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، رئيي  ممورريية الايراو، رتة يية لفخامة  الةرسيج لةال البالبةا  تحت الرعاية السامية     
يروسييتا   إ ةييي ر يييع عاةييمة ألييوعرك يريميية ميي  ممةيي  الرييرا  الارا ييي، احت ييرت مويريية 

 2008 -مييار  –/ آذار 13-11المرا ييل ليي   1429ر يييا الرع  5-3الاييراو  ييي ال تييرك ميي  
عماع المؤتمر الثالي  عرير لحتحياو ال رلمياري الار يي رامتماعيات اليوررك الممسيي  لممةي  أ

 االتحاو. 
 

 :اآلتية ي ال ةوا   ر رو تمثع الُرا  ال رلمارية الار ية أر يعراريت  ي امتماعات 
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 التالية: تالمرظمارح ر االمتماعات  ة ة مرا   ممثةر 
 ماماة الورع الار ية. -
 ال رلما  الار ي االرتقالي. -
 ممة  التاار  لورع المةيج الار ية -

 .اإل ريقياالتحاو ال رلماري  -
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حياو ال رلمياري الار يي  يي مرييه الريويو سياو مرى ح ع ا تتاح المؤتمر الثال  عرير لحت    
مي  اليذير الحييي . ثي  اسيتما آليات . را توأ الح ع  تحرك م ارية أر يعع و هللا لةمؤتمرات  ي 

، رئييي  فخامةة  الةةرسيج لةةال البالبةةا  المييؤتمر  أعميياعيةميية راعييي  إليي المييؤتمر  أع ييا 
 مموررية الاراو. 

 
اراقاو المؤتمر ال رلمياري الار يي  أ  إل  ي  واية يةمته   البالبا  مامة الرئي   أرارر و     
اسييتثرائية، رارافا يية ررعيية عةيي  مسيترى الاح ييات الار ييية  أهمييةالايراو ييتسيي   أر يييع يي 

 الارا ية. ريسمع عروك لةورر الارا ي الرياوي  ي  رقيقاته الار يات.
 
الاراو يامع ماهيوا   ت يا ر  أ سياوك رئي  المموررية  أر حرحرع الر ا  ي الاراو     

ررئاسييته ل رييا  الييرف  رورليية المؤسسييات لتحقيييل المةييالحة الرفرييية رر ييا  أحها ييهموييرو 
 الاراو عة  فريل الماا اك اليامةة. 

 
 الرييورمييحع  المريييالاييراو  ييو حقييل المهيييو ميي  المرمييهات عةيي  الةييايو  أ  رأ ييا     

رحيوها  يو  أروياهذا ال ياري  أ . غير المرية ته ورك  را إل الما ية، را  االرتةارات تؤرر 
مرامات الثقة رالت اه   رإراعةالامع السياسي  أساسيا وذا التفرر الذي لا   يه وررا   أسومت

هراك مويروا  ت يذع مي  اميع المةيالحة  أ  بالبا  لال ال السيو رأر ح ي  القرى السياسية. 
 القتةة.    استثراالتي تاري مرارية المميا  ي الورلة 

 
عرامييع االسييتقرار مرمييروك  ييي  أ  إليي السيييو رئييي  المموررييية  أرييارر ييي متييا  يةمتييه     

 راسيي  مرييترية  ييي الحييياك السياسييية رال حيي  عيي  حةييرع لمرييايع  رإيميياوتةيي ية  ييؤر التييرتر 
ترسييا الويمقرافيية السياسيية رالت يا   أ ال قرا  رال فالة رترسيا  ير  الاميع لةري ا  يميا 

رالتمةي  اال تةياوي  اإلرهيا لةتةيوي لمميافر  أيييوك  حيرع  ياواتويا يرييع  يمارة الرار
 ريحرع ور  تافيع الفا ات اليامرة. 

 
يييير  اراقيياو المييؤتمر  أ  ييي  المييععيي   لةةال البالبةةا  ر ييي متييا  يةمتييه ع يير السيييو     

يييو رال ةييوا  لةتاييار  رالت ييام   ييي  الاييراو المو أرسيياال رلميياري الار ييي  ييي الاييراو  اتحيية 
 رالرار  الار ية.

 
 عبد الهادي الملال يةمة ماالي المورو   إل راستما المرارير   ي ح ع ا تتاح المؤتمر     

، الييذي ع يير عيي  اغت افييه  الروريييرئييي  االتحيياو ال رلميياري الار ييي، رئييي  ممةيي  الرييرا  
لممييالي  ح ييارك الاييراو السيييو ا رأريياو. أر يييعمييؤتمر االتحيياو  ييي المويريية التاريمييية   اراقيياو

الاييراو رئاسيية رحيرميية ر رلمارييا   إليي . ررمييه الريير اإلرسيياريةالقويمية التييي أثييرت الح ييارك 
 لةمؤتمر. اإلعواوررا ا  عة  المورو التي  ذلرها  ي 

 

 
 حفــــل االفتتــاح

 



 3 

حم  مااراك الاراو ررا ه الةا ر  إوراك إل السيو الممالي  أرارر ي حويثه حرع الاراو     
الايراو  أحيرار أ   استمرار الار  رالقتع رالومار، رع ّر ع  الثقة  يي الميا ح، مةرةا  م

   الاراو رمااراته.ال اورر  عة  ر ا حو آل
 
الرا يا الار يي ميؤل   أ  إلي السييو المميالي  أريارر ي حويثه ع  الر يا الار يي اليراه      

غ  ذلك  أ  ترامورا الوهيمة  ي حياترا عررارا . رر أة حتموا ، ر ي يع ميا  مره محرة حت  
 الميية ماةرييا  رفييع عةيي  ح ييارك ، رروتيي  لممييو عرا ييي يتمييوو  تمييوو  راعييات أر يييع  ييي 

 التايار  رالحيرار المر يرعي  ،ما  سو م  حياتوا. رهذه رسالة تؤييو  أرريا  ياورر  رإةحح
الي السييو الممي أيوعة  امتياه المسا ات رمراموة التحويات. رحرع ورر ال رلماريي   ،الواو 

 ستت  متا اته.ما  رلماريي الاال . رهذا ما الاح ات هذا الورر ي ير رمؤثر  ي  أ 
 

، رئي  ممة  الررا  الارا ي محمود المشهدا  رتحو   ي مةسة اال تتاح السيو الويترر     
ما سير ذله مي   أ الذي رح   الر رو ال رلمارية الار ية المرارية  ي مؤتمر االتحاو، مر حا  

رما رتمسك  ه م  ت ام  يرفةل م   القراعة اليامةة  يأ  الاميع الار يي المريترك القيائ  موو 
عة  ررح الرحوك رالتيامع هر الس يع الذي يي يع لريا الح ياظ عةي  هريتريا الح يارية رتحقييل 

تروض  وررها الاالمي را  تحتع ميا تسيتحقه مي  ميارية  أ مةالحرا المرترية  ي أمة آ  لوا 
رتةييل  رسيالتوا رتاريمويا ع ير المفال ية  رميرو وائي  لويا  يي  رإمياراتوياحمموا ورلية تراس  

 المتحوك. لألم التا ا  الم ممة  
 
رروو السيو المروواري عة   رررك الرورض  ورر  اعع لة رلمارات رالممال  الريا ية  ي     

ميياوك  ييي  ة ر  يي ممييافر االسييتح  الح يياري مفال ييا   إها رالح يياظ عةيي  هريتوييا  الميية ييياوك 
ورميات التايار   أعةي مفيررك تسيو   يي تحقييل  آليياتالر يا ي ع ير  رالوا ال را  التررياي 

 رالترسيل القاررري رت اوع الم رات  ي  ورع االتحاو.
 
