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 البيان الختامي 

 الصادر عن المؤتمر الحادي عشر 

 لالتحاد البرلماني العربي
 2/3/2004-1دمشق 

 
تحتتا رعاية تتس رعةتتةس س علةتت   رعتتار ب رعتت ست،ا ئيتتةا رهةتت   ارتت ب رع س ،ا تتس 
رععائ س رعة،ا س ، ئ ي،ة سا سس سن س لب رعيعب في رع س ،ا س رععائ س رعةت،ا س  

ه ا تس  رعس،رفتق عت ،ا ،رعيتةني ستن  1425حتا  س 11،  10رحتضنا  سيق  ت،سي
 ر تسةيةا رعسؤتسا رعحة ي ييا عالتحة  رعئاعسةني رععائي. 2004 -سةاب -آذرا

  
يتتةاسا فتتي ليستتةا رعستتؤتسا ،فتت،  تسيتتا رعيتتعب رعئاعسةن تتس رععائ تتس فتتي رعئلتت رن 

 رآلت س : 
 رعسسلسس رها ن س رع ةيس س. - 1

 ة. ،عس رإلسةارا رععائ س رعستح  - 2

 سسلسس رعئحا ن. - 3

 رع س ،ا س رعت،نة س. - 4

 رع س ،ا س رع زررا س رع  سقارط س رعيعئ س. - 5

 رعسسلسس رععائ س رعةع،  س. - 6

  س ،ا س رعة، رن. - 7

 رع س ،ا س رععائ س رعة،ا س. - 8

 ةلطنس يسةن. - 9
  ،عس فلةط ن.  – 10
  ،عس قطا. – 11
  ،عس رعس، ا. – 12
 رعلئنةن س.رع س ،ا س  – 13
  س ،ا س سصا رععائ س. – 14
 رعسسلسس رعسغائ س. – 15
 رع س ،ا س رإلةالس س رعس،ا تةن س. – 16
 رع س ،ا س رع سن س. – 17

 
،حضاا ر تسةيةا رعسؤتسا ئصفس سارقب ،ف،  تسيا رعسنظستةا رععائ تس ،ر تا 

 رععائ س رعتةع س: 
 س لب رعتعة،ن ع ،ا رعخل ج رععائ س. .1
 قتصة  س رععائ س.س لب رع،ح ة رال .2

 رتحة  رعسحةس ن رععاب. .3

 رالتحة  رع ،عي عنقةئةا رععسةا رععاب. .4

 س لب رعي،اى التحة  رعسغاب رععائي. .5
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  سع س رهسنةء رععةس ن علئاعسةنةا رععائ س .6

 رالتحة  رعئاعسةني رع ،عي. .7

 رعئاعســةن ره،ائــي. .8

 رالتحة  رعئاعسةني رهفا قي. .9

 سنظسس رعسؤتسا رإلةـالسي. .10

 ى ئاعسةن ي لفا ق ة ،رع ،ا رععائ س علةسةن ،رعتنس س.سنت  .11
 رالتحة  رعسيفي علئاعسةن  ن رععاب .12

 ئاعسةن لسا سة رعالت ن س. .13

 .رع ةئةن –رعس لب رع،طني  .14
رعارئطس رعئاعسةن س رعا،ة س رععائ س عس لب رالتحة  عئاعسةن ا،ة ة  .15

 رالتحة  س.

 رعساسز رعئاعسةني رعسن ي. .16

 

 حفــل االفتتــاح

 
حفا رفتتةح رعسؤتسا رعحتة ي ييتا عالتحتة  فتي قصتا رعستؤتسارا ئ سيتق.   اى

 ،رئت ل رعحفا ئتال،ة آ ةا سئةاسس سن رعذسا رعحس  .
 

يت  رةتتسأ ليضتةء رعستتؤتسا فتي  لةتس رالفتتتةح  عتتي سلستس اريتي ليستةا رعستتؤتسا 
ن ةئتس رعة   رعار ب رع ست،ا ئيةا رهة   ار ب رع س ،ا س رععائ س رعة،ا س  لعقةهة ئةع

 رع ست،ا رعس ن ب سحس،  رهئاش  ار ب س لب رعيعب رعة،اي.
 

،ق  نقا رع ست،ا رهئاش في سةت ا سلسته رهسن ةا رعصة قس علة   رعتار ب ئيتةا 
رهة  ،تسن ةته في رعت،صا  عي خط،را    س ،    ة تنقلنة سن حةعس رعق،ا  عتي حةعتس 

 رععسا ،رعتص ي علتح  ةا رعتي ت،ر   ة لستنة.
 
ليةاا سلستس رعةت   رعتار ب ئيتةا رهةت   عتي رعظتا،س رعة ةةت س رعصتعئس رعتتي ،

 ع ي ة ،طننة رععائي الة سة في رععارق ،فلةط ن ،رع ،الن ، ن،ب عئنةن ح ث  فقت  
 يعئنة حا ته ،رةتقالعه ،يا،ط رعح ةة رعسا سس.

 
،ل،ضتتحا رعسلستتس لن يستتس رت ةهتتة  تتئنتتةى ئعتتل رعقتت،ى رع ،ع تتس عفتتال رع  سنتتس 

ةتعسةا س تحا ذاررتأ ،سئتاارا سضتللس  افضت ة يتعئنة رععائتي ،يتع،ب رععتةع . رال
سسة ليةاا رعسلسس  عي ئعتل رععنتة، ن رعتتي تطتاح فتي ،ةتةرا رإليتال  تحتا ذاررتأ 
رإلصالح ،رعتنس س ،رع  سقارط س  ،رعتي تةتعي ستن خالع تة ئعتل رعقت،ى رعغائ تس  عتي 

عارس تس  عتي فتال  ار ت تة ،سنطق تة ص ةرس رعسنطقس ة ةة ة  ئسة  نة   ،سخططةت تة ر
، يتتة ة تيتتس ا رعتت،يي رععائتتي  سستتة هتت، رعحتتةا فتتي سيتتا،ي رعيتتاق ره،ةتتط رعسئ تتا 
رعذي  عسا يلي اةت  سالستم س تسعنتة رععائتي  ،ن  ار ة هتذر رعيتعب. ،لست ا سلستس 
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رعة   رعار ب افل سيا هذى رعسئة ارا تحا لي ين،رن  ةءا. سسة لس ا رعسن   تس 
تعال ع تة رهستس رععائ تس ،رعتتي   تب لن تت فعنة سئاعستةن  ن  عتي ئتذا رعياةس رعتي ت

رعسز تت  ستتن رع  تت،  علتصتت ي ع تتة يئتتا رعتتتالح  ستتأ قضتتة ة يتتعئنة ،رعتت فةي يتتن ق سنتتة 
 ،سئة رنة.
 

،ستتةن ليضتتةء رعستتؤتسا قتت  رةتتتسع،ر قئتتا ذعتتت  عتتي سلستتس رهةتتتةذ لحستت  رئتتاره   
رعس لتتب رعتت،طني رعةتت، رني رعتتذي  رعطتةها  ارتت ب رالتحتتة  رعئاعستتةني رععائتتي  ارتت ب

رةتتت ا سلستتته ئتتةإليارب يتتن رعيتتسا رع ز تتا علةتت   رعتتار ب ئيتتةا رهةتت   ارتت ب 
رع س ،ا تتس رععائ تتس رعةتت،ا س  ،علةتت   رعتت ست،ا سحستت،  رهئتتاش ،عس لتتب رعيتتعب 

 رعة،اي يلي رةتضةفت   ليسةا س لب رالتحة  ،سؤتساى في  سيق.
 

ع،ضتأ رعت ،عي سنتذ ستؤتسا رعخاطت،  يتة  ،تح ث رهةتةذ رعطةها في سلسته ين ر
  سي ار   عي لن سنطقتنة صةاا ئؤاة رالةت  رس ،ساسي رعغزرة. ،قت  تفةيلتا 2002

ف  تتتة رهحتتت رث فسفاختتتا ة ةةتتتةا سسةفحتتتس رإلاهتتتةب صتتت،ار  ستتتن رةتتتت  رس رععتتتةع  
رإلةالسي ،سحة،الا سح، رعيقةفس ،رعفسا ،رعتارث ،تغ  ا رهنظستس رعة ةةت س ،رعت   ت  

،. ،،قأ رعيعب رععارقي تحا سطاقس رالحتالا في ح ن تت،رصا سحنتس رعيتعب ئةعغز
رعفلةتتط ني. ،ارتت  رعظتتا،س رعصتتعئس ظتتا رالتحتتة  رعئاعستتةني رععائتتي  قتت،  ئتت ،اى 
رعسح ،  في س،ر  س رععةصفس ،رةتن ةل رععزرر  ئسة  ت ةتا عته ستن سق،ستةا. ،ليتةا 

رالتحتتة  فتتي ستتا ستتن رعقتتةهاة رهةتتتةذ رعطتتةها  عتتي لن رعتت ،ارا رعتتيالث رعتتتي يقتت هة 
،ئغتت ر  ، سيتتق سةنتتا تعئتتا يتتن رإلحةتتةب ئةع،ر تتب ،رعحة تتس  عتتي رعتضتتةسن ،رعقفتتز 

 ف،ق رعسةتح ا.
 

،ح،ا  نيةء رعئاعسةن رععائي ل،ضم رهةتةذ رعطةها لن رالتحة  ،صا  عي رع ،ا 
رهقصي رعذي  ةتط عه  ،ه، ص ةرس سقتاح علنظة  رعذي  حس  هذر رعئاعسةن ،ع   ئتق 
 ال ت،فا رعقارا رعة ةةي عق ة  هذر رعئاعسةن. ،يئا ين رهسا ئسن  تق   رعسؤتسا ئنت رء 

  عي رعقسس رععائ س رعقة سس إلص را قارا ئإنيةء رعئاعسةن رععائي.
 

،فتتي  يتتةاة  عتتي نيتتةط رالتحتتة  فتتي س تتةا رعحتت،را ستتأ رآلختتا ن ل،ضتتم رهةتتتةذ 
تالس رالهتسةستتةا ف ستتة ئ ننتتة. لستتة رعطتتةها لن رعحتت،را ستتأ رعئاعستتةن ره،ا،ئتتي ئتت  ن رختت

رعح،را سأ رهفةاقس فق  سةن ئن ةء ،سيستار . ،فتي س تةا رعتعتة،ن رالقتصتة ي عت  نتتسسن 
ستتن رةتتت الء رعصتت،اة رععسل تتس علتسةستتا رالقتصتتة ي يئتتا ،ةتتةرله رعسقتاحتتس: رعةتت،ق 

 رععائ س رعسيتاسس  ،سنطقس رعتئة ا رعحا ...  عخ.
 

رعسةستتا علئاعستتةن  ن رععتتاب ستتأ ةتت،ا ة رعتتتي هتتي  ،لستت  رهةتتتةذ رعطتتةها رعتضتتةسن
رآلن فتتي ساستتي سطتتةسأ رهيتت رء ستتن ختتالا قتتةن،ن سحةةتتئس ةتت،ا س. ، يتتة  عتتي ،قفتتس 
تضةسن سي ، ة سأ ة،ا س ئةيتئةاهة لحت   ت ارن رعت فةي يتن رهستس سل تة. سستة عفتا 
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را نت رء رهةتةذ رعطةها في سلسته رالنتئةى  عي سعةنةة رعيعب رعفلةط ني ، ية  عي  ص 
  ،عي إلرةيته.

 
،فتتتي ختتتتة  سلستتتته ليتتتاب رهةتتتتةذ رعطتتتةها يتتتن رعيتتتسا ع س تتتأ رعةتتتة ة اؤةتتتةء 
رعئاعسةنةا ،رعس ةعب رععائ س يلي تعة،ن   سعه خالا فتاة ارةةتته. سستة ليتاب يتن 
رعيسا ع ةتةذ ن،ا رعت  ن ئ،يتس،   رهست ن رععتة  عالتحتة  رعتذي  ةت ا ليستةا رهسةنتس 

 را   راي فةرق. سسة ، ه رعيسا علعتةسل ن فتي رهسةنتس رععةستس يلتي رععةسس عالتحة  ئةقت
   ، ه  ،حةن ل رر  .

 
،تسنتتي علتتار ب رع   تت  عالتحتتة    ،عتتس رهةتتتةذ نئ تته ئتتاي  رعت،ف تتق ،رعن تتةح فتتي 
 س سته  ، ية  س أ اؤةةء رعيعب رهيضةء في رالتحة   عي سةةن ته ،رعتعة،ن سعه.

 
 ،عتتس رعتتار ب نئ تته ئتتاي  رعتتار ب رعسنتختتب ،تحتت ث فتتي  لةتتس رالفتتتتةح ل ضتتة 

عالتحتتة  رعئاعستتةني رععائتتي  ،ارتت ب س لتتب رعنتت،رب رعلئنتتةني رعتتذي رئتتت ل سلستتته ئتقتت    
رعيسا  عي ة ة ة رعار ب رعت ست،ا ئيتةا رهةت  يلتي اية تته رعةتةس س هيستةا رعت ،اة 
ا رعخةسةتتتس ،رهائعتتت ن عس لتتتب رالتحتتتة  رعئاعستتتةني رععائتتتي ،رعستتتؤتسا رعحتتتة ي ييتتت

عالتحتتة . سستتة ، تتته رعيتتسا  عتتتي رعتت ست،ا سحستتت،  رهئتتاش  ارتتت ب س لتتب رعيتتتعب 
 رعة،اي ، عي رعس لب يلي رةتضةفته ر تسةيةا رالتحة .

 
سسة لياب  ،عتس رعتار ب ئتاي يتن تقت  اى علت ،ا رعا تة ي رعحست   علتار ب لحست  

  ئاره   رعطةها خالا ارةةته عالتحة  في ظا،س ئةعغس رعصع،ئس.
 

ار ب ئتاي فتي سلستته رع،ضتأ رععائتي سيت ار   عتي لننتة ال نةتتط أ لن ي  تنة،ا رعت
نتت فن اؤ،ةتتنة فتتي رعاستتةا ،رن ال نتتاى رع،قتتةرأ رعضتتةرطس يل نتتة   ،لن ال نئتتة ا  عتتي 
تقصتتي رالةتتتارت   ةا رعضتتا،ا س علن تت،ل رععائتتي . ،ليتتةا رعتتار ب ئتتاي  عتتي لن 

اقعتس حتاب رعةت طاة ،ح ة رععارق في خطا   ،لن حسة  رعئنتةر،ن  حة،ع،ن ت،ة أ 
ئةت ةى لسيا سن سسةن يائي  ،ال  سستن ت ةهتا رهئعتة  رعخط تاة علحتاب رإلةتارر ل س 
ض  يتعئنة رعفلةتط ني رهيتزا  ،ال  سستن لن نت ةهتا  ت را رعفصتا رععنصتاي  ،ال 
رعن،ر تتة رإلةتتارر ل س رعع ،رن تتس ضتت  عئنتتةن ،ةتت،ا ة  سستتة ال  سسننتتة ت ةهتتا سضتتس،ن 

سئ ا رعذي    س  عي  ن تةء رعنظتة  رععائتي ،رإلةتالسي فتي سيا،ي رعياق ره،ةط رع
 رعسنطقس ئةة  رع  سقارط س.

 
،ل،ضم رعار ب ئاي لن رعةت،ر  رعسةت طا يلتي رعة ةةتس رع ،ع تس  يت ا ئ،ضت،ح 
 عي رإلفالب رهخالقي ،رالةتارت  ي عسنطق رهحة  س  ، ؤس  لن رالحتستةا رعساستزي 

 رع غارف س ،رعة ةة س. علق،ة  يئا ي ز رعق،ة ين فال رع،قةرأ
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،ل،ضم رعار ب ئاي لنه ئةعار  سن رعخ ئس ،رعتيةؤ  رعذي لصةب رع،رقأ رععائتي 
 فيسس سي ا سن رععالسةا رعسض رس تت لي في: 

 رعصس،  رعاررأ عليعب رعفلةط ني في س،ر  س حاب رإلعغةء رإلةارر ل س. 

ةتتةن ئعتت  تسستتن رعسقة،ستتس رعلئنةن تتس ستتن تيئ تتا قنةيتتس ارةتتخس ئتحا تتا رإلن 
 تحا ا سعظ  رهارضي رعلئنةن س .

