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 البيان الختامي والقرارات الصادرة عن
 المؤتمر التاسع لالتحاد البرلماني العربي

 
 22/2/2000-21الجزائر 

 
 المقـدمة

 
تحت الرعاية السامية لصاحب الفخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة ، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

العاصمة الجزائرية يومي السابع عشر والثاامن عشار الشعبية ، وبدعوة من البرلمان الجزائري ، عقدت في 
 2000هـ الموافق يومي الواحد والعشرين والثاني والعشرين من شباط )فبراير (  1420من شهر ذي القعدة 

، اجتماعات المؤتمر التاساع لتتحااد البرلمااني العرباي بمشااروة وفاود تمثا  الشاعب البرلمانياة العربياة فاي 
 البلدان التالية :

 

 المملوة األردنية الهاشمية  .1

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  .2

 دولة البحرين  .3

 الجمهورية التونسية  .4

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  .5

 جمهورية جيبوتي  .6

 جمهورية السودان  .7

 الجمهورية العربية السورية  .8

 جمهورية العراق  .9

 سلطنة عمان  .10

 دولة فلسطين  .11

 دولة قطر  .12

 دولة الوويت  .13

 الجمهورية اللبنانية  .14

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراوية العظمى  .15

 جمهورية مصر العربية  .16

 المملوة المغربية  .17

 الجمهورية اإلستمية الموريتانية  .18

 الجمهورية اليمنية .19
 

معة وشاروت في أعما  المؤتمر أيضا وفود متحظة تمث  مجلس الشورى في المملوة العربية السعودية وجا
 الدو  العربية ، باإلضافة إلى ممثلي المنظمات العربية واألجنبية التالية :

 
 

  اتحاد المغرب العربي 
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  اتحاد المحامين العرب 

  مجلس الوحدة االقتصادية العربية 

  اتحاد االقتصاديين العرب 

  االتحاد الدولي لنقابات العما  العرب 

  مجلس الشورى التحاد المغرب العربي 

 البرلماني اإلفريقي.  االتحاد 
 

 حفل االفتتاح 
 

السيد الرئيس جرى حف  االفتتاح في قصر األمم بنادي الصنوبر في العاصمة الجزائرية تحت رعاية فخامة 
رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحضر حف  االفتتاح أيضاا رئايس  عبد العزيز بوتفليقة،

ضااء السالا الدبلوماساي المعتمادون فاي الجزائار وعادد وبيار مان أعضااء وأعضاء الحوومة الجزائرياة وأع
عبد البرلمان الجزائري وغيرهم من الشخصيات السياسية واالجتماعية في الجزائر. وقد ألقى فخامة الرئيس 

في حف  االفتتااح ولماة جامعاة بالغاة األهمياة اساتهلها بالترحياب بلعضااء الوفاود البرلمانياة  العزيز بوتفليقة
 العربيااااااااة المشاااااااااروين فااااااااي أعمااااااااا  المااااااااؤتمر معباااااااارا عاااااااان سااااااااعادة الجزائاااااااار باسااااااااتقبالهم.

 
الوضع في الجزائر مشايرا إلاى أن العنال الاذي شاهدتز الجزائار ال  عبد العزيز بوتفليقةواستعرض الرئيس 

يااؤمن بالحاادود وليساات لااز جنسااية، و ال هااو ماان الاادين فااي شاايء ، ولاايس لااز مباارر وال عااذر ، وقااد تنتجااز 
 افاااات السياساااة أو التااالويتت الخاطئاااة للااادين الحنيااال أو اإلحبااااط االجتمااااعي، أو التهماااي  الثقاااافي.انحر

 
إلى أن األزمة التي عرفتها الجزائر واان يموان أن تختاز  بسارعة ،   عبد العزيز بوتفليقةوذلا أشار السيد 

الوئاام الاذي ظا  ينشاد   لون هناا في الخارج من أطاا  عمرهاا تصاريحا أو تلميحاا . ثام أوضات سايادتز أن
الشعب في الجزائر قد تجسد عن طريق االستفتاء الحر الذي فتت أباواب الوئاام أماام مان غارر بهام ، فعاادوا 

 إلى بيوتهم في ونل األمن واألمان الذي وفلتز الدولة.
 

ذا المجاا ، وتوقل سيادتز حو  الختفات بين الدو  العربية ، مشيرا إلى أن المصالحة البد أن ننشدها في ها
خاصة في ظرول العتقات الدولية الراهناة وظهاور تهديادات وتحاديات أماام بلاداننا وشاعوبنا ، األمار الاذي 
يلزمنا ببذ  المزيد من الجهود لتخطي التوترات . وأوضت سيادتز في هذا الصدد بلن المصالحة هاي التعبيار 

وبيارة التاي يملوهاا الاوطن العرباي مان خات  األسمى عن التضامن العرباي المنشاود. وماا ناو  باإلمواناات ال
موقعز بين ثتث قارات ، وحيازتز لموارد استراتيجية ، ما يجع  منز مح  رهان ضمن ما يساود العاالم مان 
منافسات . وتساء  سيادتز أليس عليناا أن نساوي ختفاتناا بلنفسانا بادال مان أن نضاطر إلاى تساويتها بضاغط 

 ئر لإلسهام في أية مبادرة لتبديد الفرقة وإصتح ذات البين.أجنبي . وأعرب عن استعداد الجزا
 

التطورات التي تجري في العالم اليوم مشيرا إلى أننا وعرب   عبد العزيز بوتفليقةواستعرض فخامة الرئيس 
نواجز وضعا مهددا بالتفاقم بفع  العولمة الزاحفة والتطورات التونولوجياة المتساارعة التاي ساول تزياد مان 

نا المادية والتقنية ، ولن نتمون من مواجهة هذ  التحديات ما لام ننساق أعمالناا ونضام جهودناا. وهاذا ماا تبعيت
 أودتز النتائج األولى للعولمة ودروس مؤتمر سيات .
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إلااى الجهااود التااي تبااذلها الجزائاار لترقيااة العماا  العربااي   عبددد العزيددز بوتفليقددةوااذلا أشااار الساايد الاارئيس 

لمستويات . مؤودا أنز ينبغي على العرب التضامن مع شعوب هذ  القارة التي وانت دائما اإلفريقي على و  ا
إلاى ضارورة النهاوض باالمرأة وتعزياز موانتهاا ،   عبد العزيز بوتفليقةسندا للقضايا العربية . وأشار السيد 

صدد،وما نو  بلهمية السوق مشيرا إلى إيجابية االتحاد البرلماني العربي في القرار الذي اتخذ  مؤتمر  بهذا ال
العربية المشتروة ، ودعا إلى تعميق العم  من أج  تحقيقها انطتقا من مراعاة الشاروط التاي تضامن إيجااد 
آليات فاعلة في التوام  االقتصاادي العرباي وضامن تادرج موضاوعي فاي تحقياق االنادماج االقتصاادي باين 

 الدو  العربية.
 

بلهمية انعقاد قمة عربية تورس للمسائ  الراهنة المطروحة أمام األماة   ليقةعبد العزيز بوتفوذلا نو  السيد 
 العربية.

 
وفااي استعراضااز لتجربااة البرلمانااات العربيااة أعلاان عاان مباروتااز لفواارة البرلمااان العربااي الموحااد الااذي دعااا 

شاو  قفازة االتحاد إلى تلسيسز، باعتبار  مؤسسة هامة علاى صاعيد تنسايق الارؤى والتصاورات ، وهاذا ماا ي
 نوعية نحو مبادرات موملة لتحقيق االنسجام والتنسيق بين البلدان العربية.

 
ووان السيد الدوتور أحمد فتحي سرور قد ألقى قبا  ذلاا ولماة االتحااد البرلمااني العرباي، ابتادأها بااإلعراب 

سع لتتحاد مشيدا بماا عن الشور للجزائر قيادة وحوومة وبرلمانا وشعبا على استضافتها ألعما  المؤتمر التا
 قدمز الشعب الجزائري من تضحيات في سبي  استقتلز.

 
ونو  الدوتور سرور أن االمتحان القاساي الاذي تعرضات لاز الجزائار فاي السانوات الماضاية قاد انتهاى علاى 

فز الذي أثبت للعالم ولز أن الشعب الجزائري قادر على تجميع صفو عبد العزيز بوتفليقةأيدي فخامة الرئيس 
ورد ويد المتاممرين إلاى نحاورهم ، مؤوادا أيضاا مسااندة البرلماانيين العارب لانهج الوئاام المادني الاذي اتبعاز 

 الرئيس الجزائري الستعادة االستقرار إلى بتد .
 

وفاي استعراضااز للتطااورات الجدياادة فااي العااالم أشااار الادوتور ساارور إلااى العولمااة باعتبارهااا عصاارا جدياادا 
للتطاور االقتصاادي والسياساي واالجتمااعي والثقاافي الاذي وإن تضامن بعاد العناصار يفرض نموذجا واحدا 

اإليجابية التي نطمت إلى األخذ بها ، إال أنز ينطوي على أبعاد بالغة الخطورة على سيادتنا الوطنية وجهودناا 
 لمتغيرات.التنموية ، وهذا ما يستدعي لم الشم  العربي وصياغة استراتيجية عربية للتعام  مع تلا ا

 
وأشار الدوتور سرور إلى أن االتحاد البرلماني العرباي قاد أعطاى نموذجاا للتنسايق العرباي باين المؤسساات 

وواذلا بالتعااون  1996العربية المختلفة من خت  توقيعز على اتفاق التعاون مع جامعة الادو  العربياة عاام 
ة ، وماا نجات االتحااد فاي إرسااء بنياة تنظيمياة مع الهيئات العربية األخرى لتحقياق الساوق العربياة المشاترو

للتضااامن العربااي ماان خاات  الهيئااة البرلمانيااة لتطااوير صااي  التضااامن العربااي ، و وضااع األسااس إلنشاااء 
 البرلمان العربي الموحد.

