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 البيان الختامي
 

 

    جرت في  ،بدعوة كريمة من كل من المجلس الوطني الفلسطيني، ومجلس الشعب المصري

 . عاصمة جمهورية مصر العربية، أعمال المؤتمر السادس عشر لالتحاد البرلماني العربي ،القاهرة
 

في أعمال المؤتمر وفود تمثل الشعب البرلمانية األعضاء في االتحاد البرلماني العربي في  شاركت

 :البلدان العربية اآلتية
 . األردنية الهاشمية المملكة .1
 اإلمارات العربية المتحدة. دولة  .2
 البحرين. مملكة  .3
 التونسية. الجمهورية  .4
 . الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية  .5
 جيبوتي. جمهورية  .6
 العربية السعودية. المملكة  .7
 السودان. جمهورية  .8
 العربية السورية. الجمهورية  .9

 عمان. سلطنة .10
 فلسطين. دولة .11
 قطر. دولة .12
 الكويت. دولة .13
 اللبنانية. الجمهورية .14
 . مصر العربية جمهورية .15
 المغربية. المملكة .16
 اإلسالمية الموريتانية. الجمهورية .17
 اليمنية. الجمهورية .18

 
 أعمال المؤتمر بصفة مراقب ممثلو المنظمات اآلتية:كما شارك في 

 
اتحاد ، جمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية ،البرلمان العربي االنتقالي ،جامعة الدول العربية

، التحاد البرلماني اإلفريقي، ااالتحاد البرلماني الدولي عضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي،مجالس الدول األ

المجلس الوطني لمشرعي ، ربيو العالم الع إفريقياالمماثلة في رابطة مجالس الشيوخ و الشورى و المجالس 

 . األمريكيةالواليات 
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 حفل االفتتاح
 

وابتدأ الحفل بتالوة  . جرى حفل افتتاح المؤتمر السادس عشر في رحاب مجلس الشعب المصري

 ،معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائيكلمة  إلىمباركة آليات من الذكر الحكيم. ثم استمع أعضاء المؤتمر 

أعرب فيها عن السعادة  الذي ،رئيس االتحاد البرلماني العربي ،في سلطنة عمانلس الشورى ئيس مجر

دوراً فاعالً في توحيد صفوف األمة وجمع  ،كما في األمس ،النعقاد المؤتمر في مصر الشقيقة التي تلعب

 مصر العربية.الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية شملها لمواجهة األخطار والتحديات تحت قيادة 

 المؤتمر. احتضان لمبادرته بمجلس الشعب المصري  إلىووجه الشيخ العيسائي التحية 

 

المحاوالت  إلىالظروف الدقيقة التي ينعقد المؤتمر في ظلها، مشيراً  إلىوتعرض الشيخ العيسائي 

الصهيونية الجادة لتصفية القضية الفلسطينية، والتي تتضح من خالل رفض حكام إسرائيل المتطرفين 

لقرارات الشرعية الدولية واإلصرار على متابعة االستيطان، ومواصلة أعمال القتل والحصار والتجويع، 

 .إلسرائيلأهمها االنقسام الفلسطيني وتفكك الموقف العربي واالنحياز األمريكي ، مستفيدين من عوامل عدة

 

ن مع الشعب الفلسطيني وقضيته غزة لتأكيد التضام إلىوفد االتحاد زيارة  إلىوأشار السيد العيسائي 

ألوضاع خطورة ا إلىأشار معالي الشيخ العيسائي  و .الفلسطينيكما أكد ضرورة وضع حد لالنقسام ، العادلة

فعة افي العراق، والسودان واليمن والصومال، مؤكداً ضرورة إحياء التضامن العربي وتعزيزه، باعتباره ر

عربية  إستراتيجيةكل النجاحات التي حققها العرب. وتمنى الشيخ العيسائي على القمة العربية القادمة وضع ل

 موحدة تعتمد التضامن العربي أساساً لمواجهة التحديات واألخطار.

 

الشيخ العيسائي أن العالم ما يزال يعيش تداعيات األزمة المالية الخطيرة  وحول الوضع الدولي أوضح

العربية هو من هذه األزمة بالنسبة للبلدان أوضح أن الدرس المستفاد  و .التي لم تكن البلدان العربية بعيدة عنها

 اً في أقرب أجل.سوق العربية المشتركة أمراً واقعضرورة اتخاذ التدابير العاجلة لجعل ال

 

موضحاً أن جميع هذه  ،وأستعرض الشيخ العيسائي أبرز القضايا التي سيعالجها المؤتمر السادس عشر

 ها.القضايا تقع في إطار األهداف التي يعمل االتحاد البرلماني العربي على تحقيق

 
سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني  األستاذسعادة كلمة  إلىواستمع أعضاء المؤتمر 

سيادة الذي وجه في مستهلها تحية إكبار ومحبة لمصر وقائد ركبها نحو التنمية والريادة،  ،الفلسطيني

مجلس  كما أعرب عن شكره لمعالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي، رئيس ،الرئيس محمد حسني مبارك

خدمة للقضايا العربية  ،الشورى العماني، رئيس االتحاد البرلماني العربي لما قدمه من مبادرات باسم االتحاد

 . األساسية في المنتديات الدولية
 
عمل على و هو ي 1974أن االتحاد البرلماني العربي، منذ نشأته عام  إلىوأشار السيد الزعنون  

ربي، فهوم الديمقراطية لدى المواطن العوالبرلماني، وترسيخ م يالشورتحقيق أهداف منها تعزيز العمل 

وترقية العمل العربي المشترك في جميع المجاالت، السيما ما يسند الموقف العربي العام تجاه تحديات 

 . العصر
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الزعنون بأن الموضوع األساسي للمؤتمر المتعلق برسم استراتيجية عربية للنهوض  األستاذ ونوه 

 . العربي ويضاالتفاق عليه لرفد المشروع النه بالتعليم والثقافة والمحافظة على الهوية الثقافية العربية قد تم
 
ي إسالمية الزعنون أنها مسؤولية فلسطينية وعربية بقدر ما ه األستاذوحول موضوع القدس أكد  

ومسيحية، وال يجوز التقاعس عن نصرتها، أو أن يسجل التاريخ أننا كنا شهوداً على سقوطها، بما تمثله من 

 . قداسة وتاريخ وتراث
 
كلمة رحب في بدايتها بأعضاء ، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصريثم ألقى  

وفي رحاب قاعة مجلس الشعب التليدة التي هي خير شاهد على تاريخ  ،المؤتمر في وطنهم الثاني مصر

 .ل أطيافهبكالشعب المصري  نبضطويل شكل على مدى التاريخ 
 
وأوضح الدكتور سرور أن المؤتمر ينعقد وسط تطورات بالغة الدقة وفي مواجهة أزمات وتحديات  

أن  إلىوأشار  .نا، وصوالً لتبني مواقف موحدةخطيرة تتطلب منا اتخاذ القرارات والتوصيات لالرتقاء بواقع

عدداً من بؤر التوتر والصراع تندلع في الوطن العربي وتخلف مآسي وأهواالً وتجعل سلطة االحتالل 

اإلسرائيلي تتمادى في تنفيذ سياسة االستيطان وتهويد القدس وتدنيس المسجد األقصى غير مبالية بقرارات 

الذي يتطلب من المجتمع الدولي وقفة حازمة تجاه العبث بالمقدسات  مجلس األمن واليونسكو، األمر

 . اإلسالمية
 
وحول القضية الفلسطينية أوضح الدكتور سرور أنها ما تزال تراوح مكانها، وأن إسرائيل ردت على  

يزيد األمر مما و .اليد العربية الممدودة بالسالم بالجحود والنكران، وهذا يستوجب منا التكاتف والتعاطف

ف م تقوأكد الدكتور سرور أن الخالفات البينية العربية ل .الفلسطيني –صعوبة استمرار الخالف الفلسطيني 

ً دون استمرار أواصر التعاون بين شعوبنا ونموها وتطورها، وأن العمل من أجل استعادة التضامن  عائقا

ً عاجالً في ظل تعدد دوائر تهديد األمن ا ً في مرحلة تمر فيها العربي صار مطلبا لقومي العربي، خصوصا