 تسسن ة،ا س سن رحت،رء  س أ رعضغ،ط رعتي س،اةا يل  ة . 

 رتةةي اقعس رعسسةنعس رععارق س الةتسارا رالحتالا ره نئي . 

ز تتة ة رعقنةيتتس رع ،ع تتس ئةعتت ي،ة رعةتت،ا س رعسصتتا س ع عتتا سنطقتتس رعيتتاق  
 رع سةا رعيةسا .ره،ةط سنطقس خةع س سن رهةلحس رعن،، س ،لةلحس 

 رعتق   رعسةتسا في يسل س ئنةء ،صنأ رعةال  في رعة، رن رعيق ق . 

 ن ةح رعئل رن رععائ س في رحت،رء سحة،الا  ائةت نظةس ة رهسني . 

سةا  ت ارن رععزعتس رععائ تس ئةعت، ته نحت،  ،ا رع ت،را رإلقل ستي : تاس تة  
 ،  ارن .

عي رعسز   سن رالةتيسةا في ، ية رعار ب ئاي ةلطس رعقارا في سا قطا يائي  
رع  سقارط س ئةيتئةاهة صنةيس ،طن س ،ع ةا قاضة  ل نئ ة   ،تاة خ سف ،  رع ،عتس ال 

 سف ،  رعةلطس رعذي  عتس  يلي رحتسةا ،ةةرا رعقسأ.
 

،لس  رعار ب ئاي ضا،اة  طالق رعئاعسةن رععائتي  ،رعةت،ق رععائ تس رعسيتتاسس 
لتتي قتت اتنة ،ضتتأ لةتتب علعستتا رععائتتي ،يتتايس حقتت،ق رإلنةتتةن رععائتتي ستت الرا ي

رعسيتتات. ،فتتي  طتتةا نيتةط رالتحتتة  رعئاعستتةني رععائتي  يتتة  عتتي رتختةذ ت،صتت س ئعقتت  
،ايةا يستا ،نت ،را ،ستؤتسارا قطا تس ،ق،س تس تخصتا علة ةةتةا رعيتئةئ س فتي 

 رع،طن رععائي هن رالةتيسةا في رعيئةب ه، رةتيسةا علسةتقئا.
 

ي  عتتي ليضتتةء رعستتؤتسا تح تتةا رعسحتتاا ن ،فتتي ختتتة  سلستتته نقتتا رعتتار ب ئتتا
 رعلئنةن  ن سن ة ،ن رالحتالا رإلةارر لي.

 
 
 
 

 جلسات العمل –جدول األعمال 

 
لقاا رع ،اة رعخةسةس ،رهائع،ن عس لب رالتحة  رعئاعسةني رععائي رعتتي رنعقت ا 

 تت ،ا ليستتةا رعستتؤتسا  2004فئار تتا  –ئ سيتتق فتتي رعتةةتتأ ،رععيتتا ن ستتن يتتئةط 

 ا عالتحة  يلي رعنح، رعتةعي:رعحة ي يي
 

 رنتخةب سستب رعسؤتسا )رعار ب ،لس ن ن علةا(. .1
  قارا   ،ا رهيسةا. .2
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 تقا ا ار ب رالتحة  رعئاعسةني رععائي. .3
 تقا ا رهس ن رععة  ح،ا ل،ضةي رالتحة  سنذ رعسؤتسا رععةيا في رعخاط، . .4
تضتةسن رععائتي ره،ضةي رععائ س رعارهنس ،  ،ا رعئاعسةن  ن رععاب في تعز تز رع .5

 ،س،ر  س رعتح  ةا.
سةتتةن ة رع س ،ا تتس رععائ تتس رعةتت،ا س فتتي س،ر  تتس رعت   تت را ئفتتال يق،ئتتةا  .6

 رقتصة  س ،ة ةة س يل  ة.
 نيتتةء رعئاعستتةن رععائتتي : تقا تتا يتتن رال تستتةي ن رعسيتتتاس ن عل نتتت ن رعقةن،ن تتس  .7

 رعئاعسةن س . -،رعة ةة س 
تحتتة  س تتةعب رعتت ،ا رهيضتتةء فتتي رعتعتت  الا رعسقتاحتتس يلتتي رعنظتتة  رهةةةتتي ال .8

سنظسس رعسؤتسا رإلةالسي ،رعتي سن رعسنتظا لن ت ا  يلي   ،ا ليسةا سا ستن 
س لتتب ،ستتؤتسا رالتحتتة  رعقتتة   فتتي  رستتةا ئةعةتتنغةا تحتتا ئنتت  تقا تتاي رعل نتتس 

 رعتنف ذ س عالتحة  ،رتخةذ س،قس يائي س،ح  ت ةه ة.
ب فتتي رعس تسعتتةا رععائ تتس    ةتت ة  رعئاعسةنتتةا رععائ تتس فتتي تعز تتز  ،ا رعيتتئة .9

 الة سة في تاة خ رعسة اة رع  سقارط س ،تحة ن يسل س رعتنس س.
تيس ا ه رس ئاعسةن س يائ س فتي  طتةا رالتحتة  رعئاعستةني رععائتي عستةئعتس  صت را  .10

 رعس يةق رععائي عحق،ق رإلنةةن.
 سس.رعة،ق رععائ س رعسيتاسس : ر تسةي رع  رس رعئاعسةن س علة،ق رععائ س رعسيتا .11
 رعنيةط رع ،عي ،رإلقل سي عالتحة : .12

 رعنيةط  رخا رالتحة  رعئاعسةني رع ،عي . -ل   
 رعسؤتسا رعئاعسةني رهفا قي ـ رععائي رعحة ي ييا. -ب  
 رال تسةي رعةن،ي علح،را رعئاعسةني رععائي ـ ره،ائي. -   

 رعتع  الا رعسحتسلس في س يةق رالتحة  ،نظةسه رع رخلي. .13
 

،ا رهيسةا ليلن ارت ب رعستؤتسا رعت ست،ا سحست،  رهئتاش  ارت ب ئع   قارا   
س لتب رعيتتعب رعةتت،اي رنتختةب لس نتت ن علةتتا  ستتيالن رعيتعئت ن رعئاعستتةن ت ن فتتي ستتا 

 سن: ت،نب ،رعس، ا.
 

،رةتتتسأ رعستتؤتسا ئعتت  ذعتتت  عتتي تقا تتا ستتن ارتت ب رالتحتتة  رهةتتتةذ لحستت   ئتتاره   
فق يل ه. سسة ق   رهس ن رععتة  عالتحتة  رعطةها  ار ب رعس لب رع،طني رعة، رني ،،ر

رعةتت   نتت،ا رعتت  ن ئ،يتتس،  تقا تتار   عتتي رعستتؤتسا حتت،ا ل،ضتتةي  رالتحتتة  رعئاعستتةني 
فئار تتا  –رععائتتي سنتتذ رعستتؤتسا رععةيتتا عالتحتتة  رعتتذي يقتت  فتتي رعخاطتت،  فتتي يتتئةط 

 ،،رفق يل ه رعسؤتسا. 2002

 
ئاعسةنتتةا ،رعس تتةعب ئعتت  ذعتتت رةتتتسأ رعستتؤتسا  عتتي ستت رخالا رعةتتة ة اؤةتتةء رع

،اؤةةء رع،ف،  رعذ ن تنة،ع،ر في هذى رعس رخالا رعقضة ة رعس ا تس فتي  ت ،ا ليستةا 
رعستتؤتسا  الةتت سة ستتة  تعلتتق ئةه،ضتتةي رععائ تتس رعارهنتتس   ، يتت  رالنتفةضتتس رعئطلتتس 
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عليتتعب  رععائتتي رعفلةتتط ني  ،سةتتةن ة رعيتتعب رععارقتتي فتتي  ن تتةء رالحتتتالا ، يتتة ة 
 عتضةسن رععائي ،تاة خه.رهيسةا  ،تعز ز ر

 
،رنطالقة  سن رعئن،  رعتي تضسن ة   ،ا رهيسةا لحتةا رعستؤتسا هتذى رعقضتة ة  عتي 
ع نس رعقضة ة رعة ةة س ،رععالقةا رعئاعسةن تس. ،قت  يقت ا رعل نتس ر تسةيةت تة ،نةقيتا 

  س أ تلت رعقضة ة ،رتخذا رعت،ص ةا رعسنةةئس رعتي لقاهة رعسؤتسا ئع  رعسنةقيس.
 

رنعق ا في  طةا رعسؤتسا رعحة ي ييا ر تسةيةا سا سن رع  رةا ،رعل تةن  سذعت
 رعتةع س:

 ر تسةي رع  رس رعئاعسةن س عسيا،ي رعة،ق رععائ س رعسيتاسس  -

 ر تسةي ع نس يؤ،ن رعسالة في رالتحة  -

 
،رةتتتسأ رعستتؤتسا فتتي  لةتتته رعختةس تتس  عتتي تقتتةا ا يتتن ر تسةيتتةا هتتذى رع  رتتةا 

 رعتي تضسنت ة تلت رعتقةا ا. ،رعل ةن ،لقا رعت،ص ةا
 

 ،ف سة  لي نص،ا رعقارارا رعتي رتخذت ة رعسؤتسا رعحة ي ييا عالتحة :
 

 11/مؤ1القرار 
 

  حول تقرير رئيس االتحاد
 

رعس،رفقس ئةإل سةي يلي رعتقا ا رعذي ق سه  عتي رعستؤتسا ةتعة ة رهةتتةذ لحست  رئتاره   
ل،ضتتةي رالتحتتة  ، ن ةزرتتته ختتالا رعطتتةها  ارتت ب رالتحتتة  رعئاعستتةني رععائتتي حتت،ا 

 رععةس ن رعفةرت ن.
 
 
 

 11/مؤ2القرار 
 

حول توجيه برقية شكر وتضاام  للاا السايد الارئيس الادكتور بشاار األساد  رئايس 
 الجمهورية العربية السورية

 
رعس،رفقتتس ئةإل ستتةي يلتتي ت،  تته ئاق تتس رعيتتسا ،رعتضتتةسن رعتةع تتس  عتتي رعةتت    -

رتت ب رع س ،ا تتس رععائ تتس رعةتت،ا س  عتساستته رعتتار ب رعتت ست،ا ئيتتةا رهةتت   ا
ئاية تتس ليستتةا ستتؤتسا رالتحتتة   ، يارئتتة  يتتن رعتضتتةسن رعسةستتا علئاعستتةن  ن 

 رععاب سأ رعيق قس ة،ا س:
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 السيد الرئيس الدكتور بشار األسد المحترم

 رئيس الجمهورية العربية السورية 

 دمشق
 

ل من الدورة الخامسةة واألربعةين نتشرف نحن البرلمانيين العرب المشاركون في أعمال ك

العادية لمجلس االتحاد البرلماني العربي والمؤتمر الحادي عشر لالتحاد أن نعرب لسيادتكم عةن 

أصدق آيات الشكر واالمتنان لرعايتكم الكريمة الجتماعات االتحاد البرلماني العربةي التةي جةرت 

وعلة  الحمةاوة والتكةةريم  2/3/2004/ إلة  2-29فةي دمشةق الصةمود والعروبةة فةي المتةرة مةن 

 وحسن الوفادة التي حظينا بها طيلة إقامتنا في سورية الشقيقة .

 

لقةةد ناقشةةر دورة مجلةةس االتحةةاد ومةةؤتمرا جملةةة مةةن القلةةايا العربيةةة الهامةةة وأكةةدت 

ضرورة تعزيز التلامن العربي باعتبارا السالح األمل  في مواجهة التحةديات واألطاةار التةي 

العربية . وأدان مؤتمرنا التهديدات واللغوط التي تتعةر  لهةا الشةقيقة سةورية تتربص باألمة 

وأكد مجةددا  تلةامنا المالةق معهةا واعتبةر أن قةانون محاسةبة سةورية يشةكل تةدطال  سةافرا  فةي 

الشؤون الداطلية لبلد مستقل وسابقة طايرة في العالقات الدولية. كذلك أكةدت قةرارات مؤتمرنةا 

ني وانتماضةتا الباسةلةو والتلةامن مةش الشةعب العراقةي الشةقيق فةي جميةش دعم الشعب الملسةاي

 المجاالت .

 

لقةةد كةةان لقابنةةا بسةةيادتكم فرصةةة عمينةةة لضطةةال  علةة  الوضةةش فةةي سةةورية وعلةة  ربيةةتكم 

لألوضا  العربية وتحليالتكم العلمية لها والحلول الناجعةة التةي اقترحتمو ةا والتةي أجمعنةا علة  

 دعمها ومساندتها .

 

نرجو هللا العلي القدير أن يوفق سيادتكم لما فيا طيةر سةورية واألمةة العربيةة جمعةا  وأن 

 يلهمكم ويسدد عل  طريق الخير طااكم .

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعال  وبركاتا.

 

 البرلمانيون المشاركون في المؤتمر                    2/3/2004في 

 ربيالحادي عشر لالتحاد البرلماني الع

 
 

 11/مؤ3القرار 
 

 حول تقرير األمي  العام
  
رعس،رفقس ئةإل سةي يلي رعتقا ا رعسق   سن رعة   نت،ا رعت  ن ئ،يتس،   رهست ن رععتة   -

 عالتحة   ح،ا لنيطس رالتحة  ،ل،ضةيه سنذ رعسؤتسا رععةيا عالتحة .
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 السياسية القرارات

 
 11/مؤ4القرار 

 
 حول التضام  العربي

 
 حادي عشر لالتحاد البرلماني العربي  المؤتمر ال

 سؤس ر   س أ قارارا سؤتسارا رالتحة  ،س ةعةه ح،ا رعتضةسن رععائي:
  
 عاب ين   سةنه رععس ق ،رعارةخ ئ،ح ة رع ت س ،رعسصت ا ،رعسصتةعم رعسيتتاسس  -1

عيع،ب رهسس رععائ س ،ئل رن ة  ، ي   يلي ضا،اة رععسا رع ة  عت،ح   صتف،س 
يت  ق،رهتة يلتي لةتةب رعتعتة،ن ،رعتستةفؤ علت فةي رعسيتتات يتن رهسس رععائ تس ، ح

 ، ، هة ،سق ةةت ة ،قضة ةهة رعق،س س رعسيتاسس.
 

 ؤس  س ت  ر  ضتا،اة رععستا يلتي  ح تةء رعتضتةسن رععائتي ،تاةت خه   ئةيتئتةاى  -2
رعقةيتت ة رهةةةتت س رعتتتي ال رنتتي ين تتة عتعز تتز قتت ارا رعتت ،ا رععائ تتس  ،رع،ةتت لس 

ت تتة ،حسة تتس سصتتةعح ة رعسيتتتاسس رعستسيلتتس فتتي صتت ةنس لسن تتة رعفعةعتتس عت،ح تت  طةقة
رعقتت،سي ، يتتةيس رع  سقارط تتس ،تاةتت خ حقتت،ق رإلنةتتةن ،تتت،ف ا سق،ستتةا رعتنس تتس 

 رعيةسلس  ،ضسةن رةتقاراهة رع رخلي ،تعز ز سسةنت ة رع ،ع س.
 

 طةعب رعقة ة رععاب ،رعحس،سةا رععائ تس رإلةتاري ئئنتةء نظتة  يائتي    ت   قت،   -3
ق، س سن خالا تط، ا  ةسعس رع ،ا رععائ س ،تفع ا ل  زت تة ،تةت  ا  يلي لةب

ق ةس ة ئس سةت ة  ،   ة  آع س سانس عتنف ذ قارارا رع ةسعس يئتا  س تأ لطتا رععستا 
رععائي رعسيتات  سذعت  طةعب رعسؤتسا ئتفع تا سعةهت ة رعت فةي رععائتي رعسيتتات 

تقالع ة ،ا ي لي ،،ضتتتع ة س،ضتتتأ رعتنف تتتذ عحسة تتتس لستتتن رعتتت ،ا رععائ تتتس ،رةتتت
رةتتت  رس ختتةا ي ع تتة. ، عتتاب يتتن تقتت  اى عل  تت،  رعتتتي تئتتذع ة  ةسعتتس رعتت ،ا 

 رععائ س عتحق ق ذعت.
 