 
وفي استعراضاز للوضاع فاي الشارق األوساط أوضات الادوتور سارور أن النوساة التاي تعرضات لهاا ماؤخرا 

أثبتت أن إسرائي  ما تزا  تفتقار إلاى الشاروط الادنيا التاي تجعلهاا شاريوا حقيقياا فاي ساتم عملية التسوية قد 
راسخ ، ألنها ترفض حق العارب فاي اساترداد أراضايهم المحتلاة واملاة ، وتواصا  بتصارفاتها االساتعمارية 
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 العادوان. الهمجية التي تجلت في اعتداءاتها على لبنان وشعبز الذي يستحق مناا وقفاة حازماة وصاارمة ضاد
 

وفااي ختااام ولمتااز دعااا الاادوتور ساارور إلااى ضاارورة عقااد قمااة عربيااة تضااع اسااتراتيجية مشااتروة لمجابهااة 
التحديات ، وأود أهمية نشر روح التسامت بين البلدان العربية ، وأن على البرلمانيين العارب أن يساهموا فاي 

ن صالت رئايس المجلاس الشاعبي الاوطني نشر هذ  الروح. وذلا تحدث في جلسة االفتتاح السيد عبد القادر ب
الجزائااري ، رئاايس االتحاااد البرلماااني العربااي فاالعرب عاان اعتاازاز  وتقديريااز لحضااور الاارئيس بوتفليقااة 

 ورعايتز لمؤتمر االتحاد البرلماني العربي .
 

مناا وأشار السيد بن صاالت إلاى أن أهمياة الماؤتمر التاساع لتتحااد تتجلاى فاي طبيعاة القضاايا المطروحاة أما
للدراساة والمناقشاة باعتبارهااا قضاايا يتلسااس عليهاا التضااامن العرباي وتشاو  حلقااات هاماة فااي بنااء صاارح 
الوحدة ، وتحقيق المصالحة والتضامن العربيين . وعبر السيد بن صالت أيضا عن شاور  وعرفاناز النتخاباز 

رئيس السابق لتتحاد على ما بذلز رئيسا لتتحاد البرلماني العربي ، ونو  بدور الدوتور أحمد فتحي سرور ال
 من جهد في سبي  رفعة االتحاد وتلويد فاعليتز.

 
وجدد ترحيبز بمشاروة وفدي مجلس الشورى في و  من المملوة العربية السعودية وسلطنة عمان في أعما  

 المؤتمر.
 

 من البنود اآلتية :بعد انتهاء جلسة االفتتاح بدأ المؤتمر التاسع أعمالز ، فلقر جدو  أعمالز الذي تض
 

 تشوي  موتب المؤتمر ) رئيس وأمينين للسر (.  .1

 إقرار جدو  األعما .  .2

تقرير األمين العام حو  أوضاع االتحاد وأنشطتز منذ المؤتمر الثامن لتتحاد )نواوشوط ، حزيران ـ  .3
 (. 1998يونيو/

 تقرير حو  نشاط الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتروة.  .4

 لمانيين العرب في تحقيق المصالحة العربية الشاملة والتضامن العربي الفعا . دور البر .5

 التضامن مع لبنان في مواجهة العدوان اإلسرائيلي الغادر.  .6

 وضع آلية مرنة لتنفيذ قرار المؤتمر الثامن حو  تنسيق التشريع وتوحيد  في الوطن العربي.  .7

رورة صااياغة اسااتراتيجية عربيااة موحاادة لمواجهااة العاارب والعولمااة مااع بدايااة األلفيااة الثالثااة : ضاا .8
 األوضاع المستجدة في العالم.

 تقرير اللجنة القانونية حو  التعديتت المقترحة على ميثاق االتحاد.  .9

 تقرير حو  التوصيات الصادرة عن و  من : .10
 
 (13/12/1999اجتماااااااع الهيئااااااة البرلمانيااااااة لتطااااااوير صااااااي  التضااااااامن العربااااااي .. ) بيااااااروت ،  -
 (. 15/12/1999ـ  14لندوة البرلمانية العربية السابعة حو  " البرلمان العربي الموحد " ) بيروت ، ا -
 

 مقترحات حو  األنشطة القادمة لتتحاد: .11
 
 (. 2000المؤتمر البرلماني العربي ـ اإلفريقي التاسع ) تونس ، ربيع عام  -
 (.2000) عمان ، أيار ـ مايو/المؤتمر الثالث بعد المائة لتتحاد البرلماني الدولي  -
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 (.2000المؤتمر الثالث لألمن والتعاون في حوض المتوسط ) مرسيليا ـ فرنسا ، آذار ـ مارس/ -
 (. 2000المؤتمر السنوي للحوار البرلماني العربي ـ األوربي ) روما ، النصل األو  من عام  -
 (. 2000ن ، عام الندوة البرلمانية اإلفريقية ـ العربية حو  القدس ) عما -
 لمجلس االتحاد (. 34زيارة وفد برلماني عربي إلى دو  أمريوا التتينية ) قرار الدورة  -
  

ثم استوم  المؤتمر تشوي  موتبز بانتخاب أمينين للسر هما السيد محمود الخرابشة من األردن ، والسيد شاور 
 اسعيد من سورية.

 
رؤساء البرلمانات والمجالس و رؤساء الوفاود الاذين روازوا علاى  بعد ذلا استمع المؤتمر إلى ولمات السادة

القضاااايا الاااواردة فاااي جااادو  أعماااا  الماااؤتمر ، السااايما ماااا يتعلاااق بالمصاااالحة والتضاااامن العاااربيين ودور 
 البرلمانيين العرب في تعزيزهما.

 
مانية التي أحا  إليها وحسب بنود جدو  األعما  شو  المؤتمر لجنة واحدة هي لجنة القضايا السياسية والبرل

عااددا ماان بنااود جاادو  األعمااا  . وعقاادت اللجنااة اجتماعاتهااا وناقشاات تلااا البنااود المحالااة إليهااا واتخااذت 
 التوصيات المناسبة التي أقرها المؤتمر.

 
 

وفيما يلي نا  القارارات التاي اتخاذها الماؤتمر فاي جلساتز العاماة وفاي جلساتز الختامياة بعاد االساتماع إلاى 
 نة القضايا السياسية والبرلمانية ، والهيئة البرلمانية لمشروع السوق العربية المشتروة:تقارير لج

 

 

 9/مؤ 1القرار 
 حو  خطاب فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة :

 
 

يس الجمهورياة أقر المؤتمر باإلجماع اعتباار الخطااب الاذي ألقاا  فخاماة الارئيس عباد العزياز بوتفليقاة ، رئا
 الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في جلسة افتتاح المؤتمر التاسع وثيقة رسمية أساسية من وثائق المؤتمر.

 
 

 
 9/مؤ 2القرار 

 حو  توجيز برقية شور وتلييد إلى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة :
 

الشاور والتليياد اآلتياة إلاى فخاماة الارئيس عباد العزياز بوتفليقاة، رئايس  الموافقة باإلجماع على توجيز برقية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتورمز برعاية أعما  المؤتمر التاساع لتتحااد وللسياساة الحويماة 

 التي ينتهجها في قيادة الجزائر على طريق االستقرار والتقدم :
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 ليقةفخامة الرئيس عبد العزيز بوتف

 رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 فخامة الرئيس ،

 

يشرفنا نحن ، البرلمانين العرب المجتمعين في  ططيار اليد رل الخاموية  الن ليين لمجليس ااتحيام البرلميان  العربي   مي تمر  

، أن نعبر لفخيامتكم عين أقيد   2000فبراير  22طلى  19التاسع المنعقدين ف  الجزائر تحت الرعاية الوامية لويامتكم من 

آيات الشكر  أزكى مشاعر العرفان  اامتنان  على تكريم سيامتكم لنا بحضوركم الشخص  ف  مراسيم افتتاح م تمرنيا  عليى 

 الحفا ل الكبيرل الت  لقيناها طيلة مقامنا ف  الجزائر الحبيبة .

 

عنيد افتتياح م رتنيا ،  الياف  افقنيا با عمياا عليى اعتبيار   ليقية  طن الكلمات المعبرل الصامقة الت  تضمنها خطيابكم الويام 

رسمية  مرععاً أساسياً من أ را  الم تمر ، كانت نبراسياً أاياط طريقنيا  أرايدنا اتخيار القيرارات التي  توقيلنا طليهيا خدمية 

 لتحقييييييييييييييييييييية أهييييييييييييييييييييداظ اتحامنييييييييييييييييييييا  نصييييييييييييييييييييرل لقضييييييييييييييييييييايا أمتنييييييييييييييييييييا العربييييييييييييييييييييية الع يميييييييييييييييييييية .

 

، بفضييهللا ، ، مييع انتهيياط فتييرل عصيييبة ميين تييارير الشييعة الجزائييرف  بداييية عصيير عديييد بييدأتمو   طن انعقييام م تمرنييا تييزامن

بإقدار قانون الوفا  المدن  الاف ن يد   نعتبر  منيااً يحتياب بيي في  التويامت  التصيالت  الن يرل الواعيدل لمويتقبهللا مشير  

ييد سيتكون كلهيا عواميهللا طيجابيية ستوياعدكم عليى قييامل  طننا على لقية أن ننكيتكم  تجيربتكم  تياريخكم النضيال  الطوييهللا المج

سفينة الجزائر الشقيقة طلى بر النجال نيي  سيتعرظ الجزائير تحيت قييامتكم الراييدل األمين  األميان  التنميية  ا زمهيار ، هي  

 اليوم توترعع مكانتها ف  ريامل األمة العربية للتصدف للتحديات الكبيرل الت  تواعهها .