 .الساحة الدولية بمرحلة إعادة التشكل
 
وحول الدور المصري نوه الدكتور سرور بأن مصر تحملت مسؤوليتها القومية تجاه القضايا العربية  

ً وتجاه القضية الفلسطينية خاصة  لىإوأشار  . وبذلت جهوداً كبيرة إلعادة إحياء عملية السالم ،عموما

قطاع غزة، مؤكداً أن مصر  إلىالتسهيالت التي قدمتها مصر إلنجاح زيارة وفد االتحاد البرلماني العربي 

 . سوف تتابع دورها من أجل إحالل السالم في المنطقة
 
 إلىال يعني دعوة  هذاوفي حديثه عن صيانة الهوية الثقافية العربية أوضح الدكتور سرور أن  

وإن حفاظنا على هويتنا الثقافية ينبع  ،ت األخرى ألن ذلك لم يعد ممكنا في عصر العولمةاالنغالق أمام الثقافا

وأكد الدكتور  .من اعترافنا بتعدد الثقافات واحترام اآلخرين في ممارسة اختياراتهم الثقافية الفردية والجماعية

ابعة من عالمية القيم اإلنسانية الن ن علىتنا، ونبرهالنؤكد أص ،إذ نعتز بانتمائنا الثقافي العربي ،سرور أننا

 .ثقافتنا
 
وأن نرسم  ،وفي ختام كلمته أوضح الدكتور سرور أن علينا أن نثبت قدرتنا على التأثير في عالم اليوم 

ن هذا ا واكد .سوده أسلحة التهديد والقتللغة الحوار مع اآلخر وتعوبنا بأنفسنا في عالم تغيب فيه مستقبل ش

هويتها الحضارية ده تحفظ لألمة العربية تضامنها وتصون ج برؤية موحوخرللفرصة لنا  يشكل المؤتمر

 .والثقافية
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 ،كلمة في جلسة االفتتاح ،معالي السيد عمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربيةكذلك ألقى  

أن المؤتمر ينعقد في لحظة تحمل تحديات وجود للوطن العربي وشعوبه، من بينها غياب  إلىأشار فيها 

وأخطر هذه التحديات يتعلق  .اإلصالح الشامل، وتصاعد حدة التوتر والعنف السياسي فى مواقع عربية كثيرة

وسى بأهمية م األستاذونوه  .بالسياسات المتبعة إزاء إعداد مجتمعاتنا لمواجهة تحديات القرن الجديد

حول الوضع العربي الراهن ودور البرلمانيين العرب  :الموضوعين المطروحين في جدول أعمال المؤتمر

في تصفية األجواء العربية واستعادة التضامن العربي وتعزيزه، والدعوة لبلورة استراتيجية عربية للنهوض 

 .ا هو وضع اليد على بيت الداءمداً أن طرحهبالتعليم والثقافة والحفاظ على الهوية الثقافية العربية، مؤك
 
أنه يعاني من أزمة ثقة بلغت الذروة، بحيث سمحت لتدخل  إلىوفي حديثه عن الوضع العربي أشار  

وفي زحمة التناقضات العربية  .خارجي في القضايا األساسية والمحورية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

جلب  إلىسعى وازن وتهويد القدس واالستيطان، وتفرص السالم المت تمضي إسرائيل قدماً في القضاء على

 . مليون يهودي جديد للعيش في فلسطين المحتلة
 
 ،وأوضح السيد موسى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس كهدف للعمل السياسي 

ً بعد يوم كما يتضح أكثر تراجع اإلرادة الدو لية عن موقفها الحاسم إزاء تكثيف يبتعد عن التحقق يوما

وفي وقت ما تزال األراضي العربية في فلسطين ولبنان وسوريا محتلة، األمر الذي يتطلب تحركاً  .االستيطان

 . عربياً جماعياً واعياً وضاغطاً للحفاظ على مصالحنا
 
ل، وجيبوتي األوضاع المقلقة في العراق، والسودان، واليمن، والصوما إلىوأشار السيد موسى  

هذه المشكالت قضايا المال واالقتصاد وتأثير األزمة  إلىوتضاف  .وجزر القمر وبعض دول الخليج العربي

ً خطيراً ، العالمية المتعلقة بها ً مع  يكمن فيكما يواجه العالم العربي تحديا الفجوة العلمية التي تزداد اتساعا

 . تدني مستوى التعليم والبحث العلمي
 
الذي دعا ، 2007وذكر السيد موسى بإعالن الرياض الصادر عن القمة العربية في الرياض عام  

العمل الجاد لتحقيق الهوية العربية ودعم مقوماتها، منوهاً بأن مؤسسة القمة العربية قد اهتمت بالنهوض  إلى

مناقشة سبل النهوض بالثقافة باللغة العربية، وأن جامعة الدول العربية قد اقترحت عقد قمة عربية ثقافية ل

 .العربية
 
وفي ختام كلمته أكد األمين العام لجامعة الدول العربية أن تضافر جهود البرلمانيين العرب سوف  

 . يسهم في الحفاظ على تراث األمة العربية الثقافي، وتمنى للمؤتمر النجاح
 

قد ألقى كلمة موجزة في  ،نور الدين بوشكوج األستاذ األمين العام لالتحاد البرلماني العربي ،وكان

ً  إلىبداية جلسة االفتتاح أعرب في مستهلها عن تقديم الشكر  ً وحكومةً وشعبا ً وبرلمانا على  ،مصر، رئيسا

قطاع غزة  إلىمبادرتها بعقد المؤتمر على أرض الكنانة، وتسهيل وصول وفد االتحاد البرلماني العربي 

 العرب مع األهل في القطاع المحاصر.لتأكيد تضامن البرلمانيين 

 

ستة عقود من احتالل فلسطين واغتصاب أرضها يجب أن ال تنسينا أن  أن إلىوأشار السيد بوشكوج 

 إلىوأن ال تنسينا المخطط الصهيوني الذي يعمل على تحويل فلسطين كلها  ،المصائب اساالحتالل هو أس

 دويلة مشلولة تابعة للكيان الصهيوني.
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يثه عن المؤتمر السادس عشر أوضح السيد بوشكوج أن المهمة األساسية المطروحة أمامه وفي حد

أن االتحاد قد نجح في جمع  إلىكما أشار  . هي متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي أقرها مؤتمر أربيل ومسقط

كما نجح في أن  .كلمة البرلمانيين العرب على قيم وأهداف مشتركة بالرغم من تعدد األنماط البرلمانية العربية

وتمكن االتحاد من طرح القضايا العربية، ال سيما ، يكون الصوت المعبر عن وحدة الموقف البرلماني العربي

يمي والدولي، من خالل شبكة جيدة من العالقات التي نسجها مع العديد قضية فلسطين، على الصعيدين اإلقل

 من البرلمانات والمنظمات.

 

عن ثقته بنجاح أعمال المؤتمر الذي يضم عدداً كبيراً من البرلمانيين العرب  وفي ختام كلمته أعرب

 الذي يتمتعون بالكفاءة والجدارة.

