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 مقدمــة البيـــان:
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مجاال  العر  المكلخوأ رالعحقات ما الررلمانات وال الوزراء السا ةقً معمال المؤتمر  و ارك
 العررٌة .

 تمثل المنظمات العررٌة واألجنرٌة التالٌة : مححظة اركت مٌضاً وقو   كما
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 ال ول العررٌة جامعة 

  الوح ة االقتصا ٌة العررٌة مجل 

  اإلسحمً المؤتمرمجال  ال ول األعضاء قً منظمة  اتحا  

  الررلمانً األقرٌقً االتحا 

  الك خً للررلمانٌٌأ العر  االتحا 

  ال ورى التحا  المؽر  العررً  مجل 

  ال ولً لنقارات العمال العر  االتحا 

 ةاألم  المتح ة للتنمٌ ررنامج 
 

 : االفتتاح جلسة

 
العررً قاً مرناى المجلا  الاوطنً  الررلمانًحخل اقتتاح المؤتمر العا ر لحتحا   جرى

 مأ آٌات الذكر الحكٌ  . رتحوةالسو انً قً مم رماأ . ومرت م الحخل 

حسأ محم  الر ٌر ، ربٌ  جمهورٌاة  عمرتح ث قً جلسة االقتتاح قاامة الربٌ    وق
الر ااٌر كلمتاال رالترحٌاا  رااالوقو   الااربٌ السااو اأ ، وراعااً معمااال المااؤتمر . اسااتهل قاامااة 

العررٌاة ، متمنٌااً لها  طٌا  اإلقاماة راٌأ  الررلمانٌاةالررلمانٌة العررٌة التً ت اارك قاً التظااهرة 
ال ولٌاة المساتج ة رعا  محا اث الحاا ي ع ار ماأ مٌلاول /  الظاروؾ. ث  م ار إلى  مهله  وذوٌه 

 السو اأ مأ األح اث والذي ٌتلاص قً النقاط السرا التالٌة : موقؾ، موضحاً  6002سرتمرر /
 

 واضح لإلرها  ٌلتز  رل الجمٌا . تعرٌؾ 

  ها  .لررط اإلسح  راإلر المطليررط اإلرها  ر ٌأ مو عري ، والرقض  تجن 

 األذى رال عو  . إلحاياإلرها  رالوسابل المناسرة وع    محاررة 

  والحرو  الطابخٌة وال ٌنٌة والعرقٌة . الختأسٌا ة ال ول واالمتناع عأ إ عال  احترا 

  لل عو  وإٌجا  الحلول للقضٌة الخلسطٌنٌة  العا لةالتزا  الع ل والموضوعٌة تجاه القضاٌا
 الخلسطٌنً . العررًع  رإعا ة الحقوي الثارتة لل 

 ومراعاة مصالح ال ول النامٌة وحماٌاة  ال ولٌةمراجعة  املة وعا لة لنظ  التجارة  إجراء
 اقتصا ٌاتها مأ المناقسة .

 ال اعو  الضاعٌخة وتعمال علاى تحقٌاي  حقويمنظمة األم  المتح ة رحٌث تصوأ  مراجعة
 التنمٌة وتعزٌز التعاوأ رٌأ ال عو  .

 
لتوسااٌا  اباارة الحاار  ضاا  اإلرهااا   مراارراً الر ااٌر مناال ال ٌاارى  موضااح الااربٌ  كااذلك

 لت مل رل اناً مارى .
 

السو اأ مك  الاربٌ  الر اٌر مأ المهماة األساساٌة لل ولاة قاً  قًالوضا ال االً  وحول
إلٌقاؾ الحر  قً الجنو  ، ألأ السح  ٌمثل مولوٌاة كرارى لجمٌاا  الحثٌثالسو اأ هً السعً 

والجنو  ، ولهذا قإأ السح  هو مهمة  ابمة لل ولة وال ع  . كذلك نوه  الال مقبات ال ع  قً 
رأأ السح  قً السو اأ لأ ٌتحقي إال رإرا ة الساو انٌٌأ منخساه  ماأ مجال ضاماأ  الر ٌرالربٌ  
رااٌأ ال اامال والجنااو  . وتحاا ث الااربٌ  الر ااٌر عااأ إجااراءات الحكومااة السااو انٌة  التواصاال
موار  والسالطة راٌأ ال امال والجناو  وإن ااء صان وي للتنمٌاة ت عمال التوزٌا العا ل لل لضماأ

 جامعة ال ول العررٌة .
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األجواء ال ٌمقراطٌة السلٌمة التً ٌعٌش قً ظلها السو اأ  طرٌعةالخرٌي الر ٌر  وموضح
واحترا  ال ستور ، مرٌناً وجو  ع ارٌأ حزرااً سٌاساٌاً تقاو  عحقاتهاا  وال خاقٌةقً إطار الحرٌة 

 وتناوع. كما رٌأ انل رالرؼ  مأ اساتنزاؾ الحار  للماوار  قاإأ الارح  تتمتاا رؽناى  الحوارعلى 
علااى  ٌ ااجاللثااروات ، وااصااة الزراعااة . قالزراعااة هااً الرتاارول الحقٌقااً للاارح  ، وهااذا مااا 

 االستثمار الاارجً قً الرح  .
 

ٌا التاً ساٌعالجها العا ر لحتحا  نوه الربٌ  الر ٌر راأأ القضاا المؤتمرإ ارة إلى  وقً
مأ نتوح  سٌاساٌاً واقتصاا ٌاً ومأ نساعى جاا ٌأ إلقاماة الررلمااأ العرراً  ضرورةالمؤتمر تؤك  

الموحاا  . قالعااال  ٌتجمااا مااأ حولنااا كااتحً اقتصااا ٌة ومسااواقاً كرٌاارة تساات عً منااا مٌضاااً التوحاا  
 . واالن ماج
 

ركة النساء قً جمٌاا مراقاي قً حٌاة السو اأ ، م ٌراً إلى م ا المرمةمٌضاً ر ور  ونوه
 الت رٌعٌة والقضابٌة والحكومة قهً وزٌرة ، وقاضٌة ، وعضو ررلماأ . األجهزةالحٌاة وقً 

 
رالترحٌ  مرة مارى روقاو  الررلماناات العررٌاة وتمناى لها   كلمتلالربٌ  الر ٌر  وات 

 التوقٌي والنجاح .
 

ٌ  المجل  الوطنً الساو انً، قرل ذلك إلى كلمة مأ سعا ة رب استماالمؤتمر ق   وكاأ
ال اٌ  محما  راأ  لالمؽخاور لاالطااهر ، الاذي اساتهل الكلماة راالترح  علاى  إراراهٌ األستاذ محم  

جرٌر ، الربٌ  الراحل لمجل  ال ورى السعو ي ال قٌي . ث  معر  األستاذ الطاهر  رأإرراهٌ  
رحااة روجااو  الررلمااانٌٌأ رالررلمااانٌٌأ العاار  علااى ارض السااو اأ الااذي تملااؤه الخ ترحٌراالعااأ 

 رٌأ ظهرانٌل . العر 
 

قٌها المؤتمر م ار السٌ  الطااهر إلاى مأ االجتمااع ٌاأتً قاً  ٌنعق الظروؾ التً  وحول
العالمٌة وقق  العال  حكمة القا ة ، ومصرحت مخر ة اإلرها  تعرٌاراً  األحوالوقت اضطررت قٌل 

 لوصاامللعااال  اإلسااحمً كثٌاراً مااأ األذى الطاؼٌاة قااً االنتقااا  راح مٌاازاأ ، وناال ا الرؼرااةعاأ 
ولكاانه   ،راإلرهااا  . وم ااار السااٌ  الطاااهر إلااى مأ العاار  والمساالمٌأ ٌرقضااوأ قتاال األررٌاااء 

 ٌرٌ وأ مأ ال تستؽل ظاهرة اإلرها  لتمرٌر الرنو  الصهٌونٌة على عالمنا .
 

موضح الساٌ   األساسٌة التً ٌج  مأ تضطلا رها األمة العررٌة المهماتإ ارة إلى  وقً
 تتجس  قً : المهماتالطاهر مأ هذه 

 

 الؾ انتخاضة األقصى وتزوٌ ها رعناصر القوة . الصل  الوقوؾ 

 قً إعا ة النظا  العالمً إلى االستقرار والخاعلٌة والج وى . الخاعلة الم اركة 

 وتوح  اإلرا ة العررٌة ومناصرة رعضنا قً رقا الظلا  والحصاار  العررً التضامأ
 .  ولناعلى  المخروض

 األه اؾ االقتصا ٌة للرل اأ العررٌة على طرٌي التكامل . رٌأ المقاررة 

 عو ة العقول المهاجرة التً ٌنتخا رها اآلاروأ . على العمل 

 الررلماأ العرراً الموحا  ساعٌاً الساتنهاض القاوى العررٌاة وتنساٌي  هٌكلٌة استكمال
 رٌأ الررلمانٌٌأ العر  . العررٌة وتعزٌز التخاه  الررلمانٌةجهو  المجال  
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السو اأ م اار الساٌ  الطااهر إلاى مأ المهماة الربٌساة لل ولاة  قًالوضا ال االً  وحول
. ومضاؾ ٌقول مأ السو اأ الذي ٌملك الكثٌر مأ الموار  هو ذاٌرة الرح هً إححل السح  قً 

 األقرٌقٌة . وللقارةلحمة العررٌة 
 

األساتاذ عرا  القاا ر راأ صاالح، الاربٌ   إلاىالتحٌاة اتا  كلمتل وجل السٌ  الطاهر  وقً
التً رذلها احل العامٌأ الخاابتٌأ قاً ا ماة  للجهو الاارج لحتحا  ، ومعر  عأ تق ٌره الكرٌر 

 رٌأ العر  . تجماالمرا ئ والقٌ  والثوارت التً 
 

رج عر  القا ر راأ صاالح ، الاربٌ  الااا األستاذقً جلسة اقتتاح المؤتمر مٌضاً  وتح ث
ال ااعرً الااوطنً الجزابااري ، الااذي اسااتهل كلمتاال  المجلاا لحتحااا  الررلمااانً العررااً ، ربااٌ  

لخاامة الخرٌي الاركأ عمار حساأ محما  الر اٌر ، رباٌ   واإلكرارراإلعرا  عأ االص التق ٌر 
رعاٌتاال السااامٌة أل ااؽال المااؤتمر العا اار لحتحااا  الررلمااانً  علااىجمهورٌااة السااو اأ ال ااقٌي 

صااالح مأ الررلمااانٌٌأ العاار  ٌاا ركوأ حجاا  السااو اأ وٌعرقااوأ  رااأوموضااح السااٌ  العررااً . 
 ،وإسااهاماتل الكرٌاارة قااً ترقٌااة قضااابل الحااوار وال ٌمقراطٌااة  األقرٌقٌااة –اصوصااٌتل العررٌااة 

قاً  المتحققاةلذلك ٌراركوأ الاطاوات التاً قاا  رهاا الخرٌاي الر اٌر ، وٌثمناوأ عالٌااً المنجازات 
الساو اأ وصاوالً  مرنااءصا ٌة واالجتماعٌة ، كما ٌ عموأ مسعى الحوار راٌأ مٌ اأ التنمٌة االقت

 إلى الوبا  واالستقرار.
 

الراهناة ، موضاحاً مأ ثماة تحا ٌات  ال ولٌةالسٌ  رأ صالح إلى طرٌعة األوضاع  وم ار
 متع  ة كالعولماة والنظاا  العاالمً الج ٌا  ، تسمٌاتكرٌرة ومتنوعة تواجل األمة العررٌة وتحمل 

مأ العر  الٌو  ٌوصموأ راإلرها  رالرؼ  مأ مأ رعضه   كماوال ٌمقراطٌة وحقوي اإلنساأ . 
مااأ االتحااا  الررلمااانً العررااً لهااذه التحاا ٌات كاااأ تحركاال علااى  وإ راكاااً كااانوا مااأ ضااحاٌاه . 

وال ولً تحركاً قاعحً إلسماع صوت العر  وال قاع عأ قضاٌاه  المحورٌة  اإلقلٌمًالصعٌ ٌأ 
 قً الوجو  الخاعل على الساحة ال ولٌة .  وحقه

 
موضحاً مأ ما ٌجري هناك هو  المحتلةالسٌ  رأ صالح إلى الوضا قً قلسطٌأ  وتطري

القاوى الكرارى قاً العاال  ، وهاً تازع  منهاا  تمارسالالتجسٌ  العملً لحمااحي والحعا ل الاذي 
. وماا ٌجااري قاً قلسااطٌأ مااأ ومثال ال ٌمقراطٌااة  اإلنساااأتا اقا عااأ الع الاة والقااانوأ وحقاوي 

مجازر وحصار ٌج  مأ ال ٌستوقخنا إلعحأ االستنكار قحس  ، وإنما للتخكٌر قً إٌجا  الوسابل 
 التً تسته ؾ الجمٌا . اإلسرابٌلٌةالكخٌلة رمواجهة الؽطرسة 

 
رهاا االتحاا  علاى الصاعٌ ٌأ اإلقلٌماً  قاا اساتعرض الساٌ  راأ صاالح األن اطة التاً  ث 

السٌاسااٌة والررلمانٌااة راطااورة الممارسااات  وقعالٌاتاال  الاارمي العااا  الاا ولً والاا ولً لتحسااٌ
الموقااؾ األورورااً األاٌاار مااأ قضااٌة السااح  قااً ال ااري  سااعا تلالع وانٌااة اإلساارابٌلٌة . وحٌااا 

 األوسط .
 

األجااواء العررٌاة والسااعً لتحقٌااي  تنقٌاةنااوه الساٌ  رااأ صاالح رجهااو  االتحاا  قااً  كاذلك
العررٌااة وانتظااا   ورٌتهااا . وموضااح مأ  القمااةمسااان تل لعااو ة اجتماعااات المصااالحة العررٌااة و

ال اقٌي والاى إٌجاا  حال للم اكلة  العاراي علاىاالتحا   عا إلى رقا الحصاار الظاال  المخاروض 
وؼٌره  قً منطقة الالاٌج . وم اار إلاى إ اناة  الكوٌتٌٌأاإلنسانٌة الااصة راألسرى والمخقو ٌأ 

، والاى إ انتال لإلرهاا  ركاقاة  6002سارتمرر  22قاً  نٌوٌاوركٌة قً االتحا  للجرٌمة اإلرهار
ن ٌأ اإلرها  قإنناا نارقض إلصااقل رالا ٌأ اإلساحمً الحنٌاؾ مو  كنام كالل وصوره . وقال إذا 

 الم روعة لححتحل . المقاومةالالط رٌنل ورٌأ 



 4 

 
العرراً قاا ر  كلمتل معر  السٌ  رأ صالح عأ تخاؤلال راأأ االتحاا  الررلماانً اتا  وقً

 ،النرٌلةالمسٌرة التً ر مها قً ال قاع عأ قضاٌا ممتنا واإلسها  قً تحقٌي مه اقها  مواصلةعلى 
 كما معر  عأ األمل قً نجاح معمال المؤتمر وم اوالتل. 

