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  البيان الختاميالبيان الختامي

 
، افة العمانيد هيثم بن طارق وزير التراث والثقتحت الرعاية السامية لصاحب السمو السي

، مسقط ، عاصمة سلطنة عمان الشقيقةوبدعوة كريمة من مجلس الشورى العماني جرت في مدينة 
اعات م اجتم2009مارس )آذار(  9ـ  7هـ ، الموافق 1430ربيع األول  11ـ  9في الفترة من 

 المؤتمر الخامس عشر لالتحاد البرلماني العربي . 
  

 المؤتمر وفود تمثل الشعب البرلمانية في البلدان اآلتية :  أعمالشاركت في 
 المملكة األردنية الهاشمية .  -1
 دولة اإلمارات العربية المتحدة .  -2

 مملكة البحرين .  -3

 الجمهورية التونسية .  -4

 ة الشعبية . الجمهورية الجزائرية الديمقراطي -5

 جمهورية جيبوتي .  -6

 جمهورية السودان .  -7

 المملكة العربية السعودية .  -8

 الجمهورية العربية السورية .  -9

 جمهورية العراق .  -10

 سلطنة عمان . -11

 دولة فلسطين .  -12

  دولة قطر .  -13
 دولة الكويت .  -14

 الجمهورية اللبنانية .  -15

 جمهورية مصر العربية .  -16

 ة المغربية . المملك -17

 اليمنية .  الجمهورية -18

 
 .  وشارك في أعمال المؤتمر بصفة مراقب ممثلو المنظمات التالية

 جامعة الدول العربية .  -
 البرلمان العربي االنتقالي .  -

 مجلس الشورى التحاد المغرب العربي .  -

 اتحاد المغرب العربي .  -

 مجلس التعاون لدول الخليج العربي . -

 ؤتمر اإلسالمي . اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة الم -

 االتحاد البرلماني الدولي .  -

 االتحاد البرلماني اإلفريقي. -

 الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة .  -
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 الرابطة البرلمانية اآلسيوية .  -
 ( .  NCSLالمؤتمر الوطني لمشرعي الواليات المتحدة األمريكية ) -

 .  العربيالتعاون لدول الخليج مجلس األعلى لمجلس لمكتب شؤون الهيئة االستشارية ل -

 
 :حفل االفتتاح 

. البستان بالعاصمة العمانية مسقط جرى حفل افتتاح المؤتمر الخامس عشر في فندق قصر 
كلمة معالي  إلىثم أستمع أعضاء المؤتمر  ،الحفل بتالوة مباركة آليات من الذكر الحكيم وابتدأ

ورى العماني الذي رحب بالمشاركين في المؤتمر الشيخ أحمد بن محمد العيسائي ، رئيس مجلس الش
 . 
 
، تحديات بالغة الخطورة إلىاليوم  أن العالم العربي يتعرض إلىالشيخ العيسائي وأشار   

على غزة التي  وفي مقدمتها األوضاع على الساحة الفلسطينية السيما االعتداءات غير اإلنسانية
. وأكد الشيخ العيسائي اإلدانة نا في القدس الشريفوان، وكذلك ما يحدث إلخهزت ضمير اإلنسانية

مالحقة الجناة اإلسرائيليين لفي العالم  نكل الحقوقيي إلىووجه نداء  ،للعدوان على غزة شديدةال
وأعرب الشيخ العيسائي عن األمل في إن تتكلل بالنجاح  .المحاكم الدولية ليلقوا جزاءهم إلىوجرهم 

، وأن يني وتوحيد فصائله على كلمة سواءجمع الشمل الفلسط إلى الهادفةكافة الجهود العربية 
االتحاد البرلماني العربي مطالب ببناء موقف واضح في هذا الصدد دعماً للمساعي المبذولة من قبل 

 دولنا ومؤسساتنا المعنية . 
 
بنان الشيخ العيسائي بالتطورات اإليجابية في العراق والجهود الخيرة التي تبذل في لونوه  

بذل المزيد من الجهد لضمان االستقرار ووحدة الصف في  إلىأننا ما نزال بحاجة  إلىمشيراً 
السودان والصومال المهدد بتفاقم الصراع . وشدد معاليه على أهمية التضامن العربي وتوحيد الكلمة 

 والصف العربيين في ضمان مصلحة األمة العربية وشعوبها .
 
 ،عمان انتهجت على الدوام سياسة عربية متوازنةسلطنة أن الشيخ العيسائي  وأوضح 

ً منها بضرورة ترسيخ دعائم السالم  ،أب الصدع بين األشقاءروعملت على جمع الصف و إيمانا
 الحق العربي والتقدم على طريق التنمية واالستقرار لشعوبنا .  وإحقاق

 
معرباً  ،ول أعمال المؤتمرونوه الشيخ العيسائي بأهمية الموضوعات التي أدرجت في جد 

مداوالت وحوارات بناءه  جراءإالمسؤولية التي تمكننا من  قدرعن األمل في أن نكون جميعاً على 
 وعملية لخير األمة ومصالحها القومية .

  
شعبة العراقية على ما قامت به من جهد في لوفي ختام كلمته وجه الشيخ العيسائي الشكر ل 

على  العامة األمين العام لالتحاد وموظفي األمانة . كما خص بالشكرتهارئاسخدمة االتحاد طوال 
  تنظيم المؤتمر .في  جهدهم

 
أبادر الشيخ خالد  ألقاهاكلمة رئيس االتحاد البرلماني العربي  إلىثم استمع المشاركون 

رب في مسقط أن لقاء البرلمانيين الع إلى أشار، رئيس مجلس النواب العراقي بالوكالة ، الذي العطية
 المستقبل. آلفاقلماضي بالحاضر واستشرافا ل يشكل اتصاالً 
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على كل ما بذلوه  ،ًسلطانا وبرلمانا وحكومة وشعبا ،سلطنة عمان إلىثم وجه الشكر الجزيل 

 المؤتمر . أعمالإلنجاح 
 

سواء بالنسبة  ،الظروف بالغة الدقة التي ينعقد في ظلها المؤتمر إلىالشيخ العطية  وأشار
ن أو ،للعدوان اإلسرائيلي الغادر على قطاع غزه والصمود البطولي للمقاتلين الفلسطينيين في القطاع

أن القضية الفلسطينية  كما أكد، التمتع بالنصر الذي كان يحلم به ذلك الصمود قد فّوت على العدو
لسطيني متواصل وان نضال الشعب الف ،واإلسالميةكانت وستبقى القضية المركزية لألمتين العربية 

نبذ  أنعلى حتى تحرير األرض وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس . وشدد الشيخ العطية 
 واحدة أمر أساسي وشرط لتحقيق النصر . أهدافالخالفات بين الفصائل الفلسطينية وتوحيدها حول 

 
اق العربية بصورة عامة في كل من الصومال والعر األوضاعواستعرض الشيخ العطية 

ً في شؤونه الداخلية وضغوط كبيرة من خالل القرار  اولبنان والسودان الذي يواجه تدخال صارخا
عمر حسن  الفريق المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الجمهورية السودانية أصدرتهالذي 

نب جا إلىوقوف االتحاد البرلماني العربي  وأعلنالبشير . واستنكر الشيخ العطية هذا القرار 
يتمكن مؤتمر القمة العربية في الدوحة من رأب الصدع  أنعن األمل في  أعربالسودان كما 

 العربية . باألمةالعربي ووضع استراتيجية لمواجهة التحديات التي تتربص 
 
ع المستوى وانه يبحضور رف يتميزالشيخ العطية انه  أشارحول المؤتمر الخامس عشر و

ربيل على ميثاق أدخلها مؤتمر أمحكا لنتائج التغييرات الهيكلية التي سيناقش قضايا هامة ، وسيكون 
الشيخ العطية عن ثقته بنجاح الشيخ أحمد بن محمد  أعرباالتحاد ونظامه الداخلي . وفي ختام كلمته 

 العيسائي الذي سيتولى رئاسة االتحاد البرلماني العربي في قيادة االتحاد نحو شاطئ األمان .
 