 
العربى  البرلماني، رئيس االتحاد يحمد بن محمد العيسائالشيخ أ إلىوفى نهاية جلسة االفتتاح أعلن مع

رئيس ، سرور فتحيالدكتور أحمد  معالي إلىعن قرار اللجنة التنفيذية لالتحاد منح الجائزة البرلمانية العربية 

نوه فيها بمناقب الدكتور سرور وخدماته الجلى   والقى الشيخ العيسائى كلمة موجزة  .المصريمجلس الشعب 

ثم قدم  صعدة الوطنية والقومية والدولية.قدمها للعمل البرلمانى والديمقراطية البرلمانية على جميع األ التي

 . الجائزة للدكتور سرور وسط تصفيق شديد من أعضاء المؤتمر

 

الشيخ  إلىسرور، رئيس مجلس الشعب المصري،  احمد فتحي وفى بداية الجلسة التالية قدم الدكتور 

كما قدم لمعاليه ، هدية تذكارية هي عبارة عن درع االتحاد البرلماني العربي، لعيسائياحمد بن محمد ا

 تسيير دفة االتحاد خالل توليه منصب الرئاسة. فيتقديرا لحكمته ، المصريالميدالية الذهبية لمجلس الشعب 

 

 جدول األعمال : -مكتب المؤتمر –جلسات العمل 
 
 :إلىانتخاب مكتب المؤتمر على النحو التفى بدية جلسة العمل األولى تم  

 

 رئيسا للمؤتمر. ،الفلسطيني الوطنيرئيس المجلس  ،األخ سليم الزعنون معالي -

 رئيس مجلس الشورى القطرى نائبا للرئيس. ،يسيد محمد بن مبارك الخليفال يمعال -

 
 إلىكذلك تم فى بداية الجلسة األولى إعالن انتقال رئاسة االتحاد البرلمانى العربى من الشعبة العمانية 

 . الفلسطيني الوطنيرئيس المجلس  ،سليم الزعنون األستاذ معاليالشعبة الفلسطينية بشخص رئيسها 

 

ووافق المؤتمر  ،لالتحاد ثم وافق المؤتمر على مشروع جدول األعمال الذى اقترحته اللجنة التنفيذية

 دبي في، محمود المبحوح الفلسطينيأيضا على إضافة بند جديد على جدول األعمال يتعلق باغتيال المناضل 

 : إلىوبذلك أصبحت بنود جدول األعمال على النحو الت ،اإلسرائيليعمالء الموساد  أيديعلى 
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 انتخاب مكتب المؤتمر )الرئيس، نائب الرئيس(. .1

 .إقرار جدول األعمال .2

 تقرير الرئيس عن نشاطه ونشاط اللجنة التنفيذية منذ المؤتمر الخامس عشر. .3

 تقرير األمين العام حول أوضاع االتحاد وأنشطته منذ المؤتمر الخامس عشر. .4

مداخالت السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود حول الوضع العربي الراهن، ودور البرلمانيين  .5

 نقية األجواء العربية واستعادة التضامن العربي وتعزيزه.العرب في ت

 نحو إستراتيجية عربية للنهوض بالتعليم والثقافة والمحافظة على الهوية الثقافية العربية. .6

 النشاط الدولي واإلقليمي لالتحاد. .7

 اجتماعات اللجان الدائمة في االتحاد: .8

 

o  .لجنة الشؤون السياسية والعالقات البرلمانية 

o  .لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

o  .اللجنة القانونية وحقوق اإلنسان 

o  .لجنة شؤون المرأة والطفولة 

 

 .2010خطة عمل االتحاد لعام  .9

 الشؤون المالية : .10

 .2009الحساب الختامي لعام  .11

 . 2010ميزانية االتحاد لعام  .12

 المقر الجديد لالتحاد. .13

 في دبي. حمحمود المبحول اغتيال المناض .14

 
أعلن المؤتمر موافقته على تقرير رئيس اإلتحاد حول نشاطه ونشاط اللجنة  ،إقرار جدول األعمال بعد

حول أنشطة اإلتحاد منذ المؤتمر  ،كما وافق المؤتمر على تقرير األمين العام . 2009التنفيذية خالل عام 

افية لإلطالع عليهما وكان التقريران قد وزعا على أعضاء المؤتمر قبل فترة ك 2009الخامس عشر عام 

 . ومناقشتهما

 

مداخالت السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود الذين تناولوا  إلىثم انتقل المؤتمر لالستماع 

كلمات  إلىكما استمع المؤتمر  . األوضاع العربية الراهنة والبنود األخرى المدرجة في جدول أعمال المؤتمر

 لذين حضروا المؤتمر بصفة مراقبين.ممثلي المنظمات الشقيقة والصديقة ا

 

 :ل أربع لجان هيقام المؤتمر بتشكي و

 

o لجنة الشؤون السياسية والعالقات البرلمانية . 

o لجنة الشؤون المالية واالقتصادية . 
o اللجنة القانونية وحقوق اإلنسان . 
o لجنة شؤون المرأة والطفولة . 
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وناقشت بنود  ،المؤتمر وانتخبت كل لجنة رئيساً ومقرراً وقد اجتمعت اللجان في اليوم الثاني من أيام 

وأعدت تقاريرها وتوصياتها التي عرضت على المؤتمر في  ،جدول األعمال الواقعة في نطاق اختصاصها

 ته الختامية وتمت الموافقة عليها.جلس

  

 .مر السادس عشر حول مختلف القضاياوفيما يلي عرض للقرارات التي اتخذها المؤت
 

  16/م 1رار رقم الق

 

 حول انتقال الرئاسة: 

 
ونظامه الداخلي وافق المؤتمر على انتقال رئاسة االتحاد البرلماني العربي تنفيذاً ألحكام ميثاق االتحاد 

الشعبة الفلسطينية، بشخص رئيسها سعادة األخ سليم الزعنون الذي باشر مهامه  إلىمن الشعبة العمانية 

 عشر.كرئيس لالتحاد منذ الجلسة األولى للمؤتمر السادس 

 

  16/م 2القرار رقم 

 

 حول تقرير الرئيس: 

 
الموافقة على التقرير الذي قدمه معالي الشيخ احمد بن محمد العيسائي، رئيس االتحاد البرلماني 

االتحاد منذ المؤتمر  سحول أنشطة اللجنة التنفيذية ونشاط رئي ،العربي، رئيس مجلس الشورى العماني

 الخامس عشر لالتحاد. 

 

  16/م 3القرار رقم 

 

 حول تقرير األمين العام:

 
 ،الموافقة على التقرير الذي قدمه الذي السيد نور الدين بوشكوج، األمين العام لالتحاد البرلماني العربي

 وحول أوضاع االتحاد وأنشطته منذ المؤتمر الخامس عشر لالتحاد في مسقط.
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 القرارات السياسية

 

 16/م 4القرار رقم 
 

 حول التضامن العربي
  

 

 . المؤتمر السادس عشر لالتحاد البرلماني العربي:

  

 قرارات جميع مؤتمراته السابقة حول التضامن العربي :  اؤكدم

 
يشكل ، في ظل المستجدات الدولية الراهنة خاصة، العربي يُعرب عن قناعته الراسخة بأن التضامن  .1

القاعدة األساسية التي ال غنى عنها لتعزيز قدرات الدول العربية، واألداة الفعالة لتوحيد طاقات األمة 

وتوفير مقومات التنمية الشاملة، وتطوير الديمقراطية وحماية  ،استقرارها الداخليالعربية وضمان 

  . وتعزيز المكانة الدولية لجميع الدول العربية ،حقوق اإلنسان

 

ً  يعبر .2 بالترابط الوثيق بين مستقبل األمن الوطني لكل دولة عربية ومستقبل األمن ، عن قناعته أيضا

رة إعطاء األولوية لألمن القومي الجماعي العربي في جميع القومي العربي، ويشدد على ضرو

النشاطات والتحركات التي يقوم بها القادة العرب والحكومات والمنظمات العربية على جميع 

 . المستويات وعلى جميع األصعدة

 

العربية السيما بين المملكة ، المصالحة التي بدأت بين البلدان العربية ألجواءيعرب عن ارتياحه   .3

ويعرب  . من انفراجات على الصعيد العربي إليه أدتوما ، السعودية و الجمهورية العربية السورية

من  -الجماهيرية العربية الليبية  –سيرت المؤتمر عن أمله بأن يتمكن مؤتمر القمة العربية القادم في 

امن العربي في إطار العربية وإحياء التض -رأب الصدع وتوحيد الصف وحل الخالفات العربية 

استراتيجية عملية تمكن األمة العربية من مواجهة األخطار المحدقة بها، ومتابعة مسيرة تطورها 

 واثبات وجودها الفاعل على الصعيد الدولي.

