي العربي، ويشدد على ضرورة إعطاء األولوية لألمن القومي 

الجماعي العربي في جميع النشاطات والتحركات التي يقوم بها القادة العرب والحكومات 

 .األصعدةولمستويات والمنظمات العربية على جميع ا

وتكثيف  ،يؤكد ضرورة تحييد العالقات العربية عن الخالفات السياسية بين الدول الشقيقة .3

الزيارات واللقاءات البرلمانية العربية بغض النظر عن الخالفات السياسية مما يساعد على 

 .تخفيف االحتقان السياسي وكسر حدة الخالفات العربية

تحديث والتطوير في الوطن العربي بما يكفل تعزيز الممارسة يحث على مواصلة مسيرة ال .4

وترسيخ قيم المواطنة والثقافة الديمقراطية وترقية  ،وتوسيع المشاركة السياسية ،الديمقراطية

 ،حقوق اإلنسان وإفساح المجال للمجتمع المدني ليمارس دوره في عملية بناء المجتمع

  .مجاالت الحياة العامة كافةوتمكين المرأة من القيام بدور بارز في 

دراسة األحداث التي تمر بها المنطقة يناشد القمة العربية القادمة التي ستعقد في بغداد  .5

انطالقا  من  ،مرنة لضمان االستقرار الداخلي في البلدان العربية إستراتيجيةوضع العربية و

 مبادئ التضامن العربي والتعاون الشامل بين البلدان الشقيقة.

إنشاء لجنة من رؤساء البرلمانات والمجالس العربية برئاسة رئيس االتحاد، تكلف  إلى وعيد .6

القضايا  تسويةالعربية و –العالقات العربية الثقة في باتخاذ المبادرات فيما يتعلق بتعزيز 

 العربية الخالفية.

 

 17/ مؤ 8القرار رقم 

 حول القضية الفلسطينية – ثالثا  

 

 المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي، 

 

ر بجميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات االتحاد ومجالسه السابقة حول القضية الفلسطينية، يذك   .1

ويؤكد أنها القضية المركزية لألمة العربية، وأنه ال سالم وال استقرار في منطقة الشرق األوسط 
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ينهي  ،على أساس قرارات الشرعية الدولية ،نيةبدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطي

االحتالل اإلسرائيلي  ويحفظ للشعب الفلسطيني حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة، 

 .1967الفلسطينية التي احتلت منذ حزيران )يونيو( األراضيعلى جميع ، وعاصمتها القدس

لة لفرض األمر الواقع على يجدد رفضه وإدانته لكل ما قامت وتقوم به إسرائيل من محاو .2

بتغيير وضعها الديمغرافي عن طريق االستمرار في  ،والقدس خاصة ،المناطق الفلسطينية عامة

وتهجير السكان وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم  ،وبناء جدار الفصل العنصري ،االستيطان

وتقطيع أوصال األراضي الفلسطينية المحتلة، وعزل القدس عن محيطها العربي، وإجراء 

حفريات أسفل الحرم القدسي الشريف وفي محيطه بهدف خلخلة أساساته تمهيدا  النهياره وإقامة 

كومات العربية كافة الى الوفاء المؤتمر الح ويدعوما يسمى بهيكل سليمان على أنقاضه. 

)مارس(  آذارفقا  لقرار القمة العربية في سرت في و ،أهلهاوبالتزاماتها لدعم صمود القدس 

2010. 

بما يمثله  ،إلى ما قامت به إسرائيل من هدم لفندق شبرد في القدس ،بشكل خاص ،يلفت النظر .3

لحسيني مفتي فلسطين السابق يلتقي من رمزية فلسطينية كونه كان مقرا  للمرحوم الحاج أمين ا

فيه مع رجاالت فلسطين ومجاهديها، وما تسعى إليه للسيطرة على منازل مواطنين مقدسيين في 

منطقة الشيخ جراح وحي سلوان وغيرها من األحياء المقدسية في إطار سياساتها الهادفة إلى 

ين، بمن فيهم نواب عن يمقدس وإبعاد، تهويد القدس بالكامل وإخراجها من أية حلول مستقبلية

ما تتعرض له من و ،عقد جلسة خاصة لالتحاد لمناقشة موضوع القدس إلى ويدعو .القدس

 .اإلسالميةطمس هويتها العربية وثمة لتهويدها آ إسرائيليةمحاوالت ومخاطر 

يثمن عاليا  تنامي التوجه الدولي لالعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من  .4