 راإلرساريةر ا  ي حسا اترا مسألة الح اظ عة  المثع الررحية  أ عةيرا  إ رأر ح  ائح :     

ال  الميرغا ية تحيمويا  يرى الرير رالم يررت رال.فرسية. رهيذا  إل وا التي تحرع الاال   ورر
ليي  رقييع ترحيييو الترييرياات الار ييية ماةيية   ييي مراريي  الحييياك  إ  ترسيييل،  إال هيسييوع  ييمار

 .المة أ فارالار ية المتماثةة  ي 
يسيتوعي تأسيي  مرييه  ياررري مميت  ير يو  ميا يحتاميه مي   الميرهذا  إ  رتا ا القرع "   
  ات  ارررية عر ية  اورك عة  ارماه هذه المومة الي يرك.ي ا
 
تأسييي  هييذا المريييه يتفةيي  ةييياغة مريياريا  ارررييية  أ السيييو المرييوواري  أر ييحيييذلك     

 رآمالوا رفمرحاتوا.  المةتراعي تفرر الحياك رتقي   اعوك ترريا عر ية مرترية تاي  ُمثع 
 
 
 
رثييه الح يياري إالاييراو المويييو ياييرو  يييع  أ اري السيييو المرييوو أر ييحر ييي متييا  يةمتييه     

 يسماره  قور ما يح رره. أ الار   أرقائهليفرو  ا  الهم  م  مويو، راره يحتاج م  
 

 ي  واية مةسة  ألق الاا  لحتحاو ال رلماري الار ي  و  المي ،  ور الدين بوشكوجريا  السيو 
 إلي رييذلك  ، رئيسا  ر رلمارا  رحيرمة رريا ا ،والارا إل اال تتاح يةمة استوةوا  ترميه التحية 

 أحافره المؤتمر رما  لع ا يروستا  الاراو عة  ما  ومره ممياا  م  تسويحت  إ ةي  ياوك 
  ه م  ح ارك رتيري . 
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ررره السيو  ررييرج  يأ  اراقياو الميؤتمر  يي الايراو هير تأيييو مي  الريا  الارا يي عةي      

الاح ات ما ال ةوا  الار ية يما اره تأييو م   أرثل إ امةه عة  رحوته رتحح  ة ر ه رحرة
ال ةوا  الار ية رممثةي رار وا عة  الت ام  ما الاراو روع  ر ياله مي  اميع الح ياظ عةي  

 ر رعه. إل رحوته رعروك االستقرار 
 
، الامييع المؤسسيياتي رال رلميياري أهميييةتايياظ   إليي السيييو  رريييرج  أرييارر ييي متييا  يةمتييه     

رتهاييو  راإل ةيمييةماةة عة  الةايو الورلي، ريذلك ترامي ورر المرظمات ال رلمارية الورلية 
 ورر الو ةرماسية ال رلمارية  ي تحسي  التاار   ي  الورع.

 
 
 
 
 
 
 

ئيي  االتحياو  ي  واية مةسة الامع الرل  ا ترح ماالي المورو  ع و الواوي المميالي، ر      
، عةيي  أع ييا  المييؤتمر ارتمييا  الييويترر الروريييال رلميياري الار ييي، رئييي  ممةيي  الرييرا  

محمرو المروواري، رئيي  ممةي  الريرا  الارا يي، رئيسيا  لةميؤتمر. ر يو را يل الميؤتمر عةي  
 .  إلمماعاال تراح  ا

 
تيي مرحرهيا ليه رأعير  المؤتمر عة  الثقة ال.اليية ال أع ا ر و رير الويترر المروواري      

 يير  عرو حس  ظ  أع ا  المؤتمر .  أ ع  المع  ي 
 

ذلك عيرض السييو المريوواري عةي  أع يا  الميؤتمر مريررع ميورع العمياع  را يل  او      
 المؤتمر عةيه  اإلمماع. رت م  مورع أعماع ال ررو اآلتية:

 انتخاب مكتب المؤتمر )الرئيس وأميني السر(. .1

 مال.إقرار جدول األع .2

 تقرير األمين العام حول أوضاع االتحاد منذ المؤتمر الثاني عشر. .3

األوضاع العربية الراهنة ودور البرلمانيين العرب في تعزيز التضامن العربي وتوحيد  .4

 المواقف إزاء القضايا العربية الساخنة.

 التنمية المستدامة في الوطن العربي: الواقع واآلفاق. .5

العربية لتطوير عمل االتحاد البرلماني العربي: التعديالت  تقرير اللجنة البرلمانية .6

 المقترحة على ميثاق االتحاد.

 

 النشاط الدولي واإلقليمي لالتحاد: .7

 جنوب أفريقيا(. –لالتحاد البرلماني الدولي )كاب تاون 118الجمعية  .أ

 العربي الحادي عشر. –المؤتمر البرلماني اإلفريقي  .ب

لي لجمهورية روسيا االتحادية بعقد معاهدة تنسيق اقتراح رئيس البرلمان الفدرا .ج

 وتعاون مع االتحاد البرلماني العربي .

 اجتماعات اللجان الدائمة والهيئات الخاصة في االتحاد: .8

o :اجتماعات اللجان الدائمة 

 اللجنة القانونية –

 
 لدول األعمــال –للسات العمل 
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 البرلمانية –اللجنة السياسية –

 والمالية واالجتماعية لجنة الشؤون االقتصادية –

 ون المرأةلجنة شؤ –

o  .اجتماع الهيئة البرلمانية العربية لحقوق اإلنسان 

 ما يستجد من أعمال. .9

 
رئي  المؤتمر ع  ارتما  أميري  لةسر يمثح  الرا تي  ال رلماريتي   ي ييع مي   أعة  ث 

رئيي   أعةي  العمياعت يوأ مرا رية  ريرو ميرع  أ ر  يع  .عميا سةفرة ر يةالمهائرالمموررية 
الار يية المتحيوك  اإلمياراتتقيومت  يه ريا ة ورلية  إ ا ي رو   إوراجفة  المؤتمر ع  رمرو 

. ر ييو را ييل المييؤتمر عةيي  عامةة  لاتحةةاد البرلمةةا   العربةة "ال األما ةة " تبةةوير عمةةل حييرع 
 . أعماله ي مورع  إورامه

 
 الاامية عي  أر ياع الماريةالاا  لحتحاو السيو ررر الوي   رريرج تقرير  المي ث   و         

 االتحاو محع عامي  مرذ المؤتمر الثاري عرر .  را ل عةيه المؤتمر . 
 