 

االقتصادية..الخ ( عن الخالفات السياسية بين الدول ، ) الثقافية يؤكد ضرورة تحييد العالقات العربية .4

مما  ،بغض النظر عن الخالفات السياسية ،يف الزيارات واللقاءات البرلمانية العربيةوتكث ،الشقيقة

 . يساعد على تخفيف االحتقان السياسي وكسر حدة الخالفات العربية

 

يحث على مواصلة مسيرة التحديث والتطوير في الوطن العربي بما يكفل تعزيز الممارسة  .5

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

اإلنسان وإفساح المجال للمجتمع المدني ليمارس دوره في عملية بناء المجتمع، وتمكين المرأة من القيام 

  . و حماية حقوق الطفل، بدور بارز في مجاالت الحياة العامة كافة
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بالتحضير لعقد  2010   -يناير –العربية في كانون الثاني يرحب بالمبادرة التي أطلقتها جامعة الدول  .6

قمة عربية ثقافية تخصص لمناقشة سبل النهوض بالثقافة العربية و كيفية التصدي لألخطار و التحديات 

 . الثقافية و الحضارية التي تواجه اآلمة العربية

 

سنة  2010بإعالن سنة  ،سيةرئيس الجمهورية التون، الرئيس زين العابدين بن علييرحب بمبادرة   .7

 . تهاة في فعالينشطدعم هذا القرار والمشاركة  ال إلىيدعو البلدان العربية و ،دولية للشباب

 
 

 16/م 5القرار رقم 
 

 حول القضية الفلسطينية 
 
 

  :المؤتمر السادس عشر لالتحاد البرلماني العربي      
  

يؤكد المؤتمر جميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات االتحاد ومجالسه السابقة ولجنته التنفيذية حول  -1

القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية لألمة العربية، كما يؤكد بأن مستقبل السالم في 

أهمها حقه في حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وعلى المنطقة مرتبط بحصول الشعب الفلسطيني 

 .وعاصمتها القدس على ترابه الوطني ،وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة ،العودة والتعويض
 
بما يسببه من معاناة وآثار مدمرة على المواطنين في قطاع غزة منذ ما  ،أن الحصار اإلسرائيلي يؤكد -2

 ً وأن جميع المحاوالت اإلقليمية والدولية قد فشلت في إجبار حكومة  ،يزيد عن عام، ال يزال قائما

االحتالل اإلسرائيلي على رفعه، ويؤكد مطالبته للمجتمع الدولي ولجان حقوق اإلنسان الدولية 

واإلقليمية الضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي لالمتثال ألحكام القانون الدولي والقانون الدولي 

قطاع غزة لعبور األفراد  إلىوفتح جميع المعابر المؤدية ، اإلنسانة حقوق اإلنساني و شرع

 . مع مراعاة اعتبارات األمن القومي المصري ،قطاع غزة إلىوالبضائع من و
 

 إلى وإرسالها ،باسم االتحاد البرلماني العربي، إنسانيةتنظيم قافلة مساعدات  إلىيدعو رئاسة االتحاد  -3

  . لشعب المصريغزة بالتعاون مع مجلس ا
 
، يأسف لتراجع اإلدارة األمريكية عن موقفها الذي أعلنه الرئيس األمريكي في خطابه بجامعة القاهرة -4

ويذكر بأن إيقاف االستيطان ليس شرطاً  ،والذي ربط فيه بين تجميد االستيطان واستئناف المفاوضات

 .مسبقاً، ولكنه استحقاق واجب التنفيذ كما جاء في  خطة خارطة الطريق
 
وما تقترفه يومياً من جرائم ، يشدد على أن ما اقترفته إسرائيل من جرائم في حربها على قطاع غزة  -5

ستفزازية وغير منطقية على وانتهاكات في األراضي الفلسطينية المحتلة، وما يصدر من تصريحات ا

والوزراء اآلخرين، قد أضعف بشكل كبير مستوى التأييد الذي كانت تتحصل عليه ، لسان رئيسها

، ويدعو الدول العربية ،األوروبي وغير األوروبي . إسرائيل على المستويين الشعبي والرسمي

باشرة مع الدول المؤثرة تكثيف اتصاالتها المباشرة وغير الم إلى، حكومات وبرلمانات ومؤسسات



10 
 

بهدف فضح المواقف اإلسرائيلية المضللة وتوضيح وتعزيز المواقف العربية، وخاصة ما يتعلق منها 

 .بالمبادرة العربية
 

الدولي و اللجنة الرباعية باتخاذ جميع االجراءات للضغط على اسرائيل الطالق  األمنيطالب مجلس  -6

 ينبمن فيهم أعضاء المجلس، اإلسرائيليةمن السجون سراح جميع االسرى الفلسطينين و العرب 

 . نالفلسطيني و الوطني التشريعي
 
لتحقيق المصالحة الوطنية ، باسم الدول العربية، يثمن الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية -7

كمدخل عملي إلنهاء  التجاوب مع الجهود المصرية  إلىويدعو جميع األطراف المعنية  ،الفلسطينية

 إلىالخالف القائم بينها وتحقيق المصالحة الوطنية والتفرغ لمواجهة المحتلين وخططهم الهادفة 

 .تركيع الشعب الفلسطيني ونهب أرضه

 
بناء الثقة بالتهدئة و الكفيلة اإلجراءاتيع يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية و حركة حماس باتخاذ جم -8

 . السياسيينعن المعتقلين  اإلفراجبما فيها ، في تحقيق المصالحة الوطنية اإلسراعو 
 

 . المقاومة بما فيها، بكل الوسائل المتاحة أرضهيؤكد حق الشعب الفلسطيني في تحرير  -9

 
 16/م 6القرار رقم 

 
 حول القدس 

       
  :المؤتمر السادس عشر لالتحاد البرلماني العربي

 
تهويد وجهها العربي  إلىبالغ الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على مدينة القدس الهادفة  بقلق يتابع  -1

األصيل وسرقة تراثها اإلنساني والديني بإفراغها من سكانها العرب مسلمين ومسيحيين، عن طريق 

سحب الهويات المقدسية منهم وإغالق سبل العيش أمامهم وبناء جدار الفصل العنصري غير الشرعي 

يخرج أحياء فلسطينية كاملة من دائرة القدس وهدم منازلهم وإقامة بؤر استيطانية في أحيائها  الذي

 .خاصة المجاورة للحرم القدسي الشريف ،وأزقتها
 
واالقتحامات المتكررة للمستوطنين ، يالحظ زيادة وتيرة التعديات الممنهجة على حرمة الحرم القدسي -2

وفرض أمر واقع ، لالحتفال بمناسباتهم الدينية في ساحاته ،دسيوالمتطرفين اإلسرائيليين للحرم الق

 .شبيه بما حصل في الحرم اإلبراهيمي الشريف
 
ليست مجرد ، وفي محيطه  يحذر من أن ما تقوم به إسرائيل من حفريات أسفل الحرم القدسي الشريف  -3

مسافات بعيدة أسفل مدينة القدس  إلىوإنما هي سلسلة متشعبة من األنفاق تمتد ، حفريات عادية

ً على المسجد األقصى المبارك والصخرة المشرفة تجعلهما آيلين  القديمة، وهي تشكل خطراً حقيقيا

العديد من المعالم األثرية والتاريخية والدينية في القدس القديمة في حال حدوث  إلىإضافة  ،للسقوط

 .زلزال ضعيف أو متوسط القوة
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أن مستوى الوعي بالخطر الذي يتهدد بيت المقدس لدى العالمين العربي  إلىف يشير بكل حزن وأس -4

واإلسالمي ليس بالمستوى المطلوب، وأن اإلجراءات المتخذة على المستويين الرسمي والشعبي ليست 

ن تعد برامج أ واإلسالميةيطالب الدول العربية  و . وإنقاذ القدس من براثنهم، كافية لردع المعتدين

و بث هذه البرامج ، لتهويد القدس إسرائيلحول الجرائم التي ترتكبها ، و بلغات مختلفة، مكثفة يةإعالم

و فضح جميع وسائل االرهاب التي تمارسها اسرائيل ككيان ارهابي قائم على القتل و ، بشكل دائم

 . اإلنسانية األعرافاالعتداء الذي يخالف كل القوانين و 
 
بإدراج الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل ، قبل عدة أيام إسرائيلر أن القرار الصادر عن يحذ -5

يشكل ، على خطورته و عدم شرعيته ،في قائمة التراث اليهودي، ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم

ردود  مؤشراً لما يمكن أن يذهب إليه الجنوح اإلسرائيلي نحو الحرم القدسي الشريف، خاصة إذا كانت

ويطالب رئاسة االتحاد و  .الفعل العربية واإلسالمية على القرار تنحصر، كالعادة، بالتنديد واالستنكار

 إماماتخاذ التدابير الالزمة لطرح هذا الموضوع امام الراي العام البرلماني الدولي و ب، العامة أمانته

 .التحاد البرلماني الدولي في بانكوكلالجمعية القادمة 
 
ب القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بقرارات من منظمة المؤتمر اإلسالمي أو يطال -6

القمم العربية تفعيل عمل تلك الصناديق، خدمة لدعم صمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم، كما يناشد 

ً وحكومات تجاه الغلو  إظهار المزيد من صور التوحد والحزم ،األمتين العربية واإلسالمية، شعوبا

 . اإلسرائيلي وما تبديه حكومة االحتالل من استخفاف بالحقوق التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني
 

األمتين  و يدعو، اإلسرائيليينفي خطرمن جراء االحتالل و االستيطان  . يطالب باعتبار مدينة القدس -7

تقديم كل وسائل العون والمساندة لدعمها في وجه التهويد  إلى، والمجتمع الدولي، واإلسالميةالعربية 

وتغيير معالمها التاريخية والتراثية  ،وتشريدهم من منازلهم، لسكانها واإلفقار، والتدمير لمنازلها

 . اإلسرائيليتالل ارية والدينية من قبل سلطات االحوصورتها الحض

 

 األهللدعم صمود ربية الع واصم الدولع ميع جعمليات توأمة لمدينة القدس مع  إجراء يؤكد ضرورة -8

في وجه حمالت التهويد والتشويه لهويتها التي  وإسالميتهاويؤكد على عروبتها ، في المدينة المقدسة

  .أصبحت سلطات االحتالل تقوم بها سرا وعلنا دون مراعاة ألية شرعية دولية
 

تشكيل وفد من رؤساء البرلمانات العربية لزيارة كل من  إلىيدعو رئاسة االتحاد وأمانته العامة  -9

والفاتيكان وطرح موضوع االنتهاكات اإلسرائيلية ، األمريكي البرلمان األوروبي والكونغرس

 . للمقدسات االسالمية والمسيحية في مدينة القدس والدفاع عن حرية األديان وقدسيتها
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 16/م 7القرار رقم 
 

 حول التضامن مع سورية 
 

  . المؤتمر السادس عشر لالتحاد البرلماني العربي:
 

سورية، والتي وردت في تصريحات عدد من المسؤولين  إلىيدين بكل شدة التهديدات الموجهة  .1

ً يهدف  ً ومدانا توتير األجواء في المنطقة  إلىاإلسرائيليين مؤخراً، ويعتبرها استفزازاً مرفوضا

 رية لتقديم التنازالت، ويؤكد مساندته لسورية في موقفها من هذه االستفزازات.والضغط على سو
 
في استرجاع كامل الجوالن السوري   و دعم حقها المشروعيؤكد تضامنه مع سورية ومساندتها    .2

ً لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة،  ،م1967المحتل حتى حدود الرابع من حزيران )يونيو(  وفقا

ويعتبر جميع اإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم الجوالن السوري الغية وباطلة ومخالفة لقرارات 

 جانب سورية الشقيقة في جهودها الداعمة للمقاومة.  إلىالشرعية الدولية، كما يؤكد وقوفه 

 
 16/م 8القرار رقم 

 
 حول التضامن مع لبنان 

 
  :المؤتمر السادس عشر لالتحاد البرلماني العربي

 
، ضرورة توفير الدعم السياسي واالقتصادي له ولحكومته إلى ويدعو ،يؤكد تضامنه الكامل مع لبنان .1

 وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية
 

 ،1701والبحرية والبرية اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية وللقرار يدين الخروقات واالنتهاكات الجوية  .2

ً  6500حوالي الـ  إلىحتى اليوم  1701والتي وصل عددها منذ صدور القرار  على اعتبار  خرقا

ً للقرار المذكور ولجميع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة وأهمها القرار  ً صارخا أنها تشكل انتهاكا

 . 1978اذار الصادر في شهر  425
 
تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل  إلىويدعو مجلس األمن  ،يحمل إسرائيل مسؤولية هذه االنتهاكات  .3

بما في  ،ووقف االنتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحراً وجواً ، فقراتهبكل  1701التقيد بتنفيذ القرار 

اإلسرائيلية للبنان ولمنشآته المدنية وبنيته وإدانة التهديدات ، ذلك نشر شبكات التجسس اإلسرائيلية

كما يؤكد حق لبنان في ، التحتية والتي يتواصل التعبير عنها على لسان كبار المسؤولين اإلسرائيليين

ًً للقانون الدولي وذلك بوجه األطماع اإلسرائيلية ً ومطالبة إسرائيل بالتعويض عن ، مياهه وفقا

 . ه لبان جراء االحتالل والعدوان اإلسرائيليينبميا، وما تزال، الخسائر التي لحقت
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في تحرير و استرجاع مزارع شبعا وتالل كفر شوبا اللبنانية  ،بشعبه وجيشه ومقاومته ،يؤكد حق لبنان .4

لوسائل بجميع ا والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء وذلك ، والجزء اللبناني من قرية الغجر

ما وراء الخط االزرق استناداً للقرارت  إلىباالنسحاب منها  إسرائيلو يطالب ، المشروعة والمتاحة

 . 1701الدولية ذات الصلة و السيما القرار 
 

يطالب إسرائيل باستكمال تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير  .5

وائى على المناطق المدنية اآلهلة ألقتها بشكل عش التيبما فيها القنابل العنقودية  ،المنفجرة كافة

مقتل وإصابة المئات من  إلىأدت  والتي ،2006صيف العام  فيبالسكان أبان عدوانها عليه 

 إلىى توفير الدعم المفكما يطالب المجتمع الدولى واألمم المتحدة باالستمرار  ،المواطنين األبرياء

زرعتها إسرائيل خالل احتاللها  التيلغام ونزع األ، والتقنى للبنان ألجل رفع القنابل العنقودية

 . اللبنانية لألراضي
 

تعزيز دور لبنان العربى والدولى السيما من خالل الحضور  إلىيدعم عمل الحكومة اللبنانية الهادف    .6

عضوية لبنان عن  الفاعل فى منظمة األمم المتحدة، وفى مجلس األمن بصورة خاصة الذى ترتب 

وعن القضايا العربية وقضايا العدل والسالم فى  ،فى الدفاع عن حقوقه الوطنيةمسئولية كبيرة ، فيه

وفى مقدمها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة فى مواجهة إسرائيل وممارساتها  ،العالم

، الدوليقانون وانتهاكها لل، الفلسطينية واللبنانية والسورية األراضيواستمرارها فى احتالل ، العدوانية

 .اإلنساني الدوليلقانون ل و
 

يدعم موقف الحكومة اللبنانية القاضى بااللتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق    .7

الوطنية للشعب الفلسطينى فى التحرير  األمانيوتحقيق ، ديارهم إلىالعودة  فيالالجئين الفلسطينيين 

 .وعاصمتها القدس المستقلة الفلسطينية دولته وإقامة، والعودة وتقرير المصير
 

 16/م 9القرار رقم 

 

 حول جرائم االستعمار 
 
 عشر لالتحاد البرلماني العربي :  سادسالمؤتمر ال 
 

 أخضعتبشعة ضد االنسانية بحق الشعوب التي  جرائماذ يدين االستعمار على ما ارتكبه من 

ً  األسلحةو  ،بما في ذلك استعمال الغازات السامة، لالستعمار التجارب النووية و زراعة و ،المحرمة دوليا

مر يطالب الدول االستعمارية فان المؤت، اإلنسانيةد ـض إبادةو اعتبار ذلك جرائم ، لألشخاصالمضادة  األلغام

 . رة االعتراف بجرائمها في حق الشعوب و االعتذار عنهابضرو
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 16/م 10القرار رقم 
 