من مائة دولة سبق ان  أكثر إلى إضافة، والمتمثل بقيام عشر دول بذلك 1967حزيران 

تتابع االعترافات لما لذلك من تأثير حاسم ويأمل أن  ،1988اعترفت بدولة فلسطين منذ عام 

 واع في منطقتنا وإرجاع القضية الفلسطينية إلى حضنها الدولي. كما يدععلى مجريات الصر

بدولة فلسطين  ،االعتراف تأكيدو أ ،الضغط على حكوماتها لالعتراف إلىجميع برلمانات العالم 

األمم المتحدة لالعتراف بها  إلىالذهاب دعم توجهها بو 1967ع من حزيران على حدود الراب

 .عضوا  كامل العضوية في المنظمة الدولية
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يؤكد على ضرورة تضافر الجهد العربي الرسمي والشعبي في دعم  طرح قضية االستيطان  .5

اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة على مجلس األمن الدولي إلنجاح استصدار قرار 

عمال  غير شرعي يتعارض مع أحكام  هباعتبار ،ن اإلسرائيلييؤكد إدانة مجلس األمن لالستيطا

 قائم منه. والقانون الدولي مما يوجب على إسرائيل، دولة االحتالل، التوقف عنه وإزالة ما ه

يندد بتقاعس المجتمع   قطاع غزة  كما  عنفي كسر الحصار  باإلسهاميطالب البلدان العربية   .6

ما رفع حصارها الجائر على قطاع غزة لالدولي في فرض إرادته على إسرائيل وإجبارها على 

وما يؤدي إليه من أوضاع متردية على جميع المستويات المعيشية والصحية  ،يسببه من معاناة

ميع األسرى اإلفراج الفوري عن جفتح المعابر  فورا  ووبرفع الحصار واالجتماعية، ويطالب 

 بمن فيهم البرلمانيون. ،والمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية

يناشد جميع أبناء األمتين العربية واإلسالمية وجميع محبي السالم في العالم تكثيف جهودهم  .7

 ،نضاله العادل بقيادة منظمة التحرير الفلسطينيةومقاومته الباسلة ولدعم الشعب الفلسطيني 

بما يعزز من صموده وتشبثه بأرضه والوقوف في   ،الوحيد للشعب الفلسطينيوالشرعي الممثل 

وجه المخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس والقفز على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب 

 الفلسطيني.

األجراء من خرق  يمثله هذا لما ،يهودية الدولة إلعالن يةين التوجهات والممارسات اإلسرائيليد .8

فاضح لجميع قرارات الشرعية الدولية وتهديد حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الشتات 

 .في العودة إلى وطنه

جميع فصائل العمل  ويعرب عن قلقه البالغ لالنقسام  الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، ويدع .9

دق إلى إعادة اللحمة والتوجه الصا الفلسطيني وقواه الفاعلة إلى االرتقاء إلى مستوى األحداث،

وحيد لمواجهة التطرف والتعنت اإلسرائيلي، والوقوف في وجه بين صفوفها كطريق 

 المخططات اإلسرائيلية  الهادفة إلى قضم األرض الفلسطينية وتضييع حقوق الشعب الفلسطيني.
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 17/مؤ 9القرار رقم 

 : حول الوضع في السودان

 

 المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي، 

 

 يقدرو ،إرادته الوطنية واستقاللوأمنه يعرب عن تضامنه مع السودان ودفاعه عن سيادته  .1

للقضايا  ةسريع ولالسالم الشامل وإيجاد حل حكومته من أجل تطبيق اتفاقية بذلتهاالجهود التي 

 .والتنميةاالستقرار  التي تعيق تقدم البالد على طريق

 بجنوب المصير تقرير حق استفتاء بنتائجوقبولها  السودانية الحكومة التزاميجدد إشادته ب .2

مؤكدا  دعمه لجهود  ،استحقاقاته أهم وأحد الشامل السالم باتفاق قطع لعهد وفاء   لكونه السودان

 .العالقةفي القضايا  بنود من تبقى ما إلنفاذ المشترك الجادة للعمل عياالسالسودان 

يؤكد احترامه لرغبة حكومة السودان في إقامة عالقة تعاون وحسن جوار وتكامل مع الدولة  .3