 ر او ذلك ريع المؤتمر الةما  التالية :       
لمريية الرييؤر  اال تةيياوية رالمالييية  – لمريية الرييؤر  السياسييية رال رلمارييية -الةمريية القارررييية 
يما أحياع الميؤتمر  ع مروا،ر ل امتةاةات ي العماع ررو مورع  إليوارأحاع  راالمتماعية،
 .  الةمرة السياسية إل  اإلرسا   ايا حقرو 

     
موامحت الساوك رؤسا  ال رلماريات ررؤسيا  الر يرو  االستماع إل  إل المؤتمر  ث  ارتقع
 المؤتمر.   أعماع ي مورع  المرىالار ية الراهرة رال ررو  الر اعالذي  ترارلرا 

 
عيوت تقاريرهيا رترةيياتوا التيي عر يت  يي المةسية المتاميية أر اأعمالويث   وأت الةما      

 لةمؤتمر ر يما يةي عرض لةقرارات التي اتمذها المؤتمر:
 

 13/ مؤ 1القرار رقم 
 حول كلم  رسيج اللمهوري  العراقي 

 
، رئيي  ممورريية الايراو،  يي مةسية ا تتياح لال البالبا  اعت ار يةمة سياوك الرئي   -1

 م  رثائل المؤتمر .مية رسالمؤتمر رثيقة 

 
 

 
 13/ مؤ 2القرار رقم 

 تقرير األمين العامحول 
 

الايا  لحتحياو حيرع  الميي المرا قة عة  التقرير اليذي  وميه السييو ريرر اليوي   ررييرج  -2
 مرذ المؤتمر الثاري عرر لحتحاو . رأر اعهاالتحاو  أررفة

 
 13/ مؤ 3القرار رقم 

 برقيات الشكرحول 
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، رئييي  لةةال البالبةةا  يييع ميي  سييياوك الييرئي   إليي رييير رت ييام   ترميييه  ر يييات -3
رئيي  ممةي  الريرا  الارا يي ،  محمود المشةهدا  مموررية الاراو، رسياوك الويترر 

 يروستا  الاراو. إ ةي ، رئي  مسعود البرزا  رسياوك 

 

 
 

 
 

 13/ مؤ 4القرار رقم 
 حول التضامن العرب 

 
وملالسة  المتعلقة   االتحادمؤكداً لميع قرارات  البرلما   العرب  لاتحادمر الثالث عشر المؤت

 :بالتضامن العرب 
 

يار  ع  إيماريه الامييل رالراسيو  رحيوك الويو  رالمةيير رالمةيالح المريترية لريار    .1
 المة الار ية ر ةواروا، ريروو عة   رررك الامع الماو لترحيو ة ر وا رحريو  راهيا عةي 

لةيييو اع المريييترك عييي  رمروهيييا رمقوسييياتوا ر  ييياياها القرميييية  عأسيييا  التايييار  رالتيا ييي
 المرترية. 

 
  – ي ظع المستموات الورليية الراهرية   –يُار  ع   راعته الراسمة  أ  الت ام  الار ي   .2

عروييا لتاهيييه  ييورات الييورع الار ييية، رالواك ال االيية   الغريييريييع القاعييوك الساسييية التييي 
و فا ات المة الار ية ر ما  مةالحوا المتمثةة  يي حمايية المي  القيرمي، ر يما  لترحي

االستقرار الوامةي، رتر ير مقرمات الترمية الرامةة، ر تفيرير الويمقرافيية، رحمايية حقيرو 
 اإلرسا ، رتاهيه الميارة الورلية لمميا الورع الار ية. 

 
    
 ييي  مسييتق ع الميي  الييرفري ليييع ورليية عر ييية يُايير  عيي   راعتييه أي ييا   ييالترا ف  الرثيييل   .3

رمستق ع الم  القرمي الار ي . رييوعر  قيرك إلي   يرررك إعفيا  الرلريية لألمي  القيرمي 
المماعي الار ي  ي مميا الررافات رالتحرييات التيي يقير   ويا القياوك الاير  رالحيرميات 

 . الةاوكرالمرظمات الار ية عة  مميا المستريات رعة  مميا 

 
 

يح  عة  مراةةة مسيرك التحوي  رالتفرير  ي الرف  الار ي  ما يي ع تاهيه الممارسية   .4
رتر ية  ةالويمقرافيالويمقرافية، رترسيا المرارية السياسية، رترسيو  ي  المرافرة رالثقا ة 

حقييرو اإلرسييا  رإ سيياح المميياع لةممتمييا المييوري ليمييار  ورره  ييي عمةييية  رييا  الممتمييا، 
 م  القيا   ورر  اره  ي يا ة مماالت الحياك الاامة.  رتميي  المرأك

 

 إلي عة  الميررج  رتيائج تيؤوي  ،التي ستاقو  ي ومرل الامع ،يفال  القمة الار ية القاومة  .5
ترقيية الميرا  ر تسيرية المح يات  يي  اليورع الار يية رتاهييه الاميع الار يي المريترك  مييا 

 يحقل مةةحة المة الار ية مماا . 

 
  ــرارات السياسيـــالق
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 13/ مؤ 5ر رقم القرا

 حول القضي  الفلسبي ي 
 
ييذّير الميؤتمر  ممييا القيرارات الةياورك عيي  ميؤتمرات االتحياو رممالسيه السيا قة حييرع  .1

  مستق ع السح  أالق ية المريهية لألمة الار ية، ر ستظع أرواالق ية ال ةسفيرية، ريؤيو 
حع رامع رعاوع يرويي  وإيما رارات الررعية الورلية ر   تر يذيرت ف  الرسف ي الررو 
ورلتيه المسيتقةة،  رإ اميةر يح يظ لةريا  ال ةسيفيري حقيه  يي الايروك  اإلسرائيةياالحتحع 

 رعاةمتوا القو  الرري  .

 
الرا  ال ةسفيري  ي  ل را القتع المتامو  أعماعما تقر   ه سةفات االحتحع م   أ يؤيو  .2

 ال يراوالمايا ر رمريا حريية  ورإغيح فاع غهك رالحةار التا  الم يررض عةي  القفياع 
غهك رما تمارسه م  ا تحامات راغتيياالت راعتقياالت رتيومير لة ري    إل رال  ائا م  ر

الهراعية رالمهررعات را تحع  لألرا يالتحتية رلةمراهع رالمؤسسات المورية رتمري  
ويياك رارت اإلرسيياريةال ةسييفيرية المحتةيية هيير مييرائ   ييو  الرا يييالمثمييرك  ييي  لألرييمار

، رهيير الرمييه ال رييا  اإلرسييا المتحييوك، رحقييرو  الميي ةييارل لةقييارر  الييورلي رلرييرعة 
يسترم  الترويو رالمسا لة م  مار  مميا رار  رحيرميات الايال   الذي الورلة إلرها 
المتحيوك رالر اعيية الورليية. ريسيتوم  الميؤتمر ةيمت الممتميا  المي مرظمية  إل  إ ا ة
ر يفالي   تريييع لمرية تحقييل ورليية لةرظير  يي  اإلرسيارية حيل ها  هذه الميرائ  إالورلي 