 
رع  انتهاء جلسة االقتتاح ر م المؤتمر العا ر لحتحا  معمالل ، قاأقر جا ول معمالال الاذي 

 ٌة: تضمأ الرنو  التال
 

 جلسات العمل –جدول األعمال 

 
 ت كٌل مكت  المؤتمر ) الربٌ  وممٌناأ السر   . .2
 إقرار ج ول األعمال . .6
تقرٌر األمٌأ العا  حول موضاع االتحا  ومن اطتل مناذ الماؤتمر التاساا لحتحاا   .3

   6000قرراٌر  – راط  –)الجزابر 
الخلسطٌنً وانتخاضاتل الررلمانٌٌأ العر  قً مسان ة كخاح ال ع  العررً  إسها  .2

 الراسلة ض  االحتحل الصهٌونً .
اقتراحاات ملموساة حاول هٌكلٌاة الررلمااأ الموحا    –الررلمانً العررً الموحا   .5

 والاطوات التنخٌذٌة إلقامتل .
  ور الررلمانٌٌأ العر  قً مكاقحة اإلرها  . .2
 وضااا سٌاسااة واضااحة السااتٌعا  الكخاااءات العررٌااة –هجاارة األ مؽااة العررٌااة  .2

 والح  مأ هجرتها إلى الاارج .
 –المااؤتمر السااارا رعاا  المابااة لحتحااا  الررلمااانً الاا ولً قااً مااراكش ) آذار  .8

    6006مار / 
 توحٌ  المواقؾ الررلمانٌة العررٌة مأ م روع إصحح االتحا  . -م  
 الرنو  اإلضاقٌة قً ج ول معمال المؤتمر . - 

 ااصة :تقارٌر عأ اجتماعات الهٌبات واللجاأ ال .9
 اجتماع الوزراء المكلخٌأ رالعحقات ما المجال  . -م  
 الهٌبة الررلمانٌة للسوي العررٌة الم تركة . - 
 لجنة قضاٌا المرمة . -ج 

 المؤتمر القا   لحتحا  . .20
 

ٌمثحأ ال عرتٌأ الررلماانٌتٌأ قاً  رانتاا  ممٌنٌأ للسر مكترل ث  استكمل المؤتمر ت كٌل
 ؽر .كل مأ الرحرٌأ و الم

  
رع  ذلك استما المؤتمر إلى كلمات السا ة رؤساء الررلمانات والمجال  ورؤساء الوقو  
الااذٌأ تناااولوا قااً ماا ااحته  القضاااٌا الم رجااة قااً جاا ول معمااال المااؤتمر ، ال سااٌما مااا ٌتعلااي 
راألوضاع العررٌة الراهنة و ع  االنتخاضة المراركاة لل اع  العرراً الخلساطٌنً ، والا عوة إلاى 
ضاارورة تعزٌااز التضااامأ العررااً وتخعٌاال  ور االتحااا  الررلمااانً العررااً قااً جمٌااا المجاااالت 

 ..وؼٌرها.…
 

وانطحقاً مأ القضاٌا التً تضمنها ج ول األعمال محال المؤتمر هذه القضااٌا إلاى لجناة  
واتاذت القضاٌا السٌاسٌة والعحقات الررلمانٌة . وعق ت اللجنة اجتماعاتها وناق ت تلك القضاٌا 

 التوصٌات المناسرة التً مقرها المؤتمر.
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 كذلك انعق ت قً إطار المؤتمر العا ر اجتماعات كل مأ الهٌبات واللجاأ التالٌة: 
 

 اجتماع الوزراء العر  المكلخٌأ رالعحقات ما الررلمانات والمجال . -
 اجتماع الهٌبة الررلمانٌة لم روع السوي العررٌة الم تركة . -
  ؤوأ المرمة .اجتماع لجنة  -

 
واسااتما المااؤتمر قااً جلسااتل الاتامٌااة العامااة إلااى تقااارٌر عااأ اجتماعااات هااذه الهٌبااات 

 واللجاأ ومقر التوصٌات التً اقترحتها قً تقارٌرها.
 

 وقٌما ٌلً نصوص القرارات التً اتاذها المؤتمر العا ر قً جلستل الاتامٌة 
 

 01/ مؤ 0القرار 
 

  ن أحمد البشيرمة الرئيس عمر حساحول خطاب فخ
 
المواققااة راإلجماااع علااى اعترااار الاطااا  الااذي ملقاااه قاامااة الااربٌ  عماار حسااأ محماا   

الر ٌر، ربٌ  جمهورٌة السو اأ قً الجلسة االقتتاحٌة للمؤتمر العا ر وثٌقة رسمٌة مساسٌة مأ 
 وثابي المؤتمر .

 
 

 01/مؤ2القرار 
 

 ئيس عمر حسن أحمد البشير:حول برقية الشكر والتأييد الموجهة الى فخامة الر
 
المواققة راإلجماع على توجٌل ررقٌة ال كر والتأٌٌ  اآلتٌة إلى قاامة الربٌ  عمر حسأ  

محماا  الر ااٌر ، ربااٌ  جمهورٌااة السااو اأ ، لتكرماال ررعاٌااة معمااال المااؤتمر العا اار لحتحااا  
ٌي علاى طرٌاي التقا   الررلمانً العررً وللسٌاسة الحكٌمة التً ٌنتهجها قاً قٌاا ة الساو اأ ال اق

 واالستقرار والوقاي الوطنً :
 
 
 
 

 فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير        
 رئيس جمهورية السودان الشقيقة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،         
 

نت رؾ نحأ الررلمانٌٌأ العر  ، الم اركٌأ قً معمال ال ورة األررعٌأ لمجل  االتحا            
ذي  62 – 62رلمانً العررً والمؤتمر العا ر لحتحا  المنعق ٌأ قً الارطو  قً الخترة مأ الر

  ، مأ نعار  لخااامتك  عاأ 6006قرراٌار  –/  اراط  20 – 2ها  المواققاة  2266القع ة عا  
مصاا ي آٌااات ال ااكر ومحاار م اااعر العرقاااأ واالمتناااأ علااى تكاارٌ  قاااامتك  لنااا ررعاااٌتك  لهااذه 

مؤتمرنااا ، وعلااى    لمانٌااة العررٌااة الهامااة، وحضااورك   اصااٌاً قااً حخاال اقتتاااحالرر التظاااهرة
 الحخاوة الكرٌرة التً حظٌنا رها طٌلة إقامتنا قً السو اأ ال قٌي .
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نااا قإأ األقكااار الهامااة التااً تضاامنها اطااارك  السااامً عناا  اقتتاااح مؤتمرنااا ، والااذي واق 

وثابي المؤتمر ، ق  عررت عأ حقٌقة األوضاع راإلجماع على اعتراره وثٌقة رسمٌة مساسٌة مأ 
التً تعٌ ها األمة العررٌة ، وكانت منارة مضاءت ممامنا الطرٌي ، وساهلت لناا اتاااذ القارارات 

 المناسرة التً تا   مه اؾ اتحا نا ومصالح ممتنا العررٌة الماج ة .
 

 لا  ال اقٌي الاذيلق  متاحت لنا زٌارة السو اأ التعرؾ علاى حقٌقاة األوضااع قاً هاذا الر
ٌااوض تحات قٌاا تك  الر اٌ ة معركاة  تعترر تجررتل قاً انتهااج الحاوار تجرراة رابا ة، والاذي 

مز وجة ٌ اقا قٌها عأ سٌا تل ووح تل مأ جهة وٌتارا عملٌة التنمٌة والرناء ، مأ جهة ماارى. 
 اقٌي قاً ظال الرلا  ال حققهااكما متاحت لناا هاذه الزٌاارة اإلطاحع علاى المنجازات الكرٌارة التاً 

 . المٌا ٌأجمٌا  قًقٌا تك  
 

لق  اتاذ مؤتمرنا قرارات هامة تركزت حول ضرورة تعزٌز التضامأ العررً ومسان ة  
االنتخاضة الراسلة لل اع  العرراً الخلساطٌنً وإقاماة الررلمااأ العرراً الموحا  ، والتضاامأ ماا 

 االز هار والتق   .ال ع  السو انً ال قٌي و ع  اٌاراتل للسٌر قً طرٌي الوح ة و
 

اااراً للسااو اأ ولامااة العررٌااة جمعاااء ، ومأ ٌساا   ذنسااأل ا العلااً القاا ٌر مأ ٌحخظكاا  
 على طرٌي الاٌر والر ا  اطاك  ، إنل على كل  ا ق ٌر .

 .والسح  علٌك  ورحمة ا ورركاتل 
 
 

 ه 2266/ذو القع ة/62الارطو 
                           6006/  راط / قرراٌر /20المواقي 

 
 

 البرلمانيون العرب المشاركون
 في  المؤتمر العاشر لالتحاد البرلماني العربي

 

 

 01/ مؤ 3القرار 
 

 حول تقرير األمين العام لالتحاد
 
المواققة راإلجماع على التقرٌر المق   مأ األمٌأ العاا  لحتحاا  الررلماانً العرراً الساٌ   

 تحا  ومن طتل منذ المؤتمر التاسا لحتحا  .نور ال ٌأ رو كوج عأ موضاع اال
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 القرارات السياسية

 
 

 01/ مؤ 4القرار 
 

 حول التضامن العربي
 

 المؤتمر العاشر لالتحاد البرلماني العربي :
 
ماا ٌتعلاي را     ااصاةاأله اؾ الوار ة قً مٌثاي االتحا  الررلماانً العرراً ،  إلى استنا ا -

جمٌا التحا ٌات علاى  ةلمواجه  وق راته  واستا ا  إمكاناتهضرورة ح   طاقات العر  
 طرٌي اإلنماء والتطور والتق     ، 

م ااٌراً إلااى مأ األمااة العررٌااة تواجاال تحاا ٌات كرٌاارة مررزهااا التحاا ٌات المرترطااة رن ااوء  -
النظا  العالمً الج ٌ  محا ى القط  والتحاوالت االقتصاا ٌة الهاماة المتمثلاة رساٌا ة نظاا  

  الحاار وقٌااا  التكااتحت االقتصااا ٌة العمحقااة قااً ظاال اتخاقٌااات تحرٌاار التجااارة االقتصااا
 تتعاارض لاالالعولمااة ، قضااحً عااأ التحاا ي  اا ٌ  الاطااورة الااذي  ورااروز ظاااهرةالعالمٌاة 

لعاا واأ وضاارورة تااوقٌر القاا رة للتصاا ي  قااً المنطقااة عملٌااة السااح  ال ااامل والعااا ل
ال ع  العررً الخلسطٌنً قً قلسطٌأ المحتلة والحر  الوح ٌة التً ت نها على إسرابٌل 

الماتلخاة رها ؾ قارض سٌاسااتها  الساح ومواجهة الم كحت التاً تثٌرهاا علاى مساارات 
 وإقراغ العملٌة السلمٌة مأ محتواها .

تتطلا   الم اكحت الناجماة عنهاا معترراً مأ معالجة األوضاع العررٌة المتر ٌة ومواجهاة  -
اال قاا ر علاى  موقخاً عررٌاً موح اً ٌنرا مأ رؤٌة م تركة ، وٌستن  إلى تضاامأ عرراً قعل

 توقٌر مستلزمات الصمو  والمواجهة .
مؤك اً جمٌا القرارات السارقة الصا رة عأ مؤتمرات االتحا  الررلمانً العررً ومجالسال  -

 حول التضامأ العررً .
 
 ة األساساٌة التاً القاعا ضرورة العمل على إحٌاء التضامأ العرراً راعترااره مج  اً ٌؤك   .2

الااة لتوحٌاا  طاقاتهااا وإمكاناتهااا  اال ؼنااًى عنهاا لتعزٌااز قاا رات الاا ول العررٌااة ، ووسااٌلة قعل
قً الحخاظ على ممنها القومً وتوقٌر مقوماات مساساً وحماٌة مصالحها الم تركة المتمثلة 

 التنمٌة االقتصا ٌة ال املة وضماأ استقرارها ال االً وتعزٌز مكانتها ال ولٌة .
ٌ عو إلى تحقٌي المصالحة العررٌة ال املة وحل الاحقات العررٌة قً إطار جامعة ال ول  .6

ورروح األااوة والتساامح ، راعتراار  ووققاً للمواثٌي والمعاه ات الصا رة عنها ،  العررٌة
ال. ضرورٌةذلك كلل اطوة   هامة وم احً ال ؼنى عنل للوصول إلى تضامأ عررً قعل

 
القا ماة قاً رٌاروت ، و ورتهاا العا ٌاة لقمة العررٌة ل ال وري  نعقا لحتأٌٌ ه ٌعر  عأ  .3

رااالموقؾ العررااً إلااى مسااتوى  االرتخاااعوٌعتراار ذلااك  لااٌحً علااى الرؼرااة الصااا قة قااً 
التحا ٌات الاطٌاارة التاً تواجاال األماة العررٌااة ، وٌنا ا  القااا ة العار  قااً قماة رٌااروت 

حماٌة األمأ القاومً العرراً وتؤكا  العمل على وضا استراتٌجٌة عررٌة قومٌة تضمأ 
 واتاااذ قارارات علاى مساتوى المرحلاة ،الترارط راٌأ مساابل األماأ والتنمٌاة والثقاقاة ،

ر ال ع  الكامل والمسان ة النتخاضة ال ع  العررً الخلسطٌنً تضامأ حماٌتال ماأ ٌوتوق
  حر  اإلرا ة ال املة التً ت نها إسرابٌل علٌل .
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طرٌااي المراحاال المتق مااة إلقامااة السااوي العررٌااة الم ااتركة ؤكاا  ضاارورة العماال علااى تٌ .2

 الكررى ومنطقة التجارة الحرة العررٌة الكررى .
 
الرامٌة إلاى تعزٌاز  ور مؤسساات العمال لمجهو ات الجامعة العررٌة ٌعر  عأ تق ٌره  .5

ركخاءاتهاا لتحقٌاي المصاالح العررٌاة والا قاع  واالرتقاءالعررً الم ترك وتحسٌأ عملها 
قااوي األمااة العررٌااة ، وٌااثمأ الاطااوات المتاااذة مااأ قلراال جامعااة الاا ول العررٌااة عااأ ح

لوضا آلٌة مرناة للتعامال ماا الاحقاات العررٌاة وإٌجاا  الحلاول الحزماة لهاا قاً إطاار 
مٌثاي جامعة ال ول العررٌة ، لما لذلك مأ مهمٌة قاً تعزٌاز التضاامأ العرراً والحخااظ 

 على األمأ القومً العررً .
 
إلاى تخعٌال مٌثااي ال ارؾ العرراً رماا ٌضامأ التوصال إلاى مراا ئ ملزماة للعمال  ٌ عو .2

العررً الم ترك مهمها احترا  استقحل ال ول العررٌة وسحمة مراضاٌها وساٌا تها علاى 
ثرواتهاااا وعااا   التااا ال قاااً  اااؤونها ال االٌاااة وتساااوٌة المنازعاااات راااالطري السااالمٌة 

 استا امها .عأ استا ا  القوة مو الته ٌ  ر واالمتناع
 
ٌحث على وضا الت رٌعات الحزماة لا ع  الحرٌاات العاماة وتوساٌعها، وحماٌاة حقاوي  .2

وتوساٌا م ااركة المارمة قاً المجاال  اإلنساأ وترساٌ  ال ٌمقراطٌاة قاً الاوطأ العرراً
، راعترار ذلاك كلال  ارط ال ؼناى عنال لتعرباة الجمااهٌر العررٌاة واستنهاضاها  السٌاسً

 اكها قً حماٌة التضامأ العررً .لل قاع عأ حقوقها وإ ر
 
ااع  الررلمانٌااة العررٌااة ، وكاال مؤسسااات العماال العررااً الم ااترك ومجهزتهااا  .8 ٌاا عو ال ل

الصااا ر قااً القاااهرة رتااارٌ  قااً إعااحأ المخكاارٌأ العاار   إلااً تنخٌااذ مااا ور  الماتلخااة 
وررنامج العمل الصا ر عنل والعمل على تأكٌ   ور الحضارة العررٌاة  62/22/6002
اع  الررلمانٌاة العررٌاة إلاى  – اإلسحمٌة قً إثاراء الحضاارة اإلنساانٌة ، كماا ٌا عو ال ل

رموضاوع حاوار الحضاارات والعمال علاى إ راجال قاً جا ول معماال االتحاا   االهتما 
الررلمااانً الاا ولً انطحقاااً مااأ رسااالة االتحااا  ومه اقاال المتمثلااة رتحقٌااي التقااار  رااٌأ 

 ال عو  .
 