 

بحاني  تعالى  سدم خطاكم  ألهمكم سواط الوبيهللا  نفظ ، العلي  القيدير ايعة الجزائير نتيى يبقيى م مياً مصيدر أعانكم ، س

 عيييييييز  قيييييييول لامييييييية العربيييييييية  رائيييييييداً لليييييييدفاا عييييييين قضيييييييايا  المصييييييييرية فييييييي  التحريييييييير  التقيييييييدم  الرقييييييي .

 

 الو م عليكم  رنمة ،  بركاتي .

 9/مؤ 3القرار 
 حو  تقرير األمين العام : 

 
 الموافقة باإلجماع على التقرير المقدم من األمين العام عن أوضاع االتحاد وأنشطتز منذ المؤتمر الثامن .

 
 9/مؤ 4القرار 

 حو  تعدي  ميثاق االتحاد :
 

 وافق المؤتمر على إدخا  التعديتت اآلتية في ميثاق االتحاد البرلماني العربي :
 

 - 5المادة 
 تعد  المادة لتصبت واآلتي :

" يعقد المؤتمر مرة و  سنتين في بلد مقر األمانـاـة العامــاـة لتتحااد البرلمااني العرباي، ويجاوز ألياة شاعبة 
برلمانية عربية استضافتز بناء على طلب منها وموافقة مجلس االتحاد البرلماني العربي باألغلبياة المطلقاة . 

" 
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 - 11المادة 
 لتصبت واألتي : 11)أ( من المادة  تعد  الفقرة

شااباط ماارة واا  ساانة فااي بلااد مقاار األمانـااـة العامــااـة لتتحاااد  -" أ ـ ينعقااد مجلااس االتحاااد فااي شااهر فبراياار 
البرلماني العربي ما لم يقرر المجلس باألغلبية المطلقة عقد  في بلد آخر بناء على طلب من شعبتز البرلمانية 

" . 
 

 ن تغيير .باقي فقرات المادة دو
 

 - 12المادة 
 

 تعد  المادة لتصبت واآلتي :
 

" يوون لتتحاد أمانة عامة مقرها دمشق ، ويعين مجلس االتحاد األمين العــاـام باألغلبياة المطلقاة ألعضاائز 
بناء على ترشيت إحدى الشاعب وتزوياة شاعبة أخارى ، ويواون تعييناز مان باين األشاخا  ذوي الخبارة فاي 

المشهود لهم بالوفاءة العلمياة واإلدارياة لمادة ثاتث سانوات قابلاة للتجدياد ، ويحادد مجلاس  الشؤون البرلمانية
االتحاد مرتبز ومخصصاتز . ويعين رئيس مجلس االتحاد بناء على ترشايت األماين العــاـام مسااعدي األماين 

ألعضاء فاي االتحااد العـــام والمديرين ومن في حومهم على أن يراعي عند اختيارهم الخبرة وتمثي  الدو  ا
قدر اإلموان . ويمون لرئيس االتحاد أن يفوض األمين العـــام بتعياين الماوظفين اإلدارياين التزماين لتسايير 

 أعما  االتحاد وذلا في حدود الموازنة المعتمدة من مجلس االتحاد والمتا الوظائفي لألمانــة العامـــة ."
 
 

 

 9/مؤ 5القرار 
 حو  تقرير الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتروة :

 
 الموافقة على تقرير الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتروة وعلى التوصيات الواردة فيز :

 

 قرار حول الرؤية البرلمانية
 لتفعيل السوق العربية المشتركة

 ودفع مسيرة التكامل االقتصادي العربي
 

 تحاد البرلماني العربي :إن مؤتمر اال

  إذ يسااتذور القاارارات السااابقة الصااادرة عاان واا  ماان المااؤتمر البرلماااني العربااي الثااامن ، ودورات
مجلس االتحاد من الحادية والثتثين وحتى الرابعة والثتثين والهادفة إلاى تاوفير المسااندة البرلمانياة 

ج مشاروع الساوق العربياة المشاتروة إلاى الشعبية لدفع مسيرة التواما  االقتصاادي العرباي ، وإخارا
 حيز الوجود . 

  ( لإلساراع فاي إقاماة  1996وإذ يشير إلى القرار الصادر عن مؤتمر القمة العربي بالقاهرة ) يونيز
 منطقة تجارة حرة عربية ومرحلة ضرورية للوصو  إلى سوق عربية مشتروة . 
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 السااوق العربيااة المشتروااـة )المصااغرة (  وإذ يلخاذ بعااين االعتبااار حالااة الجمااود التااي تعتاري طريااق
القائمة في نطاق مجلس الوحدة االقتصادية العربية ، والتي تضم في عضويتها سبع دو  عربية هي 

 مصر ، واألردن ، وسورية ، والعراق ، وليبيا ، واليمن ، وموريتانيا . 

 ياة واإلدارياة وغيرهاا مان وإذ يسترجع العقبات والصعوبات السياسية واالقتصاادية والفنياة واإلجرائ
التحااديات التااي تواجااز التواماا  االقتصااادي العربااي وأدت إلااى تعثاار هااذا المشااروع القااومي وعاادم 

 خروجز إلى حيز الوجود إلى اآلن . 

  وإذ ينظر بارتياح لابعض التطاورات اإليجابياة علاى صاعيد العما  العرباي المشاترا ، المتمثلاة فيماا
 ريق إقامة التجارة الحرة العربية الوبرى . تحقق من نجاح نسبي وإنجاز على ط

  دولة عربية لم تنضم بعاد إلاى منطقاة التجاارة  22دو  عربية من  7وإذ ينو  إلى أنز ال زالت هناا
دو  أعضاء فاي االتفاقياة هاي الايمن، وموريتانياا ، وفلساطين ،  4الحرة العربية الوبرى ، من بينها 

فاقية تيسير وتنمية التباد  التجاري باين الادو  العربياة هاي دو  لم تنضم بعد إلى ات 3والصوما  و 

 الجزائر ، وجيبوتي ، وجزر القمر . 

  وإذ يراقاااب باهتماااام باااال  التطاااورات الدولياااة واإلقليمياااة المتساااارعة ، وبخاصاااة علاااى المساااتويين
المتوااف   االقتصادي والسياسي ، والتي تشو  تحديات بالغة األهمية لعالمنا العربي، يتطلاب التعاما 

 والمتوازن معها ضرورة قيام التوت  االقتصادي العربي . 

  وإذ يتحظ أن ما تم من إنجاز حتى اآلن على طريق التواما  االقتصاادي العرباي هاو دون الطماوح
العربي بوثير ، وال يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجز أمتناا العربياة ، رغام ماا يتاوافر لهاا مان 

 مادية وبشرية وتاريخية وجغرافية إلقامة توت  اقتصادي قوي . إموانيات ومقومات 

  وإذ يدرا أن األمة العربية بإموانياتهاا االقتصاادية والبشارية والطبيعياة قاادرة علاى أن تلخاذ لنفساها
الموانة الطبيعية التي تستحقها في العالم ، سياسياً واقتصادياً ، وأن تواجز على قدم المنافسة والتوافؤ 

التوااتتت اإلقليميااة األخاارى ، وأن تبطاا  واا  الاادعوات التااي تسااتهدل تجزئتهااا وإخضاااعها  ، وافااة
 وجعلها سوقاً استهتوية ومنفذاً لفوائض الدو  األخرى. 

  وإذ يشااير مجاادداً إلااى أهميااة الرؤيااة البرلمانيااة ودور االتحاااد البرلماااني العربااي فااي دفااع خطااوات
 السوق العربية المشتروة إلى حيز الوجود . التوام  االقتصادي العربي وإخراج مشروع 

 
 يقرر ما يلي :

 

التلويد من جديد على أن قيام التوت  االقتصادي العربي ، الذي تمثا  الساوق العربياة المشاتروة حاد   .1
األدنى ، هو الخيار الوحيد الممون أمام األمة العربية للتصدي لما يواجهها من تحديات ، واألسالوب 

دارة الحاااوار وصاااياغة المواقااال وتشاااوي  العتقاااات ماااع الوياناااات والتواااتتت الفعاااا  واألمثااا  إل
 االقتصادية واإلقليمية الموجودة . 

يرى االتحاد أن عقد قمة اقتصادية عربية يوون البناد الرئيساي علاى جادو  أعمالهاا بحاث موضاوع  .2
المشاتروة إلاى  التوام  االقتصادي العربي بهدل إعطاء دفعة قوية إلخراج مشاروع الساوق العربياة

 حيز الوجود قد بات أمراً هاماً تحتمز التحديات والظرول واألوضاع الدولية واإلقليمية الراهنة . 