،  ر يي الاقر يات رالقفياع ال ي ة يي اإلسيرائيةية المماهر التيي ترتي ويا  يرات االحيتحع 
محايمييية ورليييية  إميييرا  إلييي المماعيييية الم رر ييية عةييي  الريييا  ال ةسيييفيري ر السييياي 

 . ع  المرائ   اعت اره  ممرمي حر  اإلسرائيةيي لةمسؤرلي  

 
م  تيري  االستيفا  راالسيتمرار  يي  اإلسرائيةيما يقر   ه االحتحع  أ يؤيو المؤتمر   .3

 را  موار ال ةع الارةري، رما يت يا ذليك مي  مةياورك ر اسيتيح  لميا ت قي  مي  ارض 
الم يةةة  سييايوا لةسييح ، ريث ييت،  ريييع  ييافا،  إسييرائيع ةسيفيرية يييوحض يييع اوعييا ات 

  .عةيه م  ات ا يات ر  يارات ، ما  ي ذلك  يا  مؤتمر ارا رل تريرها الوائ  لما تر ا 

 
 
مي   اإلسيرائيةيةمفررك ما تقير   يه سيةفات االحيتحع  إل يرير المؤتمر،  ريع ما ،   .4

ريويوو،  أساسياتهالرري  رأس ةه مما ييؤثر عةي   ي ي محيف الحر  القوس أر اوح ريات ر
راست.حلوا لم ا  رموار  ويرية ر  ية تا اية مةاورتوا  إل  إ ا ةال سمح هللا،  اروياره، 

رليع مح ي السح   ي  راإلسحميلةحر  القوسي الرري ، ريموو وعرته لةاالمي  الار ي 
المسترى الذي يسترم ه ذلك التحوي الةارل لييع  يي  الاوالية  إل الاال  لحرتقا   مر  و  

   الورلي.القارر رأحيا  اإلرسا رلمراثيل الررعية الورلية رحقرو 

 
  المؤتمر عاليا  الةمرو ال فرلي لةرا  ال ةسفيري رالت حيات المسا  التيي  يوموا، يثمّ   .5

رعي  تراثيه رميا تحت يره ارض  ةسيفي   رأميواوه  ائيهآيهاع ،  ي الو اع ع  ارض  رال
 إلي الم يثة التي تويو   اإلسرائيةيةالممففات  إل رمسيحية، رير ه  إسحميةم  مقوسات 
الامع  أفيا الرا  الراحو ر راه ال اعةة، ريوعر مميا  أ را رهرع الرقاو  ي     ال ت  

 إليي الثرا ييت  ال ةسييفيرية  تحييري  اال تتيياع رالةميير   إليي الرمييرع  إليي السياسييي رالمقييار  
الةيا ة  لألر ياعرهاعات رارئه يرتيمة  أرمح ات  أيةلحع  المريالحرار ر الت ارض 

  ةسفيري.الم رر ة عة  مممع الر ا ال
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  المؤتمر المساعي الار ية الحميوك التي  ذلت رت ذع لتحقيل المةالحة  ي  ال ةيائع يثمّ   .6

 الار ييية،يييع ميي  مموررييية مةيير  ييي التييي  ييذلوا المييرك  تةييكال ةسييفيرية ر مةرةييا  
ريفاليي  ممييا ال ةييائع  اليمريية.ورليية  فير، رالمموررييية رالسياروية، رالممةيية الار ييية 

 ماوا . ييما إلاالمساعي الار ية رالتاافي  هذلوالستما ة ا
 

يار  الميؤتمر عي  تقيويره ال يالم لةمسياعوات القيمية التيي تقيوموا اليورع الار يية لةريا    .7
ال ةسفيري ر سةفته الرفرية ر يفال وا  تقوي  المهيو م  تةيك المارريات الماويية رالمارريية 

حع سيريا لمأسياك  إيماو إل يوعر تاهيها  لةمروه ر يسرا  لةحةار الم ررض عةيه، يما 
 السر ال ةسفيرية الاالقة عة   اض الحورو الار ية  .

 
المتحيوك رالةمرية الر اعيية الورليية  رممييا ورع الايال  رالمرظميات الرفريية  المي يفال    .8

 السيرىسراح مميا  إلفحو اإلسرائيةيرالورلية ممارسة ال .رف عة  سةفة االحتحع 
، ريفال  االتحاو ال رلماري الورلي رالويئيات اإلسرائيةيةر  م  السمر  ال ةسفيريي  رالا

رال رلمارات الرفرية  رررك ممارسة ال .ف عة  سةفة االحيتحع ر  اإل ةيميةال رلمارية 
سييراح الل عهيييه الييوريك، رئييي  الممةيي  الترييرياي  إلفييحو اإلسييرائيةيي ال رلمييا  

 ي  امتف تو  سةفات االحتحع .الممة  اآلمري  الذ رأع ا ال ةسفيري، 

 
 13/ مؤ 6القرار رقم 

 حول الوضع ف  العراق
 

الايير  عةيي   أرييقائهيؤيييو الحيير  عةيي  رحييوك الاييراو راحتييرا  ميييارات رييا ه رحيي   .1
 الاراو ر سياوته.  استقرارتومحت مارمية  ارك  أيتاهيه هذا الترمه رر ض 

 
الممتة ة ر المرمايات الويرية رالاةما   يؤيو مورو الحيرمة الارا ية رالويئات رال االيات .2

 ايياو ريي ح الحيير  إرريييرل الارييائر رعميير  الرييا  الارا ييي  ييي رأو ال تريية الفائ ييية ر
 الرا  الارا ي. أفيا رتأييو مروج المةالحة الرفرية  ي  يع  ،الهةية

 
 

ةميررج مي  رةياية ال ةيع السيا ا مي  ميثياو المي  لوع  الاراو  ي مويروه  إل يوعر  .3
سييياوته اليامةيية ر اسييتيماع  رييا  القييرات الارا ييية  مييا يامييع  مييررج  السييتااوكمتحييوك ال

 الاراو تماه الورع المرى.  التهاماتم  الاراو , ر ما ال يمع  المر يةالقرات 

تاهيييها   الاييراو،الو ةرماسييي لييوى   إعيياوك تمثيةوييا اإلسييراعيحيي  الييورع الار ييية عةيي   .4
 أرقائه.الاراو ر الاح ات المرية  ي   رلراة

 

ميع ماالمية هيذه حرار ثرائي م  أ إل يوعر الورع الار ية التي لويوا وير  عة  الاراو  .5
ريح  هذه الورع عة  المساهمة   االية  ي مورو إعاوك اعمار ر را  الاراو لما ، الوير 

 راستقراره . لةاراو رلميارته رتأهيةه أهميةلذلك م  

 
الم ذرلة  ي موروه    الارا ييالار ية عة  وع  رمساعوك الرقا   اإلعح يح  رسائع  .6

 ألراره.امع استقرار الاراو رترسيو سياسة التسامح رالتةالح رر ذ الار   يع  م 
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يؤيو عة  التحح   ي  ال رلمارات الار ية ر ال رلما  الارا ي م  محع ت اوع الم يرات   .7
 ر الهيارات ر وع  الامةية التررياية.