 

رلمانات العررٌة على االهتما  رقضاٌا ال را  العار ، وٌا عو إلاى ٌحث الحكومات والر .9
 .6006تنظٌ  ن وة مو ملتقى للررلمانٌٌأ العر  ال را  احل عا  

 01/ مؤ 5القرار 
 

 حول فلسطين
 

 المؤتمر العاشر لالتحاد البرلماني العربي 
 
القضااٌة  ٌؤكا  جمٌااا القاارارات الصاا رة عااأ مجااال  االتحااا  ومؤتمراتال السااارقة حااول .2

الخلسااطٌنٌة ، واصوصاااً القاارارات الصااا رة عااأ المااؤتمر التاسااا والاا ورة الاامسااة 
  وقاارارات الاا ورة  6000والثحثااٌأ لمجلاا  االتحااا  قااً الجزاباار )  ااراط / قرراٌاار 

   6000السا سااة والثحثااٌأ الطاربااة لمجلاا  االتحااا  قااً نٌوٌااورك ) مٌلااول / ساارتمرر 
   6000طاربااة قااً جاكرتااا ) ت اارٌأ األول / مكتااورر والاا ورة السااارعة والثحثااٌأ ال
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  والاا ورة التاسااعة  6002والاا ورة الثامنااة والثحثااٌأ قااً مرااو ظرااً )  ااراط / قرراٌاار 
   ، وٌ عو إلى تنخٌذها . 6002والثحثٌأ قً صنعاء ) تموز/ ٌولٌو 

 
ال  اع    عأ تأٌٌ ه المطلي لحنتخاضة ال عرٌة الخلسطٌنٌة ومساان تل الكاملاة لنضارٌع .6

ً ركاال اعتاازاز وإكرااار روح التضااحٌة والتحاا ي والصاامو  التااً تراا ٌها ٌااقلسااطٌأ، وٌح
الجماهٌر الخلسطٌنٌة وانتخاضتها الراسلة قً مواجهاة القماا والعا واأ اإلسارابٌلً  قاعااً 
عأ حقوقه  الوطنٌة الم روعة، رما قٌها حي الحجبٌأ رالعو ة والتعوٌض وإقامة ال ولة 

تقلة وعاصمتها الق   ال ارٌؾ علاى التارا  الاوطنً الخلساطٌنً، طرقااً الخلسطٌنٌة المس
للقارارات الصاا رة عاأ الجمعٌااة العاماة لاما  المتحا ة ومجلاا  األماأ الا ولً ال سااٌما 

  وقرارات االتحاا  الررلماانً الا ولً 228،  338،  626،  292،  282القرارات )
  2992 ة قً ساٌبول )نٌسااأ / مررٌال المتعلقة رالقضٌة الخلسطٌنٌة قً مؤتمراتل المنعق

اأ )نٌساأ / مررٌل  و واؼا وؼو   6000جاكرتا )ت رٌأ األول /مكتورر   و6000وعمل
  .6002مٌلول/سرتمرر/

 
اإلسااارابٌلً ٌجااا  مأ تتضااامأ االنساااحا   –ٌؤكااا  مأ مٌاااة تساااوٌة للصاااراع العرراااً   .3

لاة قاً قلساطٌأ اإلسرابٌلً الكامال وؼٌار الم اروط ماأ جمٌاا األراضاً العررٌاة المحت
والجوالأ وما رقً مأ مراضى محتلة قً جنو  لرناأ ، وتمكٌأ ال ع  الخلسطٌنً ماأ 
ممارسة حقوقل الوطنٌة الثارتة رما قٌها حقال قاً العاو ة وتقرٌار المصاٌر وإقاماة ال ولاة 

، 626الخلسطٌنٌة على ترارل الوطنً وعاصمتها الق   العررٌة . وققاً للقرارات ال ولٌة 
 . 292، وقرار الجمعٌة العامة لام  المتح ة  265،  338

 
ٌؤك  حي الحجبٌأ الخلسطٌنٌٌأ رالعو ة إلى  ٌاره  ، راعتراار مأ ذلاك الحاي حاي قار ي  .2

وجماعً ال تملك مي جهة حي التنازل عنل ، كما ٌؤكا  حقها  راالتعوٌض عاأ الاساابر 
 292ألماا  المتحاا ة والمعاناااة التااً لحقاات رهاا  نتٌجااة لتهجٌااره  القسااري طرقاااً لقاارار ا

 ومواثٌي حقوي اإلنساأ .
 

ٌعلااأ مأ االسااتٌطاأ اإلساارابٌلً قااً األراضااً الخلسااطٌنٌة المحتلااة هااو انتهاااك صااار   .5
لقاارارات ال اارعٌة ال ولٌااة ومرااا ئ القااانوأ الاا ولً ، واعتاا اء ساااقر علااى حااي ال ااع  

لاا ولً العرراً الخلسااطٌنً الثارات قااً تارا  وطناال ومرض مجا ا ه . وٌطالاا  المجتماا ا
إلزا  إسرابٌل رتنخٌذ قرارات ال رعٌة ال ولٌة القاضٌة رع    ارعٌة االساتٌطاأ وتخكٌاك 

والقارار  6000  لعاا  2366المستوطنات القابمة ، ااصاة قارار مجلا  األماأ رقا  )
الااذي ٌطالاا   2992  الصااا ر عااأ الجمعٌااة العامااة قااً  ورتهااا الطاربااة عااا  6/20)

 قً مجال االستٌطاأ . إلسرابٌلجمٌا ال ول ع   تق ٌ  مساع ات 
 
ٌستنكر الماططات اإلسرابٌلٌة األاٌرة الرامٌة إلى إحكاا  اإلؼاحي حاول م ٌناة القا    .2

محٌابها . وٌؤك   لعزلوعزلها عأ محٌطها ررناء مسوار ونص  مسحك وحواجز حولها 
نطري مأ م ٌنة الق   ال رٌؾ جزء ال ٌتجزم مأ األراضً الخلسطٌنٌة العررٌة المحتلة ٌ

علٌهااا مااا ٌنطرااي علااى تلااك األراضااً ، كمااا ٌاا ٌأ السٌاسااات والممارسااات اإلساارابٌلٌة 
الرامٌااة إلااى تؽٌٌاار الوضااا القااانونً والسٌاسااً للم ٌنااة المق سااة ومحاولااة تخرٌؽهااا مااأ 
سكانها العر  وزرع الرؤر واألطواي االستٌطانٌة  االهاا وقاً محٌطهاا ، واالساتمرار 

 ومنا المصلٌأ مأ الوصول إلى مماكأ العرا ة قٌها .قً انتهاك حرمة مق ساتها 
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ٌ ٌأ حر  اإلرها  واإلرا ة مأ اؼتٌال وتجوٌا وت مٌر وإؼحي وحصار ، التً ت نها  .2
حكومااة  اااروأ ضاا  ال ااع  الخلسااطٌنً وساالطتل الوطنٌااة وربٌساال المنتااا  ورمااوزه 

تحاا ة ومجلاا  السٌاسااٌٌأ وكااوا ره الوطنٌااة ومواطنٌاال المسااالمٌأ ، وٌطالاا  األماا  الم
لوقخال  الضارورٌة األمأ ر كل ااص رإ اناة صارٌحة لهاذا العا واأ واتاااذ اإلجاراءات

 وتأمٌأ رقارة وحماٌة  ولٌة عاجلة لل ع  الخلسطٌنً .
 
ٌ ٌأ ماططات  اروأ للتهجٌر القسري للخلسطٌنٌٌأ إلى األر أ و التً عرر عنها علنا  .8

رنااً ملااوأ الااذي هاا   رترحٌاال معاااونوه و علااى األاااص وزٌاار السااٌاحة اإلساارابٌلً 
الخلسطٌنٌٌأ إلى األر أ ، وٌطال  المجتما ال ولً عامة و راعًٌ عملٌة السح  ااصة 

تن  عأ عنصارٌة حاقا ة وتنا رج ضامأ سٌاساات  ارإ انة مثل هذه الماططات راعتراره
للحقاوي الم اروعة لل اع  الخلساطٌنً ولكاقاًة مواثٌاي  انتهاكااالتطهٌر العرقاً وت اكل 

 اإلنساأ المقرة قً ال رعٌة ال ولٌة.حقوي 
 
ٌ ٌأ مواقؾ وا نطأ الخاق ة ألي منطي وألٌة نزاهة ، وذلك نتٌجاة لقراءتهاا المعكوساة  .9

للواقا ، وانطحقها مأ مواقؾ سلرٌة مسرقة تانل  عاأ العا اء ، وعاأ النازوع إلاى حارؾ 
ة قاً تال حر  مكاقحة اإلرها  عأ مه اقها وتوظٌخها لا ماة إرهاا  االحاتحل وال ولا

مرٌاا  والطهااا المتعماا  رااٌأ اإلرهااا  والحااي ال اارعً لل ااعو  المحتلااة قااً مقاومااة 
االحتحل رجمٌا م كال المقاومة المتاحة ، وٌستنكر إ راجهاا لتنظٌماات المقاوماة ضامأ 
قواب  اإلرها  واتراع السٌاسة االنتقابٌة والكٌل رمكٌالٌأ قً تنخٌذها للقارارات الصاا رة 

 . عأ األم  المتح ة
 

ٌ عو الحكومات العررٌة إلى إٌقاؾ اطوات التطرٌا ماا إسارابٌل وإٌقااؾ جمٌاا م اكال  .20
م رٌا  ، وتقااو     التعامال معهاا حتاى تنصاااع إلاى قارارات ال ارعٌة ال ولٌااة ومرجعٌاة

 رتنخٌذ جمٌا االتخاقات وااللتزامات .
 

وقاي  وطنٌاةٌ عو جمٌا الخصابل والقوى الخلسطٌنٌة إلى وح ة الصؾ وتعزٌز الوح ة ال .22
 قً هذا المنعطؾ الاطٌر الذي تمر رل القضٌة الخلسطٌنٌة  إستراتٌجٌة وطنٌة م تركة

 
أ الموقؾ األورورً النزٌل وال اجاع قاً مجملال الاذي ور  قاً الرٌااأ الصاا ر عاأ  .26 ٌثمل

ٌااو  االثنااٌأ المواقاااي  لرروكساااجتماااع وزراء اارجٌااة  ول االتحااا  األورورااً قااً 
 ماأ ااحل الزٌاارات المتكاررةظاهر التضاامأ و المساان ة ، كما ٌثمأ م 68/2/6006

التااً ٌقااو  رهااا  ،روجاال ااااص ،لارضااً الخلسااطٌنٌة عامااة و لمقاار الرباسااة قااً را  ا
 ررلمانٌوأ و مقرا  و جماعات و ممثلو هٌبات موررٌة و ؼٌر موررٌة .

 
قاً إطاار  مجل ت كٌل لجنة تحقٌاي  ولٌاة محاٌا ة الجهو  العررٌة مأ ٌ عو إلى مواصلة .23

األماا  المتحاا ة ، ترقااا تقرٌرهااا لمجلاا  األمااأ ولجنااة حقااوي اإلنساااأ حااول مسااررات 
ا و ومسبولٌة الت هور الاطٌر قً األراضً الخلسطٌنٌة المحتلة والمجاازر التاً ارتكرتها

قوات االحتحل اإلسرابٌلٌة رحي ال ع  الخلساطٌنً وٌطالا  راإجراء التحقٌقاات  ترتكرها
 اإلسارابٌلٌٌأالر عة ضا  ال اع  الخلساطٌنً ومحاكماة المسابولٌأ  ال ولٌة حول الجراب 

 عنها مما  محكمة جنابٌة  ولٌة .
 

ٌؤك  ضرورة استبناؾ إرسال وقو  ررلمانٌة عررٌة م تركة إلى عواصا  صانا القارار  .22
 ، األوسااطقااً العااال  ل اارح وجهااة النظاار العررٌااة حٌااال مجرٌااات األمااور قااً ال ااري 
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، ااصاة محاوالتهاا  اإلسارابٌلٌة اال عااءاترٌة وك اؾ زٌاؾ وال قاع عأ الحقوي العر
مأ المزاج ال ولً العا  الذي سا  العال  رع  مح اث الحا ي ع ار ماأ  االستخا ةال ؤورة 

قً الوالٌات المتح ة األمرٌكٌة إللصاي تهمة اإلرها  رالجان   6002مٌلول / سرتمرر 
ٌها و اعورها المحتلاة ماأ ررقااة العرراً ومنظماات المقاوماة التاً تساعى لتحرٌاار مراضا

 االحتحل اإلسرابٌلً الؽا   .
 

القاااهرة  التااً قررتهااا قمتااا رااللتزاماااتالوقاااء ٌنا اا  القمااة العررٌااة القا مااة قااً رٌااروت  .25
اااأ راصااوص  عاا  االنتخاضااة ، ووضااا اسااتراتٌجٌة عررٌااة لمواجهااة التصااعٌ   وعمل

و ااعوراً ومؤسسااات العماال  اإلساارابٌلً الوح ااً ، كمااا ٌنا اا  الاا ول العررٌااة حكومااات
الجااا  والحثٌااث علااى رقاا  ال ااع  الخلسااطٌنً ركاال مقومااات الصاامو  مااأ  عاا  سٌاسااً 
وما ي ومعنوي ، وترجمة القرارات والتوصاٌات الصاا رة عاأ ماؤتمراته  ومنتا ٌاته  
راصوص  ع  ال ع  الخلسطٌنً وانتخاضتل المراركة إلى ررامج عمل وحقابي ملموسة 

 إلسرابٌلٌة ال رسة .، لمواجهة الهجمة ا
 

ناوي عاجل تق ٌ  كاقة م كال الا ع  الماا ي والممأ  ٌحث الحكومات العررٌة على العمل .22
لكخاح ال ع  الخلسطٌنً ، وتوقٌر الماوار  الحزماة قاً مٌزانٌاة  ولهاا ماأ مجال الوقااء 
رالمساااهمات المالٌااة التااً قررتهااا القماا  العررٌااة ، وتكثٌااؾ التحاارك ال رلوماسااً علااى 

ؾ األصع ة ره ؾ ممارسة الضؽط علاى إسارابٌل لحملهاا علاى االمتثاال لقارارات ماتل
ال رعٌة ال ولٌة ، والعمل على التنسٌي ما كاقة المؤسسات اإلنسانٌة لتق ٌ  المساع ات 

 لل ع  الخلسطٌنً .
 

لااى منا اا ة الضاامٌر الحاار للررلمااانٌٌأ قااً كاقااة منحاااء العااال  ع ال ااع  األعضاااءٌحااث  .22
ؤٌ ة للحي الم روع لل ع  الخلسطٌنً ، وٌطالره  رالتحرك قً المحاقل التااذ مواقؾ م

الررلمانٌة اإلقلٌمٌة وال ولٌة مأ مجل الي رمي عا  عالمً ضاؼط ٌجرر إسارابٌل علاى 
 االمتثال لقرارات المجتما ال ولً .