 ،العام لالتحاد البرلماني العربي األمين، جسة االفتتاح السيد نور الدين بوشكووتحدث في جل 
سلطان  ،جالله السلطان قابوس بن سعيد إلىفي سلطنة عمان و األشقاء إلىالذي وجه جزيل الشكر 

الي الشيخ مع إلىعمان المفدى وقائد مشروعها التنموي وباني نهضتها الحديثة . كما وجه الشكر 
 المجلس . أعضاءجميع  إلىو ،، رئيس مجلس الشورى العمانيمحمد العيسائيأحمد بن 

 
هذه الظروف  أن إلىالسيد بوشكوج  أشاروحول الظروف التي ينعقد في ظلها المؤتمر  

 الدقيقة تتميز بسمات ثالث :
 
 

 األولى :السمة 
لدان العربية االقتصادية الطاحنة التي هزت اقتصاديات العالم ، ولم تكن الب األزمةهي  

ما  إصالحستعمل على  أنها إلىجديدة يشير برنامجها  أمريكية إدارةبمعزل عنها ، وكذلك مجيء 
  .السابقة اإلدارة أفسدته
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  : السمة الثانية
لية التي بلغت ذروتها في العدوان الوحشي على قطاع يسرائهي تصاعد النزعة العدوانية اإل

رافقت مع تسلم اليمين اإلسرائيلي المتطرف لمقاليد الحكم في والتي ت ،غزه في مطلع هذا العام
حل سلمي عادل  إلىاألمر الذي يهدد المساعي الذي بذلت على مدى سنوات للتوصل  ،إسرائيل

الخالف الفلسطيني الداخلي قد أسهم  أن إلىالسيد بوشكوج  أشاروشامل للصراع في المنطقة . كما 
 ي عدوانها .على التمادي ف إسرائيلفي تشجيع 
 

  : السمة الثالثة
مة العربية االقتصادية في حاالته حتى انعقاد الق أسوأالوضع العربي كان في  أنهي 

العربية ،  –وأد الخالفات العربية  إلىودعوته  ،مبادرة خادم الحرمين الشريفين وإطالق، الكويت
 أنالعربية متمنية  ةمجماهير األ إليهاتطلع تلهذه المبادرة التي  الصادقة واستجابة القادة العرب

يتمكن مؤتمر الدوحة للقمة العربية في تنقية الخالفات وفتح صفحة جديدة لتوحيد الصفوف في 
 مواجه التحديات الخطيرة المتربصة بالجميع .

 
م خالل العقدين األخيرين قد أكدت لوأوضح السيد بوشكوج بأن التطورات التي شهدها العا

بأن االتحاد  هنات كحامية للدساتير وحارسة للديمقراطية وحقوق اإلنسان . ونوأهمية دور البرلما
واصل العمل من أجل هذا العام سي البرلماني العربي الذي يحتفل بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيسه

 تعزيز التضامن العربي وترسيخ القيم الديمقراطية .
 

جانب السودان الشقيق في مواجهة  إلى كما أكد السيد بوشكوج وقوف البرلمانيين العرب
القرار الظالم والمنحاز الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن 

 البشير .
 

 جدول األعمال  –مكتب المؤتمر  –جلسات العمل 
 فـي بدايـة جلسـة العمـل األولـى تم انتخاب مكتب المؤتمر على النحو التالي :

 الشيخ أحمد بن محمد العيسائي ، رئيس مجلس الشورى العماني، رئيساً للمؤتمر .معالي  -

 سعادة األخ سليـم الزعنـون ، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ، نائباً للرئيس . -
 سعادة الشيخ خالد العطية ، رئيس مجلس النواب العراقي بالوكالة ، أميناً للسر . -
 

ل الذي اقترحته اللجنة التنفيذية لالتحاد ، كما وافق على ثم وافق المؤتمر على جدول األعما
إضافة بند جديد على جدول األعمال يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني 

 :النحو التالي عمر حسن البشير . وبذلك أصبح جدول األعمال على
 

 انتخاب مكتب المؤتمر. .1
 إقرار جدول األعمال . .2

 رئيس عن نشاط اللجنة التنفيذية .تقرير ال .3

 تقرير األمين العام حول أوضاع االتحاد وأنشطته منذ المؤتمر الثالث عشر . .4
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مداخالت السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود حول الوضع العربي الراهن ،  .5
ودور البرلمانيين العرب في حل الخالفات العربية _ العربية واستعادة التضامن 

 العربي .

 التنمية البشرية في ظروف العولمة واألزمة المالية العالمية . .6

"توصيات االجتماع المشترك العامة لإلتحاد البرلماني العربي: ر عمل األمانة يتطو .7
 للجنة القانونية واألمناء العامين للبرلمانات" .

 النشاط الدولي واإلقليمي لإلتحاد : .8
نيسان _ إبريل  –يس ابابا لإلتحاد البرلماني الدولي )أد 120الجمعية  -أ

 م( .2009
 – 21نيجيريا  –العربي الثاني عشر )أبوجا  –المؤتمر البرلماني األفريقي  -ب

 م( .2009 /4/ 23

 اجتماعات اللجان الدائمة في االتحاد : .9
o ون السياسية والعالقات البرلمانية .ؤلجنة الش 
o ون المالية واالقتصادية .ؤلجنة الش 

o ولة .ون المرأة والطفؤلجنة ش 
 م .2009خطة عمل االتحاد لعام  .10

 ون المالية :ؤالش .11

 م .2008الحساب الختامي لعام  -أ
 م .2009ميزانية االتحاد لعام  -ب

 م . 2010تقديرات الميزانية لعام  -ج
 المقر الجديد لإلتحاد البرلماني العربي .  .12
 انتقال الرئاسة . .13
 . حسن البشيرقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر  .14

 

، رئيس الشيخ خالد العطيةتقرير رئيس االتحاد  إلىقرار جدول األعمال استمع المؤتمر إبعد  
ً الجتماعات اللجنة بالوكالة ، والذي ت مجلس النواب العراقي ناول فيه بصورة أساسية عرضا

كذلك  .التقرير التنفيذية ولنشاط رئيس االتحاد خالل العام الماضي . وقد وافق المؤتمر على هذا
وافق المؤتمر على التقرير المقدم من األمين العام لالتحاد السيد نور الدين بوشكوج حول أوضاع 

 منذ المؤتمر الثالث عشر لإلتحاد في أربيل العراق . الماضي االتحاد خالل العام
 
 ند الذيمداخالت السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفو 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 

 وقام المؤتمر بتشكيل ثالثة لجان هي :
 . لجنة الشؤون السياسية والعالقات البرلمانية -
 المالية واالقتصادية .الشؤون لجنة  -

 المرأة والطفولة .شؤون لجنة  -
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وذلك على  كل لجنة رئيساً ومقرراً ، توانتخبوقد اجتمعت اللجان في اليوم الثاني للمؤتمر 
 النحو التالي:

o :اد تانتخبت اللجنة السيد فهاد بن مع لجنة الشؤون السياسية والعالقات البرلمانية
ً والسيد  الحمد، عضو مجلس  ،عامر بن سعيد المشرفيالشورى السعودي، رئيسا

 .عضو مجلس الشورى العماني، مقرراً 
 

o :ن عطية، عضو انتخبت اللجنة السيد خليل حسي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
، رئيساً، والسيد د. محمد العبد الجادر، عضو مجلس األمة مجلس النواب األردني

 الكويتي، مقرراً.
 

o  سيدة بهية الحريري، عضو مجلس اللجنة ال انتخبت شؤون المرأة والطفولة:لجنة
، عضو مجلس الشعب المصري نائبة اني، رئيساً، والسيدة سناء البناالنواب اللبن

 .راغير، عضو مجلس النواب األردني ، مقررةغللرئيس، والسيدة آمنة ال
 

صاصها وأعدت تقاريرها بنود جدول األعمال التي تقع في نطاق اخت اللجان ناقشت 
 . وتمت الموافقة عليهاوتوصياتها التي عرضت في الجلسة الختامية للمؤتمر 

 
 وفيما يلي عرض للقرارات التي أتخذها المؤتمر حول مختلف القضايا :

 
 