دعاااوة الااادو  العربياااة ألن تلخاااذ زماااام المباااادرة لوضاااع اساااتراتيجية عربياااة ، ذات أبعااااد سياساااية  .3
المصاالحة القوميااة  واقتصااادية واجتماعيااة ، قريبااة ومتوسااطة وبعياادة الماادى ، تلخااذ فااي االعتبااار

والخصوصيات القطرية ، تجع  هدفها وغايتها ووسايلتها الماواطن العرباي .. اساتراتيجية تلخاذ فاي 
 اعتبارها مجم  األوضاع والظرول السياسية واالقتصادية الدولية، وتتفاع  معها وتنفع  بها . 
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الحرة العربية الوبرى ، يؤود مجدداً على أهمية اإلسراع في تطوير وتعجي  خطوات منطقة التجارة  .4
وتفعياا  وتعميااق السااوق العربيااة المشااتروة ) المصااغرة ( باعتبارهمااا رويزتااان أساساايتان للسااوق 
العربية المشتروة الوبرى . وما يؤود على اعتباار ) المنطقاة ( الخطاوة األولاى علاى الطرياق إلاى ) 

ينهما، وإلى اتخااذ اإلجاراءات السوق ( ، ويدعو إلى ضرورة إيجاد رابطة أو صيغة قانونية للربط ب
التزمة لتنتقا  ) بالمنطقاة ( إلاى المرحلاة األعلاى ، وهاي مرحلاة االتحااد الجمرواي، وصاوالً إلاى 

 مرحلة السوق المشتروة. 

ضاارورة تحقيااق التاارابط والتنساايق والشاامو  بااين آليااات العماا  العربااي المشااترا إلعطاااء التواماا   .5
 ز . العربي الزخم المطلوب لتحقيق أهداف

يؤوااد علااى أهميااة االلتاازام باالتفاقيااات والمواثيااق التااي تشااو  المرجعيااة للعماا  االقتصااادي العربااي  .6
المشترا ، وضرورة تطوير هذا العم  واالنتقا  بز من مستويات التعاون الثنائي ، وشبز اإلقليماي، 

 واإلقليمي االنتقائي إلى مستوى القومي الشام  . 

لتنساايق جهااود التجمعااات االقتصااادية العربيااة متعااددة األطاارال يؤوااد علااى ضاارورة إيجاااد آليااة  .7
الموجودة على الساحة العربية لمنع حادوث أي تالثيرات سالبية محتملاة فاي حالاة اساتمرارها وجازر 
منفصلة ، وما يؤود على ضرورة أن يظ  العم  االقتصادي العربي المشاترا هاو األصا  والقاعادة 

لتعاون االقتصادي العربي الموجودة على السااحة مجارد روافاد والمنطلق ، واعتبار مختلل أشوا  ا
 تصب في الهدل األسمى ، أال وهو تحقيق التوام  االقتصادي العربي. 

يؤود مجدداً دعوتز للدو  العربية التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية السوق االقتصادية العربياة االنضامام  .8
واءم مع روح العصر ومتغيراتز وماع الواقاع العرباي إلى هذ  المعاهدة أو المشاروة في تطويرها لتت

الاراهن بمعطياتاز ، توطئااة لتنضامام إليهاا فيمااا بعاد ، باعتباار أن هااذ  االتفاقياة أداة متئماة ومرنااة 
 لعملية التوام  االقتصادي العربي . 

الماواطن يؤود على أهمية المشاروة الشعبية في اتخاذ القرارات المصيرية الهاماة المتعلقاة بمصالحة  .9
العربااي ، وفااي مقاادمتها قاارارات التواماا  االقتصااادي ، حتااى تتحقااق لاادى المااواطن العربااي القناعااة 

 الوافية للدفاع عنها والتصدي لمحاوالت التهرب من تنفيذها . 

يؤود الحاجة الماسة إلى تعزيز دور فعاليات القطاع الخا  في الدو  العربية والمنظمات العربية ،  .10
الحووميااة ، وإتاحااة أوسااع الفاار  أمامهااا لتضااطتع باادورها الطبيعااي فااي دعاام الحووميااة وغياار 

التنمية العربية المشتروة . وما يؤود على أهمية تعميق الربط بين هيئات ومؤسسات رجا  األعماا  
 العرب ، لما لذلا من أهمية في خلق الفر  التجارية واالستثمارية بين الدو  العربية . 

التوام  االقتصادي العربي ، في وا  مجاالتاز وعلاى مختلال مساتوياتز ، عان ضرورة تحييد عملية  .11
الختفات السياسية ، والتلويد مجدداً على أهمية حشد مساندة سياسة وعزم قاومي جمااعي لموضاوع 
التواماا  االقتصااادي ، لاايس فقااط لاادفع مساايرتز إلااى األمااام ، باا  ولتااوفير روح االلتاازام بقراراتااز 

 يات التنفيذية . وخطواتز لدى المستو

يؤود على ضرورة إثاارة وعاي الشاعوب العربياة واساتقطاب الارأي العاام العرباي لمسااندة مشاروع  .12
السوق العربياة المشاتروة باعتبارهاا قضاية حيااة ومصاير ، وحاث الحووماات العربياة علاى إساراع 

قارر  بشالن  الخطى في هذا االتجا  . ويعيد االتحاد، فاي هاذا الخصاو  ، التلوياد علاى ماا سابق أن
تنظاايم جهااد إعتمااي متواصاا  وموثاال لحشااد تلييااد شااعبي ، قااوي ومسااتمر ، علااى مسااتوى الااوطن 
العربااي لمساااندة مشااروع السااوق العربيااة المشااتروة ، وتولياال األمانـااـة العامــااـة لتتحاااد ألن تقااوم 

ور وخطااة باالشااتراا مااع الهيئااة البرلمانيااة العربيااة لمشااروع السااوق العربيااة المشااتروة بإعااداد تصاا
 للتحرا لوضع هذ  القرارات موضع التنفيذ تعرض على االجتماع القادم لمجلس االتحاد إلقرارها . 
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يدعو و  الشعب البرلمانية الوطنية للقيام بدور فعا  في هذا المجا  و إلى تقديم مساهماتها في ويفية  .13
المشتروة إلى حيز الوجود دفع مسيرة التوام  االقتصادي العربي ، وإخراج مشروع السوق العربية 

 . 

وما يادعو الشاعب البرلمانياة التاي لام تشاو  حتاى اآلن لجانااً برلمانياة بهاا لمشاروع الساوق العربياة  .14
المشتروة ، أن تبادر إلى تشوي  هذ  اللجان للقيام بالدور المعقود عليها في متابعة ودفع خطوات هذ  

 بي الواسع لها. السوق وتحقيق المساندة البرلمانية والتلييد الشع

يؤود االتحاد مجادداً علاى أهمياة إعاداد الدراساة الشااملة المتعمقاة ذات الطاابع التطبيقاي حاو  إطاار  .15
محدد لمشروع السوق العربياة المشاتروة الوبارى تتضامن عرضااً دقيقااً واضاحاً لخطاوات ومراحا  

ثلة للتوام  االقتصادي تحقيق المشروع ، مشتملة على استعراض مقارن ألهم التجارب العالمية المما
بين مجموعات من الدو  المتقدمة والنامية، التي سبق أن ولل أمانتز العامة بإعادادها . ويطلاب مان 
األمانـااـة العامــااـة ساارعة االنتهاااء ماان الدراسااة المطلوبااة ، وأن تشااارا الهيئااة البرلمانيااة العربيااة 

( ماان الئحتهااا الداخليااة ، مااع 2لمااادة )لمشااروع السااوق العربيااة المشااتروة فااي هااذا األماار إعماااالً ل
االستعانة بمجموعة من صفوة الخبراء االقتصاديين العرب ، حتى يتسانى إرساا  هاذ  الدراساة إلاى 

 الشعب البرلمانية العربية إلبداء رأيها بشلنها . 

يؤوااد علااى أهميااة أن يوااون مشااروع السااوق العربيااة المشااتروة مفتوحاااً لوافااة الاادو  العربيااة، وأال  .16
توقل أو يتعط  انطتقز بسبب عدم توافر إجماع عربي علياز فاي المرحلاة الراهناة ، وعلاى أهمياة ي

مراعاة التدرج في التنفيذ وضرورة العم  على تتفي السلبيات التاي عطلات انطاتق هاذا المشاروع 
الحياااوي المصااايري إلاااى اآلن ، الساااتقطاب وتشاااجيع الااادو  غيااار األطااارال فاااي مجلاااس الوحااادة 

التي أبدت رغبتها في االنضمام إلاى الساوق وفقااً للبرناامج التنفياذي المقارر ، لتنضامام  االقتصادية
إلى السوق من خت  آلية االنتساب التي أشار إليها البرنامج التنفيذي الستئنال تطبيق أحوام الساوق 

ضام والتي تراعي ظرول وأوضاع و  دولة ترغب في االنضمام ، ويدعو الدو  العربية التي لام تن
 بعد إلى اتفاق السوق لتنضمام إليها . 

يعرب عن ارتياحز لما تحقق من إنجااز حتاى اآلن علاى صاعيد تنفياذ برناامج منطقاة التجاارة الحارة  .17
العربية الوبرى ، ويؤود على أهمية وضرورة العم  على إزالة و  السالبيات التاي تاؤثر علاى تنفياذ 

دو  العربية التي لم تنضم بعد إلى المنطقة إلى االنضامام البرنامج بالوفاءة المطلوبة ، ويدعو بقية ال
إليها ، وما يدعو الدو  التي لم تضم بعد إلاى اتفاقياة تيساير وتنمياة التبااد  التجااري االنضامام إليهاا 

 تمهيداً لتنضمام إلى المنطقة . 