 

، تريييايار  المؤتمر ع  اهتمامه ال الم  ما يمري عرو الحورو المرترية  ي  الايراو ر .8
اليومرع  يي حيرار ر ترسييل عياع لترظيي  الر ياع المريية   إل ريوعر حيرمتي ال ةوي  

االحترا  المت اوع لسياوك الورع  أسا حع لمريةة المماعات المسةحة عة    إيماوالي يةة 
التييومع  ييي الرييؤر  الوامةييية مييا  ييما  عييو  تيييرار االمتييياح  ، رعييو  أرا يييواعةيي  

 الاسيري لةحورو الارا ية . 
 

 13/ مؤ 7القرار رقم 

 حول الوضع ف  لب ان
 
يؤيو المؤتمر ممووا  ت امره المفةل ميا الريا  الة رياري رمسياروته لةمويرو التيي ت يذع مي    .1

رويمقرافيتيه ررحوتيه الرفريية ،  أمع استااوك عا ية ل را  راستقراره رالح ياظ عةي  سيياوته
يما   يؤيو المؤتمر حل ل را   ي  سف سةفته عة  ترا ه الرفري ر يما  سيياوته رتحريير 

 أر ه م  االحتحع اإلسرائيةي رتحرير أسراه م  سمر  االحتحع  يع الرسائع .
 

لفرا  يثم  المؤتمر مساعي ماماة الورع الار ية لحع الهمة  ي ل را  ، ر يوعر مميا ا  .2
الة راريي  إل  متا اة الحرار الماو رالمسؤرع إليماو حع ترا قي لألهمة التي تاةي   ة ريا   

 إل المح  السياسي القائ ، رإعاوك الحياك إل  مميا المؤسسات الة رارية ، يما يوعر  إروا ر 
رئيي   راغ الرئاسيي  ارتميا تر يذ م اورك ماماية اليورع الار يية  ياميع  رروهيا ، رميع  ال ي

 ترا قي  ي أ ر  ر ت ممي  . مموررية
 

يرييم  مميييا التييومحت  ييي الرييؤر  الوامةييية لة رييا ،  اعت ارهييا ارتوايييا  ةييارما  لم يياو   .3
 القارر  الورلي رلةسياوك الة رارية.

 

 13/ مؤ 8القرار رقم 
 سوريا التضامن معحول 
 
ياميع الميرال  السيرري  يؤيو المؤتمر مساروته لسررية روعمه لحقوا اليامع  يي اسيترماع  .1

ر قيا  لقيرارات المي  المتحيوك ذات الةيةة ،  ،1967  حهييراالمحتع حت  حورو الرا يا مي  
التييي اتمييذتوا إسييرائيع ل يي  المييرال  السييرري الغييية ر افةيية  اإلمييرا اتريات يير مميييا 

 الررعية الورلية. تلقرارارممال ة 
 

مييا المحيارالت سيتوو  سيررية رلميؤيو ممووا  ر  ه لممييا التووييوات رال ي.رف التيي ت .2
رييوعر ممييا الحيرميات  ،ت التيي  ر يت عةيويا، ريؤييو ر  يه لةاقر ياالواو ة إل  عهلويا

 رالمرظمات الار ية لةر ر  إل  مار وا.
 

 13/ مؤ 9القرار رقم 
 المتوسب األبيض حول توالد قبع من األسبول األمريك  ف  البحر

 
السييفرع المرييييي مقا ييع السييراحع الة رارييية يريييع  ترامييو  اييض  فييا أ يات يير المييؤتمر     

  ي ترتير الر اع  ي الررو الرسف . إسوامالورع المرفقة  الار ية ، ر است هاها
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 13/ مؤ 10القرار رقم 

 ودانــالسحــول 
 

التر يييا عةيي  ات يياو الامةييية  إليي  أ  ييتيريييو المييؤتمر  ييررح التحييارر رالر يياو التييي  .1
يرحيي   ييالتحرع االيمييا ي رالمتحييوك راالتحيياو ال ريقييي  ميي ال  ييي  مرظمييةالومييي  

وار يرر ريفالي   إ ةيي ارحسار حاالت الترتر ر الحر   يي  إل  أوىراالستقرار الذي 
 ر ل االت او المر ا  . هالتهاماتالممتما الموري  الر ا   يامع 

 
  رر، ي وار التحس  المةمر   ي الر اع المرية راإلرسارية  ميرا   يست رر المؤتمر .2

 تماره المريةة روائيا . إل ريتفةا 

 
 

الوسيتررية ر الريررية التيي تيرظ   المؤسسيات  المؤتمر الموو الم ذرع  ي ايتماع يثمّ  .3
 آليات عمع الورلة .

 
 13/ مؤ 11القرار رقم 

 الـول الصومــح
 

راسيتمرار الريهاع المسيةح  يي   المرية الر اعيار  المؤتمر ع   ةقه م  توهرر  .1
، ريفالي  اإل ةيمييةتة  ال ةائع الةرمالية  ميا يويوو رحيوك الةيرماع رسيحمته مم
، رييوعر ممييا ال ةيائع لةيومرع م  الةيرماع الثير يةرسحا  ال رري لةقرات اال 

راالسيتقرار  المي  ي حرار ماو رمثمر لتحقيل المةالحة الرفرية الرامةة  ما يايو 
السيح   يي يا ية ر يرع القير   إلححع أساسيةذلك مفرك   اعت ارلر رع الةرماع، 

 .اإل ريقي
 

الريا   إلي تقيوي  المسياعوات  اليورلي إلي يوعر المؤتمر اليورع الار يية رالممتميا   .2
 الةرماليي .  الحمئيحع لمريةة  رإيماوالةرمالي 

 

 13/ مؤ 12القرار رقم 
 *الثاث اإلماراتي حول اللزر 

 
الياميع عةي  مهرهيا اليثح  فري  الي يرى   يوع   حل ورلة اإلميارات الار يية المتحيوك .1

ريؤييو يا ية اإلميرا ات رالرسيائع السيةمية التيي تتميذها  ، رأ ير مرسيرفر  الةي.رى 
 سياوتوا عة  مهرها المحتةة. الستااوكورلة اإلمارات الار ية المتحوك 

 

                                                 
عبّر السيد رئيس الشعبة العراقية عن أنها مع حل أي مشكلة حدودية عربية سواء فيما بين الدول العربية الشقيقة  *

أو فيما بينها وإحدى دول الجوار اإلسالمي بالطرق السلمية وبالحوار الثنائي البناء ومبادئ العدل وحسن الجوار. 

عو الشعبة العراقية البلدين الجارين المسلمين، دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران وبناء على ذلك تد

اإلسالمية إلى الحوار الثنائي فيما بينها لحل مشكلة الجزر الثالث وفقاً للمبادئ أعاله، ولهذا فإن الشعبة تعلن 

لهذا قي في الجلسة الختامية عن مساندتهم تحفظها على ما ورد  في هذا القرار. وعبر بعض أعضاء الوفد العرا

 .القرار
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تحسيي  الاح يات  ميا اليورع الار يية    يي ترممة ميا تاةريه عي  رغ تويا    إيرا يفال   .2
الوعرات الةاو ة  رالماوك م    إل مفرات عمةية رمةمرسة   رال ر اح  االستما ة   إل

اليثح    اإلماراتييةحع الرهاع حيرع الميهر  إل الار ية المتحوك الواعية   اإلماراتورلة 
محيميية  إليي المحتةيية   ييالفرو السييةمية  سييرا   الم ار ييات الم ارييرك الميياوك أر الةميير  

 الاوع الورلية 
 
االلتها   ي اتةاالتوا ما إيرا   إثارك   ية  إل ر مميا الممال  ال رلمارية الار ية يوع .3

احتحلوا لةمهر اإلماراتية اليثح  رالتأيييو عةي   يرررك إروائيه ارفح يا مي  أ  الميهر 
هي أرض عر ية محتةة ميا تأيييوها عةي  ذليك أثريا  مريارياتوا  يي المحا يع ال رلماريية 

 الممتة ة.
 