نا على أهمية بناء جسر من الثقة والدعم حتى يتمكن أبناء الجنوب من توفيق الوليدة مؤم  

 .أوضاعهم وبناء دولة آمنة مستقرة وراشدة

الجامعة و ،األمم المتحدةو ،االتحاد اإلفريقيو ،الشقيقةبذلها دولة قطر تيشيد بالجهود التي  .4

مساعيها من أجل تحقيق السالم في لالصديقة،  والدول ،ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،العربية

 حلإلى م إلى العملية التفاوضية وصوال  ويحث األطراف غير المشاركة على االنضما دارفور،

 .سلمي ينهي األزمة في دارفور

يعتبره و ،السودان السيد رئيس جمهورية بحقبشكل قاطع قرار المحكمة الجنائية الدولية  يرفض .5

ويمثل سابقة  فاضحا  للقانون الدولي، وانتهاكا  سافرا  للسيادة الوطنية لجمهورية السودان خرقا  

ويعضد بقوة الموقف الصلب الذي .خطيرة في العالقات الدولية، ويطالب تبعا  لذلك بإلغائه

 ل األفريقية من المحكمة الجنائية.ذته الدواتخ

تتعمد  تنتهجها بعض الدول والمؤسسات الدولية التي  يدين سياسة المعايير المزدوجة التي .6

دول أخرى تنتهك عن الطرف وتغض ومخالفته ضد بعض الدول  استغالل القانون الدولي

 .الجرائم القانون اإلنساني الدولي وترتكب أبشع
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 17/مؤ 10القرار رقم 

 : حول التضامن مع سورية

 

 المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي، 

 

دعم حقها المشروع  في استرجاع كامل الجوالن ويؤكد تضامنه مع سورية ومساندتها  

م، وفقا  لقرارات األمم المتحدة ذات 1967السوري المحتل حتى حدود الرابع من حزيران )يونيو( 

الصلة، ويعتبر جميع اإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم الجوالن السوري الغية وباطلة 

فه إلى جانب سورية الشقيقة في جهودها الداعمة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، كما يؤكد وقو

 للمقاومة. 

 

 17/مؤ 11القرار رقم 

 : حول التضامن مع لبنان

 

 المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي،

  

 دعم استقرار لبنان ووحدته وسالمه األهلي وصيغة التعايش مع أبنائه.ي .1

ترسيخ الوفاق الوطني وفي لبنان تعمل على تعزيز الحوار دعم قيام حكومة إنقاذ وطني ي .2

 ..النهوض االقتصاديو

دعم لبنان في مقاومته وتحركه السياسي والدبلوماسي الستكمال تحرير مزارع شبعا وتالل كفر ي .3

 شوبا.

 إسرائيل إلزامو 1701و 425دعم لبنان في سعيه لتنفيذ قراري مجلس األمن الدولي رقم ي .4

 .جوا  وبرا  وبحرا   ،ا للحدود السياسية للبنانبوقف انتهاكاته

 اإلقليميةضمن مياهه  ،الغازوخصوصا  النفط و ،دعم لبنان في سعيه الستثمار ثروته الطبيعيةي .5

دوده البحرية مساندته في مختلف المحافل الدولية المختصة لترسيم حو ،في البحر المتوسط

 .ةسرائيليبمواجهة األطماع اإل
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 17/مؤ 12القرار رقم 

 حول التضامن مع العراق

 

 المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي، 

 

 ،شعبهوالتي تستهدف العراق  اإلرهابية األعماليدين جميع و ،يؤكد تضامنه مع العراق الشقيق .1

 .عدم التدخل في شؤونه الداخليةو استقاللهويطالب باحترام سيادة العراق و

نجاح و ،للظروف الصعبة التي مرت به في السنوات الماضيةتجاوزه ونجاح العراق  يحيي .2

تعزيز دور مجلس النواب العراقي و ألخيرةاسيما االنتخابات التشريعية ة التجربته الديمقراطي

 .في الحياة السياسية

يشيد بجهود الحكومة الجديدة بالتعاون مع مجلس النواب في ترسيخ وحدة الشعب العراقي  .3

 .الدوليو اإلقليميااليجابي على المستويين واستعادة العراق لدوره الفاعل و

 

 17/مؤ 13القرار رقم 

 : حول التضامن مع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي، 

 

طنب الكبرى  ،يدعم حق دولة األمارات العربية المتحدة الكامل والمشروع على جزرها الثالث .1