 
ٌعلأ المؤتمر تضامنل ما المناضل العررً عزمً ر ارة قاً مواجهاة اإلجاراءات التاً  .28

 الحكومة اإلسرابٌلٌة ض ه. ااتاذته
 

 01/ مؤ 6القرار 
 

 حول التضامن مع سورية
 

 المؤتمر العاشر لالتحاد البرلماني العربي
 
ٌؤك  ال ع  الحاز  والمسان ة الكاملة لسورٌة قً حقها العا ل قً استعا ة كامل الجاوالأ  .2

ة الساح  ، ، استنا اً إلاى مسا  عملٌا 2922السوري المحتل إلى اط الرارا مأ حزٌراأ 
/ ، والرناااء  338و  626وقاارارات ال اارعٌة ال ولٌااة، وال سااٌما قااراري مجلاا  األمااأ / 

 على ما منجز .
 
ٌؤك  مج  اً رقض كل ماا اتاذتال سالطات االحاتحل اإلسارابٌلً ، ماأ إجاراءات تها ؾ  .6

إلى تؽٌٌر الوضاا القاانونً والطرٌعاً والا ٌمؽراقً للجاوالأ الساوري المحتال ، واعتراار 
راءات اإلساارابٌلٌة لتكاارٌ  سااٌطرتها علٌاال ؼٌاار قانونٌااة والؼٌااة وراطلااة ، وت ااكل اإلجاا
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ارقاً لحتخاقٌات ال ولٌة ولمٌثاي األم  المتحا ة وقراراتهاا ، وال ساٌما قارار مجلا  األماأ 
 53/53  ، وقرار الجمعٌة العامة قً  ورتها الثالثة والامسٌأ رقا   2982)  292رق  

، رضاا  22/26/2982مكاا  علااى مأ قاارار إساارابٌل قااً  ، الااذي 6/26/2998رتااارٌ  
الجوالأ السوري المحتل ؼٌر قانونً والغ وؼٌر ذي مثر قانونً ، وٌ كل انتهاكاً اطٌراً 

   .2982) 292لقرار مجل  األمأ رق  
 
ٌثملأ عالٌاً الموقؾ العررً رالتضامأ الكامل ماا ساورٌة ولرنااأ ، والوقاوؾ معهماا قاً  .3

والته ٌااا ات اإلسااارابٌلٌة المساااتمرة ضااا هما ، واعتراااار مي اعتااا اء مواجهااة االعتااا اءات 
 علٌهما اعت اء على األمة العررٌة .

 
ٌاا ع  صاامو  المااواطنٌأ العاار  قااً الجااوالأ السااوري المحتاال ، وٌؤكاا  الوقااوؾ إلااى  .2

جانره  قً تص ٌه  لححتحل اإلسرابٌلً وممارسااتل القمعٌاة ، وإصاراره  علاى التمساك 
، 2929لسورٌة ، وٌطال  رضرورة تطرٌي اتخاقٌة جنٌؾ الرارعة لعا  رأرضه  وهوٌته  ا

 على مواطنً الجوالأ العررً السوري المحتل .
 
ٌ    على التمسك رقرارات ال رعٌة ال ولٌة التً تقضاً رعا   االعتاراؾ راأي موضااع  .5

اًء تنج  عأ الن اط االستٌطانً اإلسرابٌلً قً األراضً العررٌاة المحتلاة ، راعترااره إجار
ؼٌر م اروع ال ٌرتا  حقااً وال ٌن اا التزامااً ، وٌعترار مأ إقاماة مساتوطنات ، واساتق ا  
مسااتوطنٌأ إلٌهااا ، ٌ ااكل ارقاااً اطٌااراً التخاقٌااات جنٌااؾ ، وجرٌمااة حاار  وققاااً للملحااي 
األول لهااذه االتخاقٌااات ، وانتهاكاااً ألساا  عملٌااة السااح  ، ممااا ٌحاات  وقااؾ كاقااة األن ااطة 

 جوالأ السوري المحتل ، واألراضً العررٌة المحتلة .االستٌطانٌة قً ال
 
ٌاا ٌأ سٌاسااة الحكومااة اإلساارابٌلٌة التااً  ماارت عملٌااة السااح  ، وم ت إلااى التصااعٌ   .2

المسااتمر للتااوتر قااً المنطقااة . وٌاا عو المجتمااا الاا ولً، وااصااة راعٌااً مااؤتمر م رٌاا  
ات األماا  المتحاا ة للسااح  ، واالتحااا  األورورااً ، إلااى حماال إساارابٌل علااى تطرٌااي قاارار

المتعلقة راالنسحا  اإلسرابٌلً التا  مأ الجوالأ العرراً الساوري وماأ جمٌاا األراضاً 
 . 2922العررٌة المحتلة ، إلى اط الرارا مأ حزٌراأ 

 
 

 01/ مؤ 7القرار 
 

 حول لبنان
 

 المؤتمر العاشر لالتحاد البرلماني العربي
 
  وراتل السارقة حول لرناأ ،إذ ٌذكر رالقرارات الصا رة عأ االتحا  قً  
  
ٌ ٌأ استمرار احتحل إسرابٌل لمزارع  رعا ومراضً رل ة كخر  ورا قً الجنو  اللرناانً  .2

اللرنانٌاة ، وٌعتررهاا انتهاكااً  لاجاواء، وٌ ج  االنتهاكات الجوٌة اإلسرابٌلٌة المتواصالة 
 عو إلاى  عا  لرنااأ قاً صارااً لمٌثاي األم  المتح ة ، ٌها   األماأ والسال  الا ولٌٌأ ، وٌا

 قً روأ مي تأوٌل مو تخسٌر . 265مطالرتل رتنخٌذ قرار مجل  األمأ ال ولً رق  
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ٌوجل التحٌة واإلكرار إلى الرهابأ اللرنانٌٌأ المحتجزٌأ قً سجوأ الع و الصهٌونً  اال  .6
قلسطٌأ المحتلة ، وٌ ٌأ استمرار احتجازه  قً ظروؾ ؼٌر إنسانٌة ، واعتراره  موراي 

ساومة ، وٌطال  المؤسسات ال ولٌة اإلنساانٌة واألما  المتحا ة رالتا ال لخاك اسار هاؤالء م
 المعتقلٌأ وك ؾ مصٌر المخقو ٌأ منه  .

 
ٌاا ٌأ الته ٌاا ات الصااهٌونٌة للرناااأ ، وٌعتراار المقاومااة الوطنٌااة اللرنانٌااة ظاااهرة مجٌاا ة  .3

مٌااا األراضااً وم اارقة قااً النضااال العررااً ٌنرؽااً  عمهااا حتااى إزالااة االحااتحل مااأ ج
اللرنانٌة التً ال تزال محتلة ، كما ٌرقض الماؤتمر كال المحااوالت الصاهٌونٌة للاررط راٌأ 

، ألأ  6002المقاومة اللرنانٌة ورٌأ تا اعٌات محا اث الحاا ي ع ار ماأ مٌلاول / سارتمرر 
 مقاومة ال ع  اللرنانً هً استا ا  لحي ال قاع ال رعً ض  االحتحل المستمر .

 
 ول العررٌة ، اإلسراع قً الوقاء رالتزاماتها المالٌة المقاررة للرنااأ قاً القما  ٌطل  إلى ال .2

العررٌااة ، مااأ مجاال إزالااة آثااار االحااتحل قااً جنوراال ، ررناااء مااا تهاا   مااأ منااازل ومراقااي 
صحٌة ، وترروٌة ورنى تحتٌة ، وإعا ة تنمٌة القرى التً تضررت جراء االحتحل وإزالة 

 تحل اإلسرابٌلً .األلؽا  التً زرعها االح
 
ٌ ع  وٌؤٌ  تحز  المسارٌأ اللرنانً والسوري ا مة للمصلحة اللرنانٌة والسورٌة والعررٌة  .5

 الم تركة .
 
ٌ عو إلى ت كٌل محكمة جنابٌة  ولٌة لمحاكماة مجرماً الحار  الصاهاٌنة الاذٌأ ارتكراوا  .2

للرنااأ عاأ  مجزرة قانا وسابر المجازر األاارى ، وإجراار إسارابٌل علاى  قاا تعوٌضاات
 واالعت اء علٌل لسنوات طوٌلة . راحتحللالتً سررتها لل  األضرار

 
ٌ عو الررلمانات العررٌة التً ل  تس  ممثلٌها قً اللجنة الررلمانٌة العررٌة لك اؾ الحقاابي  .2

قً تسمٌة مأ ٌمثلها قاً  اإلسراعالمتعلقة رالجراب  اإلسرابٌلٌة ض  الم نٌٌأ العر  ، إلى 
 والثقاقٌة . اإلعحمٌةعملها ما مؤسسات الرمي العا  العررً  إطارل وتوسٌا اللجنة لتخعٌ

 
 

 01/ مؤ 8القرار 
 

 حول العراق والكويت
 
 المؤتمر العاشر لالتحاد البرلماني العربي 
  
ٌؤك  مساان تل التاماة الحتارا  وحا ة العاراي مرضااً و اعراً ، والتمساك راساتقحلل وساٌا تل  .2

وٌؤكا  الماؤتمر مٌضااً مساان تل الكاملاة  .ال قً  اؤونل ال االٌاة وممنل الوطنً وع   الت 
واحترامل لسٌا ة  ولة الكوٌت واستقحلها ووح ة مراضاٌها، وٌعلاأ رقضال ألي تا ال قاً 

  ؤونها ال االٌة وألي ته ٌ  لح و ها .
 
و ؼٌره  ما جاء قً قرارات  أٌؤك  المؤتمر رالنسرة لقضٌة األسرى و المخقو ٌأ الكوٌتٌٌ .6

ًً للجاااراح و تعزٌااازاً للتضاااامأ م جاااال  االتحاااا  و مؤتمراتااال الساااارقة ، و ذلاااك تضااامٌ اً
 العررً. 
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الررٌطاانً المتكارر علاى العاراي وٌؤٌا  حاي  – األمرٌكاًالجاوي  االعت اءٌ ٌأ المؤتمر  .3
 العراي قً التعوٌض عأ اسابره الر رٌة والما ٌة .

 
ل ؼٌاار ال اارعٌتٌأ وٌطالاا  ٌاارقض رقااوة منطقتااً حظاار الطٌااراأ  اامالً العااراي وجنوراا .2

 رإلؽابهما ، وٌ ع  موقؾ العراي رالتص ي ألي انتهاك لسٌا تل وحرمة مجوابل .
 
ٌطالاا  ررقااا الحصااار المخااروض علااى العااراي قااوراً ، وٌاا عو قمااة رٌااروت العررٌااة إلااى  .5

 المطالرة رذلك .
 
 

 01/ مؤ 9القرار 
 

 حول مساندة الجماهيرية العربية الليبية
 
 شر لالتحاد البرلماني العربي المؤتمر العا 
 
 ٌؤك  قراراتل السارقة قً مسان ة الجماهٌرٌة العررٌة اللٌرٌة ال قٌقة . .2
 
هااا مااا م ااكلة ٌٌ ااٌ  رااالموقؾ المراا بً والعملااً الااذي اتاذتاال القٌااا ة اللٌرٌااة قااً تعاط .6

 لوكررً.
 
ت إلى رقا الحظار المخاروض علاى الجماهٌرٌاة رصاورة نهابٌاة رعا  مأ موقا رقوة  ٌ عو .3

 الجماهٌرٌة رالتزاماتها كاملة.
 
ٌ ع  حاي الجماهٌرٌاة راالتعوٌض العاا ل عماا لحقهاا ماأ اساابر ما ٌاة ومعنوٌاة جاراء  .2

 الحظر الذي قرض علٌها سنوات طوٌلة .
 

 01/ مؤ 01القرار رقم 
 

 حول السودان
 

 المؤتمر العاشر لالتحاد البرلماني العربي
 
 
 اأ ال ااقٌي ضاا  جمٌااا األاطااار ٌعاار  المااؤتمر عااأ تضااامنل الكاماال مااا السااو -2

والته ٌ ات التً تسته ؾ وجو ه الحضاري وثرواتال ، وٌعترار مي عا واأ علاى الساو اأ 
 رها.ساعت اء على األمة العررٌة رأ

 
ٌؤك  المؤتمر  عمل لوح ة السو اأ ، مرضاً و اعراً ، وٌعلاأ رقضال ألي تا ال قاً  -6

 ات ال ع  السو انً. ؤونل ال االٌة ، كما ٌؤك  احترامل ومسان تل لاٌار
 
 ٌرارك المؤتمر الجهو  المرذولة قً ال اال والاارج قً مجالً الوقاي والسح . -3
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ٌؤكاا  المااؤتمر قاارار جامعااة الاا ول العررٌااة الااااص راا ع  صاان وي تنمٌااة المناااطي  -2
 المتأثرة رالحر .

 
 

  01/ مؤ 00القرار 
 

 حول الجزر اإلماراتية الثالث
 
 برلماني العربيال دالمؤتمر العاشر لالتحا 
 

ٌؤٌ  المؤتمر سٌا ة  ولة اإلمارات العررٌة المتح ة ال قٌقة على جزرها المحتلاة الاثحث  .2
)طن  الكررى و طن  الصؽرى و مرو موسى  ، وٌؤك  جمٌا اإلجراءات التاً اتااذتها 

 الستعا ة جزرها.
 

الجازر  ٌ عو جمهورٌة إٌراأ اإلسحمٌة إلى قراول  عاوة اإلماارات السالمٌة لحال قضاٌة .6
عأ طرٌي المخاوضات المرا رة وقي ج ول زمنً مح   ، مو إحالة القضٌة إلى محكمة 

 الع ل ال ولٌة.
 

ٌاا عو األمانااة العامااة لحتحااا  الررلمااانً العررااً إلااى السااعً لعقاا  ناا وة حااول موضااوع  .3
 ، رالتنسٌي ما المجل  الوطنً االتحا ي  6006الجزر الثحث احل عا  

 
 

 01 / مؤ02القرار رقم 
 

 حول قضية  سبته ومليلية والجزر الجعفرية
 

 المؤتمر العاشر لالتحاد البرلماني العربي
 
ٌؤك  قرارات مجالسل ومؤتمراتل السارقة ال اعمة لموقاؾ المملكاة المؽررٌاة وٌجا   مساان تل  

أ التامة وال املة للجهو  التً ترذلها المملكة المؽررٌة قً سرٌل استرجاع الم ٌنتٌأ المؽررٌتٌ
محتلتاٌأ والجازر الجعخرٌاة. وٌطالا  الماؤتمر الحكوماة اإلسارانٌة الا اول قاً مخاوضااات ال

مرا رة ما المؽر  لحل هذه القضاٌة سالمٌاً والتجااو  ماا المقتارح الاذي ساري مأ تقا   رال 
جحلة المؽخور لل الملاك الحساأ الثاانً والراماً إلاى تكاوٌأ الٌاة إسارانٌة مؽررٌاة م اتركة 

سالمً لهاذه القضاٌة ٌكاوأ ماأ  اأنل إعاا ة الحقاوي ال ارعٌة الثارتاة للتخكٌر قً حل عا ل و
 للمملكة المؽررٌة قً هاتٌأ الم ٌنتٌأ السلٌرتٌأ.
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 01/ مؤ 01القرار رقم 

 
 حول الصومال

 
 البرلماني العربي دالمؤتمر العاشر لالتحا

 
 تاال مرضاااً إلااى الصااومال ال ااقٌي ، و ٌؤكاا   عماال لوح االسااتقرارٌرحاا  المااؤتمر رعااو ة  -2

 و عراً ، وٌ عو إلى استكمال المصالحة الوطنٌة رٌأ ماتلؾ الخصابل الصومالٌة.
 