  ييي  اإليييراريي   رييا  مررييست  سيييرية لتييرفي     اإليراريييةتمر  يييا   الحيرميية يييوي  المييؤ .4
 راعت ييار ذلييكت.يييير تريي توييا الويم.را ييية  إليي  مييا يوييو    الييثح   اإلماراتيييةالمييهر  
 . 1949القارر  الورلي رات ا ية مري  لاا   لحيا مرا ية  أعماال  

 
ع ميهر ورلية اإلميارات الار يية المتحيوك يوي  المرياررات الاسييرية اإليراريية التيي تريم .5

المرفقية اال تةياوية المالةية لةميهر رالمري رالمر  القاري  اإل ةي رالمياه اإل ةيمية ر
ريفال وا  الي  ع   مه ا اليتمهأ م  ورلة اإلمارات الار ية المتحوك،  اعت ارهاالثح  

مميا  االستقرار  ي المرفقية،هذه االرتوايات  التي التساعو عة   را  الثقة رتووو الم  ر
 يؤوي إل  توويو الم  رالسة  الورليي .

 
 

 13/ مؤ 13القرار رقم 
 حول مدي ت  سبت  ومليلي  المغربيتين

 
الم.ر يية  يي سي يع  يموو المؤتمر مساروته التامة رالرامةة لةمورو التي  يذلتوا الممةيية .1

 ية.استرماع المويرتي  الم.ر يتي  المحتةتي  رالمهر الما ر

 

يفال  الممةية اإلس ارية  الريررع  يي م ار يات م اريرك ميا الممةيية الم.ر يية لحيع  .2
هذه الق ية سةمياُ، رالتميار  ميا المقتيرح اليذي سي ل أ  تقيو   يه محلية الم. يرر ليه 

م.ر ية مريترية لةت ييير  يي  –المةك الحس  الثاري، رالرامي إل  تيري  مةية إس ارية 
ةيية مية، يير  م  رأره إعاوك الحقرو الررعية الثا تية لةمحع عاوع رسةمي لوذه الق 

 السةي تي  .  المويرتي الم.ر ية  ي هاتي  

 

يثم  التحس  الي ير الذي فرأ عة  الاح ات الم.ر ية اإلسي ارية رالمويرو التيي ي يذلوا  .3
الفر ييا   ييي سيي يع حييع مميييا المح ييات  ييالفرو السييةمية، لمييا  يييه مييير رمةييةحة 

 الرا ي  . 

 
 13/ مؤ 14القرار رقم 

 ابـــاإلرهول ــح
 

 ييي  ييرارات  الييراروك اإلرهييا حييرع  االتحيياو ال رلميياري الار ييييؤيييو المييؤتمر مرا يي   .1
 .السا قة ممالسه رمؤتمراته
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تحرييير   مييعأرحييل الرييار   ييي الر يياع ميي   اإلرهييا يؤيييو  ييرررك التمييييه  ييي   .2
 لةمراثيل رالقرارات الورلية. راستااوك حقر وا المرررعة ر قا   االحتحعم   أرا يوا

 
 

الرييويوك  إوارتييهريايير  عيي   أريييالهيريييع ذررك اإلرهييا  رأ رييا  االحييتحع أ يؤيييو  .3
 مميا الرا ي الار ية المحتةة. عة  إسرائيعإلرها  الورلة الذي تمارسه 

 

رةرره رممارسياته، يميا ييوي  مرا ي  ممييا اليورع التيي  أريالهيوي  اإلرها   مميا  .4
ا  رتمرله، ريوعر إل  ت ا ر المويرو الرفريية راإل ةيميية رالورليية لر يا ري اإلرهأت

 حو لوذه الظاهرك المفيرك. 
 

تحييت إرييرا  الميي   ،يؤيييو ممييووا   ييرررك عقييو مييؤتمر ورلييي عةيي  أعةيي  المسييتريات .5
لر ييا تارييي  لبرهييا  راالت يياو عةيي  ممتةيي  أرمييه التاييار   ييي  الييورع  ،المتحييوك
 لميا حته.

 

 أ ييو ؤويي  السية  رالتسيامح ري ،اإلسيح ر اإلرهيا مر الر ف المتامو  يي  يسترير المؤت .6
 ال وي  له .  اإلرها 

 
يييوعر المييؤتمر ال رلمارييات رالمرظمييات ال رلمارييية الورلييية إليي  اسييتريار رر ييذ ظيياهرك  .7

 اليراهية  و الار  رالمسةمي  التي تظور  ي  اض رسائع اإلعح  ال.ر ية.

 
 13/ مؤ 15القرار رقم 

 لالدمار الشامول لعل م بق  الشرق األوسب م بق  خالي  من أسلح  ح
  

مااهيوك عيو  ارتريار السيةحة الررريية، ريؤييو  إل يوي  المؤتمر عو  ار ما   إسرائيع   .1
الرا فة الا رية  ي  رمرو سح  حقيقي روائ   ي الررو الرسف رعمةيية ريهع أسيةحة 

، ريريوو عةي  مايع مرفقية الريرو ة السيح يتمهأ م  عمةيي يمه  ال مره عالومار الرام
الومار الرامع  ما يؤوي إل  االستقرار رتير ير المي  الحقيقيي  أسةحةمالية م   الرسف

 ليع ورع المرفقة رليع رار وا .
 

يؤيو المؤتمر مميا القرارات الةياورك عي  ماماية اليورع الار يية راالتحياو ال رلمياري   .2
 يي، رالرر –ي، رمؤتمرات الحيرار ال رلمياري الار يي الار ي راالتحاو ال رلماري الورل

اإل ريقييي، رمرظميية المييؤتمر اإلسييحمي، ذات الةييةة  تحريييع مرفقيية الرييرو  -رالار ييي 
 الرسف إل  مرفقة مالية م  أسةحة الومار الرامع.