ويؤيد كافة اإلجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة  ،موسى ووطنب الصغرى وأب

 .اإلمارات العربية المتحدة الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة

إلى خطوات  ،يطالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العالقات مع الدول العربية .2

باالستجابة إلى الدعوات الصادقة والجادة من دولة اإلمارات  ،قوال وفعال ،عملية وملموسة

 ،العربية المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة بالطرق السلمية

 .باللجوء إلى محكمة العدل الدولية وسواء بالمفاوضات المباشرة الجادة أ
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بإثارة قضية  ،إيرانالعربية الى االلتزام في اتصاالتها مع جميع المجالس البرلمانية  ويدع .3

انطالقا  من ان الجزر هي  إنهائه،التأكيد على ضرورة و ،الثالث اإلماراتيةاحتاللها للجزر 

 .مع تأكيدها على ذلك اثناء مشاركتها في المحافل البرلمانية المختلفة ،أرض عربية محتلة

 

 17/مؤ 14القرار رقم 

 ة المغربيتين المحتلتينيمع المملكة المغربية فيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليل حول التضامن

 

 المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي، 

 

يجدد مساندته التامة والشاملة للجهود التي بذلتها الحكومة المغربية في سبيل استرجاع  .1

 ة والجزر الجعفرية. يالمدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليل

يطالب الحكومة اإلسبانية بالشروع في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية لحل هذه  .2

القضية سلميا ، والتجاوب مع المقترح الذي سبق أن تقدم به جاللة المغفور له الملك الحسن 

الثاني، والرامي إلى تكوين خلية إسبانية ـ مغربية مشتركة للتفكير في حل عادل وسلمي 

كون من شأنه إعادة الحقوق الشرعية الثابتة للمملكة المغربية في هاتين لهذه القضية، ي

 للسيادة المغربية. بإعادتهماالمدينتين السليبتين 

 

 17/مؤ 15القرار رقم 

 حول التضامن مع اليمن

 

 المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي، 

التي تسعى يؤكد دعمه للجمهورية اليمنية الشقيقة في صد محاوالت المتمردين واالنفصاليين  .1

ويعرب عن رفضه ألى تدخل خارجي فى  ،زعزعة استقرار البالد وتهديد أمنها ووحدتهاالى 

الشؤون الداخلية لليمن، كما يعرب عن األمل في أن يؤدي اتفاق وقف إطالق النار األخير إلى 

 نزاع.وضع حد لل
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جميع الدول العربية إلى تقديم المساعدات االقتصادية لليمن لتمكينها من إعادة بناء ما  ويدع .2

 البالد اقتصاديا . وإنعاشخربه المتمردون 

 أيضا ، الدول العربية التي تستقبل العمالة األجنبية إلى استيعاب العمالة اليمنية فى بلدانها. ويدع .3

 

 17/مؤ 16القرار رقم 

 : اإلرهابحول 

 

 المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي، 

 

يؤكد مواقف االتحاد البرلماني العربي حول اإلرهاب الواردة في قرارات مجالسه ومؤتمراته  -1

  .السابقة

من أجل تحرير أراضيها من  المقاومةيؤكد ضرورة التمييز بين اإلرهاب وحق الشعوب في  -2

تأييده وكما يجدد دعمه  .وفقا  للمواثيق والقرارات الدولية ،االحتالل واستعادة حقوقها المشروعة

لمبادرة خادم الحرمين الشريفين في إنشاء مركز دولي لمكافحة االرهاب تحت مظلة األمم 

 .المتحدة

عرب عن إدانته الشديدة إلرهاب يؤكد أن االحتالل يشكل ذروة اإلرهاب وأبشع أشكاله، وي -3

  .الدولة الذي تمارسه إسرائيل على جميع األراضي العربية المحتلة

إلى تضافر الجهود الوطنية  ويدين اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره وممارساته، ويدع -4

تجريم ووضرورة تجفيف منابع تمويله  ،ةواإلقليمية والدولية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطير

 .اإلرهابيةدفع الفدية للتنظيمات 

يستنكر الربط المتعمد بين اإلرهاب واإلسالم، دين التسامح والسلم، ويؤكد أن اإلرهاب ال دين  -5

 له.