ن الرساوم يؤود على أهمية إنشاء صندوق لتعويض الدو  العربية المتضاررة مان نقا  إيراداتهاا ما .18
الجمرويااة نتيجااة تحرياار التجااارة ، وتااوفير الضاامانات والضااوابط الضاارورية للتوزيااع المتااوازن 
لألعباء والمواسب العائدة من التواما  االقتصاادي العرباي علاى وافاة الدولاة العربياة ، بماا فاي ذلاا 

ضاييق وإزالاة وضع قواعد خاصة مرنة متئمة ، تطبق تجا  الدو  العربية األقا  نماواً ، مان أجا  ت
فجوات النمو وتقريب مستوياتز بين الدو  العربية ، وتموين الدو  األق  نمواً من مواجهة مصااعب 
التنمية، واإلفاادة مان ثماار التواما  االقتصاادي ، وتحقياق المشااروة المتوافئاة والفعالاة ماع شاقيقاتها 

 األخرى في مسيرة التوام  مستقبتً . 

راراتز السابقة بدعوة الحوومات العربية للعم  علاى إزالاة وافاة المعوقاات يعيد االتحاد التلويد على ق .19
سواء وانات تشاريعية أو إدارياة أو إجرائياة أو فنياة ، خاصاة وأن االساتمرار فاي فارض العدياد مان 
القيود غير الجمروية يلغي أثر اإلعفاء الجمروي ، مع التلويد على ضرورة إجراء مراجعة للقاوانين 

تجارية والمالية والنقدية بين الدو  العربية والعم  على إزالة التناقضات القائمة فيها ، والتشريعات ال
 وأن يوون للبرلمانيين العرب دور فاع  في هذا المجا  . 



 11 

( بشلن ضارورة أن تراعاي الادو  العربياة عادم  34/مج 36ويؤود مجدداً على ما ورد في قرار  )  .20
التاي تقاوم بسانها أو فاي االتفاقاات التاي تقاوم بإبرامهاا وضع أي نصو  أو أحواام فاي التشاريعات 

 مخالفة لنصو  وأحوام المواثيق التي تحوم التوام  االقتصادي العربي. 

التلويد على أهمية التعاون فاي مجااالت الطاقاة ، وبخاصاة فاي مجاا  الاربط الوهرباائي، باين الادو   .21
 العربية . 

عم وتااوفير الخاادمات المساااندة المتعلقااة بالنقاا  ضاارورة العماا  ، علااى مسااتوى الااوطن العربااي ، لااد .22
والمواصتت واالتصاالت والتلمين والتعبئة والتغليل ... إلى غير ذلا من خدمات ، لحفز وتشجيع 
وزيادة حجم التجاارة العربياة البينياة ، وبالتاالي إتاحاة الفرصاة لواي تلعاب التجاارة دورهاا فاي حفاز 

 ودفع مسيرة التوام  االقتصادي . 

ة تواماا  إجااراءات السااوق الواحاادة مااع إجااراءات مماثلااة علااى صااعيد التواماا  الصااناعي ضاارور .23
والزراعي ، وتنسيق سياسات االستثمار ، ووضع اإلجراءات المتئمة لتنشيط االساتثمارات العربياة 
المشتروة بما يخدم تنمية القاعدة اإلنتاجية التي يجب أن تعتمد بصورة رئيسية على تطاوير المعرفاة 

 نولوجية والصناعية والفتحية المتواجدة في البلدان العربية . التو

يؤود على أهمية تطوير المناخ االستثماري العربي وجعلاز فاي المساتوى المناافس للمنااطق األخارى  .24
فااي العااالم سااواء ماان حيااث الخاادمات الماليااة والمصاارفية والنقديااة أو البنيااة التحتيااة والتشااريعات 

رة األسواق المغتربة إلى نق  رؤوس األماوا  بحثااً عان الفائادة األعلاى االقتصادية ، حيث أدت ظاه
بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى قومية أو قطرياة، وأن التجاارب قاد أثبتات أناز ال يموان جاذب 

 االستثمارات بالنداءات العاطفية والحماسية . 
ياة وضاع سياساة عربياة لنقا  ( بشلن أهم 34/مج 36يعيد االتحاد التلويد على ما جاء بقرار  رقم )  .25

وتطوير التونولوجيا وأساليب البحث العلمي واستيعاب التقنيات الحديثة واالهتمام بالبنية المعلوماتياة 
 لتحقيق شفافية المعلومات ودقتها . 

التلويد على أهمية رفاع مساتوى جاودة المنتجاات العربياة ، وتوفيرهاا بلساعار مناسابة حتاى تساتطيع  .26
 من المنتجات األجنبية ، وتلويد االلتزام بالمقاييس والمواصفات القياسية . منافسة مثيتتها 

الدعوة إلاى ضارورة إيجااد نماط لتحدياد منشال السالعة العربياة يجماع باين القيماة المضاافة والتصانيع  .27
 الوافي . 

ياة يحث البرلمانات العربية على اإلسراع للمصادقة على االتفاقيات التاي توقاع مان قبا  الادو  العرب .28
في مجا  تحرير التجارة فيما بينها ، قصد االساتفادة مان المزاياا التاي تتيحهاا منطقاة التجاارة الحارة 

 العربية الوبرى . 

يدعو البلدان العربية إلى اإلسراع للوصو  إلى آلية عم  موحدة ، تسمت بالتحرير الفعلي للتجاارة ،  .29
 ية بين الدو  األطرال وحمايتها .ورفع العراقي  من أج  تسهي  حروية اليد العاملة العرب

 

 9/مؤ 6القرار 
 حو  تقرير لجنة شؤون المرأة :

 
 الموافقة على التقرير الذي تقدمت بز لجنة شؤون المرأة وعلى التوصيات الواردة فيز :
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 القرارات الصادرة عن لجنة شؤون المرأة
 

 ة عدددن االتحددداد البرلمددداني العربدددي ،إن النسدددال البرلمانيدددات افع دددال فدددي لجندددة شدددؤون المدددرأة المنب قددد
 

 ( ودخاو  األلفياة الجديادة ماع ماا تحملاز مان تحاديات جساام 21استشرافاً للقارن الحاادي والعشارين )
سياسية ، على الصعيد اإلقليماي والعاالمي مماا يفارض عليناا تضاامن جمياع   -وتحوالت عميقة جيو 

 غت  عقو  وسواعد الجميع ، أبناء الوطن العربي نساء ورجاالً ، وتضافر جهودهم واست

  انطتقاااً ماان التضااحيات الجسااام والاادور الريااادي الفعااا  الااذي لعبتااز الماارأة العربيااة عباار التاااريخ
 واستعدادها التام لتحم  مسؤولياتها والتزاماتها في عملية البناء والتنمية ، 

 ن فااي مسااتوى آفاااق تماشااياً مااع متطلبااات االرتقاااء اإلنساااني الااداعي إلااى تشااوي  قااوى عربيااة توااو
 المستقب  وتحقيق التوقع التئق باألمة العربية ، 

  استناداً إلى واقع المرأة في الدو  العربية وتماشياً مع قيمها وأصالتها ووعياً منها بالن حقاوق المارأة
أصبحت من أهم المواضيع المثارة في عالمناا الياوم لماا لهاا مان أثار فاي تحقياق مجتمعاات متوازناة 

 ومستقرة اجتماعياً قوامها الشراوة المبنية على الوفاءة واالستحقاق واالحترام ،  سياسياً ،

  استناداً إلى أدبيات وخطط عم  لجنة المرأة واألسرة المنبثقة عن جامعة الدو  العربية وانطتقاً مان
لفلسافة  توريس ج  الدساتير العربية لمبدأ المساواة ، وتوافؤ الفار  باين النسااء والرجاا  ، وتلوياداً 

 ومبادئ المعاهدات الدولية التي تلغي و  أشوا  التمييز حيا  المرأة ، 

  وعياً منا بلن إنشاء لجنة تعنى بشؤون المرأة في االتحاد البرلماني العرباي يعتبار خطاوة جاادة علاى
الطريق الصحيت ويلقي على عاتقنا مساؤوليات قومياة هاماة تساتدعي مناا العما  المبارمج والموثال 

 ز األهدال النبيلة التي أنشئت هذ  اللجنة من أجلها ، إلنجا

  تماشياً مع ما أواد  اجتمااع بياروت األو  للهيئاة البرلمانياة لتطاوير صاي  التضاامن والعما  العرباي
 المشترا في األلفية الثالثة ، واجتماع تونس حو  آفاق مشاروة المرأة العربية في الحياة السياسية، 

 ز األمة العربية من عناصر التضامن ووحدة القيم والتي تضعنا نحن البرلمانيات إيماناً بما تتوفر علي
 العربيات أمام مسؤولياتنا للمساهمة في تطوير وترقية العم  البرلماني العربي ،

  

 يقررن رفع التوصيات اآلتية للمؤتمر البرلماني العربي التاسع إلقرارها :
 

لعربياة المتعلقاة باالمرأة ، لمسااير التطاورات الحاصالة علاى إعادة النظر في التشاريعات والقاوانين ا .1
 المستويين الداخلي والخارجي وتحقيقاً لما يوف  لها حق المواطنة الواملة، 

العم  على إزالة مظاهر عدم المساواة الناجمة عن التراومات التاريخية الطويلاة ومواجهاة التوااليل  .2
حو  االقتصادي محليا ودوليا وفتت مجا  مساهمة المارأة االجتماعية المفرطة المتولدة عن عملية الت

 في قوة العم  بصورة أوبر والنهوض بالمرأة الريفية، 

 وضع آليات تضمن للمرأة مشاروة أوسع في رسم السياسات الوطنية لتحقيق تنمية مستديمة،  .3

ات فاي العاالم مان تشجيع إقامة عتقات بين البرلمانيات العربيات من جهاة ، وبيانهن وباين البرلمانيا .4
 جهة أخرى لتباد  المعلومات ووسب مزيد من الخبرة في التعاطي مع شؤون المرأة، 