ٌ عو الحكومات العررٌة إلى  ع  الصومال قً إعا ة رناء مؤسسات ال ولة  والرنى التحتٌة  -6

المنهارة ، و ٌحث هذه الحكومات على  قا مسااهماتها قاً صان وي  عا  الصاومال الاذي 
 رٌة قً عماأ.قررتل القمة العر

 
 

 01/ مؤ 04القرار رقم 
 

 منطقة خالية من األسلحة النووية حول جعل منطقة الشرق األوسط
 

 المؤتمر العاشر لالتحاد البرلماني العربي
  

ٌ عو المؤتمر إلى جعل منطقة ال ري األوسط منطقة االٌة ماأ األسالحة النووٌاة وجمٌاا 
الراقض للتوقٌا على اتخاقٌة مناا إنت اار األسالحة مسلحة ال مار ال امل ، وٌ ٌأ موقؾ إسرابٌل 

النووٌة وإاضاع من آتها النووٌة لرقارة الوكالة ال ولٌة للطاقة الذرٌة ، وٌ عو المجتماا الا ولً 
 إلى الضؽط على إسرابٌل لتوقٌا هذه المعاه ة.

 
 01/ مؤ 05القرار رقم 

 

 األفريقي –حول التضامن العربي 
 

 البرلماني العربي المؤتمر العاشر لالتحاد
 
一-  ، ٌؤكا  الماؤتمر تمساكل رالتضاامأ العرراً اإلقرٌقاً قاً القضااٌا ذات المصاٌر الم اترك

ومسان تل للمساعً الحمٌ ة القابمة مأ مجل إاما  نار الختنة رٌأ األ قاء األقارقة قاً ظال 
 احترا  وح ة ال عو  وسٌا تها الوطنٌة وسحمة ح و ها.

二- قات التعاوأ القابمة رٌأ الررلمانٌٌأ العار  واألقارقاة ، ٌؤك  المجل  ضرورة تعزٌز عح
اإلقرٌقااً ، تنخٌااذاً لمقااررات مااؤتمرات هااذا  –وتاا عٌ  مسااٌرة الحااوار الررلمااانً العررااً 

  .6000  وتون  )2992  وعماأ )2996الحوار قً  م ي )
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 01/ مؤ 06القرار رقم 

 
 حول البرلمان العربي الموحد

 
 حاد البرلماني العربيالمؤتمر العاشر لالت

 
مؤك اً مأ إقامة الررلماأ العررً الموح  هو م روع رالػ األهمٌة ٌرترط ره ؾ قومً كرٌر و  -

 عزٌز مجما علٌل العر  قً ممصاره  كاقة ، وهو تحقٌي الوح ة العررٌة ال املة.
 

ل عمال م ركاً مأ تحقٌي الررلماأ العررً الموح  هو تعرٌار عاأ إرا ة سٌاساٌة  قومٌاة ، ومنا -
ٌتصاال مرا اارة رمهمااات الررلمااانٌٌأ العاار  ألناال ٌ ااكل تجسااٌ اً للساالطة الت اارٌعٌة العررٌااة 

 الواح ة التً هً مح  المرتكزات األساسٌة ل ولة الوح ة المن و ة.
 

آاذاً  رعٌأ االعترار التوصٌات الصا رة عأ الن وات الررلمانٌة العررٌة الاثحث التاً نظمهاا  -
ررً حول موضوع الررلماأ العررً الموح  والتً عق ت علاى التاوالً االتحا  الررلمانً الع

، ومؤكا اً  2999، و رٌاروت عاا   2982، وعمااأ عاا   2983قً كل ماأ : رؽا ا  عاا  
المرا ئ  والمنطلقات المتضامنة قاً القارار الصاا ر عاأ الماؤتمر التاساا لحتحاا  الررلماانً 

حااول  6000ر قااً  ااراط /قرراٌاار/ عااا    المنعقاا  قااً الجزاباا9/ مااؤ69العررااً ) القاارار 
 الررلماأ العررً الموح .

 
ٌاا عو رقااوة إلااى إقامااة الررلماااأ العررااً الموحاا  وإتااااذ جمٌااا المرااا رات و الاطااوات  -2

 السٌاسٌة والت رٌعٌة الحزمة لتحقٌي هذا اله ؾ القومً الكرٌر.
 
 ً الموح .ٌؤك  مج  اً اعترار االتحا  الررلمانً العررً نواة للررلماأ العرر -6
 
ٌحث جمٌاا ال اع  األعضااء قاً االتحاا  علاى صاٌاؼة مقكارهاا و مقترحاتهاا حاول هاذا  -3

الموضااوع اااحل قتاارة ال تتجاااوز السااتة م ااهر رعاا  المااؤتمر الحااالً   لحتحااا  ، وتزوٌاا  
 األمانة العامة لحتحا  رهذه األقكار والمقترحات.

 
ٌاااة ولجناااة ال اااؤوأ السٌاساااٌة ٌااا عو إلاااى عقااا  اجتمااااع م اااترك لكااال ماااأ اللجناااة القانون -2

والررلمانٌااة قااً االتحااا  ل راسااة المقترحااات الااوار ة مااأ ال ااع  ووضااا م ااروع عملااً 
إلقامة الررلماأ الموح  لعرضل على الا ورة القا ماة لمجلا   االتحاا  ، مو علاى الماؤتمر 

 الحا ي ع ر على مرع  تق ٌر.
 
    علاى  البرلماان العربايسامٌة   المواققة مأ حٌث المر م على القٌا  ر راساة إلطاحي  ت -5

االتحاا  الررلماانً العرراً ، وققااا لاها اؾ واالاتصاصاات المنصااوص عنهاا قاً مٌثاااي 
االتحا  ومنظمتل ، على مأ تت   راسة هذا التع ٌل قً االجتماع المقترح للجنة القانونٌة قً 

ساة لمجلا  االتحا  ، وماذ رمي ال اع  الررلمانٌاة األعضااء ، ومأ تعارض علاى مول جل
 االتحا  الررلمانً العررً.

 
ٌ عو جامعة ال ول العررٌة إلى العمل على وضا اتخاقٌة  ولٌة رٌأ ال ول العررٌة مأ مجل  -2

 إقامة الررلماأ العررً الموح  ، رما ال ٌتعارض  ما  ساتٌر ال ول العررٌة.
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 01/ مؤ 07القرار رقم 
 

 حول مكافحة اإلرهاب
 

 البرلماني العربيالمؤتمر العاشر لالتحاد 
 
معرراً عأ قلقل ال  ٌ  ماأ انت اار ظااهرة اإلرهاا  وتصااع ها وتخااق  ماطارهاا  -

 على الصعٌ  العالمً،
ًً ماأ مأ اإلرهاا  ٌ اكل اطاراً جا ٌاً علاى جمٌاا المجتمعاات ٌتمثال قاً   - محذراً

نسااؾ رنااى المجتمااا ومؤسساااتل ، وؼاار  رااذور عاا   االسااتقرار السٌاسااً ، 
لااى مواجهااة م اااكل التنمٌااة ، وته ٌاا  مساا  النظااا  وإضااعاؾ قاا رة الاا ول ع

الاا ٌمقراطً والحرٌااات األساسااٌة للمااواطنٌأ وحقهاا  قااً التعرٌاار عااأ آرابهاا  
 ومعتق اته .

و  إ انتاال كاقااة إلااىكاقااة  ول العااال    اعٌاااً و ،مااذكراً مأ اإلرهااا  ظاااهرة   ولٌااة -
 محاررتل.  

ضاً مر م حي تقرٌر المصٌر مؤك اً مأ االحتحل ٌ كل ذروة اإلرها  ، ومؤك اً مٌ -
لل عو  الذي مك ه مٌثاي األم  المتح ة و رعل حقوي اإلنساأ ومرا ئ القانوأ 

 ال ولً اإلنسانً.
م ٌراً إلى وجو  تراٌأ قً اآلراء حول مخهو  اإلرها  ما ٌؤ ي إلى الط واضح  -

رٌأ األعمال اإلرهارٌة التً تساته ؾ التارٌا  وإثاارة الخوضاى وقتال الما نٌٌأ 
ررٌاااء ورااٌأ النضااال الااوطنً للم ااروع الااذي تمارساال ال ااعو  وحركااات األ

 المقاومة ض  الع واأ واالحتحل.
مؤك اً رقضل لاقكار الااطبة التً تستن  إلٌها جماعات اإلرها  قً كل مكاأ ، والتاً  -

 ال تستقٌ  ما مي  ٌأ سماوي وال تج  تررٌراً قً مٌة نظرٌة قكرٌة إنسانٌة سوٌة،
مأ اإلرها  كظاهرة عالمٌة ٌجا  التصا ي لال رصاورة  ولٌاة جماعٌاة ماأ م   اً على  -

اااحل األماا  المتحاا ة ووقااي مرااا ئ ومساا  تنسااج  مااا مٌثاااي المنظمااة ال ولٌااة وقواعاا  
 القانوأ ال ولً.

 
عا  ت،  2998مااٌو/ -مٌاارقاً  مقارتمؤك اً مأ االتخاقٌة العررٌة لمكاقحاة اإلرهاا  التاً  -

 عاوأ رٌأ ال ول العررٌة قً مكاقحة اإلرها .اطوة على الطرٌي الصحٌح للت

مستذكراً جمٌا القرارات التً ص رت عأ الا ورات الساارقة لمجلا  االتحاا  الررلماانً  -
العررااً ومااؤتمرات االتحااا  راصااوص اإلرهااا  ، ومسااتذكراً مٌضاااً قاارار المااؤتمر 

 ا .حول اإلره استنرولالاام  والتسعٌأ لحتحا  الررلمانً ال ولً المنعق  قً 

ٌعلأ المؤتمر إ انتل ال  ٌ ة لإلرها  رجمٌا م كالل وصوره وممارسااتل ، و ٌا عو إلاى  -2
 تضاقر كل الجهو  لوضا ح  لهذه الظاهرة الاطٌرة ،

 
ٌؤك  إ انتل إلرها  ال ولة الذي تمارسل إسرابٌل قً األراضاً الخلساطٌنٌة ، والجاوالأ  -6

 المحتلة.السوري المحتل ، و ما ترقى مأ األراضً اللرنانٌة 
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ٌ عو إلى عق  مؤتمر  ولً على معلى المستوٌات وتحت م اراؾ األما  المتحا ة لوضاا  -3
على ماتلؾ موجل التعاوأ رٌأ ال ول لمكاقحاة هاذه الظااهرة  واالتخايتعرٌؾ لإلرها  

 التً ال ترترط رأي  ٌأ مو جن  مو لؽة،
 
ٌار مراضاٌها ٌ    على ضارورة التمٌٌاز راٌأ اإلرهاا  ونضاال ال اعو  ماأ مجال تحر -2

 المحتلة واستعا ة حقوقها المؽتصرة وقي المواثٌي والقرارات ال ولٌة،
 
ٌعلأ إ انتل لجمٌا العملٌات اإلرهارٌة التً تاروع المجتمعاات وتها   اساتقرارها  وتوقاا  -5

الضااحاٌا رااٌأ الماا نٌٌأ األررٌاااء ، وٌؤكاا  إ انتاال للعماال اإلرهااارً الااذي اسااته ؾ مرنااى 
ٌااااورك ومرنااااى الرنتاااااؼوأ األمرٌكااااً قااااً وا اااانطأ قااااً التجااااارة ال ولٌااااة قااااً نٌو

22/9/6002. 
 
ٌاارقض ر اا ة اللااوابح الصااا رة عااأ الوالٌااات المتحاا ة  راصااوص المقاومااة الخلسااطٌنٌة  -2

والمقاومة الوطنٌة اللرنانٌة ، واعترار مأ ال مثر قانونً لها ، ألنها تالط األمور رالنسارة 
 عرقلها.للجهو  المرذولة لمكاقحة اإلرها  ال ولً وت

 
ٌعلاأ رقضاال القااطا ألي ته ٌاا ات راسااتا ا  القاوة ضاا  مي  ولااة عررٌاة ، وٌعتراار ذلااك  -2

عاا واناً علااى األمااة العررٌااة كلهااا ومساساااً رااأمأ المنطقااة واسااتقرارها ، مااا ٌتناااقى مااا 
 مه اؾ ومرا ئ مٌثاي األم  المتح ة والقانوأ ال ولً.

 
 سحمً الحنٌؾ.ٌرقض ر  ة مٌضاً الررط رٌأ اإلرها  وال ٌأ اإل -8
 
ٌحذر مأ مؽرة استؽحل إسرابٌل لارعض األحا اث لتررٌار عا وانها وتكارٌ  احتحلهاا ،  -9

 والي موضاع ج ٌ ة قً المنطقة مأ  أنها ته ٌ  األمأ واالستقرار قٌها.
 

ٌاا عو المساابولٌأ عااأ اإلعااح  قااً الااوطأ العررااً إلااى العماال علااى وضااا اسااتراتٌجٌة   -20
ا  ، رمااا قااً ذلااك تخنٌاا  مخاهٌماال المؽلوطااة والتصاا ي عررٌااة إعحمٌااة لمواجهااة اإلرهاا

ال جاع آلثاره السلرٌة ، ره ؾ تحصٌأ المواطأ العررً وررطل رالتعالٌ  ال ٌنٌة السمحة 
كمااا ٌاا عو المنظمااة  ، ورااالقٌ  األاحقٌااة ، والترروٌااة والتأكٌاا  علااى األصااالة العررٌااة.

و  مااأ مجاال التوصاال إلااى منظومااة العررٌااة للتررٌااة والثقاقااة والعلااو  إلااى المرااا رة رجهاا
ترروٌااة محبمااة لمتطلرااات التصاا ي للظاااهرة اإلرهارٌااة توضااا تحاات تصاارؾ الاا ول 

 العررٌة لحستخا ة منها قً مناهجها التعلٌمٌة على النحو الذي تراه محبماً.

 
ٌ عو إلى قتح را  الحوار راٌأ الحضاارات و الثقاقاات لن ار روح المحراة و التعااوأ و  -22

و محاولة إٌجا  الحلول العا لة للم اكل ال ابكة التً ساهمت قً  ع  قاوى  الم اركة ،
رمسها قضاٌة الساح  قاً ال اري األوساط ، إضااقة إلاى المسااهمة قاً  علىو ،اإلرها 

 تق ٌ  ال ع  الما ي و الخنً لمكاقحة الخقر و التالؾ قً  ول العال  النامً.
 

اجهة الحماحت اإلعحمٌاة الجاابرة وتخنٌا  ٌ عو إلى ترنً إستراتٌجٌة عررٌة إعحمٌة لمو -26
مخاهٌمهااا المؽلوطااة والتصاا ي لهااا والاا قاع عااأ قضاااٌا األمااة العررٌااة وحقوقهااا رلؽااة 

 عصرٌة  ٌخهمها الرمي العا  العالمً. 
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 01/مؤ08القرار 

 
 حول هجرة األدمغة العربية

 
 المؤتمر العاشر لالتحاد البرلماني العربي

 
العررٌاة تمثال جرحااً نازقااً ٌاثاأ الجسا  العرراً ، وتقاؾ حااجزاً  معترراً مأ هجرة األ مؽاة -

كرٌراً قً طرٌي التنمٌة العررٌة ماأ ااحل اساتنزاقها للعامال الر اري الاذي ٌ اكل العنصار 
األثمأ واألكثر مهمٌة رٌأ العناصر الضارورٌة لتحقٌاي تنمٌاة حقٌقٌاة متٌناة األسا  ، قارلاة 

 للتطور واالستمرار.
 