كنيسة سيدة النجاة في بغداد وكنيسة القديسين في التفجيرات األخيرة التي استهدفت  بشدةيدين  -6

زرع بذور الفتنة بين المسلمين واإلسالم  إلىويعتبرها محاولة لإلساءة  اإلسكندرية،

تضافر جميع القوى للوقوف  إلى وويدع .الداخلي للبلدان الشقيقة االستقراروالمسيحيين وتهديد 
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 صفا  واحدا  ضد هذه األعمال اإلرهابية المدانة وتفويت الفرصة عليها لتحقيق أهدافها الخسيسة

 .العقوبات الرادعة بهموالكشف عن مخططي ومنفذي هذه العمليات وإنزال 

التعددية ويحث الحكومات على الحفاظ على األقليات في المجتمع العربي تحت سقف المواطنة  -7

 .التسامح الدينيو

 

 17/مؤ 17القرار رقم 

 :حول الصومال 

 

 المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي، 

 

في الصومال، مما يهدد وحدته عرب عن قلقه من جراء األوضاع األمنية غير المستقرة ي  -1

جميع الفصائل الصومالية للدخول في حوار جاد لتحقيق المصالحة  ووسالمته اإلقليمية. ويدع

باعتبار ذلك خطوة أساسية إلحالل األمن والسالم واالستقرار في الصومال  ،الوطنية الشاملة

 وفي منطقة القرن األفريقي.

إلى  والبحرية التي تجري قبالة السواحل الصومالية، ويدعيعرب عن قلقه من أعمال القرصنة  -2

مواجهة هذه األعمال من خالل جهد إقليمي وتحرك إيجابي من الدول العربية حماية لألمن 

 القومي العربي. 

الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم حكومة الصومال وتقديم المساعدات للشعب  ويدع -3

  الالجئين الصوماليين.الصومالي، وإيجاد حل لمشكلة 

احترام و ،التقيد بالقوانين الدولية من جهةإلى  ،المنظمات المعنية بشؤون الصومالوالدول  ويدع -4

المؤسسات الدستورية و األجهزةحتى تتمتع كل  ،أخرىالقضايا المركزية الصومالية من جهة 

 .بحصانتها الشرعية على جميع المستويات المختلفة
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 17/مؤ 18القرار رقم 

 حول جزيرة مايوت : 

 

ادتها إعوفي تحرير جزيرة مايوت المتحدة يعلن المؤتمر عن تضامنه مع جمهورية جزر القمر 

 .الوطن األمإلى 

 

 17/مؤ 19القرار رقم 

 حول جرائم االستعمار : 

 

 المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي، 

 

ويؤكد ضرورة تجريم كل ما قام  ،الشعوب ومقدراتهايدين االستعمار بكل اشكاله الذي استهدف 

  .به من جرائم ضد اإلنسان وهدر لحقوقه وسلب خيرات الشعوب

 

 17/مؤ 20القرار رقم 

 :حول جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل 

 

 المؤتمر السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي، 

 

الصادرة عن جامعة الدول العربية واالتحاد البرلماني العربي واالتحاد يؤكد جميع القرارات  .1

 ،والعربي ـ اإلفريقي ،ومؤتمرات الحـوار البرلماني العربي ـ األوربي ،البرلماني الدولي

ذات الصلة بتحويل منطقة الشرق األوسط إلى منطقة خالية من  ،ومنظمة المؤتمر اإلسالمي

  .أسلحة الدمار الشامل

ويؤكد الرابطة العضوية  ،عدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويةيدين  .2

بين وجود سالم حقيقي ودائم في الشرق األوسط وعملية نزع أسلحة الدمار الشامل منه كجزء 

ويشدد على جعل منطقة الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار  ،ال يتجزأ من عملية السالم

  .بما يؤدي إلى االستقرار وتوفير األمن الحقيقي لكل دول المنطقة ولكل شعوبها ،الشامل
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 البرلمانية بالشؤون المتعلقة القرارات
 

 
 

 
 17/مؤ 12القرار رقم 

 

 :الدوليالنشاط داخل االتحاد البرلماني 
 
 

العشرين بعد المائة التي ستعقد في مدينة بنما )نيسان والمشاركة في كل من الجمعية الرابعة  .1

العشرين بعد المائة التي ستنعقد في العاصمة السويسرية والجمعية الخامسة و(  2011 –/ابريل 

تنسيقيين للوفود العربية المشاركة في  تنظيم اجتماعينو(  2011- أكتوبر–بون ) تشرين اول 