  15/ مؤ 1القرار رقم 
 

  :حول برقية الشكر إلى صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
 

عللى ملا  ،الجاللة السللطان قلابوس بلن سلعيد، سللطان عملان نان إلى صاحبتوجيه برقية شكر وامت
قدمته أجهزة السللطنة ملن كلرم ضليافة وعنايلة وتسلهيالت للمشلاركين فلي أعملال الملؤتمر الخلامس 

 ، وفيما يلي نص البرقية:لالتحادعشر 

 حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

 رعاكمحفظكم هللا و –سلطان ُعمان   
 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،، 
 

يتشللرف رؤسللاء المجللالس النيابيللة والبرلمانيللة فللي الللدول العربيللة المشللاركون فللي المللؤتمر 
الخامس عشر لالتحاد البرلماني العربي اللذي استضافتلـه سللطنة عنملان ممثللة فلي مجللس الشلـورى 

أن يرفعللوا إلللى  م2009مللارس  9 – 7افللق هللـ المو1430ربيللع األول  11 – 9خللـالل الفتللـرة مللـن 
 ، معبلرينأسمى آيـات الشكـر والعرفـان بمناسبـة انعقـاد المؤتمر في مسقط العلامرة  مقامكم السامي

وحسلن إعلداد ، وطيلب إقاملة  ، ةـوكلرم ضيافل ، عن بالغ شكرهم لما أحيطوا به ملن حفلاوة اسلتقبال
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ي تللأمين نجاحلله وخروجلله بقللرارات ونتللائج ت جميعهللا فللـوتحضللير وإدارة ألعمللال المللؤتمر ساهملل
إيجابية تعزز آفاق التعاون المشترك والتواصل بين المجالس النيابية والبرلمانيلة العربيلة وتسلهم فلي 

. مغتنمين هذه السانحة الطيبة ليرفعلوا إللى ا اإلقليميةـد العالقات بين الدول العربية ومنظوماتهـتوطي
ريكات بمناسبة المولد النبوي الشريف سائلين العللي القلدير أن يعيلد مقامكم السامي أحر التهاني والتب

 وعلى األمتين العربية واإلسالمية باليمن والخير والبركات . جاللتكمهذه المناسبة على 
 

علن فخلرهم واعتلزازهم بملا شلاهدوه ملن  ن فلي هلذا الملؤتمر أن يعبلروايكما يسر المشلارك
يرة النهضلة العنمانيلة المباركلة وملا قطعتله السللطنة ملن تطورات ملموسلة وإنجلازات كبيلرة فلي مسل

مشلاركة الملواطنين فلي خطوات رائلدة عللى طريلق العملل اللديمقراطي وتطلور مؤسسلة الشلورى و
، ورى ومختلف أجهزة الدولة الحديثلة، على نحو يحقق التعاون والتكامل بين مؤسسة الشالشأن العام

، داعلين   سلبحانه وتعلالى أن جاللتكم الزاهلر الميملون دالتي أرسيتم دعائمها ومقوماتها طوال عه
، ولملا يعلزز م للوطنكم العزيلز وأبنائله األوفيلاءيحفظكم ويرعاكم ويسلدد خطلاكم لملا فيله الخيلر العلا

 .المصالح المشتركة ويرسخ أواصر األخوة التي تجمع بين قادة وشعوب الدول العربية جميعا
 

 ه ،،،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركات

 
 15/ مؤ 2القرار رقم 

 
 الرئيس:  حول تقرير

 
الموافقة على التقرير الذي قدمه معالي السيد خالد العطيلة، رئليس مجللس النلواب العراقلي بالوكاللة، 

 حول أنشطة اللجنة التنفيذية ونشاط رئيس االتحاد. ،رئيس االتحاد
 
 15/ مؤ 3القرار رقم  
 

 :حول تقرير األمين العام
 

اد، حللول أوضللاع حللعلللى التقريللر الللذي قدملله السلليد نللور الللدين بوشللكوج، األمللين العللام لالت الموافقللة
 اد في أربيل. حاالتحاد وأنشطته منذ المؤتمر الثالث عشر لالت
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  القرارات السياسيةالقرارات السياسية

  
 
  

 15/مؤ 4القرار رقم 
 

 : حول التضامن العربي

  

  ،يالمؤتمر الخامس عشر لالتحاد البرلماني العرب
 قرارات جميع مؤتمراته السابقة حول التضامن العربي :  يؤكد

 
ظل المستجدات الدوليلة  ينعرب عن قناعته الراسخة بأن التضامن العربي خاصة في .1

يشكل القاعلدة األساسلية التلي ال غنلى عنهلا لتعزيلز قلدرات اللدول العربيلة، الراهنة 
اللداخلي ، وتلوفير  هاسلتقرارا يد طاقلات األملة العربيلة وضلمانواألداة الفعالة لتوح

تطللوير الديمقراطيللة وحمايللة حقللوق اإلنسللان ، وتعزيللز ات التنميللة الشللاملة، ومقوملل
 المكانة الدولية لجميع الدول العربية . 

 
بية يعرب عن قناعته أيضاً بالترابط الوثيق بين مستقبل األمن الوطني لكل دولة عر .2

رورة إعطاء األولوية لألمن القومي ، ويشدد على ضومستقبل األمن القومي العربي
الجمللاعي العربللي فللي جميللع النشللاطات والتحركللات التللي يقللوم بهللا القللادة العللرب 

 والحكومات والمنظمات العربية على جميع المستويات وعلى جميع األصعدة .
 

اءة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، المللك عبلد  يرحب المؤتمر بالمبادرة البنً  .3
د العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، إبان القمة العربية االقتصلادية فلي بن عب

المسلتقبل،  إلىوأد الخالفات بين األشقاء والتطلع  إلىبدعوته  ،دولة الكويت الشقيقة
كما يرحب الملؤتمر باالسلتجابة السلريعة والصلادقة لهلذه المبلادرة ملن جانلب القلادة 

أعقبتهللا علللى طريللق تنقيللة األجللواء بللين البلللدان العللرب، وبللالخطوات الجللادة التللي 
الشقيقة. ويعرب المؤتمر عن أمله بأن يتمكن مؤتمر القمة العربية القادم في الدوحة 

العربية وإحياء التضلامن  -من رأب الصدع وتوحيد الصف وحل الخالفات العربية 
خطللار العربللي فللي إطللار اسللتراتيجية عمليللة تمكللن األمللة العربيللة مللن مواجهللة األ

 المحدقة بها، ومتابعة مسيرة تطورها واثبات وجودها الفاعل على الصعيد الدولي.
 

يؤكد ضرورة تحييد العالقات العربية عن الخالفلات السياسلية بلين اللدول الشلقيقة ،  .4
لخالفلات السياسلية برلمانية العربية بغض النظر عن اوتكثيف الزيارات واللقاءات ال
 قان السياسي وكسر حدة الخالفات العربية .مما يساعد على تخفيف االحت
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يحث على مواصلة مسيرة التحديث والتطلوير فلي اللوطن العربلي بملا يكفلل تعزيلز  .5
الممارسة الديمقراطية ، وتوسيع المشاركة السياسية ، وترسيخ قيم المواطنة والثقافة 

دوره  الديمقراطية وترقية حقوق اإلنسلان وإفسلاح المجلال للمجتملع الملدني ليملارس
في عملية بناء المجتمع ، وتمكين الملرأة ملن القيلام بلدور بلارز فلي مجلاالت الحيلاة 

 العامة كافة . 

 

يؤكللد أهميللة القللرارات الصللادرة عللن القمللة العربيللة االقتصللادية واالجتماعيللة التللي  .6
ضرورة تطبيق قراراتها كأساس للوحدة العربية من  إلىويدعو  ،عقدت في الكويت
 قتصادية التي تربط مصالح الشعوب العربية . خالل البوابة اال

 

إنشلاء لجنلة ملن رؤسلاء البرلمانلات برئاسلة رئليس اإلتحلاد تكللف باتخلاذ  إلىيدعو  .7
 المبادرات تجاه تعزيز العالقات العربية ـ العربية وتجـاه القضايا العربية الخالفية . 