ار هااذه الظاااهرة ٌااؤ ي إلااى نتااابج ساالرٌة كثٌاارة علااى اقتصااا ٌات الرلاا اأ مأ اسااتمر ماا ركاً  -
 العررٌة، مأ مهمها :

 

  ًضٌاع الجهو  والطاقاات اإلنتاجٌاة والعلمٌاة لهاذه العقاول العررٌاة التا
تص  قً  راٌٌأ الرل اأ الؽررٌاة وحرمااأ عملٌاة التنمٌاة العررٌاة ماأ 

ة والتاطٌط والرحاث هذه العقول قً مجاالت االقتصا  والتعلٌ  والصح
 العلمً والتقانة.

   ٌتر ٌ  الموار  اإلنسانٌة والمالٌة العررٌاة التاً منخقات قاً تعلاٌ  وتا ر
 الكخاءات التً تحصل علٌها الرل اأ الؽررٌة  وأ مقارل.

  ضعؾ وت هور اإلنتااج العلماً والرحثاً قاً الرلا اأ العررٌاة رالمقارناة
 لرل اأ الؽررٌة.ما اإلنتاج العلمً للعر  المهاجرٌأ قً ا

 
 هجرة األ مؽة تنج  عأ جملة مأ األسرا  ال اقعة والجاذرة مأ مهمها : واعٌاً مأ -

ضعؾ مو انع ا  الق رة على استٌعا  مصحا  الكخاءات الذٌأ ٌج وأ منخساه  إماا  ) م   
 عاطلٌأ عأ العمل مو ال ٌج وأ عمحً ٌناس  ااتصاصاته  قً رل انه .

 ألصحا  الكخاءات. ضعؾ المر و  الما ي )   

انع ا  التوازأ قً النظا  التعلٌمً ، مو قق اأ االرتراط رٌأ منظمة التعلٌ  وم ارٌا  )ج  
 التنمٌة.

التاااً تعتاااري التجاااار   واإل اااكاالتعااا   االساااتقرار السٌاساااً مو االجتمااااعً  )    
ال ٌمقراطٌة العررٌة والتً تاؤ ي قاً رعاض األحٌااأ إلاى  اعور رعاض مصاحا  

رالؽررة قً موطانه  ، مو تضطره  إلى الهجرة سعٌاً وراء ظروؾ مكثر الاررات 
 حرٌة ومكثر استقرارا.

عوامل مارى ت قا مصحا  الاررات إلى الهجرة كالرٌروقراطٌة اإل ارٌة ومنظمة  )ه  
الا مااة الم نٌااة ورعااض الت اارٌعات والتعهاا ات و الكخاااالت المالٌااة التااً تررااك 

 را  عابلٌة مو  اصٌة قر ٌة.مصحا  الاررات ، إلى جان  مس
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اإلؼراءات الما ٌة والعلمٌة الكرٌرة التً تقا مها الا ول الجاذراة للهجارة ألصاحا   ) و  
 الكخاءات العررٌة.

 
ٌؤك  ضرورة إٌحء هاذه الم اكلة األهمٌاة التاً تساتحقها ماأ جانا  الحكوماات  -2

 مٌة قً الرل اأ العررٌة كاقة.لوالمؤسسات االقتصا ٌة والع

ى إجراء مساح  اامل للكخااءات العررٌاة المهااجرة رها ؾ التعارؾ علاى ٌ عو إل -6
 حجمها ومواقعها ومٌا ٌأ ااتصاصها وارتراطاتها وظروؾ عملها.

ٌحث الحكومات العررٌة على صٌاؼة سٌاسة عررٌة مركزٌة للقوى العاملة على  -3
مسااا  تكاماال القااوى العاملااة العررٌااة رحٌااث تمكااأ الاا ول العررٌااة التااً تواجاال 

اقات قاً مجاال القاوى العاملاة ماأ الاتالص ماأ قوابضاها ، وتتاٌح للرلا اأ ااتن
 العررٌة األارى التً تواجل عجزاً قً هذا المٌ اأ مأ س  العجز ل ٌها.

ٌؤك  ضارورة وضاا الرارامج الوطنٌاة لمواجهاة هجارة العقاول وإن ااء مراكاز  -2
ة المعنٌااة للرحااوث التنموٌااة والعلمٌااة والتعاااوأ مااا الهٌبااات ال ولٌااة واإلقلٌمٌاا

إلص ار الوثابي واألنظمة التً تنظ  موضاع المهاجرٌأ مأ العلمااء ومصاحا  
 الكخاءات.

مصاحا   الساتٌعا ٌحث الحكومات العررٌاة علاى تكاوٌأ الجمعٌاات والاروارط  -5
إزالة جمٌا العوابي التً تعٌي ررط ه  رأوطانه  والكخاءات المهاجرة مأ رل انها 

ٌر إجراءات عو ته  إلى موطانه  للم اركة قاً ، ومنحه  الحواقز الما ٌة وتٌس
 عملٌة التنمٌة والتح ٌث.

ٌ عو إلى تنظٌ  مؤتمرات للمؽتررٌأ العر  وطل  مساع ته  واراراته  ساواء  -2
 قً مٌ اأ نقل التكنولوجٌا مو الم اركة قً تنخٌذ الم روعات.

ٌاة ٌ عو مٌضاً إلى التعاوأ ما منظمة الٌونسكو إلقامة م اروعات ومراكاز علم -2
قً الرل اأ العررٌاة لتكاوٌأ كاا رات وكخااءات عررٌاة واجتاذا  العقاول العررٌاة 
 المهاجرة لإل راؾ على هذه المراكز واإلسها  المرا ر قً معمالها ومن طتها.

 

 01/مؤ09القرار 
 

 والمحاكم الدستورية العربية : حول التعاون بين البرلمانات والمجالس العربية
 
اجتمااع م اترك راٌأ الساا ة رؤسااء الررلماناات والمجاال  العررٌاة  ٌ عو  المؤتمر إلى عق  -

والسا ة رؤساء المحاك  ال ستورٌة قً الرلا اأ العررٌاة لرحاث سارل التعااوأ واقاماة عحقاات 
 تنسٌي رٌأ المؤسسات الت رٌعٌة ومجهزة القضاء ال ستوري قً الوطأ العررً.
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 01/مؤ21القرار 
 

 المرأة  نحول توصيات لجنة شؤو
  
 
الصاا رة عاأ اجتماعاات لجناة المارمة قاً الماؤتمر التاساا لحتحاا   تالتأكٌ  على القارارا .2

و التوصاٌات الصاا رة عاأ  تالررلمانً العررً الذي انعقا  قاً الجزابار و كاذلك القارارا
 جمٌا اجتماعات اللجنة .

رجال تجسٌ  وتأكٌ  ال عوة للعمل على إزالاة رعاض مظااهر عا   المسااواة راٌأ المارمة وال .6
الناجمة عأ التراكمات التارٌاٌة الطوٌلة والعمل على النهوض رالمرمة قً جمٌا المٌا ٌأ 
وقتح المجال مما  المرمة للمساهمة قً قاوة العمال وتنمٌاة المارمة و ااصاة المارمة الرٌخٌاة 

 و ع  م اركة المرمة قً رس  السٌاسات الوطنٌة لتحقٌي تنمٌة مست امة.
المرمة العررٌة قً االتحا  رما ٌضمأ موساا م ااركة قٌهاا وإقارار التخكٌر قً هٌكلٌة لجنة  .3

  ورٌة اجتماعاتها.
تمكٌأ اللجنة مأ تق ٌ  تقرٌر سنوي  امل مما  مجل  االتحا  تعرض قٌل منجزات اللجنة  .2

 احل العا  وكذلك ررامجها واطتها المستقرلٌة إلٌجا  ال ع  الكاقً إلنجازها.
ة قً االتحا  الررلمانً العررً قً منظماة المارمة العررٌاة رحث طرٌقة مساهمة لجنة المرم .5

 رع  إقرار النظا  ال االً لهذه األاٌرة واعتما ها ضمأ هٌاكل جامعة ال ول العررٌة.
مراركة المرا رة رالحوار رٌأ الررلمانٌاات األورورٌاات والعررٌاات المتوساطٌات قاً إطاار  .2

 لررلمانٌات حول هذا الموضوع.ال راكة األورومتوسطٌة والعمل على عق  لقاء ل
العمل على إ راك لجنة المرمة العررٌة المنرثقاة عاأ االتحاا  الررلماانً العرراً قاً جمٌاا  .2

اللقاءات والمؤتمرات التً تعق  قً إطار االتحا  الررلمانً الا ولً واإلقرٌقاً واإلساحمً 
 رورً.وكذلك قً مؤتمرات الحوار الررلمانً العررً / اإلقرٌقً والعررً األو

قتح صخحة ااصة للجنة المرمة على موقا االتحا  الررلمانً العررً قً  ركة االنترنٌات،  .8
وذلك لتمكٌأ الررلمانٌات العررٌات ماأ التواصال والتااطا  وتراا ل الارارات والتجاار  

 والتعرٌؾ رقضاٌا المرمة ومرا رات االتحا  قً سرٌل النهوض رها.
ة ر كل قعال قً المرا رة التضامنٌة قً الٌو  العالمً  عوة الررلمانٌات العررٌات للمساهم .9

وذلك تضامناً ماا ال اع  الخلساطٌنً و عمااً للقماة العررٌاة المزماا  –مار   8 –للمرمة 
 عق ها قً العاصمة اللرنانٌة رٌروت.

 راط مأ كل عاا   –تج ٌ  التأكٌ  على االحتخال رٌو  المرمة العررٌة قً األول مأ قرراٌر  .20
لمجل  االتحا  الررلمانً العررً والعمال علاى القٌاا   35ار الصا ر عأ ال ورة وققاً للقر

 رمرا رات قً إطار الررلمانات العررٌة  عماً للنهوض رالمرمة العررٌة.
التواصل رٌأ لجنة المرمة قً االتحا  الررلمانً العرراً والمنظماات ال ولٌاة المهتماة  ٌؤك  .22

 رقضاٌا المرمة والتنمٌة الر رٌة.
الاا ور الرٌااا ي للسااٌ ات الررلمانٌااات العررٌااات واعترااارهأ طلٌعااة الماارمة العررٌااة   ٌؤكاا .26

 المسؤولة والعاملة قً الحقل العا .
والعماال علااى تكاارٌ  جمٌااا  6003إلعاا ا  الحتخالٌااة ٌااو  الماارمة العررٌااة للعااا  ٌطالاا  را .23

 الررلمانٌات العررٌات كراب ات للم اركة السٌاسٌة.
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 01/مؤ20القرار 
 

 توصيات اجتماع السادة الوزراء المكلفين بالعالقات مع المجالس في الحكومات العربية  حول
 

المواققة على التوصٌات التً تضمنها تقرٌر االجتماع األول للسا ة الوزراء المكلخٌأ رالعحقات 
 ما المجال  قً الحكومات العررٌة والذي ٌتضمأ القرارات اآلتٌة:

 
ً وجههااا االتحااا  الررلمااانً العررااً إلااى الااوزراء المكلخااٌأ ٌااثمأ االجتماااع الاا عوة التاا .2

رالعحقات ما الررلمانات والمجال  العررٌة ، وٌعتررونها اطوة هامة على طرٌي التنسٌي 
 رٌأ مؤسسات العمل العررً الم ترك.

ٌؤك  االجتماع ضرورة استمرار الت اور رٌأ الوزراء مأ مجل رلورة مقكار ملموسة حول  .6
 وأ والتنسٌي رٌأ المؤسسات العررٌة المعنٌة.آلٌة التعا

ٌعاار  االجتماااع عااأ ال ااكر والتقاا ٌر للاا عوة الموجهااة مااأ سااٌا ة الااوزٌر كمااال ال اااذلً   .3
وزٌاار  ااؤوأ مجلسااً ال ااع  وال ااورى قااً جمهورٌااة مصاار العررٌااة ، لعقاا  اجتماااع 

جتماااع للااوزراء المعنٌااٌأ قااً كاال الاا ول العررٌااة قااً القاااهرة ، علااى مأ ٌحاا   موعاا  اال
 رالت اور قٌما رٌنه .

 
 01/مؤ22القرار 

 
 حول توصيات الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة الكبرى 

 
و قا مسٌرة التكامل االقتصا ي  الرؤٌة الررلمانٌة لتخعٌل السوي العررٌة الم تركة المواققة على

 التً ور ت قً القرارات التالٌة: العررً
 

 ماني العربي :إن مؤتمر االتحاد البرل
 

  إذ ٌستذكر القرارات الصا رة عأ مؤتمرات االتحاا  الررلماانً العرراً مناذ الماؤتمر الساارا
، و ورات مجل  االتحاا  الررلماانً ماأ الحا ٌاة والثحثاٌأ وحتاى  2992رالقاهرة قً عا  

الم اترك اآلأ، والها قة جمٌعها إلى توقٌر المسان ة الررلمانٌة ال عرٌة لتخعٌل العمل العرراً 
و قا مسٌرة التكامل االقتصا ي العررً وإاراج م روع السوي العررٌة الم تركة إلى حٌز 

 الوجو ، 
 

  (وإذ ٌرص  رارتٌاح ما ص ر عأ القمة العررٌة التً عق ت قً عماأ راألر أ قً الخترة مأ
  مأ قرارات هامة ل ع  العمل االقتصا ي العررً الم ترك  6002آذار / مار   62-68
 قااا مسااٌرتل علااى مسااتوى منطقااة التجااارة الحاارة العررٌااة الكراارى راعترارهااا تمثاال إحاا ى و

 الركابز الربٌسٌة لمسٌرة التكامل االقتصا ي العررً ، 
 

  وإذ ٌ ااٌر إلااى القاارارات الصااا رة عااأ المجلاا  االقتصااا ي واالجتماااعً لجامعااة الاا ول
رارات قمة عماأ العررٌاة   ، والرامٌة لوضا ق 23/9/6002-20) 28العررٌة قً  ورتل 

الم اار إلٌهااا موضااا التنخٌااذ لاا قا مسااٌرة التكاماال االقتصااا ي العررااً علااى مسااتوى منطقااة 
 التجارة الحرة العررٌة الكررى ، 

 



 24 

  ًوإذ ٌنظر رارتٌاح إلى ما معلنت عنل كل مأ سورٌة والعراي ولٌرٌا ومصر ، األعضااء قا
قٌة ومجل  الوح ة االقتصاا ٌة العررٌاة ، عاأ السوي العررٌة الم تركة القابمة قً نطاي اتخا

 عزمها التنخٌذ الخوري الحكا  هذه السوي ، وانضما   ولة قلسطٌأ إلى اتخاقٌة السوي، 
 

  وإذ ٌأاذ قً االعترار ما تحقي مأ انجااز علاى طرٌاي إقاماة منطقاة التجاارة الحارة العررٌاة
التاخٌض الجمركاً ماا ر اٌاة الكررى القابمة قً نطاي جامعة ال ول العررٌة ووصول نس  

 % ، 50السنة الاامسة مأ التنخٌذ إلى 
 

  وإذ ٌنوه إلى انل ال زالت هناك ثمانً  ول عررٌاة لا  تنضا  رعا  إلاى منطقاة التجاارة الحارة
العررٌة الكررى واأ مأ رٌنها ام   ول معضاء قً إتخاقٌة تٌساٌر وتنمٌاة التراا ل التجااري 

 ل  تنض  رع  إلى هذه االتخاقٌة ، رٌأ ال ول العررٌة ، وثحث  ول 
 

  وإذ ٌسجل وجو  رعض السلرٌات التً ت و  التزا  ال ول رالتنخٌذ قً المنطقة ووجو  رعض
 العقرات التً تحول  وأ االلتزا  الكامل رالتنخٌذ ، 