 .جهاتقارير عن نتائ وإعدادكال الجمعيتين 

 

 ،االسهام الفاعل  في مناقشة مشروع الخطة االستراتيجية لتطوير االتحاد البرلماني الدولي .2

التعريف بموقف االتحاد البرلماني العربي من هذه االستراتيجية انطالقا  من توصيات اجتماع و

لتوصل ية األخرى لالتنسيق مع المجموعات البرلمانو ،القانونيين العربوالخبراء البرلمانيين 

 .مواقف مناسبة إلى

 

لالتحاد  125و 124يتين طارئة في جدول أعمال كل من الجمعبنود  إدراج إمكانيةدراسة  .3

 .البرلماني الدولي

 

الشواغر الخاصة بالمجموعة العربية في هيئات االتحاد  لءالتشاور بين الوفود العربية لم .4

 .السيما ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد ،البرلماني الدولي

 

الصومال على المشاركة في وجزر القمر والعمل على مساعدة البرلمانات في كل من جيبوتي  .5

 اجتماعات االتحاد البرلماني العربي.ومؤتمرات 
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 17/مؤ 22القرار رقم 
 

 

 : العربي – اإلفريقيالتعاون 
 
 

 من اجل :اإلفريقي التنسيق مع األمانة العامة لالتحاد البرلماني  -1

  عقد اجتماع لجنة المتابعة 

 : تنظيم الندوة البرلمانية المشتركة حول 

 العالم العربي "و إفريقياعلى الثقافات الوطنية في  أثرهاو" تحديات العولمة    

  البلدان  إحدىالعربي الثالث عشر في  –التحضير النعقاد المؤتمر البرلماني االفريقي

 .العربية

المشاركة في جمعيات االتحاد  واإلفريقيةتحسين عملية التنسيق بين الوفود البرلمانية العربية  -2

 .البرلماني الدولي

 .تبادل الزيارات في المؤتمرات النظامية لالتحادين -3

 .اإلفريقيتسديد المساهمة المالية السنوية لالتحاد البرلماني  -4

 
 17/مؤ 23القرار رقم 

 

 :المنظمات األخرىوالعالقات مع البرلمانات 
 

 

المشاركة في و اإلسالميالعالقة مع اتحاد برلمانات الدول األعضاء في منظمة المؤتمر  تعزيز  .1

 .تنسيق مواقف البرلمانات العربية األعضاء فيهوأنشطته 

التحضير لزيارة وفد برلماني عربي الى والالتينية األول  أمريكاعالقات مع برلمان تعزيز ال .2

العمل على التنسيق بين الوفود البرلمانية لكلتا المجموعتيين في والالتينية. أمريكاعدد من دول 

 االتحاد البرلماني الدولي.

االتفاق على موعد جديد لعقد والعربية –نية االتنسيق مع شبكة القيادة اليابومتابعة االتصاالت  .3

 .الياباني –للحوار البرلماني العربي المنتدى الرابع 

وتنسيق مواقف المجالس العربية في  األسيويةالمشاركة في اجتماعات رابطة برلمانات الدول  .4

 .اجتماعاتها

 .المشاركة في االجتماع السنوي للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط .5

 .متوسطية –والمشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية االور .6

 .اتحاد المغرب العربيوالمشاركة في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي  .7

 .األمريكيةرعي الواليات المتحدة المشاركة في المؤتمر السنوي لمش .8
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 17/مؤ 24القرار رقم 
 

 المؤتمر القادم لالتحاد :
 

 لعقد  ،الكويتدولة في  األمة رئيس مجلس  ،جاسم الخرافي الترحيب بدعوة األستاذ 

 .2012في الربع األول من العام  الكويتعشر لالتحاد البرلماني العربي في  الثامنالمؤتمر 
 

 
 17/مؤ 25القرار رقم 

 
 : اقتراحات خاصة تقدم بها بعض السادة الرؤساء

 
 

خذ المؤتمر علما  باالقتراحات اآلتية المقدمة من عدد من اصحاب المعالي رؤساء أ
 :التالي  والبرلمانات على النح

 

 :األردن .1

  يكون للبرلمانيين العرب مؤتمر خاص لرؤساء البرلمانات يتم االتفاق على آلية تشكيله  أن