 
 15/ مؤ 5القرار رقم 

 
 : حول القضية الفلسطينية

  
تمر بجميع القرارات الصادرة علن ملؤتمرات االتحلاد ومجالسله السلابقة حلول يذكر المؤ .1

( 1/1/2009وبالخصللوص المللؤتمر الرابللع االسللتثنائي )صلللور القضللية الفلسللطينية ، 
ويؤكد أنها القضلية المركزيلة لألملة العربيلة ، وأن مسلتقبل السلالم فلي الشلرق األوسلط 

ضية الفلسطينية وإيجاد حل شامل وعادل يرتبط بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية حول الق
دة وإقامللة دولتلله ينهللي االحللتالل اإلسللرائيلي ويحفللظ للشللعب الفلسللطيني حقلله فللي العللو

 . المستقلة، وعاصمتها القدس

 
يؤكد مجدداً إدانته واستنكاره الشديدين للعدوان اإلسرائيلي الوحشي على قطاع عزة فلي  .2

ع اإلنسلاني المتلردي فللي قطلاع غلزة  نتيجللة مطللع هلذا العلام ، ويتللابع بقللق بلالغ الوضلل
للحصللار واإلغللالق والعللدوان اإلسللرائيلي الغاشللم الللذي تعللرض للله القطللاع مللؤخراً ، 
ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل تحقيق التهدئة على أساس الفتح 

 .قطاع غزة إلىالكامل للمعابر وتأمين حرية الحركة لألفراد والبضائع من و
 

 

يناشللد حكومللات وشللعوب األمتللين العربيللة واإلسللالمية وجميللع الشللعوب المحبللة للسللالم  .3
تكثيف مساعداتها اإلنسانية والمادية لقطاع غزة إلزالة آثار اللدمار الشلديد اللذي أحدثتله 
آلة الحرب اإلسرائيلية في جميع مناحي الحيلاة فلي القطلاع، وملا يكابلده المواطنلون ملن 

شية والصحية والنفسية ، ويرفض المؤتمر تسييس قضلية إعلادة ترد في أوضاعهم المعي
اإلعمار ، ويعتبر الشروط األمريكية محاولة لالبتزاز السياسلي عللى حسلاب المشلردين 

 .كوبين من أبناء الشعب الفلسطيني والمن
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، وذللك ملن خلالل وضلع وتنفيلذ بلرامج المقاومة الفلسطينية بكلل أشلكالهادعم  إلىيدعو  .4
 اليات مستمرة لكي تظل القضية الفلسطينية حاضرة في ضمير األمة . متكاملة لفع

 

ما تقلوم بله سللطات  إلىيلفت انتباه العالمين العربي واإلسالمي والمجتمع الدولي بأسره  .5
االحللتالل اإلسللرائيلي مللن انتهاكللات خطيللرة للوضللع القللائم فللي القللدس العربيللة بهللدف 

منللزالً فللي حللي البسللتان التللابع  88هللدم تهويللدها، والتللي كللان أخرهللا القللرار الخللاص ب
 1500لضللاحية سلللوان المالصللقة ألسللوار الحللرم القدسللي الشللريف ممللا يهللدد بتشللريد 

اسلتمرارها فلي إجلراء حفريلات وشلق أنفلاق  إللىمواطن يقطنون تللك المنلازل، إضلافة 
يؤكد المؤتمر عروبلة القلدس  . كماأسفل الحرم القدسي، مما يهدد أساسات الحرم وبنيانه

تحملللل  إللللى، العاصلللمة األبديلللة لدوللللة فلسلللطين ، ويلللدعو القلللادة العلللرب والمسللللمين 
 مسؤولياتهم في مواجهة مخططات تهويد القدس . 

 
يندد باستمرار دولة االحتالل اإلسرائيلي في مصادرة األراضي الفلسطينية وبناء المزيد  .6

جللدار الفصللل  مللن المسللتوطنات والطللرق االلتفافيللة عليهللا، كمللا ينللدد بمواصلللة بنللاء
العنصري الذي يتمدد يوماً بعد يوم ملتهماً ما تبقى من أراض فلسطينية، ومجبراً الشعب 

شللن حملللة دوليللة إلرغللام  إلللىالفلسللطيني علللى العلليش فللي كانتونللات ومعللازل، ويللدعو 
 إلللىإسللرائيل علللى وقللف أعمالهللا المخالفللة لكللل االتفاقللات والقللرارات الدوليللة ، ويللدعو 

محاكم خاصة وشعبية جراء جلرائمهم بحلق الشلعب  إلىديم قادة إسرائيل العمل الجاد لتق
 الفلسطيني. 

 

ئيلي وتزايللد نفللوذ اليمللين حللظ بقلللق تنللامي التطللرف العنصللري فللي المجتمللع اإلسللرايال .7
، مملا يسلتدعي المزيلد ملن االنتخابلات اإلسلرائيلية األخيلرة ، كما تجلى في نتائجالمتشدد

 السلبية لسياسة المتطرفين على عملية السالم. أخذ الحيطة والحذر من النتائج
 

يطالب جميع الفصائل الفلسطينية بتحمل المسؤولية والعمل بجدية لوأد خالفاتها وتغليلب  .8
، ويثمن الجهود طيني على المصالح الفئوية الضيقةالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلس

ة الفلسلطينية الجاريلة فلي طنيلالتي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيلق المصلالحة الو
ناشد األمتلين العربيلة واإلسلالمية، حكوملات وشلعوباً ومنظملات، كملا يناشلد وي القاهرة.

 إللى، توحيد إرادتهم ومواقفهم دعما للحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني الهادف أحرار العالم
 .توحيد الصف الوطني الفلسطيني

 
 15/ مؤ 6القرار رقم 

 

  : ودانحول التضامن مع الس
 
يؤكللد المللؤتمر رفضلله لقللرار المحكمللة الجنائيللة الدوليللة بتوقيللف رئلليس جمهوريللة السللودان  

 ويؤكد تضامنه التام مع السودان كما يؤكد كل ما جاء في إعالن مسقط التالي : 
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 إعالن مسقط
 حول مذكرة المحكمة الجنائية الدولية

 بحق فخامة السيد رئيس جمهورية السودان
 

 8ان فلي ـر الخامس عشر لالتحاد البرلماني العربي المنعقد في مسقط، سلطنة عنملإن المؤتم 
 م .2009مارس  9 –

o  إصللدار بموجبله علللى المحكملة الجنائيللة الدوليللة  وافقللتوقلد تللدارس بقللق بللالغ القللرار اللذي
رئليس جمهوريلة السلودان وملا  ،مذكرة توقيف بحق السيد الرئيس عمر حسلن أحملد البشلير

تب عليه من آثار وخيمة وما ينتج عنه من تعويق للجهلود السللمية لحلل مشلكلة يمكن أن يتر
ممللا يفللتح البللاب  ،ألمللن واالسللتقرار فللي السللودانلكللذلك و، السللالم ةالتفاقيللوتهديللد  دارفللور

  .لتداعيات أمنية خطيرة في السودان 
 

o  أن تحل إال وإذ يدرك أن قضية دارفور هي قضية سياسية داخلية في المقام األول ال يمكن
 نية كافة من خالل حل تفاوضي شامل،بتوافق وطني داخلي بين األطراف المع

 
o ة السودانية لمعالجة أزمة دارفوروإذ يشيد بالجهود التي تبذلها الحكوم. 

 
o  وإذ يثمن الجهود المشكورة التي تقوم بها دولة قطر والوساطة الكريمة التي ترعاها في

السعي إليجاد حل عادٍل ودائم ألزمة دارفور عن طريق التفاوض من خالل المشاركة 
 .اإليجابية في مؤتمر الدوحة

 
o روما  دةعاهوإذ يستذكر مبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة واتفاقيات فيينا وم

جهاز أن مجلس األمن تلك الوثائق التي تنص على  ،للمحكمة الجنائية الدولية ةالمؤسس
يختص باألمن والسلم الدوليين وبالمنازعات بين الدول وال يتدخل في الشأن الداخلي لدولة 

، ليست هي طرفاً فيها اتمستقلة ذات سيادة ، وتنص على عدم التزام الدول بنصوص اتفاقي
 إلىبدأ السيادة الوطنية وحصانة رؤساء الدول المستقلة ، كما ال تجيز إحالة قضية وتؤمن م