 

 13/ مؤ 16القرار رقم 
 م شر الرسوم المسيس  للرسول الكريم محمد صلى هللا علي  وسل إعادةحول 

 
الرسير  المسييئة لةرسيرع الييري  محميو ةية  هللا  ررر إعاوكيوي  المؤتمر ريسترير  روك  -1

عةييييه رسييية  ريؤييييو الميييؤتمر القيييرار الةييياور عييي  الميييؤتمر الثييياري عرييير لحتحييياو  ويييذا 
 مةر  .ال
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 لألم  الامع الحثي  الستةوار  رار م  المماية الاامة  راإلسحميةيفال  الورع الار ية  -2
 الوييا الورلي يق ي  س  تررياات رفرية رورلية تحير  اهورا   الم رممة  المتحوك 

 لةمسا لة القارررية. اإلسا كمرتي ي هذه  رإم اع الر يا ،ر الرسع ر 
 

مراةييةة رت ايييع  إليي يييوعر المييؤتمر الييورع الار ييية رمرظمييات الممتمييا المييوري الار ييية  -3
 .المقافاة ل  ائا الورع التي تررج لوذه الرسر  

 
 13/ مؤ 17القرار رقم 

 اإل سانحقوق 
 

فييار الةمريية إاالسييتمرار  ييي االهتمييا   ق ييايا حقييرو اإلرسييا   ييي  إليي يييوعر المييؤتمر  -1
 الار ي. ال رلماريالقارررية رحقرو اإلرسا  المريةة ر قا  لتاويحت ميثاو االتحاو 

 

  عييورك يرييره المييؤتمر  ييالتفررات االيما ييية  ييي مييا يميي  الييرظ  رالترييرياات الةييا -2
ت اةيويا رالي  وعي  هيذا المةي   إلي رييوعر  اإلرسيا ال رلمارات الار ية  ي مةي  حقيرو 

 لتحسيره مستق ح . اإلمرا اتراتماذ 
 

الار ية  التاار  ميا المرظميات الورليية رماةية  اإلرسا يوعر المؤتمر مرظمات حقرو  -3
لحقيرو  رائيعإسي يتح مةي  لرةيو ارتواييات  اإلرسيا  إلي المتحيوك لحقيرو  الم ممة  
 الار ية المحتةة رررر ر ائا هذا المة  عة  الةايو الورلي. الرا ي ي  اإلرسا 

 

ت ايع مرارية المرأك  ي الامع السياسي رال رلماري الار يي  اعت يار   إل يوعر المؤتمر  -4
 رظيرا  لروياتفيرير رتحسيي  ر يا الميرأك اال تةياوي راالمتمياعي  إلي سييؤوي  ،ذلك

الاميع عةي  تاهييه الاح ية  إلي يررات الممما الار ي.  يميا ييوعر م  م أساسي مير 
 ييي  ال رلماريييات الار يييات رمؤسسييات الممتمييا المييوري رترحيييو الترييرياات الماةيية 

 . رإما سح  رمح ة  وررها يواعية أوا  المرأك لةرورض  وا رتمييروا م  
  

، رميا لبرهيا  السيروا   يالقرائ يسترير المؤتمر استمرار سم  غرارترامر رما يسيم    -5
 رإفيحوالسيمر   ههيذ  إل.يا يار   السمر  السرية  ي عوو م  ورع الاال ، ريفال  

 .اسراح مميا الماتقةي   يو
 
 

 
 13/ مؤ 18القرار رقم 

 ال شاب داخل االتحاد البرلما   الدول 
 

لحتحياو  119رالممايية  118ييع مي  الممايية  مياعأعالمريارية  يي  إلي يوعر الميؤتمر   .1
)ا ريع(، رترري   -ريسا    إ ريقياال رلماري الورلي الةتي  تاقوا  عة  الترالي  ي مرر  

الااميية لحتحيياو  ترظييي  امتميياع ترسيييقي لةر ييرو  المارييةرتيةييي   2008( أيتيير ر) - الرع
 الار ية المرارية  ي يح االمتماعي .

 
 القرارات المتعلق  بالشؤون البرلما ي 
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عةيي  وعيي  فةيي  ممةيي  الرييا  المةييري  الااميية  الامييع رأمارتييهاالتحيياو   رئاسيية ييةيي  .2

" الوضةع ( رذليك حيرع إ ريقييا)مرير   118المماية  أعماع ي مورع  فار  رو  إوراج
سةام فةة  الدولة  الفلسةبي ي  لتحقية   إقامة فةة   اإلسةرا اإل سةا   فة  ةةزة و ضةرورة 

 ." الشرق األوسب

 
سفيري لةحةرع عة  الا يرية اليامةية  يي االتحياو وع  فة  الممة  الرفري ال ةيقرر   .3

 .الورليال رلماري 
 

ع ييرية الةمرييية التر يذييية لحتحييياو  إلييي الار يييية المتحييوك  اإلميياراتوعيي  تررييييح يقييرر   .4
 -أيتيير رال رلميياري الييورلي لةمرةيي  الييذي سيييير  ريياغرا  اعت ييارا  ميي  مييؤتمر مرييي  )

2008). 

 
 

 13/ مؤ 19القرار رقم 
 العرب -اإلفريق لبرلما   التعاون احول 
 

 يقرر المؤتمر:
 

لتر ييذ  يرار الميؤتمر ال رلمياري  اإل ريقييالاامة لحتحاو ال رلماري  المارةالترسيل ما  - 1
 إمياريية( المتاةل  وراسة 2007-يرلير-تمره-الار ي الحاوي عرر )ومرل اإل ريقي

 ظمة  اعةة.مر أرمؤسسة  إل الار ي – اإل ريقيتحريع الحرار ال رلماري 
 
عر يية ميحع  –لترظي  ريورك  رلماريية ا ريقيية  اإل ريقيالتاار  ما االتحاو ال رلماري  - 2

 حرع احو المر رعات التي ا ترحوا المؤتمر الحاوي عرر رهي: 2008عا  

 رالاال  الار ي. إ ريقياتحويات الارلمة لةثقا ات راال تةاويات الرفرية  ي  .أ
 ك مستق ةية.الويمقرافية رالرا ا: رظر . 

 الحي  الرريو رتمار ه. .ج
 

السيياي لاقييو امتميياع لةمريية المتا ايية المر ثقيية عيي  المييؤتمر الحيياوي عريير مييحع عييا   - 3
2008. 

 
 13/ مؤ 20القرار رقم 

 الدول المستقل  اللمعي  البرلما ي  لكوم ويلثبروتوكول التعاون البرلما   مع 
 

 يقرر المؤتمر:
 
ع لةتايييار  ال رلمييياري  يييي  االتحييياو ال رلمييياري الار يييي المرا قييية عةييي  تر ييييا  ررتريييير .1

 الورع المستقةة. رالمماية ال رلمارية ليرمررية 

 
التر يذية راآللية المراسي ة لتحقييل  اإلمرا ات  اتماذالاامة  رأمارتهتيةي  رئاسة االتحاو  .2

 هذا الوو .
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 - )سيا   فرسي رغ اليورع المسيتقةة المماية ال رلماريية ليرمرريةي مؤتمر المرارية  ي  .3
 .( 2008ا ريع 

 
 13/ مؤ 21القرار رقم 

 اليابا  -الحوار البرلما   العرب  حول 
 

اليا ارية لاقو المرتيوى الرا يا لةحيرار  -متا اة التاار  ما ر ية القياوك الار ية يقرر المؤتمر 
 .2008ال رلماري الار ي اليا اري  ي عو   المموررية اليمرية محع عا  

 
 
 13/ مؤ 22ر رقم القرا
 األخرىالعاقات مع البرلما ات والم ظمات البرلما ي  حول 
 
 يقرر المؤتمر: 
 