ضمان وجود تمثي  نسوي ضمن الوفود العربية في زياراتها البرلمانية إلى الخاارج والمشااروة فاي  .5
 المؤتمرات والندوات البرلمانية الدولية ، 
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وحث األحزاب على فاتت قاوائم الترشايت المنصال للنسااء  تسهي  مشاروة المرأة في الحياة السياسية .6
مما يساعد على تووينهن بما يؤهلهن العتتء المناصب السامية وتوسيع تواجدهن ضمن الحووماات 

 والمجالس النيابية ، وتموينهن من الوصو  إلى مواقع صنع القرار ، 

مجماوعتين العاربيتين البرلماانيتين تنسيق وتوحيد المواقل والتصورات تجا  قضايا المرأة بالنسابة لل .7
المنتميتين إلى منطقتي إفريقيا وغرب آسيا علاى مساتوى ماؤتمرات األمام المتحادة والهيئاات الدولياة 

 المعنية ، 

حااث وسااائ  اإلعااتم وأجهاازة االتصااا  العربيااة علااى إبااراز الصااورة الحقيقيااة والمشاارفة للماارأة ـ  .8
منااهج التعليمياة والتربوياة ، واالهتماام بهاا وعنصار المواطنة ـ والعم  على تحسين صاورتها فاي ال

 منتج ، وتموينها من إظهار قدراتها وطاقاتها الفورية واالجتماعية واإلبداعية ، 

دعاام وتبنااي التوصاايات الصااادرة عاان الهيئااة البرلمانيااة لتطااوير صااي  التضااامن والعماا  العربااي  .9
بياة . والادعوة إلاى ماؤتمر الحاوار الادائم عامااً للمارأة العر 2000المشترا منها خاصة اعتبار عاام 

مان وا  عاام يومااً  -شباط  -للمرأة العربية تحت شعار ) معاً مائة عام ( . واعتبار األو  من فبراير
 للمرأة العربية ، 

العم  علاى عقاد ماؤتمر للمارأة العربياة مان أجا  تنسايق وتوحياد المواقال العربياة اساتعداداً النعقااد  .10
 ،  06/06/2000في نيويورا يوم  5بيجين + المؤتمر التقييمي ـ 

إدانة تعنت إسرائي  في خرق القرارات األممية باستمرارها في احتت  األراضاي العربياة والتماادي  .11
فااي عرقلااة تطبيقهااا ، مااع تااذوير مجلااس األماان الاادولي بواجبااز فااي حفااظ السااتم فااي منطقااة الشاارق 

 األوسط والعالم ولز ، 

زائريااة لإلرهاااب والتنديااد بهااذ  الظاااهرة ، وتجديااد التضااامن مااع الماارأة اإلشااادة بتصاادي الماارأة الج .12
العربيااة فااي مقاومااة االحااتت  اإلساارائيلي فااي فلسااطين والجااوالن وجنااوب لبنااان وبقاعااز الغربااي ، 

 ومواجهة الحصار الجائر والعقوبات االقتصادية على شعب العراق ، 

عربي بإعداد نظام داخلي للجنة والقيام بلعما  أمانة سر توليل األمانــة العامـــة لتتحاد البرلماني ال .13
 اللجنة لتسهي  االتصا  بين أعضائها ، 

فاي الختااام نرفاع نحاان النسااء البرلمانيااات العربياات المجتمعااات باالجزائر خااال  تشاوراتنا وعظاايم  .14
 االستقبا ، امتناننا لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وللشعب الجزائري على ورم الضيافة وحسن 

ننااو  بااالمجهودات التااي بااذلتها األمانـااـة العامــااـة لتتحاااد البرلماااني العربااي والبرلمااان الجزائااري  .15
بغرفتيز على ساهر  إلنجااح الماؤتمر التاساع والادورة الخامساة والثتثاين لمجلاس االتحااد البرلمااني 

 العربي . 
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 9/مؤ 7القرار 
 حو  إعتن الجزائر

 
 الموافقة باإلجماع على إعتن الجزائر التالي نصز :

 

 إعـالن الجزائر
 

العالم يتغير ، والعرب ـ أمة ودوالً ـ يمرون بمرحلاة حاسامة مان مراحا  تطاورهم ، إماا أن يتقوقعاوا ضامن 
منطاق الحضاارة. وهاذا رؤى الماضي المعيقة لتقدم األمة ورقيها ، وإما أن يقبلوا بشروط التقدم والخضوع ل

ال يااتم إال إذا تاام اسااتيعاب ووعااي منطااق هااذ  الحضااارة والتفاعاا  معهااا ، لهااذا بااات ماان الواجااب تحساايس 
المواطن العربي بضرورة االرتقاء الحضاري وتثقيفز انطتقاً من النقد الواعي للواقاع والاذات ، ونقاد اآلخار 

 الفاع  والمؤثر في حياتنا وحروتنا.
 

اع  مع المتغيرات التي يفرضها العالم اليوم ، تقتضاي إعاادة تشاوي  العقا  العرباي وصاياغة وإن حتمية التف
وعااي جديااد قااادر علااى اسااتيعاب إفاارازات العولمااة بمختلاال مظاهرهااا السياسااية واالقتصااادية والثقافيااة ، 

تادمير المناعاة وانعواساتها على مقومات األمة ووجود الدولة ، بتفويا بنية المجتماع وتفتيات وياان األسارة و
 لدى الفرد .

 
وإذ تحتفظ األمة العربية في ذاورتها بانتواسات مؤلمة وإحباطات مرة خات  القارن الماضاي أفقادتها موقعهاا 
الحضاري بين األمم واستنزفت مقدراتها الحيوية ، وعطلت و  مشاريعها في الوحدة والتنمية والسالم ، فإناز 

الثالثااة ، أن تااتخل  ماان أعباااء الماضااي ، وتتحاارر ماان العقااد التااي أصاابت لزاماااً عليهااا، وهااي تلااج األلفيااة 
اساتحومت فيهاا طاويتً ، وأن تعيااد صاياغة مشاروعها الحضااري المؤسااس علاى أصاالتها وعماق انتمائهااا ، 
بتفعي  آليات النهضة ، وتوظيل مواردها البشرية والمادية الهامة في إطار " النظام العربي الجديد " وضمن 

 ة الوفي  بتفجير الطاقات الوامنة لألمة ، وتموينها من المشاروة بفعالية في تشوي  العالم الجديد .منهج العروب
 

إن التحديات التي تواجز أمتنا وثيرة ومتنوعة ، والسرعة التي يدار بها العالم اليوم قد تؤدي بمصائر شعوب 
صل تضامنهم ، ويمتنوا حب  وحادتهم  ، وتوون وباالً على دو  وقارات ، وليس أمام العرب إال أن يعززوا

، ويعيدوا قراءة أوضاعهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بالعين الناقدة ، والموضوعية التزمة 
 بعيداً عن و  أساليب التشنج واالنغتق .

 
ما أضحت فعتً فاي الاوعي فالديمقراطية بو  آلياتها ، اليوم ، لم تعد مظهراً سياسياً أو واجهة شولية فقط ، إن

والتنمية، ومؤشراً على القدرة على المطارحة والحوار وقبو  الرأي اآلخر ، والشعور باالنتماء ألمة تنتصر 
 للعق  والوفاءة .

 
والديمقراطيااة ليساات مقصاادا أو غايااة ، إنمااا وساايلة لخدمااة المجتمااع وترقيتااز وإشاااعة الحريااات وحمايتهااا ، 

 ة بمااااااا يحقااااااق اإلبااااااداع الخااااااتق والتنميااااااة السااااااوية والساااااالم المنشااااااود .وتعميااااااق التجربااااااة اإلنساااااااني
والديمقراطيااة ، أيضاااً ، هاااي ممارسااة يومياااة للحريااات ، ونقااا  مساااتمر فااي قضاااايا المواطنااة والحقاااوق 
 والواجبااااااااااات ، وأداة فعليااااااااااة فااااااااااي ترشاااااااااايد الحواااااااااام وإدارة مؤسسااااااااااات الدولااااااااااة والمجتمااااااااااع.
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المنافذ الحيوية واالستراتيجية الهامة ، ويمتلوون النخب والعقو  إن العرب ، وهم قلب العالم ، يتحومون في 

، ويحوزون الثروات والموارد الهائلة ، ويدروون أنهم بقدر مااهم بحاجاة إلاى القاوة المادياة مان عادة وعتااد 
 فإنهم بحاجة أمس إلى التعاون والتوام  والتضامن وتمث  روح اإلستم السمحة ، ونبذ الختفات التي أوهنت
 صااااااااااااافهم وألجماااااااااااااتهم عااااااااااااان تباااااااااااااوء الموقاااااااااااااع الاااااااااااااذي بلغتاااااااااااااز األجياااااااااااااا  الساااااااااااااابقة .

 
إن األم  معقود بنا ، نحن البرلمانيين ، وباألجيا  الجديدة المدروة لمعوقات النهضة والتطاور ، المستشاعرة 
بااوعي وبياار حجاام التحااديات الجدياادة وحريااة التعبياار وحقااوق اإلنسااان وتنااامي العناال واإلرهاااب والجريمااة 

ة ، وقضايا حيوية أخرى واالمرأة والطفولاة وتلاوث البيئاة وانتشاار األوبئاة والمخادرات ، فضات عان المنظم
الحاجة المتتا التونولوجيا وتضاؤ  الثروة المائية وولها مرتبطة بالتحدي األساسي أال وهو التنمياة القائماة 

 على فع  التغيير المنطق التبرير.
 