 عاب رعسؤتسا ين قنةيته ئةعتارئط رع،ي ق ئ ن سةتتقئا رهستن رعت،طني عستا  ،عتس  -4
يائ س ،سةتقئا رهسن رعقت،سي ع ستس رععائ تس  ، ت ي، ئقت،ة  عتي ضتا،اة  يطتةء 

سن رعق،سي رع سةيي ع ستس رععائ تس فتي  س تأ رعنيتةطةا ،رعتحاستةا ره،ع، س ع 
رعتتتتي  قتتت،  ئ تتتة رعقتتتة ة رععتتتاب ،رعحس،ستتتةا ،رعسنظستتتةا رععائ تتتس يلتتتي  س تتتأ 

 رعسةت، ةا ،يلي  س أ رهصع ة.
  
 طةعتتب رعحس،ستتةا رععائ تتس رإلةتتاري ئتطئ تتق رعسارحتتا رعستق ستتس إلقةستتس رعةتت،ق  -5

رعف،ا س إلتسة   قةسس سنطقس رعت ةاة رععائ س  رععائ س رعسيتاسس  ،رتخةذ رإل ارءرا
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رعحتتاة رعسئتتاى  تنف تتذر  عقتتارا رعس لتتب رالقتصتتة ي ،رال تستتةيي ع ةسعتتس رعتت ،ا 
 .1997رععائ س ععة  

 
 حتتتث رعحس،ستتتةا ،رعئاعسةنتتتةا رععائ تتتس يلتتتي رإلةتتتاري فتتتي ،ضتتتأ رعتيتتتا عةا  -6

ةت خ سةت اة رعالزسس ع ي  رعحا ةا رععةسس ،ت،ة ع ة  ،حسة س حق،ق رإلنةةن ،تا
رع  سقارط س ،رعي،اى في رعت،طن رععائتي  ،ت،ةت أ سيتةاسس رعستالة رععائ تس فتي 
رعس ةا رعة ةةتي ،فتي سارستز صتنأ رعقتارا  ئةيتئتةا ذعتت سلته ضتا،اة ال رنتي 
ين تتة عتعئرتتس رع ستتةه ا رععائ تتس ،رةتن ةضتت ة علتت فةي يتتن حق،ق تتة ، يتتارس ة فتتي 

 حسة س رعتضةسن رععائي ،تعز زى. 
 

نيةء رعئاعستةن رععائتي ئسةتاي ستة  سستن  سستة  حتث يلتي تعز تز  ،ا   ي،  عي   -7
رالتحتتة  رعئاعستتةني رععائتتي ،رعئاعسةنتتةا ،رعس تتةعب رععائ تتس ، فةتتةح رعس تتةا ع تتة 
 عإلة ة  في تعز ز رعتضةسن رععائي ،سسةةس سنظسةا رععسا رععائي رعسيتات.

 
 11/مؤ5القرار 

 
 حول قضية فلسطي 

 
، سئتتةا  عتتي رعيتتعب رعفلةتتط ني ،رنتفةضتتته رعئةةتتلس  ، تته رعستتؤتسا تح تتس ريتتتزرز  -1

،ق ة تتته رعيتتاي س رعسنتخئتتس ،ةتتلطته رع،طن تتس عصتتس، ه  فتتي ، تته رعسسةاةتتةا 
رع،حيتتت س رعتتتتي تقتتت،  ئ تتتة ةتتتلطةا رالحتتتتالا رإلةتتتارر ل س  ، ؤستتت  حتتتق رعيتتتعب 
رعفلةط ني في س،رصلس رعنضةا ،رعسقة،سس حتي  ن ةء رالحتالا رإلةارر لي ، قةسس 

يلتتي رعتتتارب رعتت،طني رعفلةتتط ني  ،فقتتة   -،يةصتتست ة رعقتت ب  -عسةتتتقلس  ،عتتته ر
 عقارارا رهس  رعستح ة.

  
 تت  ن رعستتؤتسا ئستتا يتت ة رع تتارر  ،رعستتذرئم رع،حيتت س ،ليستتةا رعقستتأ ،رإلاهتتةب  -2

،رالنت ةسةا رعخط اة عحق،ق رإلنةتةن رعتتي تسةاةت ة قت،را رالحتتالا رإلةتارر ل س 
رعضتفس رعغائ تس ،قطتةي رتزة  ،رعتتي ت لتا فتي ض  لئنةء رعيعب رعفلةتط ني فتي 

يسل تتةا ررت تتةا رعسنةضتتل ن رعفلةتتط ن  ن ستتن رعنيتتطةء ،رعقتتة ة رعة ةةتت  ن  ،قتتتا 
رعسرةا سن رعس،رطن ن رهئا ةء  نةةء ،لطفةال  ،يت ،خة   ،ت ت    رعئ ت،ا ،ت ا تس 
رهارضتتتي  ،راليتقتتتةا  ،رالةتتتتسارا فتتتي سحةصتتتاة سقتتتا رعتتتار ب رعفلةتتتط ني 

 خ  ةةتتا يافتتةا   ،ئنتتةء  تت را رععتتزا رععنصتتاي رعتتذي اةتت   ،عتتس رعسنتختتب ره
فصا ينصاي ،رضحس ،سعلنس فتي رعسنطقتس  ،رالةتتسارا فتي ئنتةء رعسةتت،طنةا 
،ت،ةتت ع ة  ،ختتاق  س تتأ رعس،ري تتق رع ،ع تتس   ،رعتع تت را ،رالتفةق تتةا رعتتتي تتت  

 س تس رعت،صا  ع  تة ستأ رعحس،ستس رعفلةتط ن س  ،،ل   س تأ رع  ت،  رعسخلصتس  رإلقل
،رع ،ع تتس  رعارس تتس  عتتي    تتة  حتتا ةتتلسي علصتتاري فتتي رعيتتاق ره،ةتتط  ،يلتتي 
 الة ة يسل س رعةال  رعتي نت ا ين سؤتسا س ا   ،سئة اة قسس ئ ا،ا رععائ س.



 11 

 
 تت ي، رعحس،ستتةا ،رعئاعسةنتتةا رععائ تتس  عتتي رععستتا عتت ى رعس تستتأ رعتت ،عي ئستتا  -3

ةتتط ني  ، ؤستت  لهس تتس  ،ا رع،ةتتةرا ستتن ل تتا تتت،ف ا رعحسة تتس رع ،ع تتس عليتتعب رعفل
رعستتارقئ ن رعتت ،ع  ن رعسيتتةا  عتت    فتتي خةاطتتس رعطا تتق سستتة  تت ي، س لتتب رهستتن 
رعتت ،عي  عتتي رتختتةذ رإل تتارءرا رعالزستتس إلعتتزر   ةتتارر ا ئتتةحتار  رتفةق تتس  ن تتس 
رعارئعتتس ، س تتأ رعقتتارارا رع ،ع تتس ئيتتسن رعقضتت س رعفلةتتط ن س  ،خةصتتس   طتتالق 

ن رعفلةط ن  ن في رعةت ،ن رإلةتارر ل س  ئستن فت    ةارح  س أ رهةاى ،رعسعتقل 
رعسعتقلتتتت ن ستتتتن ليضتتتتةء رعس لتتتتب رعتتتت،طني رعفلةتتتتط ني ،رعس لتتتتب رعتيتتتتا عي 

 رعفلةط ني.
 

 احتتب رعستتؤتسا ئتتةع  ،  رع ،ع تتس رعارس تتس  عتتي  يتتة ة  ح تتةء يسل تتس رعةتتال  فتتي  -4
 رعسنطقس سن ختالا رعل نتس رعائةي تس ،خةاطتس رعطا تق  ،سطةعئتس رعس تستأ رعت ،عي
ئتط، ا هذى رعخطس عتيسا رعسةةا ن رعةت،اي ،رعلئنتةني ، عتزر   ةتارر ا ئتنف تذهة 
 ،ن يتتا،ط ،فقتتة  علسا ع تتةا رعسنصتت،ا يل  تتة فتتي رعخطتتس  ئستتة  ضتتسن  قةستتس 
رع ،عتتس رعفلةتتط ن س رعسةتتتقلس  ،يةصتتست ة رعقتت ب  ،رنةتتحةب  ةتتارر ا ستتن  س تتأ 

 -  رعارئتأ ستن حز تارنرهارضي رععائ س رعسحتلس في فلةط ن ،رع ،الن  عي حت ،
   ،سن رهارضي رعلئنةن س رعسحتلس )سزراي يئعة(.1967 ،ن ،/

 

 يتت   رعستتؤتسا يلتتي ضتتا،اة رعتسةتتت ئحتتق رعال رتت ن رعفلةتتط ن  ن فتتي رععتت، ة  -5
،افتتل سحتتة،الا رعتتت،ط ن ئ س تتأ ليتتسةعه  ، تت ي، رعحس،ستتةا رععائ تتس ، س تتأ 

عةتةحس رع ،ع تس ،فتي سؤةةةا رععسا رععائي رعسيتات  عي تسي س   ، هتة يلتي ر
رهس  رعستح ة عتسس  هة هذر رعحق  ،فقة  عقارارا رعيتاي س رع ،ع تس  ،خةصتس قتارا 

 . 194رهس  رعستح ة اق  

 
 
 

(     ن رعسؤتسا ئسا ي ة ق تة   ةتارر ا ئئنتةء  ت را رعفصتا رععنصتاي رعتذي  عت  أ.  -6
س لتب   ا سس حاب ،فق رعس،ري ق رع ،ع س   ،  ي، رعس تسأ رع ،عي ،الة سة

رهسن رع ،عي ،رعل نس رعائةي س ،رع،ال تةا رعستحت ة ئ، ته ختةا  عتي رعضتغط 
يلتتي رعحس،ستتس رإلةتتارر ل س ع،قتتس  قةستتس هتتذر رع تت را رعفةصتتا ، تت را رععستتق 
، زرعتتتس ره تتتزرء رعتتتتي تستتتا  قةست تتتة عستتتة تلحقتتته ستتتن لضتتتارا ئتتتةعس،رطن ن 

ستت ن    ، رعفلةتتط ن  ن ئحاستتةن   ستتن لارضتت    ،سنتتأ رعت،رصتتا ئتت ن قتتاره 
ستتن سصتتة اه  رعسةر تتس   %80،حصتتاه  فتتي سعتتةزا ،سةنت،نتتةا  ،ن تتب 

 ،تق، ل سق،سةا  قةسس  ،عس فلةط ن س سةتقلس قةئلس علح ةة .

 تت ي، رعستتؤتسا  عتتي تيتتس ا ع نتتس ستتن يتت   ستتن اؤةتتةء رعئاعسةنتتةا رععائ تتس     ب.(
عستةئعتتس س،ضتت،ي رع تت را رععنصتتاي رعتتذي تق ستته  ةتتارر ا حةع تتة   ،  تتارء 
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الا ستتأ رع  رتتةا رعئاعسةن تتس رع ،ع تتس ،رإلقل س تتس ،حي تتة يلتتي افتتل هتتذر رتصتتة
 رإل ارء رععنصاي رعئغ ل.

 
   ن رعسؤتسا ئسا ي ة قتارا ةتلطةا رالحتتالا رإلةتارر ل س رعتذي  تافل ريتئتةا  -7

رعضفس رعغائ تس ،قطتةي رتزة لارلح سحتلتس  ، ت ي، رعس تستأ رعت ،عي  عتي رالنتئتةى 
يلتتته ستتتن رةتتتت تةا  ةتتتارر لي ئةعقتتتةن،ن رعتتت ،عي  عتتتي سختتتةطا هتتتذر رعقتتتارا ،ستتتة  س

 ،ئقارارا رعياي س رع ،ع س رعتي تؤس  لن  ةارر ا هي  ،عس قةرسس ئةالحتالا.
 

ععتتة   487 طةعتب رعستتؤتسا  س تتأ  ،ا رععتتةع  رالعتتتزر  ئقتارا س لتتب رهستتن اقتت    -8
  رعذي   ي، رعت ،ا  عتي يت   نقتا ئعيةت تة رع ئل،سةةت س  عتي س  نتس رعقت ب   1980

عتسس تت  يلتتي رعس،قتتس رععائتتي ئقطتتأ رععالقتتةا ستتأ لي  ،عتتس تنقتتا ةتتفةات ة  عتتي ،ر
 رعق ب قئا ق ة  رع ،عس رعفلةط ن س ،يةصست ة رعق ب رعيا س.

 
 ؤ   رعسؤتسا ئسا ق،ة رعحت،را رعت،طني رعفلةتط ني  ، ت ي،  عتي رعتسةتت ئته ئقت،ة   -9

ني  زرء ،رعحفتتةظ يلتتي رع،حتت ة رع،طن تتس عليتتعب رعفلةتتط ني ،تستتت ن نةتت  ه رعتت،ط
رعحل،ا رعسطا،حس. ، حذا رعسؤتسا سن رعسسةر  رإلةتارر ل س عتقت، ل هتذر رعحت،را 

 ،ئث رعيقةق ئ ن لئنةء رع،طن رع،رح .

 
   ن رعسؤتسا قارارا ةتلطةا رالحتتالا رإلةتارر ل س ئيتسن س  نتس رعقت ب  ،خةصتس  -10

رعقتتارا رعتتذي ريتئتتا رعسةتت   رهقصتتي  تتزءر  ستتن  ةتتارر ا  سستتة ، تت  ن رةتتتسارا 
س،سس رالحتالا في رعق تة  ئحفا تةا لةتفا رعحتا  رعق ةتي ،فتي نطةقته  سستة ل ى ح

 عي رن  ةا  زء سن رعطا ق رعسؤ ي  عي حةرط رعئارق سؤخار   رهسا رعذي  يتسا 
رنت ةسة  صةاخة  عقارارا رعياي س رع ،ع س ذرا رعصلس  سسة    ن س،رصتلس رعقت،را 

 اهةب رعسصل ن .رالةارر ل س رقتحة  رعحا  رعق ةي رعيا س ،ر

 
 طةعب ئتسس ن  س أ لنت،ري رعت ي  رعة ةةتي ،رعسعنت،ي ،رعستة ي رعاةتسي ،رعيتعئي   -11

رععائتتي عليتتعب رعفلةتتط ني  سستتة لقاتتته ستتؤتسارا رعقستتس رععائ تتس  ئستتة  سسنتته ستتن 
س،ر  تتس رع،ضتتأ رالقتصتتة ي رعختتةنق رعتتذي  ،عتت ى رععتت ،رن رإلةتتارر لي رع،حيتتي 

ظ رعسؤتسا ئسا لةتس لن ستة  صتا ستن  يت  ،رعحصةا رإلةارر لي رعيةسا  ، الح
ال  لئتتي ل نتتي رعستطلئتتةا رهةةةتت س رعسع يتت س عليتتعب رعفلةتتط ني عتت ي  صتتس، ى 

 ،رةتسارا رنتفةضته.

 
 ي   يلي ضا،اة رععسا يلي رةتسارا رعتنة ق في رعس،رقس رععائ تس ،رإلةتالس س   -12

ا رععائ تتس ئيتتسن رعقضتت س رعفلةتتط ن س. ، ؤستت  رعحة تتس  عتتي سسةاةتتس ئاعستتةن ي رعتت ،
 ،رإلةالس س عسةؤ،ع ةت   ،،ر ئةت   ع ي  صس،  رعيعب رعفلةط ني.
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 11/مؤ6القرار 

 
 حول التضام  مع سورية

 
 ؤس  رعسؤتسا  يسه رعسطلق ،سةةن ته رعحةزسس عسطلب ة،ا س رععتة ا ،حق تة فتي  -1

-رةتتعة ة سةستتا رع تت،الن رععائتي رعةتت،اي رعسحتتتا  عتتي ختط رعارئتتأ ستتن حز تتارن
  سسة      افضه عسا سة رتخذتته ةتلطةا رالحتتالا رإلةتارر لي ستن 1967 ،ن ،/

  تتارءرا ت تت س  عتتي تغ  تتا رع،ضتتأ رعقتتةن،ني ،رعطئ عتتي ،رعتت  سغارفي عل تت،الن 
رعةتت،اي رعسحتتتا  ، عتئتتا رإل تتارءرا رإلةتتارر ل س عتستتا ب ةتت طات ة يل تته ر تتا 

رهست  رعستحت ة قةن،ن س ،الر س ،ئةطلتس  ،تيتسا خاقتة  عالتفةق تةا رع ،ع تس ،عس يتةق 
 ،قارارت ة. 