 حول التضامن مع العراق 
 

  المؤتمر السادس عشر لالتحاد البرلماني العربي:

 
ً وأرضا ، يؤكد تضامنه مع العراق الشقيق و مساندته لوحدته .1  يالت رهابيةاإلعمال يدين جميع األو ، شعبا

 . عدم التدخل في شؤونه الداخليةيطالب بو ، و استقراره آمنهتضرب العراق و تهدد وحدته  و 

 

تكون  أنو العراقي وحدة الشعب تأكيدن تسفر االنتخابات التشريعية القريبة عن أمل في يعرب عن األ .2

 . من العراق األجنبيةخروج القوات بعامل استقرار يعجل 

 

 16/م 11القرار رقم 
 

 حول التضامن مع السودان 
 

 :المؤتمر السادس عشر لالتحاد البرلماني العربي

 
 ،يجاد حل لقضايا السودان الداخليةتبذلها الحكومة السودانية إل التي يبدعم المساع يؤكد قراراته السابقة  -1

ويضمن السالم والمصالحة الوطنية ، بما يؤمن حماية وصون سيادة ووحدة وسالمة أراضى السودان

 . واالستقرار السياسى دون أية تدخالت أو ضغوط خارجية تشكل إمالء على سلطته الوطنية

 

بين ، الدوحة، القطرية  العاصمة في  هـتم توقيع يالذ التفاق اإلطاريعبر عن تأييده ودعمه الكامل    -2

جولة التفاوض األخيرة إليجاد حل  فييمهد للدخول  والذي، حكومة السودان وحركة العدل والمساواة

 دائم إلنهاء الحرب فى دارفور.

 

وفرتها  التيوفى مقدمتها الرعاية الكريمة ، تحقيق ذلك االنجاز فيأسهمت  التيالجهود  بجميعيشيد    -3

لحل قضايا السلطة  اعات المسلحة للوصول التفاق إطاركافة الجم جمعدولة قطر، والجهود المضنية في 

ورفاه مواطنيها بعودة ، واألمنية الالزمة الستقرار دارفور نسانيةاإل والثروة وتأمين االحتياجات

للتنمية في دارفور  بنكنشاء باكما يشيد بالدعم السخي لدولة قطر ، قراهم إلىالالجئين والنازحين 

 دوالر. يمليار سمال أبر

 

 إلىبذلتها كل من مصر والمملكة العربية السعودية وتشاد وليبيا من أجل التوصل  التييثمن الجهود   -4

وجامعة الدول  اإلفريقي،بذلها االتحاد  التيلألزمة فى دارفور، كما يشيد بالجهود  و حل سالم شامل

 . التاريخيهذا االتفاق  إلىالوصول  فيواألمم المتحدة  ،العربية

 

 يشامل ينه يوصوال لحل سلم ،العملية التفاوضيةمسار  فيتكثيف الجهود وإخالص النوايا  إلىيدعو    -5

 . مسيرة النهضة والتنمية وإعادة البناء و تبدأاإلقليم بالسالم واالستقرار  ينعم يلك، دارفور فياألزمة 
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تبذلها الحكومة  التيدعم سائر الجهود أرضه وشعبه و تاييده لوحدة يعرب عن تضامنه مع السودان و -6

م البالد تعيق تقد التيوإيجاد حل عاجل لجميع المشاكل ، السودانية من أجل تطبيق اتفاقية السالم الشامل

 . على طريق االستقرار والتنمية

 

 ة  ئشارك فيه كل األحزاب السودانية توطتالواسع الذى  السياسيوالحراك  الدستورييشيد بالتطور  -7

باعتبارها أحد استحقاقات اتفاقية السالم ، إبريل القادمفي شهر  اجراؤهالخوض االنتخابات المقرر 

النتخاب رئيس ، السودان من حيث الشمول والحجموهى األولى من نوعها فى تاريخ ، الشامل

والمجالس التشريعية القومية على ، ووالة خمسة وعشرين والية، جنوبلورئيس حكومة ا، الجمهورية

ويشيد بمنح المرأة السودانية  . سياسيلما يحققه ذلك من استقرار ، مستوى جنوب السودان والواليات

 جميعمن عضوية  %25بــما ال يقل عن ، جب القانونبمو، تخصيصها فيتمييزا إيجابيا تمثل 

   .السودان فيالبرلمانات 

 

 16/م 12القرار رقم 

 

 المتحدة حول التضامن مع دولة االمارات العربية
 
 :المؤتمر السادس عشر لالتحاد البرلماني العربي 

 
طنب الكبرى ، ثالثـزرها الـج على و المشروع لــيدعم حق دولة اإلمارات العربية المتحدة الكام .1

تتخذها دولة اإلمارات  التيويؤيد كافة اإلجراءات والوسائل السلمية  ،وطنب الصغرى وأبو موسى

 . العربية المتحدة الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة
 

خطوات عملية  إلى، دول العربيةلع اـسين العالقات مـيطالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها فى تح .2

الدعوات الصادقة والجادة من دولة اإلمارات العربية المتحدة  إلىباالستجابة ، قوال وفعال، ةوملموس

سواء بالمفاوضات ، ر اإلماراتية الثالث المحتلة بالطرق السلميةحل النـزاع حول الجز إلىالداعية 

 . محكمة العدل الدولية إلىاللجوء بالمباشرة الجادة أو 
 
بإثارة قضية احتاللها ، رانـــع إيــها مــاتصاالت فيااللتزام  إلىانية العربية ـيدعو جميع المجالس البرلم .3

والتأكيد على ضرورة إنهائه انطالقا من أن الجزر هى أرض عربية محتلة ، للجزر اإلماراتية الثالث

 . المحافل البرلمانية المختلفة فيمع تأكيدها على ذلك أثناء مشاركتها 
 

التي جرت على أرض دولة اإلمارات العربية المتحدة باغتيال  اإلسرائيليةيدين العملية اإلرهابية   .4

و يعتبرها انتهاكا لسيادة وأمن دولة اإلمارات ولألعراف ، محمود المبحوح الفلسطينيالمناضل 

 .والقانون الدولي
  

و يؤيد الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات لكي يمثل المجرمون أمام العدالة، و يؤكد أن هذا العمل 

اإلجرامي يتطلب تعاون الدول المعنية كافة للتصدي لهذه العصابة اإلجرامية ومحاسبتها في إطار القوانين 

 الحاكمة. 
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 16/م 13القرار رقم 
 

 التضامن مع اليمن حول 
 

  :س عشر لالتحاد البرلماني العربيدالمؤتمر السا
 

ليين زعزعة فصاد محاوالت المتمردين واالندعمه للجمهورية اليمنية الشقيقة في صيؤكد المؤتمر   .1

ى تدخل خارجي فى الشؤون الداخلية لليمن، أل استقرار البالد وتهديد أمنها ووحدتها ويعرب عن رفضه

 .وضع حدد للنزاع إلىلنار األخير إطالق اكما يعرب عن األمل في أن يؤدي اتفاق وقف 
 

تقديم المساعدات االقتصادية لليمن لتمكينها من إعادة بناء ما خربه  إلىيدعو جميع الدول العربية  .2

 المتمردون وانعاش البالد اقتصادياً.
 