 اإلسيحمي يي مرظمية الميؤتمر  الع يا تاهيه الاح ات ما اتحاو  رلمارات الورع  .1
  يه. الع ا رترسيل مرا   ال رلمارات الار ية  أررفتهرالمرارية  ي 

 

 رلمارات آسيا لةحةيرع عةي  ةي ة ع ير مرا ي  را فة  إل التقو   فة  ارتسا   .2
 .أررفتوا يوا رالمرارية  ي 

 

الحتيرييية رالسييياي لاقييو المييؤتمر ال رلمييياري  أمرييييامراةييةة الاح يية مييا  رلميييا   .3
  الترسيل ماه. الرعالمرييي الحتيري  -الار ي

 

 إ ريقييياعح ييات رثيقيية مييا الممةيي  ال رلميياري المرييترك لييورع  إ اميية إليي السيياي  .4
 (.ACPرالياري ي رال اس يك )

 

 عح ة حرار  ي  ال رلما  الةيري ر االتحاو ال رلماري الار ي . إ امة إل الساي  .5

 
 
 
 
 
 
 

 13/ مؤ 23القرار رقم 
 
محع  اراقوتةترةيات الةاورك ع  الرورك ال رلمارية التي الاا  ل اإلفارعة   يؤيو المؤتمر (1

 ." الت مي  العربي  ف  ظل العولم  "  ي ورلة اليريت الرقيقة  اررا   2007عا  

 

ت ايع الم اورات الار ية راالت ا ات المر اة سا قا السيما مر يرع السيرو يرةي المؤتمر   (2
 الار ية المرترية.

 
 : القرارات المتعلق  بالشؤون االقتصادي 

 الت مي  المستدام  ف  الوبن العرب : الواقع واآلفاق
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 صةباح األحمةد اللةابر الصةباح  ع  وا ةياح  السيمر الرييو يرةي  ت ايع الوعرك التي ت (3
لاقو  مة عر ية ا تةاوية ريوعر  ال رلمارات رمرظمات الممتما الموري  ،أمير ورلة اليريت

 الار ية إل  وع  هذه الم اورك رالامع عة  إرماحوا 

عةيي  أهمييية ورر المؤسسييات الةيي.يرك رالمترسييفة  ييي ا تةيياويات الييورع الار ييية  يؤيييو (4
 ر رررك وعموما  التمريع راالحت ا .

 

القيرار  يي اليورع الار يية,  اهتمامات ةيراعيرةي أ  تحتع   ايا ال يئة مساحة يا ية م   (5
رالورليية الماريية  اإل ةيمييةالم اورك  تر يا ات ا يات ميا المرظميات  إل ريوعر الورع الار ية 

  ال يئة.

 يييع أرييراع الييوع  الممييي  ميي  مييحع  يرةييي ال رلمييارير  الايير   ييوع  اال تةيياو الارا ييي (6
تأهيع الةيراعات الارا يية  إعاوكالوير  المترت ة عة  الاراو، رالمساهمة  ي  ا ل.إلالساي 

 رالمرارية  ي االستثمارات . ،
 

 اال تةيياوي،يريييو  التمر يية المح يية لييورع ممةيي  التاييار  المةيمييي رحيير تحقيييل التقييار   (7
 رالرظميةحع ت اوع الم يرات رالتريرياات رالقيراري  م  م رالامع عة  تامي  هذه التمر ة

 التي تر ر المرامات المراس ة لةتفرر اال تةاوي.

 

إليي  ت ايييع  إلرمييائي راال تةيياوي الار ييي ريييوعرعةيي  مرييارية الرسييا   ييي الامييع ايؤيييو  (8
   مرارية المرأك  ي مسيرك الترمية الار ية الرامةة .

 

يحت الريي ا   اعت ارهييا  ييي مقوميية الرلريييات يفاليي   ييأ  تر ييا الحةييرع المراسيي ة لمريي (9
القييرك المحرييية الممييووك  ييي عمةييية الترمييية اال تةيياوية  لييير  الريي ا اال تةيياوية الار ييية 
 .راالمتماعية رالثقا ية

 

ت ييا   ال قيير رال فاليية رال.ييح  رالت ييم  هيي ميي  السيي ا  المافةيية لةترمييية  ييي  أ ييرى  (10
 رالس ع الحهمة م  أمع ماالمتوا. اآلليات إيماوال ةوا  الار ية، ريؤيو عة   رررك 

 

راالمتماعييية رتييوعي   ييرامج الترعييية  الرليييةاالرتقييا   المييومات الةييحية  إليي  يييوعر (11
رتمييوي   اإلسييياريةراالرتقييا   ييال رامج  ررعاييية الف رليية رالمرميية السييركالماةيية  ترظييي  

 .الريا 
 

م  لالسيييما مييايتاةل  ييا المسييتوامةييية لةامييع عةيي  االرتقييا   الترم آليييات  إيميياويرةييي  (12
 ال.ذائي رالمائي.
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 13/ مؤ 24القرار رقم 
 

 يقرر المؤتمر:
 
 . المرا قة عة  تاويع ميثاو االتحاو ال رلماري الار ي ر قا لةرسمة المر قة .  أ
 المرا قة عة  تاويع الرظا  الوامةي لحتحاو ال رلماري الار ي ر قا لةرسمة المر قة . .   
 المرا قة عة  تاويع الرظا  المالي لحتحاو ال رلماري الار ي ر قا لةرسمة المر قة . .  ج
المرا قية عةيي  تاييويع الرظيا  الساسييي لةاييامةي   يي االتحيياو ال رلميياري الار يي ر قييا لةرسييمة  .  و

 المر قة
ي   أع ا  الةمرة القارررية  2008عقو امتماع محع الرة  الرع م  الاا   إل  لوعرك ا .  ه

رالمرا  الاامي  لة رلمارات لوراسية مقتيرح الممةي  اليرفري االتحياوي  يي ورلية الميارات 
 تفرير عمع المارة الاامة لحتحاو . إل الار ية المتحوك الواو  

 
 
 
 
 
 

 13/ مؤ 25ر رقم القرا
 تولي  الشكر إلى لهاز األما   العام  لاتحاد

 
رعةي  رأسيوا الميي  الايا   ال رلماري الار ي مواه المارة الاامة لحتحاو إل ترميه الرير    - 

المييو لةرثيائل  اإلعيواولسيه رااالتحياو رممميؤتمرات عة  المورو الم ذرلة  ي تر يذ  رارات 
 .عرر رالممة  الممسي  لحتحاو ال رلماري الار ي الثال الماةة  المؤتمر 

 
 13/ مؤ 26القرار رقم 

 تولي  الشكر إلى الكادرات العراقي 
 -تا   ي يروس إل ةيي  اإلواريلممة  الررا  الارا يي ر اليياور  اإلواريترميه الرير لةمواه    -

 إرميياحتمر رالمييؤ أع ييا عةيي  المسيياعوات الي يييرك التييي  ييومرها لتسييويع موميية  -الاييراو 
 .أعماله

*  *   * 
 

 
 القرارات المتعلق  باللل   القا و ي 

 )التعديات على ميثاق االتحاد وأ ظمت (
 

 
 قــــرارات عـــام 
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