 
 ح ي رعستؤتسا صتس،  رعست،رطن ن رععتاب فتي رع ت،الن رعةت،اي رعسحتتا  ، ؤست   -2

سةةن ت   في رعتص ي عالحتالا رإلةارر لي ،سسةاةةته رعقسع تس ، صتاراه  يلتي 
رعتسةت ئساض   ،ه، ت   رععائ س رعةت،ا س  ، ت ي،  عتي ضتا،اة تطئ تق رتفةق تس 

 لي س،رطني رع ،الن رععائي رعة،اي.ي 1949 ن س رعارئعس ععة  
 

 عاب رعسؤتسا ين   رنتته ،رةتتنسةاى رعيت    ن علعت ،رن رإلةتارر لي رعغتة ا يلتي  -3
لستتت،ئا ستتن رععتتة  رعسةضتتي  سستتة  -رهارضتتي رعةتت،ا س فتتي ل،ررتتا تيتتا ن ره،ا

 عتاب يتتن رةتتتنسةاى عستتة  ةتتسي ئقتةن،ن سحةةتتئس ةتت،ا س   ئةيتئتتةاى  سيتتا تتت خال  
ن رع رخل تس عئلت  سةتتقا. ، ؤست  قنةيتته ئتسن رععت ،رن رإلةتارر لي ةةفار  في رعيتؤ،

 ةتتتارر لي -،ستتتة  ةتتتسي ئقتتتةن،ن سحةةتتتئس ةتتت،ا س هستتتة ،  تتتةن عسخطتتتط لسا ستتتي
 ةت  س رعن ا سن ة،ا س ،رعضغط يل  ة علتخلي ين س،رقف تة رعسئ ر تس ، ارةس تة 

صتةعم رإلةتارر ل س رعسنةقضتس عس -يلي رعاض، خ علة ةةةا ،رإلستالءرا رهسا س تس
 رهسس رععائ س.

 
 ؤستت  رعستتؤتسا حتتق ةتت،ا س رعسيتتا،ي فتتي رعتت فةي يتتن نفةتت ة ،حسة تتس لارضتت  ة   -4

،حتت ، هة ئستتا رع،ةتتةرا رعستةحتتس  ، ؤستت  ،ق،فتته رعسطلتتق  عتتي  ةنئ تتة فتتي ستتا ستتة 
تتخذى ستن   تارءرا فتي هتذر رعةتئ ا  ، عتئتا لي ريتت رء يل  تة هت، ريتت رء يلتي 

 رهسس رععائ س

 
رهسا ستي إلةتارر ا ،تقت    رعتغط تس رعة ةةت س ععت ،رن ة يلتي     ن رعسؤتسا رع ي  -5

ة،ا س  سسة  ةتنسا رةتتخ ر  رع،ال تةا رعستحت ة حتق رعتنقل عسنتأ   رنتس  ةتارر ا 
 في س لب رهسن رع ،عي ين  سنةقيس رعع ،رن رإلةارر لي رهخ ا يلي ة،ا س.
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 تز سةتةن ت ة  طةعب رعسؤتسا  س أ رعحس،سةا ،رعسنظسةا ،رع  رتةا رععائ تس ئتعز -6
عةتتت،ا س  ،رالتفتتتةق يلتتتي رةتتتتارت   س س،حتتت ة ،لنيتتتطس سلس،ةتتتس عت ةتتت   هتتتذى 
رعسةتتةن ة  ،رععستتا يلتتي تعئرتتس رع ستتةه ا فتتي ئلتت رن ة تضتتةسنة  ستتأ ةتت،ا س ، فةيتتة  

 ين ة.
  
 تت ي، رعستتؤتسا ارةةتتس رالتحتتة  ،لسةنتتته رععةستتس  عتتي ستةئعتتس رعقتتارا رعصتتة ا يتتن  -7

س عس لتتب رالتحتتة  حتت،ا رعق تتة  ئنيتتةط ئاعستتةني رعتت ،اة رعارئعتتس ،رهائعتت ن رعطةارتت
رعصت  ،ن س رعس،  تس ضت  -ة ةةي ، يالسي عس،ر  س رعحسلس رإليالس س رهسا س تس

 ة،ا س ،رعقضة ة رععائ س.
 

 ؤ ت  رعستتؤتسا سيتتا،ي رعقتتارا رعتتذي تقتت سا ئته ةتت،ا س  عتتي س لتتب رهستتن ع عتتا  -8
ا هتذر رعسيتا،ي  سنطقس رعياق ره،ةط خةع تس ستن لةتلحس رعت سةا رعيتةسا  ، عتئت

رعتتتذي  سيتتتا رعس،قتتتس رععائتتتي  رإلطتتتةا رع،ح تتت  رعصتتتةعم عتحق تتتق هتتتذر رع تتت س  
،خص،صتتتة   خضتتتةي رعسنيتتتةا رعن،، تتتس رإلةتتتارر ل س علتفتتتت ش رعنتتت،،ي رعتتت ،عي  
، افل رعس لب سا ستة ،ا  فتي رالت ةستةا رهسا س تس رعظةعستس عةت،ا س فتي هتذر 

 رعيسن . 
 

 11/مؤ7القرار 
 

   حول التضام  مع لبنا
 

 تت  ن رعستتؤتسا رةتتتسارا رحتتتالا  ةتتارر ا عستتزراي يتتئعة رعلئنةن تتس ،عس،رقتتأ يلتتي  -1
رعحتت ،  رعلئنةن تتس  ،يتت   تةتتل س ة رهستت  رعستحتت ة سةستتا رعختتاررط رعخةصتتس ئس،رقتتأ 
رهعغتتة  رعتتتي زايت تتة قتت،را رالحتتتالا  ،النت ةس تتة رعسةتتتسا علةتت ة ة رعلئنةن تتس ئتتار  

 عئنةن ي ،رنة  يلي رهسس رععائ س  سعةء  ،ئحار  ، ،ر   ، عتئا لي ي ،رن يلي
 

 ؤس  رعسؤتسا تضةسنه سأ عئنةن رعيق ق في رةتسسةا تحا تا لاضته ستن رالحتتالا  -2
رإلةتتارر لي حتتتي رعحتت ،  رعسعتتتاس ئ تتة  ،ع تتة   ئستتة فتتي ذعتتت ستتزراي يتتئعة  ،فقتتة  

  سأ رحتفةظ عئنةن ئحقه في سقة،سس هذر 1978ععة   425عقارا س لب رهسن اق  

 حتالا ئيتي رع،ةةرا رعسيا،يس.رال
 

 ؤس  رعسؤتسا ريتئةا سقة،سس رالحتالا رإلةارر لي حقة  سيتا،ية  ستن ،  تس نظتا   -3
 رعقةن،ن رع ،عي ، افل سحة،الا   ار  هذى رعسقة،سس يلي ع،ررم رإلاهةب.

  
 طةعتتتب رعستتتؤتسا س لتتتب رهستتتن ئتحستتتا سةتتتؤ،ع ةته ،رعتحتتتات رعفتتت،اي عسطةعئتتتس  -4

 ت رت ة ،رنت ةسةت تة عةت ة ة عئنتةن ،خاق تة رعسةتتسا عحاستس  ةارر ا ئةعسس ين ت  
رهارضي ،ره ،رء ،رعس ةى رإلقل س تس رعلئنةن تس  ،تحستا سةتؤ،ع س س،قف تة هتذر ،ستة 
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 تاتب يل ه سن ي،رقب ،خ ستس يلتي لستن ،رةتتقارا رعسنطقتس  ئةيتئتةا لي ت   ت  
 س، ه  عي عئنةن ه، ئسيةئس سب ئةهسن رعق،سي رععائي.

  
سؤتسا ،ق،فه  عي  ةنب رعسةةيي رعلئنةن س رعخةصتس ئةةتتيسةا ست،را  عئنتةن  ؤس  رع -5

رعطئ ع تتس  ،فتتي رعطل عتتس س ةهتته رع ةا تتس ،رع ،ف تتس  ، تت  ن رعت   تت  ئةععتت ،رن سستتة 
حتت ث ختتالا رةتتتفة ة عئنتتةن ستتن ئعتتل حق،قتته فتتي س تتةى ن تتا رعتت،زرني. سستتة  ؤستت  

ي تختتت   رعسطتتتةسأ رعستتتؤتسا  يستتته عئنتتتةن فتتتي رعتصتتت ي علسيتتتةا أ رهخ تتتاة ،رعتتتت
 رإلةارر ل س في رعس ةى رعلئنةن س.

 
 ؤس  رعسؤتسا حق ي، ة رعال رت ن رعفلةتط ن  ن  عتي   تةاه   ، حتذا ستن لن يت    -6

حا قض س رعسق س ن سن   في عئنةن يلي قةي ة ي، ت    عي   ةاه   ،فقة  عقتارارا 
ستتتن رعيتتتاي س رع ،ع تتتس ،سئتتتة   رعقتتتةن،ن رعتتت ،عي ،سحة،عتتتس تتتت،ط ن    زيتتتزي ره

،رالةتقارا في رعسنطقس  ، ع ق تحق ق رعةال  رععة ا ف  ة. ، تافل رعستؤتسا ستا 
رعطا،حتتةا رعسئةيتتاة ،ر تتا رعسئةيتتاة رع ة فتتس  عتتي تتت،ط ن رعال رتت ن فتتي رعئلتت رن 

 رعسض فس.

 
 طةعتتب رعستتؤتسا رعس تستتأ رعتت ،عي ئةعضتتغط يلتتي  ةتتارر ا إلطتتالق ستتة تئقتتي ستتن  -7

يتتس سصتت ا رعسفقتت،  ن ستتن   ،تةتتل   سعتقلتت ن عئنتتةن  ن ،يتتاب فتتي ةتت ،ن ة  ،س
 افةا رعي  رء رعتي سة تزرا تحت زهة.

 
  ي  رعسؤتسا ، ؤس  تالز  رعسةةا ن رعلئنةني ،رعة،اي  خ سس علسصلحس رعلئنةن تس  -8

/ رعة،ا س ،رععائ س رعسيتاسس ،رعتي تةتس  ستةنت ة ،راتئةط ة سن  تذ،ا تةا خ تس 
 ، غارف س ،رقتصة  س ،يقةف س ،ئيا س.

 
رعسؤتسا سن رعت ،ا رععائ تس  رإل فتةء ئةعتزرسةت تة رعسةع تس رعسقتااة علئنتةن فتي  طلب  -9

رعقس  رععائ س ،في سؤتسا ،زارء رعخةا  س رعذي رنعق  في ئ ا،ا ئتةا خ رعحتة ي 
  رعختتتةا ئإيتتتة ة  يستتتةا رعقتتتاى رعس  ستتتس فتتتي 2000ييتتتا ستتتن آذرا )ستتتةاب( 

تسا رعسئتة ارا رععائ تس رعسنةطق رعسحااة سن رالحتتالا رإلةتارر لي  ، يتسا رعستؤ
 رعتي تسا ئ ذر رعخص،ا. 

 
 11/مؤ8القرار 

 
 حول الوضع في العراق

 
   ن رعسؤتسا ئي ة رحتالا رععارق ، طةعب ئإن ةره ،رنةحةب رعق،را ره نئ س ستن  -1

 رهارضي رععارق س ئسقصي ةايس سسسنس.
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رعتذي   عاب رعسؤتسا يتن ئتةعق قلقته عتت ه،ا ره،ضتةي رهسن تس فتي رععتارق رهستا -2
  تت   لستتن رعيتتعب رععارقتتي ،رالةتتتقارا فتتي رععتتارق ئس سعتته  ، حستتا ةتتلطةا 

 رالحتالا سةؤ،ع س ت ه،ا ره،ضةي في رععارق.
 

 ؤس  رعسؤتسا ضا،اة حسة س رععارق ،،ح ة لارض ه ،رحتتار  ةت ة ته ،رةتتقالعه  -3
،حسة س يا،رته رعطئ ع س  ،  احب ئستة تضتسنه رعئ تةن رعختتةسي علستؤتسا رعختةسب 

 زارء خةا  س رع ،ا رعس ة،اة علعارق.ع،
 

  ي، رعسؤتسا  عي رعع، ة عل  ،  رع سةي س في  طةا رهس  رعستحت ة علق تة  ئت ،اهة  -4
رعطئ عتتتي فتتتي  قتتتارا رعةتتتال  ،رهستتتن رعتتت ،ع  ن  ،تحستتتا سةتتتر،ع ت ة رعسةسلتتتس فتتتي 
رإليارس يلي  قةستس حس،ستس يارق تس فت،ار   تتت،عي  يتة ة  يستةا رعئن تس رهةةةت س 

ر   ةتتت،ا   سقارطتتتي  ،  تتارء رنتخةئتتةا نز  تتتس تةتتسم عليتتعب رععارقتتتي ، يتت 
ئةنتخةب ق ة ته رع    ة ئحا س تةسس  سسة  تطلأ  عي رةتعة ة رععارق عت ،اى رعفةيتا 

 ،رعنيط في رالتحة  رعئاعسةني رععائي.
 

 حستتتا رعستتتؤتسا قتتت،را رالحتتتتالا سةتتتؤ،ع س ستتتة تعتتتال عتتته رعتتتتارث رعيقتتتةفي   -5
ن تتب ،ضتت ةي  ، طةعتتب رعسنظستتةا رعسختصتتس ئتتةعتارث ،رعحضتتةاي رععارقتتي ستتن 

رعيقتتةفي ئةعةتتعي  عتتي رتختتةذ تتت رئ ا ية لتتس علعيتت،ا يلتتي رآليتتةا رعسن ،ئتتس ،تتتاس   
 رع سةا رعذي عحق ئتارث رععارق.

 
 ؤستت  رعستتؤتسا رعسةتتؤ،ع س رععائ تتس فتتي رةتتتسارا تقتت    رإلرةيتتس ،رععتت،ن رعصتتحي  -6

ةتتته ذرا رعصتتلس  الةتت سة سنظستتس علعتتارق  ، نةيتت  ستتا قتت،ى رعس تستتأ رعتت ،عي ،ه ر
رعصتتحس رععةعس تتس  ئتقتت    رعسةتتةي را رإلنةتتةن س رععة لتتس إلنقتتةذ رعيتتعب ،رعسنتتةطق 

 رععارق س سن رعس،راث رإلنةةن س رعتي ت    رعح ةة في رهارضي رععارق س. 
 

 11/مؤ9القرار 
 

 حول مشروع الشرق األوسط الكبير 
 
ره،ةتتط رعسئ تتا  رعتتذي تتتا،  عتته  عتتاب رعستتؤتسا يتتن افضتته عسيتتا،ي رعيتتاق  - 1

رإل راة رهسا س س ، اى ف ه سحة،عس سسيت،فس إلن تةء رعنظتة  رععائتي ،رإلةتالسي 
فتتي رعسنطقتتس ،  ستتة   ةتتارر ا ف  تتة  سستتة لنتته  يتتسا تتت خال  ةتتةفار  فتتي رعيتتؤ،ن 
رع رخل تتتس علئلتتت رن رعتتتتي  يتتتسل ة  ،سحة،عتتتس عصتتت ةرس لنظست تتتة ،ل،ضتتتةي ة ،فقتتتة  

 ةتالسي س،حت   –،  ي، رعسؤتسا  عي رتختةذ س،قتس يائتي علسصةعم رهسا س س. 
 سن رعسيا،ي ،،ضأ خطس علتص ي عه.
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 ؤس  رعسؤتسا لن يسل س رإلصتالح ،رعتطت، ا ،رعتحت  ث هتي يتسن  رخلتي تقتااى  – 2

  ار را رعيع،ب .
 

 11/مؤ10القرار 
 

 حول رفع العقوبات ع  الجماهيرية العربية الليبية 
 

رهستتن رعتت ،عي افتتأ رععق،ئتتةا رعسفا،ضتتس يلتتي   احتتب رعستتؤتسا ئقتتارا س لتتب -1
 يا حتة يي رعطتةرات ن عت،سائي  1992رع سةه ا س رععائ س رعل ئ س رعيق قس سنذ ية  

 ،ل،تة.
 