مير الشعب العربي ولسان حالز ، في دمشق قب  ربع قرن أهدافا سامية لقد حدد البرلمانيون العرب ، وهم ض
ترمي إلى تنسيق الجهود وتوحيد المواقل وتحقيق المصالت الوبرى لألماة ، التاي طالماا اشارأبت لهاا أعنااق 
و  العارب مشارقا ومغرباا ، وفاي الجزائار الياوم ، يصادر البرلماانيون العارب إعتنهام هاذا إشاهادا للتااريخ 

 را منهم بضرورة استقراء وضع األمة ، ويسجلون ما يلتي :وشعو
 

  إن االتحاد البرلماني العربي مدعو ، اليوم أوثر من أي وقت مضى ، لباذ  جهاد أوبار تجاا  الهيئاات
البرلمانيااة اإلقليميااة والدوليااة وفااتت مزيااد ماان المنااابر لشاارح القضااايا العربيااة والعماا  علااى إقناااع 

 اآلخرين بعدالتها وشرعيتها ووسب التلييد لها . 

  استرجاع و  أراضيها المحتلة وتموين الشعب الفلسطيني من  وسيبقى صراع األمة العربية من أج
إقامة دولتز وعاصمتها القادس ، مان أهام التحاديات المصايرية المنوطاة بناا للعما  علاى تحقيقهاا فاي 

 إطار األعرال والقوانين الدولية والحلو  العادلة والشاملة. 

  ، فإن البرلمان العربي الموحد يلتي وثمرة وانطتقاً من مبدأ التدرج في البناء بخطوات متلنية وآمنة
تفويار عمياق وجااد يشااو  خطاوة متقدماة علااى طرياق توحياد التصااور والرؤياة والتطبياق ، وإنشاااء 

 منظومة تشريع عربية موحدة ، لتجاوز مظاهر التباين واالختتل . 

  هااو الشاالن وإن الواقااع يفاارض علينااا اإلقاارار بحقااائق تتطلااب نقااداً صااريحاً ومراجعااة سااريعة ، ومااا
بالنساابة للمعاهاادات واالتفاقيااات التااي وقعاات بااين البلاادان العربيااة ولاام تعاارل طريقهااا ، ألسااباب 
ومبااررات وثياارة ، إلااى التطبيااق ، وهااو مااايعيق المساااعي الصااادقة للبرلمااانيين العاارب . ورغبتنااا 

 المجمد . الملحة هي تجاوز الظرول والمبررات الراهنة ، فالعبرة بالقلي  المفيد ال بالوثير 

  إن المرأة العربية التي تجاوز حضورها الموقع االجتماعي التقليدي ، بدأت تلخذ موانتها في مختلل
المواقااع والمنااابر ، وهااو حضااور يدعمااز البرلمااانيون العاارب وياادعون إلااى تعزيااز  و توساايع آفاقااز 

 ومجاالتز . 

   بهااا بلااد دون آخاار ، وال إن اإلرهاااب الااذي استشاارى فااي جسااد العااالم ، وأصاابت ظاااهرة ال يخاات
تقتصر آثارها على منطقة دون أخرى ، يستدعي تعاوناً جدياً بين الجميع ، ويتطلب مواجهاة جريئاة 
وصارمة . ويجب أن يعم  الجميع على تبرئة الدين اإلستمي الحنيل من وا  ماا نساب إلياز أو ياتم 

ن الرحماة والمحباة والتساامت ، باسمز أو تحت غطائز ، محواً لوا  تشاويز أو مغالطاة ، فاإلساتم ديا
 يبقى إسمنت وحدة األمة ومصدر قوتها وعنوان عزتها ومناعتها . 
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  ًوإن المصااالحة العربيااة وتنقيااة األجااواء بااين البلاادان العربيااة ، تجعاا  البرلمااانيين العاارب، أوثاار قلقااا
وح وحرصاً ، على ضرورة اإلسراع في إعادة لم الشام  وتوحياد الصال ورأب الصادع وإشااعة ر

 الوئام بين األشقاء ، إدراواً منهم لما في الوحدة من قوة ، وما في الفرقة من ضعل وهوان . 

  وبقاادر تمسااا العاارب بالشاارعية الدوليااة وااللتاازام بقواعااد العتقااات الدوليااة فااي إطااار المواثيااق
رب في واألعرال فإنهم يرفضون و  إخت  بهذ  الشرعية أو محاولة الني  أو االنتقا  من حق الع

قضاياهم العادلة وقضايا الشعوب األخرى التاي تظا  جازءا مان اهتمامااتهم ، ودعمهاا واجاب يملياز 
 االلتزام بالمبادئ والمواقل العربية الثابتة. 

  ويشو  التضامن العربي اإلفريقي بعداً استراتيجياً هاماً في الدفاع عن القضاايا المشاتروة ، وتطاوير
 دي . مختلل أدوات التعاون االقتصا

  وما تشو  الشراوة بين البلدان العربية واألوروبياة والحاوار اإلفريقاي العرباي رؤياة جديادة للتعااون
االقتصادي الذي يراعي توازن المصالت ويورس االحترام المتباد  ، ويتطلب هذا من العرب خاصة 

وضاي قااوي أن يووناوا أوثار فاعليااة مان خاات  ماا يتااوفرون علياز مان أدوات تجعلهاام فاي موقاال تفا
 ومؤثر . 

 

وختاما فاإن البرلماانيين العارب الاذين اجتمعاوا فاي الماؤتمر التاساع باالجزائر ، وهام يعبارون عان ارتيااحهم 
الوبير لخروج الشعب الجزائاري مان محنتاز بفضا  الوئاام المادني الاذي انتهجاز فخاماة الارئيس عباد العزياز 

مائر العربية وأبناء األمة الشرفاء والخيرين بالعم  بوتفليقة ، يعلنون من الجزائر دعوتهم الصريحة لو  الض
على تجديد مشروع األمة العربية وضامان تماساوها ووحادتها ، ويفتحاوا لألجياا  أباواب المسااهمة فاي بنااء 
 وطاااااان عربااااااي وبياااااار أساسااااااز العااااااد  وقوامااااااز الحريااااااة وهدفااااااز األماااااان والرفاهيااااااة واالسااااااتقرار .

 

 2000فبراير  22الجزائر 
 
 

 ياسيةالقرارات الس
  

 9/مؤ 8القرار 
 حو  التضامن العربي

 
 المؤتمر التاسع لتتحاد البرلماني العربي :

  مذوراً باألهدال الواردة في ميثاق االتحاد البرلمااني العرباي ، السايما ماا يتعلاق باـ "ضارورة حشاد
لتطاور طاقات العرب وقدراتهم واستخدام إموانياتهم لمواجهة جميع التحديات على طرياق اإلنمااء وا

 والتقدم " . 

  معتبراً أن األمة العربية تمر في هذ  اآلونة بفترة دقيقة من تاريخها ، أدت فيها الختفات بين البلدان
العربية والضغوط المختلفة التي تتعرض لها إلى حالاة متردياة مان االنقساام والتشارذم ونماو الاروح 

 القطرية . 

 وبياارة ماان أبرزهااا التحااديات المرتبطااة بنشااوء النظااام  مشاايراً إلااى أن األمااة العربيااة تواجااز تحااديات
العالمي الجديد وحياد القطاب ، والتحاوالت االقتصاادية الهاماة المتمثلاة بسايادة نظاام االقتصااد الحار 
وقيااام التوااتتت االقتصااادية العمتقااة فااي ظاا  اتفاقيااات تحرياار التجااارة العالميااة وانتشااار العولمااة ، 
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رة الذي تطرحز عملية الستم الشام  والعاد  وضرورة توفير القدرة فضتً عن التحدي شديد الخطو
للتصاادي لنزعااات إساارائي  العدوانيااة ومواجهااة المشااوتت التااي تثيرهااا علااى مسااارات التفاااوض 

 المختلفة بهدل فرض سياساتها وإفراغ العملية السلمية من محتواها . 

 مواجهااة التحااديات المتربصااة يتطلااب موقفاااً معتبااراً أيضاااً أن معالجااة األوضاااع العربيااة المترديااة و
عربيا موحداً ينبع من رؤية مشتروة ، ويستند إلى تضامن عربي فعا  قادر علاى تاوفير مساتلزمات 

 الصمود والمواجهة . 

  مؤوااداً أن التضااامن العربااي يسااتمد ضاارورتز وقوتااز ماان أسااس قويااة تاارتبط بحقااائق ثابتااة جغرافيااة
، وبمصالت مشتروة أمنياة وسياساية واقتصاادية وغيرهاا ، وأناز واان وتاريخية و ديمغرافية وثقافية 

ومااا ياازا  مطلبااا اسااتراتيجياً مطروحااا ماان جانااب الاادو  العربيااة منااذ اسااتقتلها فااي أواسااط القاارن 
 الماضي . 

  ماادروا أن التضااامن العربااي ، بااالرغم ماان أهميتااز وضاارورتز الحيااويتين ، لاام يصاا  إلااى المسااتوى
ا هشااا مؤقتااا تسااتدعيز ظاارول رد الفعاا  علااى خطاار خااارجي طااارئ ، المطلااوب ، وبقااي تضااامن

وأظهرت آلياتز عجزا واضحاً عان إيجااد حلاو  للختفاات العربياة التاي تعياق تحقياق وحادة الصال 
 وجدية المواجهات للتحديات واألخطار المحدقة . 

 حااد البرلمااني مؤوداً جميع القارارات المتعلقاة بالتضاامن العرباي الصاادرة عان دورات مجاالس االت
 العربي ومؤتمراتز السابقة .