3.  ً  دانها.استيعاب العمالة اليمنية فى بل إلىالدول العربية التي تستقبل العمالة األجنبية ، يدعو أيضا

 
 

 16/م 41القرار رقم 
 

 بخصوص مدينتي سبته ومليلية المغربيتين  يهالمغرب المملكة حول التضامن مع
 
 عشر لالتحاد البرلماني العربي :  السادسالمؤتمر  

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

  . ومليلية والجزر الجعفرية ةحتلتين سبتالمغربيتين الم

 

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

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

يكون من  ،تكوين خلية إسبانية ـ مغربية مشتركة للتفكير في حل عادل وسلمي لهذه القضية إلىوالرامي 

باعادتهما للسيادة  شأنه إعادة الحقوق الشرعية الثابتة للمملكة المغربية في هاتين المدينتين السليبتين

 .المغربية
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 16/م 51القرار رقم 
 

 حول جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل 
 
 عشر لالتحاد البرلماني العربي :  السادسالمؤتمر  

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

ومنظمة المؤتمر اإلسالمي  ،والعربي ـ اإلفريقي ،ومؤتمرات الحـوار البرلماني العربي ـ األوربي ،الدولي

و يدين عدم انضمام ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل إلىبتحويل منطقة الشرق األوسط  ،ذات الصلة

 انتشار االسلحة النووية. منعمعاهدة  إلىاسرائيل 

 

 ت المتعلقة بالعالقات البرلمانيةاالقرار
 

 16/م 61القرار رقم 
 

 : الدولي العمل داخل االتحاد البرلماني

 
 

ن على التوالي في لالتحاد البرلماني الدولي اللتين ستعقدا 124و  123المشاركة في أعمال الجمعيتين  .1

وإعداد مذكرتين تتناوالن القضايا االساسية المعروضة أمامهما  ،2010( خالل عام )بانكوك وجنيف

 . وتوزيعهما على الوفود العربية المشتركة

 

 . تنسيقيين للوفود العربية المشاركة في الجمعيتينتنظيم اجتماعين  .2

 

تشكيل الهيئة االستشارية للمجموعة العربية داخل اإلتحاد البرلماني الدولي والبدء بتنفيذ ما يمكن من  .3

 . بنودها اعتباراً من جمعية بانكوك

 

في  طارئراج بند بطلب إد، باسم المجموعة العربية، التقدمرئاسة االتحاد البرلماني العربي بتكليف  .4

في القدس واعتبار  المسيحيةو سات اإلسالميةإلسرائيلية للمقداالنتهاكات ا"حول  ،جمعية بانكوك

و بذل الجهود مع جميع المجموعات ،  "الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل جزءاً من التراث اليهودي

 . د للطلب العربييالسياسية و البرلمانات لحشد التأي –الجغرافية 

 

ه اإلتحاد البرلماني الدولي في المشاركة في االجتماع الثالث لرؤساء برلمانات العالم الذي ينظم .5

 . ايا المعروضة على االجتماعوتنسيق المواقف العربية من القض، ( 2010-يوليو  –جنيف :  تموز )
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 16/م 71القرار رقم 

  
 العمل مع االتحاد البرلماني اإلفريقي

 

 
التنسيق مع األمانة العامة لالتحاد البرلماني اإلفريقي من أجل تنفيذ األنشطة المشتركة المتفق  ةتابعم .1

في ( نيجيريا)العربي الذي عقد في أبوجا  –عليها في المؤتمر الثاني عشر للحوار البرلماني اإلفريقي 

 :وهذه األنشطة هي. 2009( أبريل)نيسان 
 

 12ها المؤتمر عقد اجتماع لجنة المتابعة التي شكل. 

 تنظيم الندوة البرلمانية المشتركة حول : 
 
 "تحديات العولمة وأثرها على الثقافات الوطنية في إفريقيا والعالم العربي"       

 

تحسين عملية التنسيق بين الوفود البرلمانية اإلفريقية والعربية في اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي،  .2

وذلك في  ،التحاد البرلماني الدوليا جمعيتيمن بين رئيسي المجموعتين في كل بما في ذلك تنظيم لقاء 

ضوء المواقف األخيرة للمجموعة اإلفريقية من موضوع البند الطارئ حول العدوان اإلسرائيلي على 

 .غزة

 
 16/م 81القرار رقم 

 
 العالقات مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية اإلقليمية األخرى

 
وتعزيز العالقة مع اتحاد برلمانات الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي وتبادل مواصلة  .1

 .الزيارات في المؤتمرات الدورية للمنظمتين، والعمل على توقيع اتفاق تعاون وتنسيق معه
 
المؤتمر البرلماني العربي التنسيق مع مجلس الشعب المصري و منظمة الصليب االحمر الدولي لعقد  .2

 . 2010 \مايو \ايار  6-4الخاص بالقانون الدولي االنساني في القاهرة في الفترة ما بين  يالثان
 
 .ألوروبالمجلس استعادة وتعزيز العالقة مع كل من البرلمان األوروبي والجمعية البرلمانية  .3

 
األول  الالتيني –العمل مع برلمان أمريكا الالتينية وإحياء فكرة عقد المؤتمر البرلماني العربي  .4

 .عدد من دول أمريكا الالتينية إلىوالتحضير لزيارة وفد برلماني عربي 
 
 –الياباني بالتعاون مع شبكة القيادة اليابانية  –توفير مكان لعقد المنتدى الرابع للحوار البرلماني العربي  .5

 .العربية
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 .المشاركة في االجتماع السنوي للجمعية البرلمانية المتوسطية .6
 
في االجتماع السنوي للجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة وتبادل الحضور في المشاركة  .7

 .المؤتمرات الدورية للمنظمتين
 
 .المشاركة في المؤتمر السنوي لرابطة برلمانات الدول اآلسيوية .8
 
 . األمريكيةعي الواليات مؤتمر السنوي للمجلس الوطني لمشرالمشاركة في ال .9

 

 16/م 91القرار رقم 
 

 المالية المتعلقة بالشؤون  القرارات 

 

 2009التقرير المالي لعام    
 

 :والمتضمن 2009الموافقة على التقرير المالي لعام ( 1

  
 :مذكرة األمانة العامة لالتحاد بما فيها. 1

 
 .دوالر أمريكي( 785, 933)والبالغة  2009أ  ـ  النفقات التي صرفت خالل عام 

 
دوالر أمريكي ( 869,174)والبالغة  2009خالل عام   ب ـ إجمالي اإليرادات التي حصلت 

 :والمكونة من 
( 691,800)والبالغة  2009اإليرادات المحصلة من مساهمات الشعب البرلمانية لعام  -

 .دوالر أمريكي
( 169,400)قبل والبالغة  وما 2008اإليرادات المحصلة من ديون الشعب البرلمانية لعام  -

 .دوالر أمريكي
والبالغة ( الفوائد الدائنة وفروقات تحويل عمالت)اإليرادات المحصلة من واردات أخرى  -

 .دوالر أمريكي( 7,974)
 

 .حساب االحتياطي العام إلىدوالر أمريكي ( 15,641)جـ ـ تحويل وفر الدورة الحالية البالغ 
 
 .31/12/2009البيانات الحسابية الختامية لالتحاد كما هي في .2
 
 .2009تقرير مدقق الحسابات لعام . 3
 

دوالر أمريكي ( 69,769) تخصيص المبالغ المتبقية من الرصيد النقدي الخاص بندوة القدس والبالغ   (2

لتنظيم ندوة حول االستيطان في األراضي العربية المحتلة في فلسطين والجوالن واألوضاع في 



20 
 

ين بشكل عام، ومطالبة إحدى الشعب البرلمانية استضافة هذه الندوة األراضي العربية المحتلة في فلسط

 .2010خالل عام 

 16/م 20القرار رقم 

 

 2010حول خطة عمل االتحاد لعام 
 

كما وردت في مذكرة األمانة العامة لالتحاد، وتنفيذ  2010الموافقة على خطة عمل االتحاد لعام 

 .المالية المتوفرةفيها من مبادرات في حدود السيولة  ماورد
 

 16/م 12القرار رقم 

 
 2010موازنة االتحاد لعام 

 
الغة ـوالب 2010المرصودة في مشروع موازنة االتحاد للعام  االعتمادات الموافقة على .1

مع تحفظ  (.1جدول رقم ) وفقا للجدول المرفق بمذكرة األمانة العامة لالتحاد (   1,106,100)
لتتوافق مع موازنة الدولة مع االشادة بعمل  2011تونس اقتراح ان يكون تنفيذ الزيادة من العام 

 . االمانة العامة لالتحاد و الخطة المقدمة
 
إقرار النسب المقترحة لتوزيع االعتماد المرصود على الشعب البرلمانية األعضاء في االتحاد وفقاً  .2

ومطالبة الشعب البرلمانية باإلسراع (. 2جدول رقم ) للجدول الوارد في مذكرة األمانة العامة لالتحاد 