 .جهاز خارج أجهزة األمم المتحدة
 

o  وإذ يستذكر قرارات منظمة المؤتمر اإلسالمي واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية
( في 77موعة الـ )والمجموعة الكاريبية الباسيفيكية واالتحاد البرلماني اإلفريقي ودول مج

 ،هذا الخصوص 
 

 فإنه :

د رئيس جمهورية السودان يرفض بشكل قاطع قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف السي .1
ً على افتراضات خاطئة ودوافع سياسيةويعتبره  ً للقانون  ، و يعتبرهمؤسسا ً فاضحا خرقا
خطيرة في العالقات  قةمثل سابلسيادة الوطنية لجمهورية السودان ويل اً سافرانتهاكاً و ،الدولي
 طالب تبعاً لذلك بإلغائه.وي ،الدولية
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ويسهم في  ،تعقيد األوضاع في دارفور بشكل خاص إلىيؤكد أن هذا القرار سيؤدي  .2
 ً وكذلك الجهود  ،عرقلة جهود تحقيق السالم خاصة المساعي الجارية في الدوحة حاليا

 د اإلفريقي.مم المتحدة واإلتحاالمشتركة بين السودان واأل
 

يدين سياسة المعايير المزدوجة التي تتعمد استغالل القانون الدولي ومخالفته ضد بعض  .3
الدول اإلسالمية واإلفريقية لخدمة أهداف سياسية في حين تغض الطرف وتبرر ممارسات 

 .ساني الدولي وترتكب أبشع الجرائمدول أخرى تنتهك القانون اإلن
 

 هودفاعه عن سيادته ووحدة أرضه وشعبه واستقالل إرادتيعرب عن تضامنه مع السودان  .4
، ويدعم الجهود التي تبذلها حكومته من أجل تطبيق اتفاقية السالم الشامل وإيجاد حل الوطنية

 سريع للمشاكل التي تعيق تقدم البالد على طريق االستقرار والتنمية.
 

وعلى رأسها  ،بية والدول الصديقةيشيد بالجهود التي يبذلها االتحاد اإلفريقي والجامعة العر .5
على ويحث األطراف غير المشاركة  ،دولة قطر ومساعيها من أجل تحقيق السالم في دارفور

 .لحل سلمي ينهي األزمة في دارفور العملية التفاوضية وصوالً  إلىاالنضمام 
 

طنية للدول يطالب االتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية بأن يعمال على تأمين السيادة الو .6
اإلفريقية والعربية ضد أية إساءة الستخدام مبادئ القانون الدولي أو خرقه أو إساءة تفسيره ، 

ا التي تلزم الدول األعضاء يينكما يهيب بالمجتمع الدولي أن يعمل على احترام معاهدة ف
 المعاهدات التي صادقت عليها . إلىباالنصياع فقط 

 

روما إعادة النظر في عضويتها في المحكمة الجنائية  هدةعايهيب بالدول المصادقة على م .7
 ت التي تقوم بها هذه المحكمة. الدولية على ضوء الممارسا

 

فريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي لب األمم المتحدة واالتحاد اإلايط .8
العمل بالتفاقات السالم واالتحادات والمنظمات البرلمانية اإلقليمية والدولية والدول الراعية 
 على إبطال هذا القرار من أجل دفع عملية السالم والتنمية في السودان .

 
 15/ مؤ 7القرار رقم 

 

  حول التضامن مع سورية
 
ودعمه لحقهلا الكاملل فلي اسلترجاع كاملل الجلوالن السلوري  ةيؤكد المؤتمر مساندته لسوري 

، لقلرارات األملم المتحلدة ذات الصللةم ، وفقلاً 1967( يونيوالمحتل حتى حدود الرابع من حزيران )
ويعتبللر جميللع اإلجللراءات التللي اتخللذتها إسللرائيل لضللم الجللوالن السللوري الغيللة وباطلللة ومخالفللة 

 .للمقاومة  ةفي جهودها الداعم ريةه للشقيقة سومساندت ، ويؤكدلقرارات الشرعية الدولية
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 15/ مؤ 8القرار رقم 

 
  حول التضامن مع لبنان

 
دعم لبنان شعباً وجيشاً ومقاومة الستكمال تحريلر أرضله التلي تحتلهلا إسلرائيل ،  إلىيدعو  -1

 خصوصاً مزارع شبعا وتالل كفر شوبا والقسم اللبناني من بلدة الغجر . 

 
يطالب بدعم لبنان الستكمال إعلادة إعملار ملا خلفله العلدوان اإلسلرائيلي عللى لبنلان صليف  -2

 م . 2006

 

صندوق عربي للدعم عمليلات نلزع األلغلام والقنابلل العنقوديلة التلي خلفتهلا إنشاء  إلىيدعو  -3
خصوصللاً ، والتللي تعطللل حيللاة المللواطنين وأثنللاء احتاللهللا وحروبهللا فللي لبنللانإسللرائيل 

 . المزارعين في كامل الجنوب
 

، 1701و  425جلس األمن رقلم يستنكر ويدين استمرار إسرائيل في التنكر لتنفيذ قراري م -4
بللالوقف الفللوري إلطللالق النللار ، وكللذلك إدانللة الخروقللات للمجللال الجللوي  هللازاموعللدم الت

السليادية  والمياه اإلقليمية بشكل يومي ، وكذلك االعتداءات المنظمة والمتكررة عبر الحدود
 .البرية لخطف المواطنين

 

 15/ مؤ 9القرار رقم 
 

 حول الجزر اإلماراتية العربية الثالث : 
 

ارات العربية المتحدة الكامل على جزرها الثالث طنب الكبلرى و طنلب يدعم حق دولة اإلم -1
الصللغرى وأبللو موسللى ، ويؤيللد كافللة اإلجللراءات والوسللائل السلللمية التللي تتخللذها دولللة 

 اإلمارات العربية المتحدة الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة .

  
التي تمس سيادة و ،إليرانيةيدين التصريحات اإليرانية الصادرة عن مسئولين في الحكومة ا -2

في  ةدولة اإلمارات العربية المتحدة على جزرها الثالث ويطالبها بترجمة ما تعلنه من رغب
خطوات عملية ملموسة وإثبات حسلن نوايلا السياسلة  إلىتحسين العالقات مع الدول العربية 

رانللي للجللزر والتللي مللن المفتللرض أن تبللدأ بإنهللاء االحللتالل اإلي ،اإليرانيللة تجللاه العللرب
اإلماراتية الثالث واالستجابة للدعوات الصادقة والجادة من دولة اإلمارات العربيلة المتحلدة 

محكمللة العللدل  إلللىوالقبللول بالتفللاوض المباشللر أو إحالللة النللزاع  ،فللي إنهللاء هللذا االحللتالل
 الدولية .

  
الللذي  ينوبيالجنلل يينمللريكاأليرحللب بنتللائج االجتمللاع المشللترك لللوزراء الخارجيللة العللرب و -3

ً إيجابيم بشأن دعوة إيران إلى الرد 2009/ مارس /4انعقد في القاهرة  على مقترحات دولة  ا
 . قضية الجزر اإلماراتية المحتلةتسوية سلمية ل إلىاإلمارات العربية المتحدة للتوصل 
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ضلية االلتلزام فلي اتصلاالتها ملع إيلران بإثلارة ق إلىيدعو جميع المجالس البرلمانية العربية  -4
 ً ملن أن الجلزر هلي  احتاللها للجزر اإلماراتية الثالث والتأكيد عللى ضلرورة إنهائله انطالقلا

 .   في المحافل البرلمانية المختلفة أرض عربية محتلة مع التأكيد على ذلك أثناء مشاركتها
 

 15/ مؤ 10القرار رقم 
 

 حول الصومال 
 

، مملا مسلتقرة فلي الصلومالالغيلر األوضلاع األمنيلة  جلراء يعرب المؤتمر عن قلقه ملن   -1
. ويلدعو جميلع الفصلائل الصلومالية لللدخول فلي حلوار جلاد وسالمته اإلقليميةته يهدد وحد