 طةعب رعسؤتسا ئةعافأ رعف،اي ع س أ رإل ارءرا ،رععق،ئةا رعتي سةزرعا سطئقتس  -2
 يلي رع سةه ا س. 

 
ءة رعع  تت ة رعتتتي رتختتذت ة رعق تتة ة  نتت،ى ئتتةعس،قس رعسئتت ري رعستتان ،رعسئتتة ارا رعئنتتة -3

 رعة ةة س في رع سةه ا س رعيق قس تعئ ار  ين ارئت ة في    ة  حا ع ذى رعسيةسا.
 
 

 11/مؤ11القرار 
 

 حول الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة
 

 ؤس  رعسؤتسا ة ة ة  ،عس رإلسةارا رععائ س رعستح ة رعسةسلتس يلتي  زاهتة رعتيالث  -1
،ا س رإلةالس س رإل ارن تس )طنتب رعسئتاى ،طنتب رعصتغاى رعسحتلس سن قئا رع س 

،لئتتت، س،ةتتتي(  ،يلتتتي ل ،رر تتتة ،س ةه تتتة رإلقل س تتتس ، اف تتتة رعقتتتةاي ،رعسنطقتتتس 
رالقتصتتة  س رعخةصتتس ئتلتتت رع تتزا  ئةيتئةاهتتة  تتزءر  ستتن رعةتت ة ة رإلقل س تتس ع ،عتتس 

 رإلسةارا رععائ س رعستح ة  .
 

 عاب رعسؤتسا ين تس   ى عسة تق،  ئه  ،عس رإلسةارا رععائ س رعستحت ة رعيتق قس ستن  -2
 خط،را الةتعة ة  زاهة رعيالث رعسحتلس.

 
  ي، رعسؤتسا  س ،ا س   ارن رإلةالس س  عي قئ،ا  ي،ة  ،عتس رإلستةارا رععائ تس  -3

رعستحتت ة رعةتتلس س عحتتا قضتت س رع تتزا يتتن طا تتق رعسفة،ضتتةا رعينةر تتس رع تتة ة ل، 
 حةعس رعقض س  عي سحسسس رعع ا رع ،ع س. 
 

 عاب رعسؤتسا ين رهسا في لن تؤ ي رالتصةالا ،رعلقةءرا رعينةر س رع ةا س ئ ن  -4
 ،عس رإلسةارا رععائ س رعستح ة ، س ،ا س   تارن رإلةتالس س  عتي    تة  حتا ع تذى 
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رعقض س  اةخ يالقةا حةتن رع ت،را ،رعسصتةعم رعسيتتاسس ئ ن ستة ، عتزز  يتةر  
 ن ،رالةتقارا في رعسنطقس.رهس

 
 11/مؤ12القرار 

 
 حول التضام  مع السودا  

 
 عاب رعسؤتسا ين تضةسنه رعسةسا سأ رعة، رن ضت   س تأ رهخطتةا ،رعت   ت را  -1

رعتتتي تةتتت  س ، تت، ى رعحضتتةاي ،يا،رتتته  ، عتئتتا لي يتت ،رن يلتتي رعةتت، رن 
 ريت رء يلي رهسس رععائ س ئسةاهة.

 
  لاضة  ،يعئة   ، علن افضته هي تت خا فتي يتؤ،نه  ؤس   يسه ع،ح ة رعة، رن  -2

 رع رخل س  سسة  ؤس  رحتارسه ،سةةن ته عخ ةارا رعيعب رعة، رني.
 

  ئةات رع  ،  رعسئذ،عس في رع رخا إلحالا رع،فةق ،رعةال  في رعة، رن. -3
 

 ؤس  قارا  ةسعس رع ،ا رععائ تس رعختةا ئت ي  صتن ،ق تنس تس رعسنتةطق رعستتسياة  -4
 ئةعحاب.

 

سنظسةا رعس تسأ رعس ني رععائ س  عي تعز ز نيةطةت ة رإلنةتةن س فتي  نت،ب    ي، -5
رعةتت، رن  ، حي تتة يلتتي تقتت    رعتت ي  رعستتة ي ،رإلنةتتةني ،رعسةتتةهسس فتتي اية تتس 

 رعنةزح ن ،رعستضاا ن سن  ارء رعحاب. 
 

 ؤ   رعسؤتسا رع  ،  رعحي يس ،رعسئة ارا رعئنةءة رعتي تق،  ئ ة رعحس،ستس رعةت، رن س  -6
عسفة،ضةا رع ةا س حةع تة  ، ت ي  ئقت،ة رالتفتةق رعتذي ة ت،صتا  ع ته رع ةنئتةن في ر

 في هذى رعسفة،ضةا.
 

 11/مؤ13القرار 
 

 حول مدينتي سبتة ومليلية المغربيتي 
 

 ؤس  رعسؤتسا قارارا س ةعب رالتحة  ،سؤتسارته رعةةئقس رع ريسس عس،قس رعسسلسس  -1
  ،  رعتي تئذع ة رعسسلسس رعسغائ س في رعسغائ س  ،     سةةن ته رعتةسس ،رعيةسلس عل

 ةئ ا رةتا ةي رعس  نت ن رعسغائ ت ن  رعسحتلت ن ةئتس ،سل ل س ،رع زا رع عفا س.
  
 طةعب رعحس،سس رإلةئةن س رع خ،ا فتي سفة،ضتةا سئةيتاة ستأ رعسغتاب عحتا هتذى  -2

 -رعقض س ةلس ة   ،رعتعة،ن سأ رعسقتاح رعسغائي رعارسي  عتي تست، ن خل تس  ةتئةن س 
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سغائ س سيتاسس علتفس ا في حا ية ا ،ةلسي ع ذى رعقض س   س،ن سن يسنه  ية ة 
 رعحق،ق رعياي س رعيةئتس علسسلسس في هةت ن رعس  ن ن رعةل ئت ن . 

 
 11/مؤ14القرار 

 
 حول جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية م  أسلحة الدمار الشامل

 
رعتت ،ا رععائ تتس ، رالتحتتة    ؤستت  رعستتؤتسا  س تتأ رعقتتارارا رعصتتة اة يتتن  ةسعتتس -1

رعئاعستتتةني رععائتتتي ،رالتحتتتة  رعئاعستتتةني رعتتت ،عي ،ستتتؤتسارا رعحتتت،را رعئاعستتتةني 
رإلفا قي ذرا رعصلس ئتح، تا سنطقتس رعيتاق ره،ةتط -ره،ا،ئي ،رععائي-رععائي

  عي سنطقس خةع س سن لةلحس رع سةا رعيةسا.
 

ا تس سصتا رععائ تس  ؤ   رعستؤتسا رعسئتة ات ن رعسقت ست ن ستن  ةنتب ستا ستن  س ، -2
،رع س ،ا تتس رععائ تتس رعةتت،ا س  ،رعتت ري ت ن  عتتي  عتتا سنطقتتس رعيتتاق ره،ةتتط 

 سنطقس خةع س سن  س أ لةلحس رع سةا رعيةسا.
 

 ؤستت  رعستتؤتسا رعارئطتتس رععضتت، س ئتت ن ، تت،  ةتتال  حق قتتي سةتتتقا فتتي رعيتتاق  -3
  ره،ةط  ،يسل س نزي لةلحس رعت سةا رعيتةسا  س تزء ال  ت تزل ستن يسل تس رعةتال

، ي   يلي لن  نيةء سنطقس خةع س سن لةلحس رع سةا رعيتةسا فتي رعيتاق ره،ةتط 
  ب لن  ت  في  طةا رعتة، س رعة ةة س رعيةسلس علصاري رععائي رإلةتارر لي  ئستة 

  عني تسس   رالةتقارا ،ت،ف ا رهسن رعحق قي عسا  ،ا رعسنطقس ،عسا يع،ئ ة. 
 

ن تتج يتتةسا عسسةفحتتس رنتيتتةا  س تتأ  ؤستت  رعستتؤتسا  ،ا س لتتب رهستتن فتتي رتئتتةي  -4
لةلحس رع سةا رعيةسا فتي ستا سنطقتس رعيتاق ره،ةتط  ،ن رةتتينةء  ، حتث يلتي 

 687( ،اقتت  1981) 487تفع تتا قارارتتته ذرا رعصتتلس ،ئخةصتتس رعقتتارا ن اقتت  
(  رعارس تتس  عتتي  ختتالء سنطقتتس رعيتتاق ره،ةتتط ستتن  س تتأ لةتتلحس رعتت سةا 1991)

 ،، س. رعيةسا ،في سق ست ة رهةلحس رعن
 

   ن رعستؤتسا س،قتس  ةتارر ا رعتارفل التفةق تس حظتا رنتيتةا رهةتلحس رعن،، تس   -5
،  ي، رهس  رعستح ة ،رعس تسأ رع ،عي  عي  ارة   ةارر ا يلي رعت،ق أ يلتي هتذى 
رعسعةه ة  ، خضةي سنيةت ة رعن،، س عسارقئس ه رتس رعطةقتس رعذا تس  ، طةعتب رعت ،ا 

 عة  ا رعسز ، س في هذر رعيسن.رعسئاى ئةإلقالي ين رةتخ ر  رعس
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 11/مؤ15القرار

 
 حول اإلرهاب

 
 ؤستت  رعستتؤتسا س،رقتتس رالتحتتة  رعةتتةئقس حتت،ا رإلاهتتةب رعتتتي ،ا ا فتتي قتتارارا  -1

 س ةعةه ،سؤتسارته.
 

   ن رعسؤتسا رإلاهةب ئ س تأ ليتسةعه ،صت،اى ،سسةاةتةته  ، ت ي،  عتي تضتةفا  -2
 ح  ع ذى رعظةهاة رعخط اة.رع  ،  رع،طن س ،رإلقل س س ،رع ،ع س ع،ضأ 

 
 ؤستت  رعستتؤتسا لن رالحتتتالا  يتتسا ذا،ة رإلاهتتةب ،لئيتتأ ليتتسةعه. ، عتتاب يتتن  -3

  رنتتته رعيتت   ة إلاهتتةب رع ،عتتس رعتتذي تسةاةتته  ةتتارر ا فتتي رهارضتتي رعفلةتتط ن س 
 رعسحتلس ،رع ،الن رعة،اي رعسحتا  ،سة تئقي سن لارل عئنةن س سحتلس.

 
 ز سة ئ ن رإلاهتةب ،حتق رعيتع،ب فتي رعنضتةا  ي   رعسؤتسا يلي ضا،اة رعتس  -4

ستتتن ل تتتا تحا تتتا لارضتتت  ة ستتتن رالحتتتتالا ،رةتتتتعة ة حق،ق تتتة رعسيتتتا،يس ،فتتتق 
 رعس،ري ق ،رعقارارا رع ،ع س.

 
 افل رعسؤتسا ل س سحة،عس علائط ئ ن رإلاهةب ،رع  ن رإلةالسي رعحن تس  ، نت    -5

تئنتتي رةتتتارت   س  ئتتةعحسالا رإليالس تتس رعسعة  تتس علعتتاب ،رعسةتتلس ن  ، تت ي،  عتتي
 يالس تتس عس،ر  تتس حستتالا رعتيتت، ه ،رعسفتتةه   رعسغل،طتتس حتت،ا رإلاهتتةب. ، ؤستت  
يلتتي ضتتا،اة تنف تتذ قتتارا ،زارء رعخةا  تتس رععتتاب فتتي ئ تتا،ا ئإنيتتةء سحطتتس 

 فضةر س يائ س ع ذر رعغال.
 

 ؤس  رعسؤتسا س   ر  رع ي،ة  عي يقت  ستؤتسا  ،عتي يلتي ليلتي رعسةتت، ةا تحتا  -6
ستحتت ة ع،ضتتأ تعا تتس عإلاهتتةب ،رالتفتتةق يلتتي سختلتتس ل، تته  يتتارس رعستت  رع

 رعتعة،ن ئ ن رع ،ا عسسةفحس هذى رعظةهاة رعتي ال تاتئط ئسي   ن ل،  نب ل، عغس.
 

 ي   يلي لن رإلاهةب ظةهاة يةعس س   ب رعتص ي ع تة ئصت،اة  ،ع تس  سةي تس  -7
،ع تس سن خالا رهس  رعستحت ة ،،فتق سئتة   ،لةتب تنةت   ستأ س يتةق رعسنظستس رع 

 ،ق،ري  رعقةن،ن رع ،عي.
 

 تت ي،  عتتي فتتتم رعحتت،را ئتت ن رعحضتتةارا ،رعيقةفتتةا عنيتتا ا،ح رعسحئتتس ،رعتعتتة،ن  -8
 ،رعسيةاسس.
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 عتتاب رعستتؤتسا يتتن   رنتتته ،رةتتتنسةاى رعيتت    ن ع يستتةا رإلاهةئ تتس ،رعتخا ئ تتس  -9
رعتتتي  تتاا ستتؤخار  فتتي ستتا ستتن رعا تتةل ئةعسسلستتس رععائ تتس رعةتتع،  س ،رعتت را 

رعتتي ل ا  عتي ،قت،ي رععيتارا  -سسلسس رعسغائ س  ، عتئا هذى رهيسةارعئ ضةء ئةع
 تتتارر  ئيتتتعس قةستتتا ئ تتتة س س،يتتتس ستتتن  -ستتتن رعضتتتحة ة ،رعسصتتتةئ ن رهئا تتتةء 

رعس تتاس ن رعستتةاق ن رعتتذ ن ت تتا ،ر ستتن  س تتأ رعسئتتة   ،رعقتت   رإلنةتتةن س ،رع  ن تتس 
 ،رع،طن س. 

 
ؤست  تضتةسنه رعسةستا ستأ  عاب رعسؤتسا ين تعةطفه رعيت    ستأ لةتا رعضتحة ة ،  -10

يتتعئي رعسسلستتت ن رعيتتق قت ن ضتت  هتتذر رععستتا رإل ارستتي  ، طةعتتب ئتسي تتس رععستتا 
رععائتتي رعسيتتتات ،ت،ح تت ى ضتت  رإلاهتتةب  ،رتختتةذ  س تتأ رإل تتارءرا رعار يتتس 

 ،رعسف لس ئةةترصةعه سن  ذ،اى.

 
 عتتاب رعستتؤتسا يتتن   رنتتته ،رةتتتنسةاى عحتتة ث ررت تتةا رعتتار ب رعي يتتةني رعةتتةئق  -11

  ختتةن  ةنتت ائة  س فتتي رع ،حتتس فتتي رعيةعتتث ييتتا ستتن يتتئةط/ فئار تتا رعحتتةعي  ةتتل 
 ، عتئا ذعت يسال    ارس ة  سنةف ة  علق   رع  ن س ،رهخالق س ،رإلنةةن س.

، ؤستت  رعستتؤتسا تضتتةسنه ستتأ  ،عتتس قطتتا رعيتتق قس ،تس  تت ى  س تتأ رإل تتارءرا رعتتتي 
ارسي ،رعحفتةظ يلتي رتخذت ة ،ة،س تتخذهة علسيس ين سالئةةا هذر رععسا رإل 

 رهسن ،رالةتقارا ف  ة.
 