 . لقيام بواجباتهافي دفع مساهماتها حتى يتسنى لالتحاد الوفاء بالتزاماته ولألمانة العامة ا
 
وما قبل لتسديد ما عليها من مستحقات في أقرب  2009مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بديون عام  .3

 .اآلجال
 
/ بتدقيق حسابات االتحاد للعام  محي الدين حمزةالموافقة على تكليف المحاسب القانوني الدكتور  .4

  . وفقاً للعام السابق أتعابهو تحديد ، 2010
 
 .األمين العام لالتحاد البرلماني العربي بتنفيذ أحكام الموازنة وفقاً لميثاق االتحاد وأنظمته النافذة تكليف .5

 
 16/م 22القرار رقم 

 

 مشروع بناء المقر الدائم لالتحاد
  

 :الموافقة على التقرير المقدم حول مشروع بناء المقر الدائم لالتحاد بدمشق والمتضمن   -1
o لالتحاد مذكرة األمانة العامة. 
o تقرير مدقق الحسابات. 
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في تسديد ماعليها من  باإلسراع ،مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بمساهمات بناء المقر الدائم لالتحاد -2

 .مستحقات في اقرب اآلجال
 
رئيس  :تكليف لجنة البناء برئاسة السيد رئيس االتحاد البرلماني العربي وعضوية كل من السادة    -3

ببذل المزيد من الجهود  ،واألمين العام لالتحاد ،رئيس مجلس الشعب السوري ،العمانيمجلس النواب 

 .إلنجاز بناء المقر الدائم لالتحاد
 
العربية ووضع سيادته في تكليف رئاسة االتحاد البرلماني العربي بمراسلة فخامة الرئيس الحالي للقمة   -4

عاصمة ، بناء المقر الدائم لالتحاد البرلماني العربي في مدينة دمشق صورة الجهود المبذولة في سبيل

  .الجمهورية العربية السورية
 
تثمين الجهود الخيرة التي يبذلها السيدين رئيسي مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية و مجلس   -5

 .تمويل بناء المقر الشعب في الجمهورية العربية السورية في سبيل ايجاد صيغ مقبولة لضمان
 
جهاز األمانة العامة لالتحاد وعلى رأسه األمين العام على الجهود المبذولة في  إلىه الشكر والثناء يتوج   -6

االتحاد واإلعداد الجيد للوثائق وتقديم الموازنات بأسلوب علمي،  المالية لمؤتمرات قرارات التنفيذ 

 .واتباع سياسة ترشيد النفقات

 
 16/م 32 القرار رقم

 
 المرأة والطفولة المتعلقة بشؤون قراراتال

 
تفعيل دور المرأة وتحسين مشاركتها في عملية "  موضوع لدراسة -لبنان  -بيروت  عقد مؤتمر في .1

وتشكيل لجنة تحضيرية من مكتب اللجنة واألمانة العامة لالتحاد  "صنع القرار في البلدان العربية 

 .  فيهالهيئات التي ستدعى للمشاركة و ،للمؤتمر لتحديد موعدهلدراسة القضايا التنظيمية 
 . ضرورة تمثيل النساء في الوفود البرلمانية العربية .2
 . العمل على تمثيل النساء البرلمانيات في اللجان الموجودة في برلماناتهم الوطنية .3
ً في دعم المرأة الفلسطينية ودورها في النضال ومساعدة األسر واألطفال في  .4 فلسطين وخصوصا

 . القدس وغزة

 
 16/م 42القرار رقم 

 
 القانونية وحقوق اإلنسانباللجنة ة متعلقال قراراتال

 

المتضمن الموافقة ( 12/10/2009: الرباط )  ر للجنة القانونيةيعلى نتائج االجتماع األخ المصادقة .1

  اعتمادها ،ونظامه الداخليعلى التعديالت التي أدخلت على ميثاق اإلتحاد البرلماني العربي 
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 الةدولي على الالئحة الداخلية للمجموعة البرلمانيةة العربيةة داخةل اإلتحةاد البرلمةاني العربةي ةوافقالم .2

لإلتحةاد البرلمةاني ( بةانكوك )وتكليف األمانة العامة بتنفيذها تدريجياً اعتباراً من مةؤتمر ، واعتمادها

 . الدولي في نهاية الشهر الجاري
 
الموافقة على الالئحةة الداخليةة للمجموعةة العربيةة داخةل اتحةاد مجةالس الةدول االعضةاء فةي منظمةة  .3

المؤتمر االسالمي و اعتمادها و تكليف االمانة العامة بتنفيذها اعتبارا مةن مجلةس االتحةاد القةادم فةي 

 ابوظبي 
  

اد المشروع المقدم مةن مملكةة اعتمأ والعربي االلكتروني من حيث المبد البرلمان إنشاء علىالموافقة  .4

للجنةةة التنفيذيةةة لدراسةةة العوائةةق والصةةعوبات التةةي يمكةةن أن تحةةول دون تطبيقةةه و احالتةةه  البحةةرين

الفعلةةي وتكليفهةةا بتقةةديم مالحظةةات واقتراحةةات لتنفيةةذه واجةةراء دراسةةة النعكاسةةاته الماليةةة وتفةةويض 

امج األمةم المتحةدة اإلنمةةائي لبحةث سةةبل األمانةة العامةة لإلتحةةاد بةاجراء االتصةاالت الالزمةةة مةع برنةة

 . التعاون بين المؤسستين للبدء في تنفيذه
 

للتدريب البرلماني والدراسات القانونية والترحيب بمقترح دولة  اإلقليميالمركز  إنشاءالموافقة على  .5

رئةةيس مجلةةس النةةواب اللبنةةاني باستضةةافة المركةةز فةةي مقةةر مجلةةس النةةواب فةةي  ،الةةرئيس نبيةةه بةةري

على أن يستقبل البرلمانيين والموظفين اإلداريين وفقاً للمةذكرة المرفقةة التةي أعةدتها األمانةة  ،بيروت

 . العامة لإلتحاد البرلماني العربي واألمانة العامة لمجلس النواب اللبناني
 

باإلمكانةات الماليةة والبشةرية لمجلةس النةواب ، فةي أقةرب وقةت  ألنشطته المركز على مباشرة العمل .6

اللبنةاني خةةالل هةةذا العةةام علةةى أن يةتم رصةةد المبةةالغ الكافيةةة لتسةةيير المركةز فةةي موازنةةة العةةام القةةادم 

2011 . 
 

كمةةا وردت فةةي تقريةةر اللجنةةة  ،علةةى الالئحةةة التنظيميةةة لجةةائزة التميةةز البرلمةةاني العربةةيالموافقةةة  .7

 . صة بذلك مع بعض التعديالت اللغوية الطفيفةالخا
 

شكر ألعضاء جهاز األمانة العامة لإلتحاد البرلماني العربةي علةى الجهةد الكبيةر الةذي بةذلوه توجيه ال .8

  للوثائق.كل من ساهم في اإلعداد الجيد ول، في إعداد الوثائق وتقديمها وعرضها
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 قرارات خاصة

 16/م 52القرار رقم 

 

  17الدعوة للمؤتمر 

 

، رئيس مجلس الشورى لدولة قطر، لعقد المؤتمر يمحمد بن مبارك الخليف األستاذالترحيب بدعوة  

 .2011العربي في الدوحة في الربع األول من العام السابع عشر لالتحاد البرلماني 

 

 16/م 62القرار رقم 

 

 برقيات شكر

 

رئيس جمهورية  ،الرئيس محمد حسني مباركتوجيه برقية شكر و امتنان و تقدير لسيادة  .1

 . على احتضان مصر للمؤتمر السادس عشر لالتحاد مصر العربية

 

الشعب في جمهورية مصر  رئيس مجلس ،توجيه رسالة شكر للدكتور احمد فتحي سرور .2

استقبال الوفود و في العامة في المجلس تقديرا للجهود التي بذلت  األمانةجهاز  إلىو  ،العربية

 . المؤتمر إنجاحتهيئة كل الظروف المناسبة التي ساهمت في 

 

 

 2010مارس 4القاهرة في 

 

**** 

*** 

** 
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