 

  وإذ ٌسااترجا العقراااات والصاااعورات السٌاساااٌة واالقتصااا ٌة والخنٌاااة واإلجرابٌاااة واإل ارٌاااة
عقرات التً تواجل مسٌرة التكامل االقتصا ي العرراً وم ت إلاى تعثار ااروج وؼٌرها مأ ال

 م روع السوي العررٌة الم تركة إلى حٌز الوجو  إلى اآلأ ، 
 

  وإذ ٌلخاات النظاار إلااى التااأثٌرات المحتملااة لمااا ٌاات  اتااااذه مااأ اطااوات للتعاااوأ االقتصااا ي
ع   األطراؾ ، على مسٌرة التكامل العررً سواء على المستوى الثنابً ، مو  رل اإلقلٌمً رت

 االقتصا ي العررً ،
 

  وإذ ٌرق  راهتما  رالػ التطورات ال ولٌة واإلقلٌمٌة المتساارعة ، ورااصاة علاى المساتوٌٌأ
االقتصاااا ي والسٌاساااً ، والتاااً ت اااكل تحااا ٌات كرٌااارة لعالمناااا العرراااً ، ٌتطلااا  التعامااال 

 قتصا ي العررً ، المتكاقا والمتوازأ معها ضرورة قٌا  التكتل اال
 

  وإذ ٌححظ مأ ما ت  تحقٌقل مأ إنجاز حتى اآلأ علاى طرٌاي التكامال االقتصاا ي العرراً هاو
  وأ الطموح العررً ركثٌر وال ٌرقى إلى مستوى التح ٌات التً تواجل امتنا العررٌة ،

 

  ًقاا مساٌرة وإذ ٌؤك  مج  اً على مهمٌة الرؤٌة الررلمانٌة و ور االتحا  الررلمانً العرراً قا 
 التكامل االقتصا ي العررً وإاراج م روع السوي العررٌة الم تركة ، 

 
 يقرر ما يلي :

 
ٌؤك  مج  اً على مأ قٌا  التكتل االقتصا ي العررً هو الاٌاار الوحٌا  مماا  األماة العررٌاة  -2

للتص ي لما ٌواجهها مأ تح ٌات واأ السوي العررٌة الم تركة هً الح  األ نى لما ٌنرؽً 
 أ تصل إلٌل مسٌرة التكامل االقتصا ي العررً .م

كما ٌؤك  على ضرورة تحٌٌ  عملٌة التكامل االقتصا ي العررً ، قً كال مجاالتال وعلاى  -6
ماتلؾ مستوٌاتل ، عأ الاحقات السٌاسٌة رٌأ ال ول العررٌة، وعلاى مهمٌاة ح ا  مساان ة 

 ل ى المستوٌات التنخٌذٌة . سٌاسٌة لهذا التكامل وتوقٌر روح االلتزا  رقراراتل واطواتل
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آذار/ ماار   68-62وٌ ٌ  رالقرارات اإلٌجارٌة الهامة التً اتاذتها قمة عماأ العررٌة )  -3
  لتخعٌل و ع  منطقة التجارة الحرة العررٌة الكررى وتاذلٌل ماا ٌعتارض التطرٌاي  6002

قماة قاً قٌها مأ عقراات ، وٌؤكا  مأ الحاجاة قا  راتات ماساة التاااذ قارار علاى مساتوى ال
موضوع التكامل االقتصا ي العرراً ٌعطاً  قعاة قوٌاة إلااراج م اروع الساوي العررٌاة 
الم تركة إلى حٌز الوجو  ، وٌتطلا إلى مأ ٌص ر عأ القمة العررٌة القا مة والتً سوؾ 

 قراراً قً هذا ال أأ . 6006تعق  قً آذار / مار  
ٌ  منطقااة التجااارة الحاارة ٌعاار  عااأ ارتٌاحاال لمااا تحقااي حتااى االأ مااأ انجاااز علااى صااع -2

العررٌااة الكراارى وٌرحاا  رااالقرارات التااً اتاااذها المجلاا  االقتصااا ي واالجتماااعً قااً 
  لوضااا قاارارات قمااة  6002ت اارٌأ مول / نااوقمرر  23-20 ورتاال الثامنااة والسااتٌأ ) 

  موضااا التنخٌااذ .رهاا ؾ تخعٌاال منطقااة  6002آذار / مااار   68-62عماااأ العررٌااة ) 
عررٌة الكررى وتذلٌل ما ٌعترض طرٌقها ماأ عقراات تمهٌا اً لحنتقاال رهاا التجارة الحرة ال

إلااى المرحلااة التالٌااة قااً ساال  التكاماال ، وهااً مرحلااة االتحااا  الجمركااً وٌهٌاا  رالاا ول 
 العررٌة االلتزا  رهذه القرارات .

وٌرى مأ هذه القرارات كلها تأتً استجارة طٌرة لما ساري مأ موصاى وطالا  رهاا االتحاا   
  ،  2999حزٌااراأ / ٌونٌااو  32القاارارات الصااا رة عااأ اجتماعاتاال ر م ااي ) مااج  قااً

  .6002 راط / قرراٌر 38  ومرو ظرً ) مج 6000 راط /قرراٌر  -9والجزابر ) مؤ 
 

 وٌ ٌر قً هذا الص   رصخة ااصة إلى القرارات التالٌة :
 
 قرار تقلٌص الم ة الزمنٌاة لمنطقاة التجاارة الحارة العررٌاة الكرارى  2)

 سنوات. 2إلى  20مأ 
قاارار إزالااة القٌااو  ؼٌاار الجمركٌااة ) اإل ارٌااة ، والخنٌااة ، المالٌااة ،   6)

 النق ٌة ، الكمٌة .
 قرار تقلٌص االستثناءات  وتقلٌص ع   سلا الرزنامة الزراعٌة .  3)
 قرار م روع قواع  المن أ العررٌة .  2)
 .قرار االنتهاء مأ البحة القواع  اإلجرابٌة آللٌة قض المنازعات   5)
 قرار المعاملة الااصة لل ول األقل نمواً .  2)
قرار  راسة الاطوات الحزمة إلقاماة االتحاا  الجمركاً التاً ت اكل   2)

 المرحلة الثانٌة قً سل  التكامل .
 

ٌرحا  رااإلعحأ الرراااعً الصاا ر عاأ كاال ماأ ساورٌة والعااراي ولٌرٌاا ومصار ر ااأأ  -5
رناءة تاأتً اساتجارة لماا ساري مأ  إقامة منطقة تجارة حرة قورٌة ، راعتراره ٌمثل مرا رة

طال  رل االتحا  الررلمانً العررً لتخعٌل وتسرٌا اطوات التكتال االقتصاا ي وإااراج 
م روع السوي العررٌة الم تركة إلى حٌز الوجو  ومال ٌتأار انطحي هذه السوي رسر  

ماا ع   تواقر إجماع عررً حولها قً الوقت الاراهأ ، وٌارى مأ هاذا اإلعاحأ ٌنساج  
األه اؾ وااللتزامات العررٌة سواء قً نطاي اتخاقٌة الوح ة االقتصاا ٌة العررٌاة وقارار 
إن اء السوي ، مو قً نطااي اتخاقٌاة تٌساٌر وتنمٌاة التراا ل التجااري راٌأ الا ول العررٌاة 
وررنامجها التنخٌذي المتمثل قً إقامة منطقة التجارة الحارة العررٌاة الكرارى التاً تسامح 

تااااذ اطااوات لتحرٌاار التجااارة قٌمااا رٌنهااا تتجاااوز مااا ور  قااً الررنااامج ألعضااابها را
 المذكور . وٌتطلا إلى مأ ٌج  هذا اإلعحأ طرٌقل إلى التنخٌذ قً اقر  وقت .

ٌؤك  على مهمٌة مأ ٌكاوأ م اروع الساوي العررٌاة الم اتركة مختوحااً اماا  كاقاة الا ول  -2
  إلاى اتخااي الساوي لحنضاما  إلٌال ، العررٌة ، وٌ عو الا ول العررٌاة التاً لا  تنضا  رعا

وٌوصااً رضاارورة العماال علااى تحقااً الساالرٌات التااً عطلاات انطااحي هااذا الم ااروع 
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الحٌاااوي المصاااٌري الساااتقطا  وت اااجٌا الااا ول ؼٌااار األطاااراؾ قاااً مجلااا  الوحااا ة 
االقتصااا ٌة العررٌااة لحنضااما  إلااى السااوي مااأ اااحل آلٌااة االنتسااا  التااً م ااار إلٌهااا 

ذي الستبناؾ تطرٌي محكا  هذه السوي ، والتً تراعً ظاروؾ وموضااع الررنامج التنخٌ
 كل  ولة ترؼ  قً االنضما  .

ٌؤك  على مهمٌة االلتازا  راالتخاقٌاات والمواثٌاي التاً تحكا  مساٌرة التكامال االقتصاا ي  -2
العررً وت كل المرجعٌة للعمل االقتصا ي العررً الم ترك ، والعمال علاى تطوٌرهاا، 

ذلك ، لتتواء  ما روح العصار ومتؽٌراتال وماا الواقاا العرراً الاراهأ  إذا تطل  األمر
 ومعطٌاتل .

وٌؤك  مجا  اً  عوتال للا ول العررٌاة التاً لا  تنضا  رعا  إلاى اتخاقٌاة الوحا ة االقتصاا ٌة  -8
العررٌة االنضما  إلى هذه االتخاقٌة مو الم اركة قاً تطوٌرهاا توطباة لحنضاما  إلٌهاا ، 

محبماة ومرناة لعملٌاة التكامال االقتصاا ي العرراً مررمات قاً  ااصة ومنهاا تعترار م اة
نطاااي جامعااة الاا ول العررٌااة ومازالاات مطروحااة للتوقٌااا علٌهااا مااأ قراال جمٌااا الاا ول 

 األعضاء رالجامعة .
ٌهٌ  رال ول العررٌة  ع  منطقة التجارة الحرة العررٌة الكررى ، وٌ عو الا ول التاً لا   -9

نمٌاة التراا ل التجااري راٌأ الا ول العررٌاة مو ررنامجهاا تنضا  رعا  إلاى اتخاقٌاة تٌساٌر وت
التنخٌااذي المتمثاال قااً إقامااة منطقااة التجااارة المااذكورة ، االنضااما  إلٌهمااا واتااااذ كاقااة 

لحنضما  لهذه المنطقاة إلعطااء التكامال االقتصاا ي العرراً الازا   اإلجراءات الحزمة
 المطلو  لتحقٌي مه اقل .

ة قانونٌاة للاررط راٌأ منطقاة التجاارة العررٌاة الكرارى ، ٌؤك  على ضارورة إٌجاا  صاٌؽ -20
القابمة قً نطاي المجل  االقتصا ي واالجتماعً والسوي العررٌة الم تركة القابمة قً 
نطاي اتخاقٌة ومجل  الوح ة االقتصا ٌة العررٌة ، وٌ عو إلى تكثٌؾ التنساٌي والتعااوأ 

 عررً .رٌأ المجلسٌأ لإلسراع راطى التكامل االقتصا ي ال
ٌرح  رأي اتخاقٌات رٌأ ال ول العررٌة ٌكوأ مأ  أنها تعزٌز العمل االقتصا ي العررً  -22

الم ااترك ، وٌؤكاا  مجاا  اً علااى مهمٌااة وضاارورة إٌجااا  آلٌااة لتنسااٌي جهااو  التعاااوأ 
االقتصا ي العررً الموجو ة حالٌاً على الساحة العررٌة  سواء الثنابٌاة مو  ارل اإلقلٌمٌاة 

اؾ لمناااا حااا وث مي تاااأثٌرات سااالرٌة محتملاااة علاااى مساااٌرة التكامااال مو متعااا  ة األطااار
االقتصااا ي العررااً قااً حالااة اسااتمرار عملهااا كجاازر منخصاالة ، وٌؤكاا  كااذلك علااى 
ضارورة مأ ٌظاال العماال االقتصااا ي العررااً الم اترك هااو األصاال والقاعاا ة والمنطلااي 

حة مجار  رواقا  االقتصا ي العررً الموجو ة على السا واعترار ماتلؾ م كال التعاوأ
 تص  قً اله ؾ األسمى ، اال وهو تحقٌي التكامل االقتصا ي العررً .

ٌ ٌ  المؤتمر الررلمانً العا ار راالجهو  الطٌراة التاً ٌراذلها مجلا  الوحا ة االقتصاا ٌة  -26
العررٌة ل قا اطوات التكامل االقتصا ي العررً ورإساهاماتل اإلٌجارٌاة قاً هاذا المجاال 

اتٌجٌة التكامااال االقتصاااا ي العرراااً وررنامجهاااا التنخٌاااذي ، متمثلاااة قاااً إعااا ا  اساااتر
والمصا ي علٌها رقرار مأ مجل  الوح ة االقتصا ٌة العررٌة ، وذلاك قاً  ورة انعقاا ه 
الثالثااة والساارعٌأ ، اسااتجارة لمااا سااري مأ طالاا  راال االتحااا  الررلمااانً العررااً رقااراره 

ٌهٌاا  رااألجهزة المعنٌاة وضااعها الصاا ر عاأ ماؤتمره التاسااا الاذي انعقا  راالجزابر ، و
 موضا التنخٌذ .

ٌعٌ  التأكٌ  مج  اً على ما سري مأ موصى رل ر أأ العمل على تخعٌل  ور هذا المجلا   -23
 و عمل عأ طرٌي إحٌاء قكرة الوح ة االقتصا ٌة كه ؾ مساسً للم روع القومً .

العررٌااة ٌؤكاا  علااى ضاارورة تخعٌاال وتعزٌااز  ور الهٌبااات ؼٌاار الحكومٌااة واالتحااا ات  -22
النوعٌة المتاصصة العاملة تحات مظلاة مجلا  الوحا ة االقتصاا ٌة العررٌاة ، والؽارؾ 
التجارٌة والصناعٌة ، والقطاع الااص ل قا العمل العررً الم ترك ، وٌ عو إلى إتاحة 
موساا الخاارص ممامهاا لحضااطحع را ورها الطرٌعااً قاً  عاا  التنمٌاة العررٌااة ، والعماال 
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هٌبات ومؤسسات رجاال األعماال العار  لا ع  والاي المزٌا   على تعمٌي الروارط رٌأ
 مأ الخرص التجارٌة واالستثمارٌة رٌأ ال ول العررٌة .

ٌعٌاا  التأكٌاا  علااى قراراتاال السااارقة راا عوة الحكومااات العررٌااة للعماال علااى إزالااة كاقااة  -25
المعوقااات التااً تعتاارض طرٌااي التكاماال االقتصااا ي العررااً سااواء كاناات ت اارٌعٌة مو 

مو إجرابٌااة مو قنٌااة وكاقااة القٌااو  التااً تعااوي تنمٌااة الترااا ل التجاااري رااٌأ الاا ول  إ ارٌااة
 العررٌة ألأ استمرار قرض هذه القٌو  ٌلؽً اثر اإلعخاء الجمركً 

إعطااااء الررلماناااات العررٌاااة  وراً ت ااارٌعٌاً ورقارٌااااً قااااعحً قاااً م اااروعات التعااااوأ  -22
المناا  المناسا  لتحقٌاي التكامال  االقتصا ي العررً التً ماأ  اأنها مأ تساه  قاً الاي

 االقتصا ي العررً المن و  .
ٌؤك  علاى مهمٌاة المساان ة ال اعرٌة والررلمانٌاة لموضاوع التكامال االقتصاا ي العرراً،  -22

وضاارورة إثااارة وعااً ال ااعو  العررٌااة لمسااان ة م ااروع السااوي العررٌااة الم ااتركة 
هااذا التكاماال وإاااراج راعترارهااا قضااٌة رقاااء ومصااٌر ، وضاارورة العماال لاا قا مسااٌرة 

 م روع السوي إلى حٌز الوجو  .
 