 

 11/مؤ16القرار 
 

 حول لنشاء البرلما  العربي
 

"رتفةق تتتس  ،ع تتتس ئتتت ن رعتتت ،ا رععائ تتتس إلنيتتتةء رعئاعستتتةن رعس،رفقتتتس يلتتتي سيتتتا،ي 
 رععائي"
 

 ،فق رعنا رعتةعي:
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 مشـــــروع
 اتفاقية دولية بي  الدول العربية إلنشاء 

 
 ي""البرلما  العرب

 
 

 لعال  مبادئ

 
 نحن سسيلي رعئاعسةنةا رععائ س:

 
  سةنتتة  سنتتة ئتطلعتتةا يتتع،ئنة  ،رنطالقتتة  ستتن رعتتا،رئط رع،ي قتتس رعتتتي ت ستتأ ف ستتة  

ئ ن ة   ،سن طس،ح تة نحت، تحق تق رع،حت ة رععائ تس رعيتةسلس  ،رةتتنة ر   عتي رإلار ة 
ة رعحا تتس رععائ تتس رعيتتةسلس عتت ي  ،حتت ة رععستتا رععائتتي رع ستتةيي فتتي خ ستتس قضتتة 

،رعتقتت   ،رعتنس تتس فتتي رعتت،طن رععائتتي ،رإلةتت ة  فتتي رعحفتتةظ يلتتي رعةتتال  ،رهستتن 
 ،رعتعة،ن في رععةع  ل سأ 

 
،  ارستتة  ههس تتس ت،ةتت أ رعسيتتةاسس رعيتتعئ س  ،تعز تتز رحتتتار  حقتت،ق رإلنةتتةن   

،تعس تتق رعسفتتةه   رع  سقارط تتس  ، يتتالء سف تت،   ،عتتس رعقتتةن،ن يلتتي رعسةتتت، ةا 
  س رععائ س رع،طن س ،رعق،س

 

، ةتت ةسة  سنتتة فتتي رععستتا يلتتي رةتتتن ةل رعقتت،ى رععائ تتس  ،تعز تتز رعتضتتةسن  
رععائتتي  ،ئلتت،اة س،قتتس يائتتي س،حتت  عس،ر  تتس رعتحتت  ةا ،رهخطتتةا رعارهنتتس  
،س،رصتلس رع  ت،  ستن ل تا تحق تق لستةني رهستس رععائ تس فتي رالةتتقارا رعة ةةتي 

س ،تعز تتز حقتت،ق رإلنةتتتةن ،رال تستتةيي ،رعتسةستتا  ،صتت،ال   عتتي رع،حتت ة رععائ تت
 ،رعتنس س ،حفظ رعةال  

 
،  سةنتتة  ئتتسن  نيتتةء رعئاعستتةن رععائتتي قتت  لصتتئم ضتتا،اة تفاضتت ة رعظتتا،س  

 رع ق قس رعتي تسا ئ ة رهسس رععائ س في ظا رعتط،ارا رع ،ع س ،رإلقل س س 
 

،رةتنة ر   عتي رعسئتة   ،رههت رس رعةتةس س رعتتي تضتسن ة س يتةق ستا ستن  ةسعتس  
 عائ س ،ه رس رهس  رعستح ة  رع ،ا رع

 

،ت ة،ئتتة  ستتأ رعارئتتس رعتتتي يئتتا ين تتة رعئاعستتةن ،ن رععتتاب ستتن ختتالا رالتحتتة   
 رعئاعسةني رععائي ئإنيةء رعئاعسةن رععائي. 

 
 فق  رتفقنة يلي رآلتي:
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 (1المادة )
 

 التعاريف

 
ستا سن تة   قص  ئةعسصطلحةا ،رعتعةئ ا رع،را ة في هذى رالتفةق س رعسعةني رعسئ نس لستة 

 سة ع   قتل رعة ةق سعني آخا :
 تعني سؤتسا قسس رع ،ا رععائ س . القمــــة:

 تعني رعئاعسةن رععائي . البرلمــا :
 تعني  ةسعس رع ،ا رععائ س . الجامعــة:
 تعني س لب  ةسعس رع ،ا رععائ س يلي سةت،ى ،زارء رعخةا  س. المجلــس:
 ي رععائي .تعني رالتحة  رعئاعسةن االتحـــاد:

 تعني سحسسس رعع ا رععائ س رعسنص،ا يل  ة في س يةق  محكمة العدل:
  ةسعس رع ،ا رععائ س.

 تعني رعس ةعب رعتيا ع س في رعئل رن رععائ س. البرلما  الوطني:
 تعني ار ب رعئاعسةن رععائي. الرئيــــس:

 تعني رهس ن رععة  علئاعسةن رععائي. األميـ  العـام:
 تعني رعنظة  رهةةةي علئاعسةن رععائي. األساسي:النظام 

 تعني رعالرحس رع رخل س علئاعسةن رععائي. الالئحة الداخلية:
 

 (2المادة )
 

 لنشاء البرلما  العربي

 
 نيتتس ئس، تتب هتتذى رالتفةق تتس ئاعستتةن يائتتي  تتؤ ي رختصةصتتةته  رختتا سنظ،ستتس 

  رةت ة.  ةسعس رع ،ا رععائ س  ، س،ن ه رس ار ة س سةتقلس ين ه
 

 (3المادة )
 

 تشكيل البرلما  

 
تسيا سا  ،عس سن رع ،ا رهطارس في رعئاعسةن ئةئعس ليضتةء  ختتةاه  رعس لتب 
رعن تتتةئي ل، س لتتتب رعيتتت،اى فتتتي هتتتذى رع ،عتتتس. ، ةتتتتسا رهيضتتتةء رعسختتتتةا،ن ستتتن 
س ةعة   في يض، س رعئاعسةن  ذر حا رعئاعسةن رع،طني ل، رنقضا س ته  ،ذعتت  عتي 

 ا رعئاعسةن رع،طني رع    .ح ن تيس 
 

 (4المادة )
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 األهداف

 
  عسا رعئاعسةن رععائي سن ل ا تحق ق رهه رس رعتةع س:

 
رإلة ة  في  قةسس نظة  يائي  قل ستي  حستي رعت ،ا رععائ تس ، ضتسن رةتتقاراهة   .1

 ، ة   في تعز ز رهسن ،رعةل  رع ،ع  ن.
 

ح  هة عتحق ق رعتسةسا رععائتي رععسا يلي تعز ز رعق ارا ،رإلسسةنةا رععائ س ،ت، .2
 رعيةسا.

 

تعز ز رعسئة   ،رعق   رعئاعسةن س ،رعت ي،ة رعتي رحتتار  رعحا تةا رعة ةةت س ،حقت،ق  .3
 رإلنةةن في رع،طن رععائي.

 

تسس   رعق   ،رعسسةاةةا رع  سقارط س ،تحق ق سئ ل رعتسي ا رعيعئي سن خالا  تةحتس  .4
 في رععسل س رع  سقارط س. رعس ةا عسيةاسس ل،ةأ علفرةا ،رعياررم رعيعئ س

 

ت،ح تت  رعتيتتا عةا ،رعقتت،رن ن رععائ تتس فتتي رعس تتةالا سةفتتس ئستتة  ةتت   فتتي خ ستتس  .5
 ،تحق ق له رس رعيع،ب رععائ س ئةع،ح ة ،رعتق   ،رعتنس س.

 

تيتت  أ رعتعتتة،ن ،رعحتت،را ،تئتتة ا رعخئتتارا رعئاعسةن تتس ئتت ن رعئاعسةنتتةا رععائ تتس  .6
 ع س.،رعت سعةا رعئاعسةن س رإلقل س س ،رع ،
 

 (5المادة )

 

 االختصاصات

 
ئسئتتة اة ستتن رعئاعستتةن ل، رعقستتس رععائ تتس ل، س لتتب رع ةسعتتس ل،  حتت ى ه رةت تتة ل، 

 رعسنظسةا رععائ س رعساتئطس ئ ة   يلي لن  ت  ذعت ئ،رةطس رهس ن رععة  عل ةسعس 
 تس،ن علئاعسةن رالختصةصةا رعتةع س :

 
رع ةسعتس ،رع،يتةرق رع ،ع تس رعسضتةفس  .  سنةقيس رعسةةرا رعسنص،ا يل  ة فتي س يتةق1

  ع ه ل، رعساتئطس ئه ،رتخةذ سة  ارى سالرسة ئيسن ة.
  
.   سنةقيس ره،ضةي ،رعتط،ارا رعة ةة س فتي رعسنطقتس رععائ تس ،رعسختةطا رعنة ستس 2

ين تلت ره،ضةي ،رعتط،ارا ،تسي ارت ة يلي رهسن رعق،سي رع ستةيي رععائتي  
 ت تتتة   ئستتتة  سفتتتا حسة تتتس لستتتن رعئلتتت رن رععائ تتتس ،تح  تتت  رعةتتتئا رعسف لتتتس ئس،ر 

 ،رةتقاراهة.
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.  ،ضأ تص،ارا ح،ا رع ،رنب رعتيا ع س عتسةسا رع ،ا رععائ تس  ئستة  نةت   ستأ 3

ق س ة ،سئة ر ة  ، ارةس ،ريتستة  سيتا،يةا رعقت،رن ن رعسعت ة ستن قئتا ره  تزة 
ل، ه رتتةا رعسسلفتتس ئت،ح تت  رعتيتتا عةا رععائ تتس  ،رعسق ستتس يتتن طا تتق رع ةسعتتس 

 رععسا رععائي رعسيتات.
 
.  سنةقيتتس رعسيتتسالا ،رعقضتتة ة رعتتتي ت،ر تته رعتت،طن رععائتتي فتتي  س تتأ رعس تتةالا 4

 ،تق    رعحل،ا رعسنةةئس رعتي تةةي  يلي تعز ز رعتضةسن رععائي ،تاة خه.

 

.  سنةقيس رالتفةقةا رعسيتاسس ئ ن رع ،ا رععائ س ، يطةء رعالي ح،ع ة قئا  قاراهتة 5

 ع ةا رعسعن س في سنظ،سس رععسا رععائي رعسيتات.سن رآل
 
.  رععستتا يلتتي تعز تتز حقتت،ق رإلنةتتةن ،رعحا تتةا رهةةةتت س فتتي رعتت،طن رععائتتي   6

 ،ت،ف ا رعضسةنةا رعتي تسفا رعتستأ ئ ة  ،ن تس  ز هي ريتئةا سةن .

 
ي تتس .  سارقئتس ،تق تت   يسل تتس تنف تتذ رعس تتة  رعس،سلتتس  عتتي رعل تتةن رعفن تتس ،ره  تتزة رعفا7

رهخاى في رع ةسعس. ،  ،ز علئاعسةن  في هذر رعص    لن  طلب ل تس سعل،ستةا 
  ارهة ضا،ا س سن هذى رعل ةن ل،  طلب سن ة   ارء  ارةةا ستخصصس.

 
.  رةتتت يةء سةتتر،ع ن ستتن رع ةسعتتس ل،  حتت ى رع  رتتةا ل، ره  تتزة رعساتئطتتس ئ تتة ل، 8

 تةا رعةتةعفس عالةتتسةي رعتةئعس ع ة ل، لي يخا  عسا ئسي صفس في لي ستن رع 
  ع ه ئيسن لي سةسعس سعا،ضس يلي رعئاعسةن ل،  ح ى ع ةنه.

 
.   قتتارا س،رزنتتس رعئاعستتةن ،رعحةتتةب رعختتتةسي  ،تح  تت  نةتتب رعسةتتةهسس رعةتتن، س 9

علتتت ،ا رهيضتتتةء فتتتي س،رزنتتتس رعئاعستتتةن ،فقتتتة  علنةتتتب رعسعتستتت ة فتتتي رع ةسعتتتس 
 ،رالطالي يلي رعحةةب رعختةسي عل ةسعس.

 
ب رعحص،ا يلي الي رةتيةاي سن سحسستس رععت ا رععائ تس ئيتسن لي سةتسعس .طل10 

 تتعلق ئةختصةصةته ل، ةلطةته.
 

 . قارا رعنظة  رهةةةي علئاعسةن ،الرحته رع رخل س ،  خةا رعتع  الا يل  سة.11
 

 (6المادة )
 

 مدة والية أعضاء البرلما 

 
 ،ا رنعقة  عه .س ة ،ال س ليضةء رعئاعسةن خسب ةن،را تئ ل سن تةا خ ل
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 (7المادة )

 

 حصانات أعضاء البرلما  وامتيازاتهم

 

 سيا ليضةء رعئاعسةن يع،ب رهسس رععائ س في رع ،ا رهطارس  ، ت ع،ن ئتةارر    .1
 ئسةسا رعحا س.

 
 تستأ ليضةء رعئاعسةن ط،را فتاة ،ال تت   ئةعحصتةنةا ،رالست تةزرا رع ئل،سةةت س  .2

 عس. ( سن س يةق رع ةس14ئس، ب رعسة ة )

 
 تستأ ليضةء رعئاعسةن ئحصةنس ئاعسةن س في لارضي سا  ،عتس يضت،  ،ال   ت،ز  .3

 رتخةذ   ارءرا  زرر س ل، ستةئعس في حق    ال ئس،رفقس رعئاعسةن. 

 
 تستأ سقا رعئاعسةن رععائي ئةعحصةنةا ،رالست ةزرا رعتي ةت،س  تنا يل  تة فتي  .4

 رتفةق س رعسقا رعسعق، ة ئ ن رعئاعسةن ، ،عس رعسقا.

 
 (8المادة )

 

 قسم أعضاء البرلما 

 
 تتؤ ي ستتا يضتت، فتتي رعئاعستتةن فتتي رع لةتتس ره،عتتي ،قئتتا سئةيتتاة س ةستته رعقةتت  

 رعتةعي:
 

" أقساام باااع العظاايم أ  ألتاازم ببهااداف البرلمااا  العربااي وخدمااة 
 مصالح األمة العربية بإخالص وتجرد وهللا علا ما أقول شهيد"

 
 (9المادة )

 

 ئحة الداخليةالنظام األساسي والال

 
 ضتتأ رعئاعستتةن ئعتت  تيتتس له سئةيتتاة نظةستته رهةةةتتي ،الرحتتته رع رخل تتس رعلتتت ن  .1

 تنظسةن ليسةعه  ، قاهسة ئسرلئ س يليي رهيضةء.
 
  تتت،ز تعتتت  ا رعنظتتتة  رهةةةتتتي ،رعالرحتتتس رع رخل تتتس علئاعستتتةن ئسرلئ تتتس يليتتتي  .2

 رهيضةء. 
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 (10المادة )
 

 انتهاء مدة العضوية في البرلما 

 
م سقع  يض، رعئاعسةن يةرار  ئقارا  ص اى رعئاعسةن في رعحةالا رعتةع س  صئ .1

: 
 

 رع،فةة. -
 رالةتقةعس. -

 رخت ةا رعئاعسةن رع،طني رع     يض،ر  ئ  ال  ينه. -
 

 ذر ختتال سقعتت  رععضتت،  ختتتةا ئاعسةنتته رعتت،طني ئتت  ال  عتته ختتالا يتت ا ستتن خلتت،  .2
 رعسقع  .

 
 

 (11المادة )
 

 مكتب البرلما 

 

ره،عي لسئا رهيضةء ةنة   ، نتخب في هذى رع لةتس  يتن طا تق  الب رع لةس  .1
رالقتاري رعةاي ،،فقة  عالرحس رع رخل س  ،عس ة يتة  سستتب رعئاعستةن رعسؤعتس ستن 
رعار ب ،ياليس ن،رب علار ب   ، اريي ين  رالنتخةب رعت،زي رع غارفي علئلت رن 

 رععائ س.
 

عي نت،رب رعتار ب ئةعتنتة،ب  ت،عي رعار ب ارةةس رع لةةا  ،في حةا ر ةئته  تت، .2
 ارةةس رع لةةا  ،فقة  عالرحس رع رخل س .

 
 تح   رعالرحس رع رخل س علئاعسةن رختصةصةا رعار ب ،ن،رئه. .3

 

 (12المادة )
 

 لجا  البرلما 

 
 يسا رعئاعسةن سن ئ ن ليضةره ع ةنة   ررسس ستخصصتس ه رء س ةسته  ،تحت   رعالرحتس 

تيتتس ل ة ،رنتختتةب سسةتئ تتة. سستتة   تت،ز تيتتس ا رع رخل تتس رختصةصتتةا رعل تتةن ،س ف تتس 
 ع ةن خةصس سؤقتس   ذر  يا رعضا،اة  عي ذعت.
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 (13المادة )
 

 األمانة العامة

 
تتستت،ن رهسةنتتس رععةستتس ستتن رهستت ن رععتتة  ،لس نتت ن يتتةس ن سةتتةي  ن ،يتت   ستتن  .1

رعس،ظف ن ،فقة  عسة تفصله رعالرحس رع رخل س علئاعسةن  يلي لن ال  س،ن رهس نتةن 
 رععةسةن رعسةةي رن سن نفب ئل  رهس ن رععة .