لتحقيللق المصللالحة الوطنيللة الشللاملة باعتبللار ذلللك خطللوة أساسللية إلحللالل األمللن والسللالم 
 .لصومال وفي منطقة القرن األفريقيواالستقرار في ا

 

لقرصنة البحرية التي تجري قبالة السواحل الصومالية، ويلدعو يعرب عن قلقه من أعمال ا -2
عربيلة حمايلة مواجهة هذه األعمال من خالل جهد إقليمي وتحرك إيجلابي ملن اللدول ال إلى

 . لألمن القومي العربي

  
المسللاعدات  وتقللديم دعللم حكومللة الصللومال إلللىيللدعو الللدول العربيللة والمجتمللع الللدولي    -3

 حل لمشكلة الالجئين الصوماليين. للشعب الصومالي، وإيجاد
  

 
 15/ مؤ 11القرار رقم 

 
 ة المغربيتين يحول التضامن مع المغرب بخصوص مدينتي سبته ومليل

 
 المؤتمر الثاني عشر لالتحاد البرلماني العربي :  
 

يجدد المؤتمر مسلاندته التاملة والشلاملة للجهلود التلي بلذلتها الحكوملة المغربيلة فلي سلبيل    -1
 والجزر الجعفرية .  سبته ومليلية المدينتين المغربيتين المحتلتين عاسترجا

 
يطالب المؤتمر الحكومة اإلسبانية بالشروع في مفاوضات مباشلرة ملع المملكلة المغربيلة    -2

لحل هلذه القضلية سللمياً والتجلاوب ملع المقتلرح اللذي سلبق أن تقلدم بله جالللة المغفلور لله 
تكوين خلية إسبانية ـ مغربيلة مشلتركة للتفكيلر فلي حلل  ىإلالملك الحسن الثاني ، والرامي 

ية عادل وسلمي لهذه القضية ، يكون من شأنه إعادة الحقوق الشرعية الثابتة للمملكة المغرب
 .في هاتين المدينتين السليبتين
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 15/ مؤ 12القرار رقم  
 

  :حول العالقات بين جمهورية جيبوتي واريتريا
 

مع جمهورية جيبلوتي فلي الحفلاظ عللى وحلدتها وسليادتها ، ويطاللب يعلن المؤتمر تضامنه 
أريتيريا بالتجاوب ملع الجهلود الدوليلة واإلقليميلة واالنسلحاب ملن المنلاطق الحدوديلة التابعلة لسليادة 
جيبوتي وتطبيق قرارات مجلس األمن الدولي والمنظمات الدوليلة ، كملا يسلاند الملؤتمر كلل الجهلود 

 لدفاع عن سالمة وأمن أراضيها .التي تبذلها جيبوتي ل
 

 15/ مؤ 13القرار رقم 
 

 حول اإلرهاب
  

يؤكللد المللؤتمر مواقللف االتحللاد البرلمللاني العربللي حللول اإلرهللاب الللواردة فللي قللرارات    -1
 مجالسه ومؤتمراته السابقة . 

 
يؤكد ضرورة التمييز بين اإلرهاب وحق الشعوب في النضال من أجلل تحريلر أراضليها    -2

 ل واستعادة حقوقها المشروعة وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية .من االحتال
  
، ويعللرب عللن إدانتلله الشللديدة يشللكل ذروة اإلرهللاب وأبشللع أشللكاله يؤكللد أن االحللتالل   -3

 إلرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل على جميع األراضي العربية المحتلة . 
 

تضلافر الجهلود الوطنيلة  إللىويلدعو يدين اإلرهاب بجميلع أشلكاله وصلوره وممارسلاته،    -4
 . ية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرةواإلقليمية والدول

 

يؤكللد مجللدداً ضللرورة عقللد مللؤتمر دولللي علللى أعلللى المسللتويات ، تحللت إشللراف األمللم    -5
المتحدة ، لوضع تعريف لإلرهاب واالتفاق على مختلف أوجه التعاون بين الدول لمكافحتله 

 . 
 

العزيلز ، مللك    بن عبلد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اقتراحنى يدعم المؤتمر ويتب -6
 إعلالن، واللذي تضلمنه  اإلرهلابالمملكة العربية السعودية ، بإنشاء مركز دوللي لمكافحلة 

هللـ ، 1425 12/  28 – 25) اإلرهللابالريللاض الصللادر عللن المللؤتمر الللدولي لمكافحللة 
 م . 2005/ 2/  8 – 5الموافق 

 

المؤتمر الربط المتعمد بين اإلرهاب واإلسالم ، دين السللم والتسلامح ، ويؤكلد أن يستنكر    -7
 اإلرهاب ال دين له . 
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 15/ مؤ 14القرار رقم 

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

 
لبرلمللاني يؤكللد المللؤتمر جميللع القللرارات الصللادرة عللن جامعللة الللدول العربيللة واالتحللاد ا   -1

العربللي واالتحللاد البرلمللاني الللدولي ، ومللؤتمرات الحللـوار البرلمللاني العربللي ـ األوربللي ، 
والعربللي ـ اإلفريقللي ، ومنظمللة المللؤتمر اإلسللالمي ، ذات الصلللة بتحويللل منطقللة الشللرق 

 منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل .  إلىاألوسط 

 
اهلدة علدم انتشلار األسللحة النوويلة ، ويؤكلد مع إللىيدين المؤتمر علدم انضلمام إسلرائيل    -2

الرابطة العضوية بين وجلود سلالم حقيقلي ودائلم فلي الشلرق األوسلط وعمليلة نلزع أسللحة 
الدمار الشلامل منله كجلزء ال يتجلزأ ملن عمليلة السلالم ، ويشلدد عللى جعلل منطقلة الشلرق 

األمن الحقيقي لكل  االستقرار وتوفير إلىاألوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بما يؤدي 
 دول المنطقة ولكل شعوبها .   

 
 
 

 القرارات المتعلقة بالشؤون البرلمانية

 
 

 15/ مؤ 15القرار رقم 
 

 اإلتحاد البرلماني الدولي :  النشاط داخل
 

إثيوبيلا( المشاركة في كلل ملن الجمعيلة العشلرين بعلد المائلة التلي سلتعقد فلي أديلس أبابلا ) .1
م ، والجمعية الحادية والعشلرين بعلد المائلة التلي سلتعقد 2009 (خالل شهر نيسان )إبريل

م ، وتنظلليم اجتمللاعين تنسلليقيين للوفللود 2009فللي جنيللف فللي تشللرين األول ـ أكتللوبر ـ 

 البرلمانية العربية المشاركة فيهما ، وإعداد تقارير عن نتائجهما .
:    س أبابللا حللولفللي أديلل 120ل الجمعيللة إدراج بنللد اسللتعجالي فللي جللدول أعمللا إلللىالسللعي  .2

   ()الوضع في قطاع غزة
اإلسهام في االجتماعات النظامية واألنشلطة البرلمانيلة الدوليلة وتعمليم تقلارير عنهلا عللى  .3

 جميع الشعب األعضاء. 
 .ة اإلتحادالتشاور بين الوفود العربية لملء الشواغر العائدة للمجموعة العربية في أجهز .4
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تنفيللذ االقتراحللات التللي طرحهللا اجتمللاع اللجنللة العمللل علللى تللوفير الظللروف الالزمللة ل .5
البرلمانية العربية الخاصة بتطوير عمل األمانة العامة خالل مؤتمرات االتحلاد البرلملاني 

 الدولي . 
 

 15/ مؤ 16القرار رقم 
 

  :  التعاون البرلماني اإلفريقي ـ العربي
 

البرلملاني اإلفريقلي ـ العربلي  متابعة التنسيق مع االتحلاد البرلملاني اإلفريقلي لعقلد الملؤتمر .1
، وحلث الشلعب م 2009/  4/ 23إلى  21من الثاني عشر الذي سيعقد في أبوجا )نيجيريا( 

 العربية على المشاركة في المؤتمر بصورة فعالة . 
 عقد االجتماع الثاني للجنة المتابعة للحوار البرلماني اإلفريقي ـ العربي في أبوجا .  .2

األمانلة العاملة لالتحلاد للمشلاركة  إللىمن اإلتحاد البرلملاني اإلفريقلي تلبية الدعوة الموجهة  .3
 في أعمال مؤتمره السنوي . 