 وٌعٌ ، قً هذا الص  ، التأكٌ  على ما ٌلً:
 

مهمٌااة الم اااركة ال ااعرٌة قااً اتااااذ القاارارات المصااٌرٌة المتعلقااة رمصاالحة    م )
المواطأ العررً ، وقً مق متها قرارات التكامل االقتصاا ي ، لكاً تتحقاي لا ى 

ٌاة للا قاع عنهاا والتصا ي لمحااوالت التهار  ماأ المواطأ العررً القناعاة الكاق
 تنخٌذ التزاماتها.

 عوة ال ع  الررلمانٌة الوطنٌة  اال االتحا  الررلمانً العررً للقٌا  ر ورها قً     )
متارعااة و قااا اطااوات التكاماال االقتصااا ي العررااً وم ااروع السااوي العررٌااة 

اسا لها، و عوة ال ع  وتحقٌي المسان ة الررلمانٌة والتأٌٌ  ال عرً الو الم تركة
التً ل  ت كل لجاناً ررلمانٌة رهاا لم اروع الساوي العررٌاة الم اتركة، ألأ تراا ر 

 رت كٌل هذه اللجاأ لتق   إسهاماتها قً هذا ال أأ.
ضرورة مأ تراعً ال ول والررلمانات العررٌة ع   وضا مٌة نصوص مو محكا    ج )

التااً تقااو  رإررامهااا ماالخااة قااً الت اارٌعات التااً تقااو  رساانها مو قااً االتخاقٌااات 
المواثٌااي التااً تحكاا  التكاماال االقتصااا ي العررااً، وإجااراء  لنصااوص ومحكااا 

مراجعة  املة للقوانٌأ والت رٌعات التجارٌة والمالٌة والنق ٌة رٌأ ال ول العررٌة 
والعمل على إزالة التناقضات القابماة قٌهاا ، ومأ ٌكاوأ للررلماانٌٌأ العار   ور 

  أأ.قاعل قً هذا ال
تنظٌ  جه  إعحمً متواصل مأ احل اطة إعحمٌة ت ارك قٌها األمانة العاماة     )

لحتحا  الررلماانً العرراً والهٌباة الررلمانٌاة للساوي العررٌاة الم اتركة للتوعٌاة 
والتعرٌؾ رأهمٌة ومزاٌا وقواب  ومحكا  وقواع  و روط كل مأ السوي العررٌاة 

، و عاوة االتحاا  العاا  لؽارؾ التجاارة  الم تركة ومنطقة التجارة الحرة الكررى
والصناعة والزراعة للرح  العررٌة المعناً راالؽرؾ التجارٌاة العررٌاة للم ااركة 
قً هذا الجه  اإلعحماً راعتراار مأ القطااع الاااص هاو المساتخٌ  الربٌساً ماأ 

 عملٌة التكامل سواء على مستوى السوي مو المنطقة .
ر لا ع  وتاوقٌر الاا مات المساان ة للتجاارة ٌؤك  على ضرورة إٌاحء مهمٌاة اكرا  ه )

مثاال النقاال والتااازٌأ واالتصاااالت والمعلومااات والتسااوٌي والتااروٌج والتعربااة 
والتؽلٌؾ وضماأ ابتماأ الصا رات وؼٌرها ماأ الاا مات لحخاز وزٌاا ة حجا  
 التجارة العررٌة الرٌنٌة ، ورالتالً حخز و قا مسٌرة التكامل االقتصا ي العررً.
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راسة إمكانٌة إن ااء مجاال  سالعٌة تعمال قاً مجاال السالا الزراعٌاة والماوا  ٌوصً ر  -28
الاا  الربٌسٌة التً تنتجها ال ول العررٌة ، تض  االتحا ات القطرٌة لمنتجاً ومصا ري 
ومستور ي هذه السلا ، ته ؾ إلاى تنساٌي وتطاوٌر ن ااطات وتقنٌاات إنتاجهاا وترا لهاا 

ها عررٌاااً و ولٌاااً والاا قاع عااأ مصااالحها وتسااوٌقها ومتارعااة تحسااٌأ وتطااوٌر مسااعار
 التجارٌة قٌها .

تثمااٌأ مرااا رة وجهااو  مجلاا  الوحاا ة االقتصااا ٌة العررٌااة لتأسااٌ  ال ااركة العررٌاااة  -29
الم تركة القارضة للتجارة والتسوٌي  حٌث مأ اإلسراع قً إن اء هذه ال ركة مأ  اأنل 

 لعررً .مأ ٌعالج ققرات ع ٌ ة قابمة قً موضاع الترا ل التجاري ا
ضرورة تواقر ال خاقٌة قً القرارات التً تتاذها الحكومات قً كال  ولاة عضاو ساواء  -60

قااً   المنطقااة   مو   السااوي   مااأ اااحل إعااحأ القاارارات الرساامٌة ومواقاااة األجهاازة 
المعنٌااة رالمتارعااة قٌهمااا رهااذه القاارارات ، ورالتعلٌمااات التنخٌذٌااة المحلٌااة التااً تصاا رها 

ا لكً تتمكأ هاذه األجهازة ماأ إجاراء المتارعاة المساتمرة وتقٌاٌ  جهات االاتصاص قٌه
 التطرٌي ونتابجل .

 وٌعٌ  التأكٌ  مج  اً على مهمٌة وضا سٌاسة عررٌة لنقل وتطوٌر التكنولوجٌاا ومساالٌ  -62
الرحث العلمً واستٌعا  التقنٌاات الح ٌثاة واالهتماا  رالرنٌاة المعلوماتٌاة لتحقٌاي  اخاقٌة 

 وقً هذا ال أأ ٌوصً رإن اء جهاز عررً لتطوٌر التكنولوجٌا . المعلومات و قتها ،
وٌؤك  كذلك علاى مهمٌاة تعزٌاز وتعمٌاي التعااوأ راٌأ األقطاار العررٌاة قاً م اروعات  -66

الرنٌة األساسٌة  ، وااصة قً قطاعات النقل والمواصحت واالتصاالت والطاقة ورراط 
ول قاً مجااالت التكنولوجٌااا  اركات الكهررااء والرتارول وتطااوٌر الرحاث العلماً والاا ا

المتق مة ، وٌوصً رإٌحء مهمٌة اكرر للم روعات الم تركة قً المجاالت االستراتٌجٌة 
. 

كمااا ٌؤكاا  مجاا  اً علااى مهمٌااة تطااوٌر المنااا  االسااتثماري العررااً وجعلاال قااً المسااتوى  -63
 ٌة المناق  للمناطي األارى قً العال  سواء مأ حٌث الا مات المالٌة والمصرقٌة والنق

والرنٌة التحتٌة والت رٌعات االقتصا ٌة ، وٌرح  قاً هاذا ال اأأ راالجهو  التاً قاا  رهاا 
مجلاا  الوحاا ة االقتصااا ٌة العررٌااة لتطااوٌر االتخاقٌااات الم ااجعة علااى االسااتثمار مثاال 
اتخاقٌة تجن  االز واج الضرٌرً ومنا التهار  ماأ الضاراب  راٌأ  ول مجلا  الوحا ة 

خاقٌة التعاوأ قً تحصٌل الضراب  ، واتخاقٌاة اساتثمار رؤو  االقتصا ٌة العررٌة ، وات
األموال العررٌة وانتقالها رٌأ الرل اأ العررٌة ، واتخاقٌة تساوٌة منازعاات االساتثمار راٌأ 
الاا ول المضااٌخة لحسااتثمارات العررٌااة ورااٌأ مااواطنً الاا ول العررٌااة األااارى ، وٌاا عو 

 قٌات إلى االنضما  إلٌها .ال ول العررٌة التً ل  توقا على هذه االتخا
ٌاارى مأ قاا  آأ األواأ الأ تعٌاا  الحكومااات العررٌااة النظاار قااً سٌاسااة اسااتثمار مموالهااا  -62

اارج الوطأ العررً  ، ورحث توجٌل استثماراتها إلى  اال الوطأ العررً وااصة قً 
ضااوء مااا حققتاال االتخاقٌااات مااأ تااوقٌر منااا  جاااذ  لحسااتثمار ، وٌااثمأ جهااو  مجلاا  

االقتصا ٌة العررٌة قً تكوٌأ ارٌطاة اساتثمارٌة للاوطأ العرراً ، وجهاو ه قاً الوح ة 
 التروٌج للم روعات العررٌة الم تركة .

ال ساٌما قاً مجااالت  وٌؤك  مج  اً على مهمٌاة تعزٌاز التعااوأ راٌأ المصاارؾ العررٌاة -65
تموٌاال التجااارة الرٌنٌااة وتموٌاال الم ااروعات االسااتثمارٌة وتأسااٌ   ااركات االسااتثمار 

لم تركة و ركات السمسرة والوساطة المالٌة وؼٌرها مأ ال ركات المالٌة الم اتركة. ا
وٌ عو لتسرٌا رراط األساواي المالٌاة العررٌاة ررعضاها لالاي آلٌاة مناسارة لنقال األماوال 

 واالستثمارات مأ سوي عررً إلى سوي عررً آار .
مالٌاة عررٌاة علاى  ٌعٌ  تأكٌ  توصٌتل السارقة ر أأ رحث و راساة قكارة إن ااء مؤسساة -62

، ت ااارك قااً رمساامالها جمٌااا الاا ول العررٌااة  I.F.Cؼاارار مؤسسااة التموٌاال ال ولٌااة 
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والمؤسسات المالٌة العررٌة الااصة ، ره ؾ توقٌر التموٌل الحز  للم اروعات العررٌاة 
 الم تركة التً ٌقو  رها القطاع الااص.

المتضااررة مااأ نقااص كمااا ٌؤكاا  مجاا  اً علااى مهمٌااة إن اااء صاان وي لتعااوٌض الاا ول  -62
إٌرا اتها مأ الرساو  الجمركٌاة نتٌجاة تحرٌار التجاارة ، وتاوقٌر الضامانات والضاوارط 
الضرورٌة للتوزٌا المتاوازأ لاعرااء والمكاسا  العابا ة ماأ التكامال علاى كاقاة الا ول 

 العررٌة .
ٌوصااً راإلسااراع قااً وضااا القاارار الصااا ر مااأ قمااة عماااأ العررٌااة ) آذار / مااار   -68

)ت اارٌأ الثااانً/  28قاارار المجلاا  االقتصااا ي واالجتماااعً قااً  ورتاال   و 6002
   ر أأ آلٌة قض المنازعات  6002نوقمرر/

ٌرحاا  رقاارار المجلاا  االقتصااا ي واالجتماااعً ر ااأأ  راسااة إ ماااج تجااارة الااا مات  -69
ضمأ م موالت منطقة التجارة الحرة العررٌة الكررى استجارة لقرار قمة عماأ العررٌة 

   ، تم ٌاً ما االلتزامات العررٌة تجاه منطقة التجارة العالمٌة. 6002ار  /م -) آذار 
قاا رة   ٌؤك  على مهمٌة رقا مستوى جو ة المنتجات العررٌة وتوقٌرهاا رأساعار مناسارة -30

على مناقسة مثٌحتها مأ المنتجات األجنرٌة وقً هاذا ال اأأ ٌارى ضارورة العمال علاى 
ال ول العررٌة ، وذلاك اساته اقاً لالاي مواصاخات   راسة نظ  المواصخات والمقاٌٌ  قً

 ومقاٌٌ  عررٌة موح ة  سعٌاً نحو تنمٌة التجارة العررٌة الرٌنٌة .
تٌسٌر وتساهٌل انتقاال رجاال األعماال العار  والمعنٌاٌأ رالتجاارة قاً األجهازة العررٌاة  -32

ا ٌة ذات العحقااة قااً مااا رااٌأ الاا ول العررٌااة تحقٌقاااً لمزٌاا  مااأ الااي المصااالح االقتصاا
 والتجارٌة واالستثمارٌة الم تركة رٌأ ال ول العررٌة .

العمل على حل م اكل تجارة العرور والترانزٌت رٌأ الا ول العررٌاة وتاخاٌض الرساو   -36
الااصة رها وم ة إنجااز إجراءاتهاا عرار الحا و   حٌاث منهاا ماأ القٌاو  ؼٌار الجمركٌاة 

 . المؤثرة سلراً على انسٌا  التجارة العررٌة الرٌنٌة
ٌوصً التعجٌل راالنتهاء مأ وضا قواع  المن أ العررٌة التخصٌلٌة التً ٌنرؽً مأ تلتز   -33

رها كاقة ال ول العررٌة  ، وٌؤك  على ضرورة وجو  مواصخات قٌاساٌة عررٌاة تتطااري 
ما المواصخات العالمٌة ضماناً لجو ة السلا وتوقٌر األماأ للمستهلك وعلى ضرورة مأ 

وطنٌة المضاقة للسلعة لكً تكتس  صخة المن أ الاوطنً رقا ر كااؾ  تكوأ نسرة القٌمة ال
ومعقول حتى تتمتا تلك السلا رالمزاٌا واإلعخاءات حرصاً علاى اساتخا ة الا ول العررٌاة 
مااأ تمٌٌزهااا وتمتعهااا رزٌااا ة تلااك القٌمااة الوطنٌااة المضاااقة راا الً مااأ اسااتخا ة الماا احت 

 األجنرٌة .
تحاا  الررلماانً العرراً ولجانهاا المعنٌاة ر اؤوأ التكامال ٌ عو ال ع  الررلمانٌة قاً اال -32

االقتصاااا ي العرراااً والساااوي العررٌاااة الم اااتركة متارعاااة تنخٌاااذ هاااذا القااارار ، والتقااا   
 رمححظاتها وتوصٌاتها قً هذا ال أأ .

 
 01/مؤ21القرار 

 
 شكر وتقدير 

 
ا  األساتاذ احما  إراراهٌ  ٌرارك المؤتمر العا ر لحتحا  الررلمانً العرراً انتااا  مجلا  االتحا

الطاهر، ربٌ  المجل  الوطنً الساو انً ، ربٌسااً لحتحاا  الررلماانً العرراً ، متمنٌااً لساٌا تل 
 التوقٌي و النجاح قً قٌا ة االتحا  لما قٌل مصلحة األمة العررٌة و نصرة قضاٌاها المصٌرٌة.
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 01/مؤ24القرار 
 

ساتاذ عرا  القاا ر راأ  صاالح، رباٌ  االتحاا  الررلماانً ٌتوجل المؤتمر رال كر و التق ٌر إلى األ
العررً ، على الجهو  الكرٌرة التً رذلها مثناء رباستل لحتحاا ، متمنٌااً لساٌا تل التوقٌاي والنجااح 

 قً ا مة الوطأ.
 

 01/مؤ25القرار 
 

 ماناةاألجهااز األمٌأ العا  لحتحاا  الررلماانً العرراً وللسٌ   هٌعر  المؤتمر عأ  كره وتق ٌر
 واإلعا ا االتحاا    مجاال  ماؤتمرات و العامة لحتحا  على الجهاو  المرذولاة قاً تنخٌاذ قارارات

 .الجٌ  للوثابي
 6006-6-20الارطو  
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