 
 تت،عي رهسةنس رععةسس ل رء رهيسةا رعالزسس عتنف ذ س ة  رعئاعسةن. .2
 
 عتت ن رهستت ن رععتتة  ستتن قئتتا ارتت ب رعئاعستتةن   ،ئس،رفقتتس رعئاعستتةن . ، تتت،عي  .3

رهس ن رععة  رعيؤ،ن رعسةع س ،رهيسةا رعتنف ذ س ،رعتحض ا س  يلي لن ال  ست،ن 
 ن رععة  سن نفب ئل  رعار ب  ،لن  س،ن سةؤ،ال  لسة  ار ب رعئاعسةن.رهس 

 
 (14المادة )

 

 الدورات

 
  تستتأ رعئاعستتةن فتتي  ،ارا ية  تتس ستتات ن يلتتي رهقتتا فتتي رععتتة  عفتتتارا  تتت   .1

تح   هة في الرحته رع رخل س  ،ال تنفل  ،اته فتي ن ة تس رععتة   ال ئعت  سنةقيتس 
 رعس،رزنس ، قاراهة.

 
سا رعقسس  ل، س لب رع ةسعس  ل، يلث ليضتةء رعئاعستةن  طلتب يقت    ،ز عسؤت .2

 ،اة ر تتا ية  تتس علئاعستتةن. ، تت ي، رعتتار ب ععقتت  رعتت ،اة ر تتا رععة  تتس رعتتتي 
تنتتةقش فقتتط رعس،رضتت أ رعسحتت  ة فتتي طلتتب يقتت  هتتذى رعتت ،اة  ،تنت تتي رعتت ،اة 

 ئةةتنفةذ ئحث رعئن،  رعس ا س يلي   ،ا رهيسةا.
 
 يلن س سة ع   قاا رعئاعسةن  عل ة سغلقس.تس،ن  لةةا رعئاعسةن  .3
 

 (15المادة )
 

 الميزانية

 
تستت،ن علئاعستتةن س،رزنتتس سةتتتقلس  ،تتستت،ن ستت،را  هتتذى رعس،رزنتتس ستتن سةتتةهسةا 
رعتت ،ا رهيضتتةء ،رعستت،را  رهختتاى رعتتتي  قاهتتة رعئاعستتةن. ، تتت   يتت ر  رعس،رزنتتس 

 ي  ح  هة رعئاعسةن.،تنف ذهة طئقة  عل،ررم رعسةع س ،رإل ارءرا رعسحةةئ س رعت
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 (16المادة )
 

 مقر البرلما 

 
  س،ن رعسقا رع رر  علئاعسةن في  سيق  يةصسس رع س ،ا س رععائ س رعة،ا س  

 
 
 

 (17المادة )
 

 مخصصات األعضاء

 
  ت،عي سا ئاعسةن ،طني تغط س نفقةا ،سصةا س سسيل ه في رعئاعسةن.

 
 

 (18المادة )
 

 أحكام ختامية

 
 يض، في رع ةسعس رالنضسة   عي هذى رالتفةق س.   ،ز ه س  ،عس .1
 
ت،قأ ،تصة ق رع ،ا رهطارس يلتي هتذى رالتفةق تس طئقتة  عإل تارءرا رع ةتت،ا س  .2

 رعستئعس في سا  ،عس.
 
 ت، ي ،يةرق رعتص  ق ل، رالنضسة  ع ى رهسةنس رععةسس عل ةسعس. .3
 
ق ل، رنضتسة   ةاي سفع،ا هذى رالتفةق س ، ئ ل رعئاعسةن يسله ف،ا رستسةا تص   .4

 لسيا سن نصس ي   رع ،ا رهيضةء في رع ةسعس يلي هذى رالتفةق س.

 
 رع،را  في سق سس هذى رالتفةق س  زءر  ال  ت زل سن ة. "لعال  المبادئ " عتئا  .5
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 القرارات المتعلقة بالقضايا البرلمانية

 
 11/مؤ17القرار 

 
ت الاادول األعضاااء فااي منظمااة حااول اقتااراح تعااديل النظااام األساسااي التحاااد برلمانااا

 المؤتمر اإلسالمي
 

ي   تس    رعسقتاح رعس ا  يلي   ،ا ليستةا س لتب رتحتة  س تةعب رعت ،ا رهيضتةء 
فتتي سنظستتس رعستتؤتسا رإلةتتالسي رعسقتتاا يقتت ى فتتي رعةتتنغةا فتتي يتت ا ستتةاب رعحتتةعي  

ستتن رعنظتتة  رهةةةتتي التحتتة  س تتةعب  4 عتتي رعستتة ة  5،رعستضتتسن  ضتتةفس فقتتاة ئتتاق  

 ،ا رهيضتتتةء فتتتي سنظستتتس رعستتتؤتسا رإلةتتتالسي ،رعقةضتتتي ئعتتت   رعةتتتسةح ئإيتتتةاة رعتتت
رعسنةزيتتتةا ئتتت ن ليضتتتةء رالتحتتتة  ةتتت،رء يلتتتي سةتتتت،ى  تتت ،ا رهيستتتةا ل، ختتتالا 

 رعسنةقيةا ل، في رعئ ةن رعختةسي.
 11/مؤ18القرار 

 
 حول تشكيل هيئة برلمانية عربية لمتابعة لصدار الميثاق العربي لحقوق لنسا 

 
"  "هيئااة البرلمانيااة العربيااة لحقااوق اإلنسااا س يلتتي تيتتس ا ه رتتس تةتتسي رعس،رفقتت

 ،فق رهةب رعتةع س: 
 

تتس،ن رع  رس سن سسيا ،رح  ين سا يعئس ئاعسةن تس يائ تس يضت، فتي رالتحتة   .1
 ،ين سسيا ع سةنس رععةسس عالتحة .

تستت،ن رعس ستتس رهةةةتت س عل  رتتس رالهتستتة  ئحقتت،ق رإلنةتتةن رععائتتي فتتي  س تتأ  .2
ا ،،ضتتأ سيتتا،ي س يتتةق يائتتي عحقتت،ق رإلنةتتةن  قتت    عتتي رعستتؤتسا رعس تتةال

 رعقة   عالتحة  .

 ،ع ت، ستن -ت تسأ رع  رس ئ ي،ة سن ار ب رالتحة  في س،ي  لقصةى يت ا تست،ز .3
 ع،ضأ الرحس  رخل س تح   س ةس ة ،تنظ  يسل ة. 2004رععة  

ت،رصتتتا رع  رتتتس يسل تتتة تحتتتا  يتتتارس ارتتت ب رالتحتتتة  ختتتالا رعفتتتتاة ستتتة ئتتت ن  .4
(. ،تقت   تقا تار   عتي رعستؤتسا 2006عسؤتسا ن رعحتة ي ييتا ،رعيتةني ييتا )ر

ين نيةط ة ،رقتارحةا سلس،ةس ح،ا آفةق يسل ة ،،ضع ة رعتنظ سي  ئستة فتي 
 ذعت تح، ل ة  عي ع نس  ررسس في  طةا رالتحة  رعئاعسةني رععائي. 
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 حول األنشطة الدولية واإلقليمية لالتحاد

 
 11/مؤ19القرار 

 
 النشاط داخل االتحاد البرلماني الدولي

 
يق  ر تسةي عسسيلي رعئاعسةنةا رععائ س رعسيةاسس في يسل س رهسن ،رعةال  في  .1

ح،ل رعست،ةط في رعسسة ت قئا رال تسةي رعسقتاا ع طتارس رعسيتةاسس فتي 
هذى رععسل س عتئة ا رعالي ،تنةت ق رعس،رقتس  خص،صتة  ستن س،ضت،ي تسةت ب 

 ع ،ا رعست،ةط.رع سع س رعئاعسةن س 

افتتأ سةتتت،ى رعسيتتةاسس رععائ تتس فتتي آع تتةا يستتا رالتحتتة  رعئاعستتةني رعتت ،عي   .2
الةتت سة ف ستتة  تعلتتق ئتتةقتارح س،رضتت أ رعسنةقيتتس فتتي رعل تتةن رع ررستتس ،سنةقيتتس 

 رعتقةا ا رعتي  ضع ة سقاا، رعل ةن.

تسل تتس ارةةتتس رالتحتتة  ئطلتتب   ار  ئنتت   ضتتةفي فتتي  تت ،ا ليستتةا رع سع تتس  .3
رعسةرس عالتحة  رعئاعسةني رع ،عي رعتتي ةتتعق  فتي رعسسةت ت ختالا  رععةياة ئع 
لئا تتا حتت،ا رع تت را رععتتةزا رعتتذي تق ستته ةتتلطةا رالحتتتالا  –يتت ا ن ةتتةن 

 رإلةارر ل س في فلةط ن رعسحتلس.

 
 11/مؤ20القرار 

 
 اإلفريقي –حول الحوار البرلماني العربي 

 
ييتتا علحتت،را  تح  تت   حتت ى رعع،رصتت  رععائ تتس ععقتت  رعستتؤتسا رعحتتة ي .1

 .2004رععائي ،ع نس رعستةئعس خالا ية   –رعئاعسةني رإلفا قي 

 ارةتتس  سسةن تتس تنظتت   نتت ،ة ئاعسةن تتس سيتتتاسس ئتت ن رالتحتتة  رعئاعستتةني  .2
رععائتتي ،رالتحتتة  رعئاعستتةني رإلفا قتتي حتت،ا لحتت  رعس،رضتت أ رعتتتي ت تت  

 رع ةنئ ن.

 ةني رإلفا قي.تة    رعسةةهسس رعسةع س رعةن، س رعسقاا عالتحة  رعئاعس .3

 
 11/مؤ21القرار 

 
 حول عقد اجتماع تنسيقي في داكار

 
يقتت  ر تستتةي تنةتت قي عل،فتت،  رعئاعسةن تتس رععائ تتس رعسيتتةاسس فتتي رعستتؤتسا رعيةعتتث 
التحة  س ةعب رع ،ا رهيضةء في سنظسس رعسؤتسا رإلةتالسي رعتذي ةت عق  فتي  رستةا 

 . 2004 –آذرا  –سةاب  10 – 5سن 
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 11/مؤ22القرار 
 
 األوروبي –ول الحوار البرلماني العربي ح
 

يقتتت  ر تستتتةي عل،فتتت،  رعئاعسةن تتتس رععائ تتتس رعسيتتتةاسس فتتتي رال تستتتةي رعتسة ةتتتي  .1
/  3/  21ست،ةتتط س رعتتذي ةتت عق  فتتي لي نتتة فتتي  -عل سع تتس رعئاعسةن تتس ره،ا، 

2004 . 

حتتث رعيتتعب رهيضتتةء يلتتي رعسيتتةاسس ئفعةع تتس فتتي رال تستتةي رعةتتن،ي علحتت،را  .2
 –ره،ا،ئتتي رعتتذي ةتت عق  فتتي تتت،نب فتتي ل،رختتا ن ةتتةن  –ععائتتي رعئاعستتةني ر

 . 2004لئا ا 

رعةعي  عي تنظ   عقةء سأ رعئاعسةن ره،ا،ئي ،،ضأ لةب علتعتة،ن رعسةتتقئلي  .3
 ئ ن رالتحة  ،هذى رع  رس رعئاعسةن س ره،ا،ئ س رع ةسس.

 
 

 11/مؤ23القرار 
 

 حول العالقة مع البرلمانات األخرى
 

ي،ة رعسق سس  عي رالتحة  سن رعارئطس رعئاعسةن تس رعا،ةت س رععائ تس رعس،رفقس يلي رع 
في ئاعسةن ا،ة ة رالتحة  س عز ةاة ،فت  ئاعستةني يائتي  عتي ا،ةت ة فتي رعنصتس 
رعيتةني ستتن هتتذر رععتتة   ،تسل تتس ارةةتس رالتحتتة  ،لسةنتتته رععةستتس ئةتختتةذ رإل تتارءرا 

 رعسف لس ئتحق ق هذى رعز ةاة.
 

 11/مؤ24القرار 
 

 هام البرلمانات في تعزيز دور الشباب في المجتمعات العربيةحول لس
 

 ؤس  رعسؤتسا لن  ي ر  رعيئةب علسيةاسس فتي ئنتةء ل،طتةن   ،رإلةت ة  فتي رعتصت ي  .1
 علتح  ةا رععةعس س رعتي ت،ر ه لست     ب لن  ت  يلي لةةب :

 

تسه تتتا رعيتتتئةب ،افتتتأ سفتتتةءرت   ،تز، تتت ه  ئةعسعتتتةاس ،رعتقن تتتةا رععصتتتا س  
ا س  ،   ة  حل،ا ،رقع تس ةتا عس عسيتةسل   رالقتصتة  س ،رال تسةي تس رعضا،
 ،رعيقةف س.

  فع    عي رالنخارط في يسل س رعتنس س سن خالا ت،ف ا فاا يسا سةف س. 

 ِيارس   فتي يسل تس صتنأ رعقتارا ،تح  ت  سةتتقئا ره،طتةن ،سصتةراه  يلتي  
  س أ رعسةت، ةا.
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رع  ن تتس ،رعق،س تتس ،رهخالق تتس  تعس تتق راتئتتةط   ئساضتت   ،ئس تتتسع   ،قتت س   
 رهص لس.

 

 تت ي، رعستتؤتسا  س تتأ رعحس،ستتةا رععائ تتس ، س تتأ رعسنظستتةا رعس ن تتس رععائ تتس  عتتي  .2
رععسا يلي رتخةذ رإل ارءرا رعتةع س رعتي سن يتسن ة تعز تز  ،ا رعيتئةب فتي تطت،ا 

 رعس تسعةا رععائ س:

 
ي  نتب ئت ن  ية ة رعنظا ئةعئارسج رعتعل س س يلي لةةب رع ستأ  نئتة   عت 

رع ارةةا رعنظا س ،رع ارةةا رععسل س ،رعفن س ئح ث  صا رعطةعب  عتي 
ن ة س رعساحلس رعيةن، س ،ق  ئلق سةت،ى سنةةتئة  ستن ره رء  تئن رعنت،رحي 
رعفن تتتس ،رععسل تتتس  ،هتتت، فتتتي رع،قتتتا نفةتتته  ستتتز،  ئتتتةعخئارا رعنظا تتتس 

 ،رعحقةرق رعسعاف س رعالزسس.

 ن فتتي س تت رن تنيتترس رعيتتئةب ستتن  يتتة ة رعنظتتا ئطا قتتس  يتت ر  رععتتةسل 
سعلس ن ،سائ ن ،قة ة ئح تث تتت،رفا عت     رعقت اة يلتي  ظ تةا ةتسةا 
رعيخصتت س رععائ تتس عتت ى ره  تتةا رعصتتةي ة  ،ضتتسةن رعت،رصتتا ئتت ن 

 سختلس رعئارسج رعتائ، س ،رعتعل س س خالا سختلس سارحا رهيسةا.

ةب ،ضتتأ خطتتس  يالس تتس يائ تتس س،حتت ة ،ئتتارسج ،رقع تتس عت،  تته رعيتتئ 
رععائي علتسةت ئق   لسته ،سئة   يق  ته ،تاريه ،تحصت نه ضت   س تأ 
رعت تتةارا رعسعة  تتس ،رعسخائتتس ،رعستطافتتس ، يتتارس   فتتي  يتت ر  هتتذى 

 رعخطط ،رعئارسج.

تيق س رعيتئةب رععائتي ئةعسئتة   رع  سقارط تس ،رحتتار  حقت،ق رإلنةتةن  
تسي ل تس ، فةةح رعس ةا ع   علسيةاسس رع،رةعس في سختلس رعسؤةةةا رع

 هخذ  ،اه  في يسل س صنأ رعقارا ،رإلة ة  في ئنةء سةتقئا رع،طن.

تي  أ رعيئةب رععائي يلي رالنفتةح رعةل   يلي رعيقةفةا ،رعحضةارا  
رهختتتاى  ،تتتت،      عسسةاةتتتس رعنقتتت  رععلستتتي رعس،ضتتت،يي ،تيتتت  أ 
رعحتتت،را ئتتت ن رعيتتتئةب رععتتتاب لنفةتتت   هن ذعتتتت  يتتتسا ضتتتسةنس ععتتت   

 ق   رععائ س رعةل سس رعتي نا   عيئةئنة رعتسةت ئ ة.رالنحارس ين رع

ت،  ه رعيئةب رععائي  عي رعتسةتت ئتةعق   رعا،ح تس رعنةئعتس ستن يق ت تنة  
،سن تارينة ،رع،ق،س ض  سة  خةعس هذى رعقت   ،رالئتعتة  يتن رعتطتاس 
رعنتتتة   يتتتن رعتفةتتت ارا رعسيتتت،هس ل، ،ح تتت ة رع ةنتتتب عق سنتتتة رععقةر  تتتس 

 ،رعا،ح س.
 