 .الدولية األخرىو اإلقليميةسوة بما تقوم به التجمعات البرلمانية أ

  هيل السبيل لفتح أجواء التعاون بين لتس  "إعالن الدوحة البرلماني االقتصادي"  إصدار

 .الدول العربية
 

 

 األمارات العربية المتحدة : .2

     البرلماني العربي تتكون من شقين:االتحاد إعداد خطة عمل إلصالح 

 إصالح أنظمة االتحاد ولوائحه لتواكب تطور دور المنظمات البرلمانية المعاصرة.  -أ

 إعادة النظر بنظام عمل االتحاد وكيفية تنفيذ قراراته واعتماد خطط عمله السنوية .  -ب

 اجتماعات دورية لرؤساء المجالس العربية لمناقشة خطط العمل الجديدة.عقد  -ج
 

 

 لبنان : .3

البرلمان العربي  مهمةوعربي العادة النظر في دور تكليف لجنة من االتحاد البرلماني ال
 .مشروعه التنظيميو
 

 التنفيذ.يكلف المؤتمر رئاسة االتحاد اتخاذ االجراءات الالزمة لوضع هذه االقتراحات موضع 
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  واالقتصادية المالية بالشؤون المتعلقة القرارات
 

 17/ مؤ26القرار رقم 
 

 2010التقرير المالي لعام 
 

 المتضمـــــن:و 2010الموافقة على التقرير المالي لعام  (1

 . مذكرة األمانة العامة لالتحاد بما فيها:1
 
 .( دوالر أمريكي769,086والبالغة )  2010التي صرفت خالل عام النفقات ـ  أ  
( دوالر 1,000,233والبالغااة )  2010خااالل عااام  التااي حصاالت اإلياارادات إجمااالي ـ ب

 أمريكي والمكونة من :
 

والبالغاااة  2010اإليااارادات المحصااالة مااان مسااااهمات الشاااعب البرلمانياااة لعاااام  -
 ( دوالر أمريكي.966,600)

والبالغااة  ومااا قباال 2009الشااعب البرلمانيااة لعااام  ديااوناإلياارادات المحصاالة ماان  -
 ( دوالر أمريكي.31,900)

اإليرادات المحصلة من واردات أخرى )الفوائد الدائنة وفروقات تحويل عماالت(  -
 .( دوالر أمريكي1,733والبالغة ) 

 

حسااب االحتيااطي  إلاى ( دوالر أمريكاي338,747الباالغ ) جـ ـ تحويل وفر الادورة الحالياة
 العام.

 
 .31/12/2010الحسابية الختامية لالتحاد كما هي في  البياناتالموافقة على  .2
 
 .2010لعام  . تقرير مدقق الحسابات3
 
وتصافية الموجاودات الثابتااة  ،12. قائماة الموجاودات الثابتاة كماا وردت فااي الكشاف رقام 4

 غير الصالحة لالستعمال وفق اإلجراءات األصولية.
 

( دوالر 69,769اص بنادوة القادس والباالغ ) تخصيص المبالغ المتبقية من الرصيد النقدي الخ (2

، أمريكي لتنظيم ندوة حاول االساتيطان فاي األراضاي العربياة المحتلاة فاي فلساطين والجاوالن
 .2011ومطالبة إحدى الشعب البرلمانية استضافة هذه الندوة خالل عام 

 
نااتمكن ماان فاارض ( تقااديم مقترحااات لتعااديل ميثاااق االتحاااد  البرلماااني العربااي وأنظمتااه حتااى 3

 تتوقف عن دفع مساهماتها في ميزانية االتحاد. وعقوبات على بعض المجالس التي تتأخر أ
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 17/مؤ 27القرار رقم 
 

 2011خطة العمل لعام 
 

وتنفياذ ماا ورد  ،كماا وردت فاي ماذكرة األماناة العاماة 2011لعام  الموافقة على خطة عمل االتحاد
 .فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة

 
 17/مؤ 28القرار رقم 

 
 2011مشروع موازنة االتحاد لعام 

 
 والبالغاااة 2011االعتماااادات المرصاااودة فاااي مشاااروع موازناااة االتحااااد للعاااام  ـااا الموافقاااة علاااى1

بهاذا وفقاا للجادول المرفاق   فقط مليون ومائة وستة االف ومائاة دوالر أمريكاي (1,106,100)
 .(1) جدول رقم التقرير