 تسديد المساعدة المالية السنوية لالتحاد البرلماني اإلفريقي .  .4
االتصللال بالبرلمانللات والمجللالس العربيللة إليجللاد مكللان لعقللد النللدوة البرلمانيللة العربيللة ـ  .5

تي تم االتفلاق عليهلا فلي اجتملاع لجنلة المتابعلة فلي الخرطلوم لمناقشلة اإلفريقية المشتركة ال
 تحديات العولمة وأثرها على الثقافات الوطنية في إفريقيا والعالم العربي . ""  موضوع

العمل على إجراء المزيد من التنسيق بين الوفود البرلمانية العربية واإلفريقية المشاركة فلي  .6
 الدولي .  مؤتمرات االتحاد البرلماني

البرلمانللات والمجللالس العربيللة تشللكيل لجللان صللداقة بينهللا وبللين البرلمانللات  إلللىالطلللب  .7
 اإلفريقية . 

 
 

 15/ مؤ 17القرار رقم 
 
 : الحوار البرلماني العربي األوروبي  

 

مقللر  إلللىمتابعللة االتصللاالت مللع البرلمللان األوروبللي لتللأمين زيللارة وفللد برلمللاني عربللي  
ووضللع آليللة لضللمان  ،ي لالتفللاق علللى صلليغة جديللدة السللتئناف العالقللة معللهالبرلمللان األوروبلل

 استمرار تلك العالقة .
 

 15/ مؤ 18القرار رقم 
 
   : العالقات مع البرلمانات والمنظمات األخرى 

 
تعزيز العالقة مع اتحاد برلمانات الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي والمشلاركة  .1

 قف البرلمانات العربية األعضاء فيه . في أنشطته وتنسيق موا
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 إلىتعزيز العالقات مع برلمان أمريكا الالتينية األول والتحضير لزيارة وفد برلماني عربي  .2
 عدد من دول أمريكا الالتينية. 

متابعة االتصاالت والتنسيق مع شبكة القيلادة اليابانيلة ـ العربيلة واالتفلاق عللى موعلد جديلد  .3
 للحوار البرلماني العربي ـ الياباني .  لعقد المنتدى الرابع

المشاركة في اجتماعات رابطة برلمانلات اللدول اآلسليوية بعلد الحصلول عللى صلفة عضلو  .4
 مراقب فيها . 

المشللاركة فللي االجتمللاع السللنوي للجمعيللة البرلمانيللة المتوسللطية الللذي سلليعقد فللي اسللتانبول  .5
 م . 2009خالل شهر تشرين الثاني ) نوفمبر ( 

 
 :إلىالتحاد إلرسال وفود برلمانية عربية ل المؤتمر الخامس عشرر لتنفيذ قرار التحضي

  

  . جمهورية الصين الشعبية 

 م (.2009تموزلواليات المتحدة األمريكية )المؤتمر السنوي لمجالس الشيوخ والنواب في ا 

  ن مللع بالتعللاو " البرلمااان اإللكترونااي "دراسللة إمكانيللة تنظلليم نللدوة برلمانيللة عربيللة حللول
 البرلمانات العـربية التي بدأت بتطبـيق ذلك .  

 

  

  

  القرارات المالية واالقتصاديةالقرارات المالية واالقتصادية
 

 
  

 15/ مؤ 20القرار رقم 
 

 التنمية البشرية في ظروف العولمة واألزمة المالية العالمية:
 

عقد اجتماع لممثلي اللجان االقتصلادية فلي جميلع البرلمانلات والمجلالس العربيلة  إلىالدعوة  .1
لدراسة األزمة المالية العالمية واقتلراح برنلامج لحمايلة  2009النصف األول من عام  خالل
 االستعانة بخبراء اقتصاديين عرب. مع إمكانية ،صادات العربية من آثارها السلبيةاالقت

 

 التأكيد على دعم البرلمانيين العرب لنتائج القمة العربية االقتصادية التي انعقدت في الكويت. .2

 
متابعة البرلمانات لحكوماتهلا لضمان إنشاء آليات للجنة من االتحاد البرلماني العربي تشكيل  .3

، على أن يتم عرض هذه لصادرة عن قمة الكويت االقتصاديةفي تنفيذ مقتضيات القرارات ا
 الخطة على مؤتمر اإلتحاد القادم.

 
 :تحفيز السياسات النقدية من خالل العمل على .4
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لشللركات والمؤسسللات مللن الحصللول علللى مصللادر تمويللل تللوفير السلليولة لتمكللين ا -أ
 لنشاطاتها.

 ذللكيلنعكس حتلى ، لحصول على التمويلل بأسلعار منخفضلةتخفيض أسعار الفائدة ل -ب
قللدرة الشللركات والمؤسسللات علللى تحسللين وبالتللالي  ،علللى تخفلليض تكلفللة اإلنتللاج

 المنافسة.

تصلاد اللوطني السلتمرار العمل عللى تحفيلز السياسلات الماليلة ملن خلالل خللق الحلوافز لالق .5
 حزمة من البرامج الحكومية.    من بما يستلزمه ذلكوتيرة التنمية االقتصادية، 

العمللل علللى إقللرار برنللامج اجتمللاعي يواجلله مشللكلة البطالللة مللع التأكيللد علللى أهميللة دور  .6
 التضامن الدولي من خالل جدولة ديون الدول الفقيرة.

 العمل على زيادة حجم مساعدات التنمية. .7

 التأكيد على االستثمار في التنمية االجتماعية. .8

 ضرورة االهتمام أكثر باقتصاد المعرفة. .9
 

 15/ مؤ 21القرار رقم 
 

 2008التقرير المالي لعام 
 
 والمتضمن: 2008الموافقة على التقرير المالي لعام  (1
  

 . مذكرة األمانة العامة لالتحاد بما فيها:1

 
 ( دوالر أمريكي.707,068والبالغة ) 2008النفقات التي صرفت خالل عام  -أ
 

( دوالر 717,075)  والبالغللة 2008خللالل عللام  اإليللرادات التللي حصلللت إجمللالي  -ب
 أمريكي والمكونة من :

o  والبالغلللة  2008اإليلللرادات المحصللللة ملللن مسلللاهمات الشلللعب البرلمانيلللة لعلللام
 ( دوالر أمريكي.681,700)

o د الدائنلللة وفروقلللات تحويلللل اإليلللرادات المحصللللة ملللن واردات أخلللرى )الفوائللل
 ( دوالر أمريكي.35,375عمالت ( والبالغة )

 

حسللللاب  إللللى ( دوالر أمريكللللي121,907البلللالغ ) تحويلللل وفلللر الللللدورة الحاليلللة  -ج

 االحتياطي العام.
 
 .31/12/2008.البيانات الحسابية الختامية لالتحاد كما هي في 2
 
 .2008لعام  . تقرير مدقق الحسابات3

 
( دوالر 69,769الغ المتبقيلة ملن الرصليد النقلدي الخلاص بنلدوة القلدس والبلالغ ) تخصيص المب (2

 أمريكللي لتنظلليم نللدوة حللول االسللتيطان فللي األراضللي العربيللة المحتلللة فللي فلسللطين والجللوالن
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واألوضللاع فللي األراضللي العربيللة المحتلللة فللي فلسللطين بشللكل عللام، ومطالبللة إحللدى الشللعب 
 .2009خالل عام البرلمانية استضافة هذه الندوة 

 
حسلاب  إللى( فقلط أربعمائلة أللف دوالر أمريكلي ملن االحتيلاطي العلام  400,000مبلغ ) تحويل (3

 مؤونة مكافأة نهاية الخدمة .
 
المصادقة على قرار السيد رئليس االتحلاد بزيلادة القيملة التأجيريلة للمقلر المؤقلت لالتحلاد بنسلبة  (4

بقللاء الصلليغة التعاقديللة السللابقة للعقللد الموقللع بللين ( عللن القيمللة التأجيريللة السللابقة مللع 30%)
 الفريقين دون تعديل.