ستتؤتسا رعئاعسةنتتةا ،رعس تتةعب رععائ تتس   عتتي رالهتستتة  ئةعيتتئةب ، فةتتةح  طةعتتب رع .3
 رعس ةا ع   عإلة ة  في ح ةة س تسعةت   سن خالا:

 
 صتت را رعتيتتا عةا رعخةصتتس ئةعيتتئةب ،ق،ننتتس رهنيتتطس ،رعتنظ ستتةا  

 رعيئةئ س ، يس ة ،تي  ع ة.
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تيتتس ا ع تتةن ئاعسةن تتس  ررستتس تعنتتي ئقضتتة ة رعيتتئةب فتتي ستتا ئاعستتةن  
يائي ،حي ة يلي  قةسس يالقةا ح تس ستأ رعسنظستةا رعيتئةئ س  ،س لب

 في ئل رن ة.

،ضأ ئتارسج عتئتة ا رعلقتةءرا ئت ن رعئاعستةن  ن رعيتئةب فتي رعئاعسةنتةا  
 ،رعس ةعب رععائ س.

تنظتت   نتت ،ة ل، سلتقتتي ئاعستتةني يائتتي علئحتتث فتتي رعقضتتة ة رعتتتي ت تت   
 .2004رعيئةب خالا ية  

  
 

 
 

 11/مؤ25القرار 

 

 يات الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركةحول توص

 

المنعقس  يسب بوسرتع حعس م المسلا  ال الوس   43مجلس  اتحاسا   24بناء على قرار  .1

يب الالئا  ال اخلو  للهوئ  البرلمانو  لمشرتع للسلق العربوس  المشس ر   تححسب  

  ما يلب:

 
سن ئ ن ليضةر ة عس ة  تنتخب رع  رس ار ةة  ،نةرئة  علار ب ،سقاار  ع ة :6المادة 

 ةنت ن. 
 

  تس،ن سستب رع  رس يلي رعنح، رعتةعي: :8المادة 
 ار ب رع  رس .أ
 نةرب ار ب رع  رس  .ب

 لس ن رع  رس  .ج

 سقاا رع  رس  . 

 
 :10المادة 

تعق  رع  رس ر تسةية  ية  ة  سا ةتس لي ا ئ ي،ة سن ار ة ة ئةعتنةت ق ستأ ارةةتس  .أ
رةتينةر س ئ ي،ة ستن رعتار ب  ل، ئنتةء رالتحة  سسة   ،ز ع ة لن تعق  ر تسةيةا 

يلي طلب سسيلي لائأ ع ةن يائ س  ،في هذى رعحةعس  ح   رعار ب سسةن رنعقة  
 رال تسةي ،تةا خه ئةالتفةق سأ رعيعئس رعسض فس.

 
 تئقي رعفقارا ب.  .  . هـ. سسة هي.

 

يؤ سس  قسسراراع الهوئسس  الم  سس م يسسب  سسل مسسر مسسؤحمر الجبائسسر تمجلسس  أبسسل  بسسب  .2

ال رطسسل و تمجلسس  بوسسرتع تيسس عل المجسسال  البرلمانوسس   لسسى العسسل م  تمسسؤحمر

 تالباث يب آلواع حنفو ها.
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يؤ سس  علسسى ةسسرترم أى ح بنسسى البرلمانسساع العربوسس  تةسسر اةسس راحوجو  عربوسس   .3

تاحسس م تاع أبعسسا  ةواةسسو  تاق حسسا ي  تات ماعوسس  حسخسس  يسسب الاسسسباى المحسسلا  

 اصس  بال اامسل اتق حسا ل العربسب القلمو و ت ت يثمر المؤحمر اتةس راحوجو  ال

 ال ب حم  ع ا ها ت قرارها يب نطاق مجل  اللح م اتق حا ي  العربو .

 

ي عل ال تم العربو  ال ب لم حنضم بع   لى السسلق العربوس  المشس ر   لالنضسما   .4

 لوهسسسا باسسسر الناسسسر يومسسسا  تا  انسسسا هسسس ت السسس تم عضسسسلا  يسسسب احفاقوسسس  اللحسسس م 

م حارو تتلس  مسر خسالم آلوس  اتن سساب ال سب أيسار  لوهسا اتق حا ي  العربو  أ  ل

 البرنامج ال نفو ل تة ئناف حطبوق أحاا  )السلق(.

 

يؤ   علسى أهموس  أى حشسمل منطقس  ال جسارم الاسرم العربوس  الابسرل  ايس  الس تم  .5

 العربو  تعلى ةرترم انضما  ال تم ال ب لم حنضم  لوها .

 

( مسسر  2004ملعسس  ياي سسي ) يسسسمبر يؤ سس  علسسى ةسسرترم تأهموسس  اتن هسساء يسسب  .6

تةر قلاع  المنشسس ال فحسولو  للسسلر العربوس  تتلس  قبسل حلسلم ملعس  ال اريسر 

و تةسرترم  2005الاامل للسلر يسب  سل مسر المنطقس  تالسسلق مسر مطلسر عسا  

تتسسل  ملاصسسفاع قواةسسو  عربوسس  ح طسسابق مسسر الملاصسسفاع العالموسس و تأهموسس  أى 

 على قوم  تطنو  مضاي   ايو . حا لل السلر العربو  الم با ل  

 

ي عل ال تم األطراف )يب المنطق  تالسلق(  لى  زال   ايس  العلائسق ال سب حاس   .7

مر انطالق  مسورم ال اامل اتق حا ل العربب تب اصس  القوسل  يوسر الجمر وس  

علسسى اخسس الف أنلاعهسسا باسسرو زيسسا م تريسسر معسس تع ال جسسارم العربوسس  البونوسس و 

لسسس  ال نسسساقر بسسسور أحاسسسا  اتحفاقوسسساع الثنائوسسس  تأحاسسسا  ت سسس ل  العمسسسل علسسسى  زا

 اتحفاقواع تالملاثوق ال ب حشال مرتعو  لل اامل اتق حا ل العربب.

 

يرحب بالجهل  المب تل  لل لصسل  لسى احفاقوس  عربوس  ل اريسر حجسارم ال س ماعو  .8

 ت  ماتها ةمر مشملتع منطق  ال جارم الارم العربو  الابرل.

 

فعوسسل  تر الهوئسساع يوسسر الاالموسس  لسس ير العمسسل العربسسب يؤ سس  علسسى ةسسرترم ح .9

 المش رك .

 

يؤ   علسى أهموس   تر اتحاسا اع العربوس  النلعوس  الم  ححس   ألحس ل األطسر  .10

المؤةسو  الفاعل  ل اقوق ال نسوق اتق حسا لو تيلصسب بضسرترم العمسل علسى 

  يجا  صوا  ل طلير عمل ه ت اتحاا اع تاتة فا م مر نشاطاحها.
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لم  لى حسهول ان قام رتام األعمام العرب بور الس تم العربوس  ةسعوا  ل نموس  ال ع .11

 ال جارم العربو  البونو  ترير مع تحها ت عما  للمشرتعاع العربو  المش ر  .

 

تيؤ   على أهمو  ما حم  نجازت يب نطاق مجل  اللح م اتق حا ي  العربو  يسب  .12

طس  اةس ثماري  للس تم العربوس  مجام حنمو  اتة ثماراع العربوس  مسر تةسر خري

حضسسسم أربعسسس  آتف يرصسسس  اةسسس ثماري  عربوسسس  م احسسس  تتةسسسعها علسسسى يسسسبا  

المعللمسساع ال تلوسس  )انن رنسسا(و  تال سسب حمثسسل بلابسس  هامسس  لالةسس ثمار العربسسبو 

تيثمر آلو  حنمو  اتة ثمار يب البال  العربو  ال ب حم  نشاءها يب  طسار المجلس  

ل اصسس  ب شسسجور اتةسس ثمار العربسسب المبرمسس  يسسب ت سس ل  حطسسلير اتحفاقوسساع ا

نطاقسسسيو تحسسس عل السسس تم العربوسسس  ال سسسب لسسسم حنضسسسم لهسسس ت اتحفاقوسسساع لالنضسسسما  

 تال ح يق علوها.

 

يؤ   أهمو   قام  مؤةساع عربو   اعم  لل نمو  ال انلللتوس  تحعموسق اترحبساط  .13

لنقسسل  يسسب ال انلللتوسسا ال تلوسس  الم طسسلرم  مسسا يسسرل أهموسس  تةسسر ةواةسس  عربوسس 

 تحطلير ال انلللتوا تأةالوب الباث العلمب تاته ما  بالبنو  المعللماحو .

 

يؤ   على ةرترم تعل اللطر العربب منطق  اة ثماري  تاحس مو تحهوئس  البوئس   .14

اتةسس ثماري  العربوسس  تةسس قبام اتةسس ثماراع األتنبوسس  مسسر خسسالم  ةسس راحوجو  

 ال اامل اتق حا ل العربب.

 

اع تالمجسسال  العربوسس   لسسى حثبوسسا ممثلسسوهم يسسب الهوئسس  البرلمانوسس  يسس عل البرلمانسس .15

 للسلق العربو  المش ر  .

 

يسس عل المجسسال  البرلمانوسس   لسسى اةسس امام لجسساى السسسلق العربوسس  المشسس ر   يسسب  .16

مجالسها تأى حشمل اخ حاصها ال لاصسل مسر الهوئس  تحقس يم حقسارير عسر نشساط 

 حل  اللجاى  لى ات ماعاع الهوئ .

 

رئاة  اتحاا  بألرةام   ساب  لسى مسؤحمر القمس  المنعقس  يسب حسلن  حسلم حالوف  .17

 .1ال سرير بقوا  السلق العربو  المش ر   ت زال  المعلقاع ال ب حلاتهها

 

 

 

                                                 
 بع  ملايق  المؤحمر على ه ت ال لصواع ات معا الهوئ  تان  با ما بها على النال ال الب: 1

 ال   لر عب  اللهاب الهارتى ) الاليا (و رئوسا  للهوئ  السو   -

 السو  أحم  أبل زي  ) محر( و نائبا  للرئو  -

 السو  خلول حسور عطو  )األر ى(و مقررا   -
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 11/مؤ26القرار 
 

 حول تقرير ع  اجتماع لجنة شؤو  المرأة في االتحاد البرلماني العربي
 
 

  رعئاعستتةني رععائتتي رعسنعقتت  فتتي فتتي  طتتةا ليستتةا رعستتؤتسا رعحتتة ي ييتتا عالتحتتة
/ آذرا يقتت ا ع نتتس يتتؤ،ن رعستتالة ر تسةيتتة  حضتتاى سستتيالا ،سسيلتتي 2 – 1 سيتتق 

فلةط ن  –رها ن  –عئنةن  –رعئاعسةنةا ،رعس ةعب في رعئل رن رععائ س رعتةع س: ة،ا ة 
 ت،نب. –رعة، رن  –رعسغاب  –ُيسةن  -رإلسةارا  –رعئحا ن  –
 

 عمال التالي:ناقش االجتماع جدول األ
 
 ،ضأ تقا ا ح،ا يسا ع نس رعسالة في رالتحة  رعئاعسةني رععائي. .1

ئةعتعتة،ن   UNIFEMسيا،ي تفع ا  ،ا رعئاعسةن تةا رععائ تةا رعسقت   ستن .2

 سأ ع نس يؤ،ن رعسالة.

 ئ ي،ة سن  ح ى رعئاعسةنةا رععائ س . 2004يق  ل،ا عقةء علعة   .3

 عائي رعس،ح  رعسقئا.سنةقيس سةسعس تسي ا رعسالة في رعئاعسةن رع .4

 قض س رعسعتقالا رعفلةط ن ةا في رعة ،ن رإلةارر ل س. .5

 قض س رع  را رعفةصا. .6

 قض س رعسالة رععارق س. .7

 رعح،را علئاعسةن ةا رععائ ةا ،ره،ا،ئ ةا. .8

 سة  ةت   سن ليسةا. .9

 
،ئعتتت  سنةقيتتتس سةتف ضتتتس ،ئنتتتةءة عئنتتت،   تتت ،ا رهيستتتةا ت،صتتتلا رعل نتتتس رعتتتي 

 ي تافع ة رعي رعسؤتسا:رعت،ص ةا رعتةع س رعت
 

،ع نتتس يتتؤ،ن رعستتالة حتت،ا   UNIFEMريتستتة  رعسيتتا،ي رعسقتت   ستتن رعتتـ  .1

تفع ا  ،ا رعئاعسةنةا رععائ ةا ، طالقه فتي سلتقتي ئ تا،ا فتي حز تارن ستن 
 رععة  رعحةعي.

 تسس   ضسةن تسي ا رعسالة في رعئاعسةن رععائي رعس،ح .  .2
عسنةهضتتس  تت را رعفصتتا  آذرا ستتن ل تتا  طتالق حسلتتس 30ريتستة   تت،  رهال  .3

رععنصاي يلتي لن تتخلتا رعحسلتس نيتةطةا يلتي سةتت،ى رعت،طن رععائتي فتي 
  س أ رعس ةالا رعيقةف س ،رعفن س ،رع سةه ا س.

 آذرا )ي   ره (  ،  رعسالة رععارق س ،رعفلةط ن س. 21 يالن  ،   .4
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رعتت ي،ة  عتتي  قةستتس حتت،را علئاعسةن تتةا رععائ تتةا ستتأ رعئاعسةن تتةا ره،ا،ئ تتةا  .5
،فتم ئةب رعسيةاسس عع   سن رعس تس ن ،رعنةيط ن في رععتةع  رععائتي ،ل،ا،ئتة 

 ، نيةء آع ةا ستةئعس تةتسا  عي سة ئع  رعسؤتسا .
رعطلب سن رعئاعسةنةا رععائ س ئتز،   رهسةنس رععةسس عالتحة  رعئاعسةني رععائتي  .6

 -صت س قت،رن ن رهحت،را رعيخ –ئةعق،رن ن رعسع عس رعتي تخا رعسالة )رع نةت س 
 حضةنس رهطفةا ،ر اهسة( .

 
 ،في رع ةنب رعستعلق ئعسا رعل نس ،تس، ن ة رتخذا رعل نس رعقارارا رعتةع س:

  
تتت  ت   تت  رنتختتةب رعةتت  ة ئ  تتس رعحا تتاي  ار ةتتس رعل نتتس ،رعةتت  ة  . ح تتةة  -1

 رعسة سي  سقااة ع ة.
ت،  تته اةتتةعس يتتسا ئةةتت  رعل نتتس علةتت  ة لةتتسةء رهةتت   يقل تتس رعةتت   ارتت ب  -2

 رع س ،ا س الةتقئةع ة رعل نس ،ئحث رعقضة ة رعستعلقس ئيؤ،ن رعسالة.

ت،  تته اةتتةعس عارةةتتس قستتس رعستتالة رععائ تتس ئةةتت  رعل نتتس إلقةستتس سلتقتتي حتت،ا  -3
 ل،ضةي رعسالة رععارق س ،رعفلةط ن س.

رعتسس   يلي رعقارارا رعصة اة ين رعس لب في  ،اته رعيةعيتس ،رهائعت ن فتي  -4
 ئ ا،ا.

: ع لي خةعت  ،  . ح تةة رعسةت سي إليت ر  الرحتس  رخل تس عتنظت   تسل س رعة  را  -5
 يسا رعل نس.

تتت  تسل تتس رعةتت  ة فخا تتس يتتعئةن   تتاي / ستتن رعئحتتا ن ،رعةتت   لحستت  يلتتي 
رعسن  ني سن يُسةن ئإي ر  تقا ا رعل نس ين رهائأ ةن،را رعسةض س ،   ريته 

 في رهسةنس رععةسس عالتحة .
 ارا رعفلةط ن ةا سن رعة ،ن رإلةارر ل س. ص را ن رء إلطالق ةارح رهة  -6

تسل تتس ار ةتتس رعل نتتس رعةتت  ة ئ  تتس رعحا تتاي ئتت ي،ة سختتا  ن هفتتال  ،يةرق تتس  -7
 ئ ارةس  سسةن س  خار  ف ل  ،يةرقي ح،ا رع  را.

 
 
 

*   *   * 
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