 
النسب المقترحة لتوزيع االعتماد المرصاود علاى الشاعب البرلمانياة األعضااء فاي االتحااد  إقرارـ 2

في دفاع  باإلسراعومطالبة الشعب البرلمانية  (.2) جدول رقم  المرفق بهذا التقريروفقا  للجدول 
ومواصاالة مساااهماتها حتااى يتساانى لالتحاااد الوفاااء بالتزاماتااه ولألمانااة العامااة القيااام بواجباتهااا 

 .انشطتها
 
باسم المساهمة في المركز االقليمي  –التزامات عربية ودولية  –اضافة فقرة ضمن الباب الرابع  -3

هااا القادمااة  بدراسااة  خطااة للتاادريب والدراسااات القانونيااة وتفااويض اللجنااة التنفيذيااة خااالل دورت
العمل المرفوعة من قبل  الشعبة البرلمانية اللبنانية واألمانة العامة لالتحاد ورصد المبلغ الاالزم 

 التالي: ووذلك على النح
 

  ( فقااط خمسااون بالمائااة ماان المبلااغ المرصااود  %50مبلااغ يعااادل ) 2011يخصااص لعااام
 .العاموتأخذ من االحتياطي  ،للمساهمة  السنوية للمركز

  عما هي عليه فاي موازناة عاام  2012زيادة االعتمادات المرصودة في موازنة االتحاد لعام
 بمقدار  المبلغ المرصود للمساهمة السنوية للمركز. 2011

 
وفقااا للجاادول المرفااق بمااذكرة  لومااا قباا 2010عااام ـ مطالبااة الشااعب البرلمانيااة المدينااة بااديون  4 

 من مستحقات في أقرب اآلجال. اما عليه(،  لتسديد 2-2رقم  العامة لالتحاد ) جدول األمانة
 
تفويض رئيس االتحاد بإصدار قرار تعديل مالك العاملين في االمانة العاماة لالتحااد البرلمااني  ـ 5

 .بما يتناسب والزيادة المقررة في بدء التعيين لبعض الفئات العربي
 
( فقااط مائتااان الااف دوالر أمريكااي ماان االحتياااطي العااام الااى حساااب 200,000تحوياال مبلااغ ) ـ 6

 .مؤونة مكافأة نهاية الخدمة
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بتدقيق حسابات االتحاد للعاام  محي الدين حمزةالموافقة على تكليف المحاسب القانوني الدكتور  -7

 ، وتحديد اتعابه وفقا للعام السابق.2011/
 
ام لالتحاد البرلماني العربي بتنفيذ أحكام الموازنة وفقا  لميثاق االتحاد وأنظمتاه تكليف األمين الع -8

 النافذة.
 
 17/مؤ 29القرار رقم 
 

 مشروع بناء المقر الدائم لالتحاد:
 

 المقدم حول مشروع بناء المقر الدائم لالتحاد بدمشق والمتضمن: التقريرالموافقة على  -1

 العامة لالتحاد. األمانة ةأ  ـ مذكر
 ب ـ تقرير مدقق الحسابات.

 
ماا فاي تساديد  باإلساراع ،مطالبة الشعب البرلمانية المديناة بمسااهمات بنااء المقار الادائم لالتحااد -2

 من مستحقات في اقرب اآلجال. اعليه

 
: رئيس ماني العربي وعضوية كل من السادةلجنة البناء برئاسة السيد رئيس االتحاد البرلتكليف  -3

بباذل المزياد  ،واألمين العام لالتحاد ،رئيس مجلس الشعب السوري جلس الوطني الفلسطيني،الم

 من الجهود إلنجاز بناء المقر الدائم لالتحاد.

 

 قرارات خاصة
 17/مؤ 38القرار رقم 

 ،رئيس مجلس الشورى القطري ،التقدير لسعادة األستاذ محمد بن مبارك الخليفيوتوجيه الشكر  .1

 .حسن التنظيموعلى حفاوة االستقبال 

على الجهود الكبيرة التي  في دولة قطر جهاز األمانة العامة لمجلس الشورى إلىتوجيه الشكر  .2

 .استقبال المشاركين فيهوالمؤتمر  أعمالبذلها في تنظيم 

العام على رأسه األمين و ،جهاز األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي إلىالشكر  توجيه  .3

 .لمؤتمر السابع عشرهود المبذولة في األعداد ألعمال اعلى الج ،لالتحاد


	غلاف مؤ 17
	مؤ 17