 
العلائلي  –التدفئلة  –المصادقة على قرارات السيد رئيس االتحاد بزيادة تعويضات طبيعة العمل  (5
 بدالت االغتراب. –
 

 15 مؤ/ 22القرار رقم 
 

 2009حول خطة عمل االتحاد لعام 
 

كما وردت فلي ملذكرة األمانلة العاملة لالتحلاد،  2009د لعام الموافقة على خطة عمل االتحا .1
 فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة. دما وروتنفيذ 

 
العمل على تقييم عملل االتحلاد البرلملاني العربلي خلالل السلنوات السلابقة، وإبلراز منجزاتله  .2

رامج لتطلوير العملل السلتكمال ودراسلة إمكانيلة إيجلاد آليلات وبل واألهداف التي تم تحقيقهلا،
 تحقيق األهداف المرجوة.

 
 15 مؤ/ 23القرار رقم 

 
 2009موازنة االتحاد لعام 

 
والبالغللة  2009الموافقللة علللى االعتمللادات المرصللودة فللي مشللروع موازنللة االتحللاد للعللام  .1

 (.1(  وفقا للجدول المرفق بمذكرة األمانة العامة لالتحاد ) جدول رقم  793,600)
 
ار النسللب المقترحللة لتوزيللع االعتمللاد المرصللود علللى الشللعب البرلمانيللة األعضللاء فللي إقللر .2

(. ومطالبللة 2االتحللاد وفقللاً للجللدول الللوارد فللي مللذكرة األمانللة العامللة لالتحللاد ) جللدول رقللم 
الشعب البرلمانية باإلسراع في دفع مساهماتها حتى يتسنى لالتحاد الوفاء بالتزاماته ولألمانة 

 ام بواجباتها .العامة القي
 

وملا قبلل وفقلا للجلدول المرفلق بملذكرة  2008مطالبة الشعب البرلمانية المدينلة بلديون علام  .3
 (،  لتسديد ما عليها من مستحقات في أقرب اآلجال.1-2األمانة العامة لالتحاد ) جدول رقم 
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التحلاد بتلدقيق حسلابات احملزة الدكتور محلي اللدين الموافقة على تكليف المحاسب القانوني  .4
 .غير ( فقط مائة ألف ليرة سورية ال100,000لقاء أتعاب قدرها )، 2009للعام/

 
تكليللف األمللين العللام لالتحللاد البرلمللاني العربللي بتنفيللذ أحكللام الموازنللة وفقللاً لميثللاق االتحللاد  .5

 وأنظمته النافذة.
 
 

 15 مؤ/ 24القرار رقم 
 

 2010التقديرات المبدئية لموازنة عام /
 
مبدئية على االعتمادات المرصودة في التقديرات األولية لمشروع موازنلة االتحلاد الموافقة ال .1

وسلللتمائة دوالر  أللللف( فقلللط سلللبعمائة وثالثلللة وتسلللعون  793,600والبالغلللة ) 2010لعلللام 
 (.1أمريكي وفقا للجدول المرفق بمذكرة األمانة العامة لالتحاد ) جدول رقم 

 
المرصللود علللى الشللعب البرلمانيللة األعضللاء فللي  إقللرار النسللب المقترحللة لتوزيللع االعتمللاد .2

(. ومطالبللة 2االتحللاد وفقللاً للجللدول الللوارد فللي مللذكرة األمانللة العامللة لالتحللاد ) جللدول رقللم 
الشعب البرلمانية باإلسراع في دفع مساهماتها حتى يتسنى لالتحاد الوفاء بالتزاماته ولألمانة 

 العامة القيام بواجباتها .
 

 15 مؤ/ 25القرار رقم 
 

 مشروع بناء المقر الدائم لالتحاد:
 
 :ر الدائم لالتحاد بدمشق والمتضمنالموافقة على التقرير المقدم حول مشروع بناء المق -1

 مذكرة األمانة العامة لالتحاد. -أ
 تقرير مدقق الحسابات. -ب

 
ي تسلديد فل باإلسلراعمطالبة الشعب البرلمانية المدينة بمساهمات بناء المقر اللدائم لالتحلاد ،  -2

 عليها من مستحقات في اقرب اآلجال. ما
 
 :ماني العربي وعضوية كلل ملن السلادةتكليف لجنة البناء برئاسة السيد رئيس االتحاد البرل -3

ببلذل  ، رئيس مجلس الشعب السوري، واألمين العام لالتحاد،العراقيرئيس مجلس النواب 
الطللب ملن السلادة رؤسلاء المجلالس المزيد من الجهلود إلنجلاز بنلاء المقلر اللدائم لالتحلاد و

بعض األقطار العربية لمقابللة رؤسلاء دولهلا  إلىالعربية بتسهيل مهام اللجنة  للقيام بزيارة 
 سعيا  لدعم تمويل المشروع.
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  شؤون المرأة والطفولةشؤون المرأة والطفولةبب  القرارات المتعلقةالقرارات المتعلقة
 

  
 15 مؤ/ 26القرار رقم 

 
 ( .2008أقرت في مؤتمر أربيل )التأكيــد على التوصيــات السابقة للجنة التي  .1

 
ضللرورة وضللع آليللة تواصللل بللين االتحللاد البرلمللاني العربللي والمنظمللات الدوليللة والهيئللات  .2

 البرلمانية المعنية بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة.
 

مطالبة المجتمع الدولي واالتحاد األوروبي بضرورة العمل عللى تسلهيل ملرور المسلاعدات  .3
 .لتسهيل وصول هذه المساعدات إسرائيلقطاع غزة والضغط على  إلىبجميع أشكالها 

 

عمللار للمتشللردين مللن األسللر اإلوضللع آليللة لتنفيللذ خطللة عاجلللة مللن أجللل عمليللات اإلغاثللة و .4
 الفلسطينية وإعطاء األولوية للمخصصات المالية المرصودة لدعم قطاع غزة .

 

ق التبلرع للصلناديق المخصصلة إعلادة النظلر فلي القلوانين والتشلريعات البرلمانيلة التلي تعيل .5
 لمساعدة األسر المنكوبة .

 

الطلب من األمانة العامة إعادة تعميم رقم الحساب الخاص بالصندوق الذي تم فتحه من أجل  .6
 .مساعدات المالية لضحايا قطاع غزةجمع ال

 

ية تسللهيل المبللادرة األهليللة والشللعبية إلغاثللة وإيللواء المنكللوبين والمطالبللة بللاحترام واسللتقالل .7
دم وضلعها فلي بلؤرة التلوتر المؤسسات األهلية وعلى رأسها منظمات األسرة والطفوللة وعل

 .السياسي
 

الللذين قللاموا باالعتللداءات الوحشللية علللى النسللاء  الصللهاينة العمللل علللى إحالللة المجللرمين .8
 المحاكمات. إلىواألطفال في قطاع غزة 

 

 ضرورة تنظيم ندوات برلمانية للنساء البرلمانيات. .9
 

كيللد علللى مشللاركة البرلمانيللات العربيللات فللي الوفللود البرلمانيللة العربيللة المشللاركة فللي التأ .10
 والدولية. اإلقليميةالمؤتمرات 

 

تزويد األمانلة العاملة بالتشلريعات العربيلة فلي مجلال الملرأة والطفوللة لنشلرها عللى الموقلع  .11
 االلكتروني لالتحاد .
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 قرارات عامة

 

 
 15 مؤ/ 27القرار رقم 

 

الشكر والتقدير إلى جهاز األمانة العاملة لالتحلاد البرلملاني العربلي، وعللى رأسله األملين توجيه 
، وعلى اإلعداد الجيد للوثائق في تنفيذ قرارات مؤتمرات االتحادالعام لالتحاد، على الجهود المبذولة 

 الخاصة بالمؤتمر الخامس عشر لالتحاد البرلماني العربي.

 
 15 مؤ/ 28القرار رقم 

 

يه الشكر والتقدير إلى الجهاز اإلداري لمجلس الشورى العماني على التنظيم الجيلد للملؤتمر توج
وعلى التسهيالت الكبيرة التي قدمت ألعضاء الوفود مما أسهم فلي تسلهيل مهملات هلؤالء األعضلاء 

 وإنجاح أعمال المؤتمر.

 

*  *  * 
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