 
 فـإنـز :

 

يؤوااد أن التحاارا الااواعي والماادروس لاادعم التضااامن العربااي يجااب أن ياالتي انعواسااا لفهاام عميااق  .1
وإدراا ووعي وبيرين بخطاورة التحاديات وحجام المساؤولية القومياة وضارورة العما  مان أجا  لام 

 وإزالة أسباب الفرقة والتنابذ والشقاق .  الشم  وتوحيد الصفول واالرتفاع فوق الختفات

يناشد القادة العرب االستجابة للدعوات المخلصة بعقاد قماة عربياة شااملة ، فاي أقارب أجا  مموان ،  .2
لدراسة المستجدات التي تحيط بالوضاع العرباي العاام وصاياغة مباادرة عربياة للمصاالحة ، ووضاع 

لمواجهة تحديات عملياة الساتم واساتحقاقاتها ،  آلية إلحياء التضامن العربي وتعزيز  ، وخطة عم 
ويدعو إلى تحوي  القمة العربية إلى مؤسسة دائمة تجتمع بصورة دورية منتظمة لمواوبة التطورات 

 التي تلم بالوضع العربي واتخاذ المواقل المناسبة لها . 

ـ السايما علاى  يرحب بالخطوات اإليجابية التاي تمات علاى طرياق إنشااء الساوق العربياة المشاتروة .3
الصعيد البرلماني ـ والتي تمثلت بإنشاء الهيئة البرلمانية لمشروع السوق العربياة المشاتروة الوبارى 

 وتشوي  لجان برلمانية للسوق في البرلمانات العربية . 

ويدعو الحوومات العربية إلى إعطاء األولوية في العما  العرباي المشاترا موضاوع تحقياق الساوق  .4
روة وما يتعلق بها خاصة موضوع منطقة التجارة الحرة العربياة وتقاديم جمياع أشاوا  العربية المشت

 الدعم لهذا المشروع ، وسن التشريعات والقوانين التي تسه  تحقيقز . 

وضع استراتيجية عربية قومية لقضية األمن القومي ، وخطة عم  متواملاة لمواجهاة الغازو الثقاافي  .5
 ي لمحاوالت تشويز التاريخ العربي والحضارة العربية . المعادي لألمة العربية، والتصد

يدعو إلى تعزياز دور جامعاة الادو  العربياة وتطاوير ميثاقهاا ، بماا يوفا  تفعيا  عملهاا فاي معالجاة  .6
األزمااات العربيااة وفااق آليااة مرنااة يااتم االتفاااق عليهااا وإنشاااء محومااة العااد  العربيااة وإقاارار ميثاااق 

 عة العربية . الشرل العربي الذي وضعتز الجام
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يؤود ضرورة تعزيز التشريعات المتعلقة بممارسة الحريات العامة وحماية حقاوق اإلنساان وترسايخ  .7
العملية الديمقراطية في الوطن العربي ، ويدعو إلى توطيد دور المؤسسات والمنظمات العربية غير 

 بلدان العربية . الحوومية لتشوي  بعد شعبي عربي يسهم في حماية التعاون والتضامن بين ال

ياادعو إلااى تعزيااز دور االتحاااد البرلماااني العربااي وزيااادة فاعليتااز و إلااى اتخاااذ المبااادرات السياسااية  .8
والتشااريعية الراميااة إلااى إقامااة البرلمااان العربااي الموحااد ، بمااا ال يتعااارض مااع مقتضاايات دساااتير 

دو  العربية واحتارام وحادتها ، وأنظمة الدو  العربية والعم  على المحافظة على السيادة الوطنية لل
تااوفير وافااة العواماا  الوفيلااة بإقامااة هااذا البرلمااان علااى أسااس متينااة ورصااينة وبواقعيااة توااون هااي 

 الضمانة في تحقيقز وإعطائز الموانة التي يستحقها ومؤسسة تشريعية مشتروة للوطن العربي . 

تراحااات ملموسااة لنشاااط االتحاااد تولياال الهيئااة البرلمانيااة لتطااوير صااي  التضااامن العربااي بوضااع اق .9
باتجا  اإلسهام في تحقيق المصالحة وتنقياة األجاواء باين البلادان  2000البرلماني العربي خت  عام 

 العربية . 
 

 9/مؤ 9القرار 
 *حو  العملية السلمية

 

ويدعم الموقل السوري في  يرحب المؤتمر باستئنال المفاوضات على المسار السوري ـ اإلسرائيلي .1
مطلبز العاد  بضرورة االنساحاب اإلسارائيلي مان الجاوالن الساوري المحتا  إلاى حادود الراباع مان 

وما يشدد على تتزم المسارين السوري واللبناني وبضرورة انسحاب إسرائي  مان  ،1967حزيران 
 دون قيد أو شرط .  425جميع األراضي اللبنانية المحتلة طبقاً لقرار مجلس األمن الدولي 

ياادين المااؤتمر المماااطتت اإلساارائيلية إزاء عمليااة السااتم والتااي أدت إلااى تجميااد هااذ  العمليااة علااى  .2
المسااارات وافااة . ويعتباار سياسااة حوومااة باااراا وممارساااتها األخياارة إزاء هااذ  العمليااة محاولااة 

ية فرض إرادة إسرائي  مفضوحة للتمل  من استحقاقات عملية الستم ودفعها إلى طريق مسدود بغ
 ومشروعها التوسعي القائم على أخذ األرض والستم معا دون تقديم أي شيء بالمقاب  . 

يطالب المؤتمر األمم المتحدة والمجتمع الدولي بلسر  ،وخاصة راعيي عملياة الساتم ودو  االتحااد  .3
ساارائيلية لتلتاازام األوروبااي ، بااالتحرا الفااوري لحمايااة هااذ  العمليااة والضااغط علااى الحوومااة اإل

، 242بمرجعية مدريد القائمة على أساس مبدأ األرض مقاب  الستم وتطبيق قارارات مجلاس األمان 
338  ،425  . 

يطالب المؤتمر راعيي عملية الستم واالتحاد األوروبي بالضغط على إسرائي  لتنفيذ بنود االتفاقات  .4
ة االنتقالية تمهيداً للدخو  في مفاوضات الوضاع مع الجانب الفلسطيني وافة والمتعلقة بقضايا المرحل

 النهائي . 

يؤود الماؤتمر علاى أن محااوالت إسارائي  اساتغت  االخاتت  القاائم فاي ماوازين القاوى بينهاا وباين  .5
األقطار العربية ولجوئها إلى استعما  القوة العسورية لفرض إمتءاتها وشروطها يتعارض ولية مع 

المشترا ، ويفتقد إلى بعد النظر أو أي إدراا بما ستجر  هاذ  السياساات روح الستم وإرادة العي  
 من وبا  على شعبها وعلى شعوب المنطقة والعالم بلسر  من ويتت و دمار . 

يرى المؤتمر أن تواص  الجهود اإلقليمية والدولية في الوقت الراهن مان أجا  تنشايط عملياة الساتم  .6
تواها ، يتطلب بالضرورة تنشيط آلياات التنسايق العرباي لخدماة التي تحاو  إسرائي  إفراغها من مح

                                           
 ظز على مجم  الفقرات المتعلقة بالعملية السلميةسج  الوفد العراقي تحف  *
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األطاارال العربيااة المعنيااة بالمفاوضااات الثنائيااة المباشاارة ومختلاال األطاارال العربيااة عامااة ، بمااا 
يساااعد علااى تاادعيم مواقاال هااذ  األطاارال ، ماان جهااة ، وحرمااان المفاااوض اإلساارائيلي ماان لعبتااز 

 المختلفة بعضها ببعض، من جهة أخرى . التقليدية المتمثلة بضرب المسارات 

يدين المؤتمر سياسات وممارسات سلطات االحتت  اإلسرائيلي القمعياة وانتهاواتهاا لحقاوق اإلنساان  .7
التي تمارسها ضد المواطنين العرب في فلسطين والجاوالن الساوري المحتا  وجناوب لبناان وبقاعاز 

لعبادة والعي  بستم وأمن على تارابهم الاوطني الغربي ،ومصادرتها لحقوقهم األساسية في التنق  وا
 . 

يؤود المؤتمر على حق التجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على الخروج من ديارهم فاي العاودة إلاى  .8
 .  194وطنهم عمت بالقرار الدولي 

ومااا يشاادد علااى أن عااودة التجئااين الفلسااطينيين إلااى منااازلهم ووطاانهم شاارط أساسااي ألي سااتم  .9
في منطقتنا ، ومن هذا المنطلق يرفض المؤتمر أي محاوالت أو خطاط لتاوطين التجئاين  واستقرار

 الفلسطينيين خارج وطنهم األصلي . 

ياادعو الحوومااات العربيااة التااي لهااا عتقااات مااع إساارائي  إلااى إيقااال خطااوات التطبيااع مااع إساارائي   .10
اع إساارائي  إلااى مرجعيااة وإيقاال وافااة أشااوا  التعاما  معهااا وإغااتق المواتاب والبعثااات حتااى تنصا

مدريااد ومباادأ األرض مقاباا  السااتم وقاارارات الشاارعية الدوليااة وتنفيااذ جميااع االتفاقيااات والتعهاادات 
 وااللتزامات التي تم التوص  إليها على وافة المسارات خت  محادثات الستم . 

عااددة األطاارال يؤوااد علااى التاازام الحوومااات العربيااة بتعليااق المشاااروة العربيااة فااي المفاوضااات مت .11
وعلى استمرار المقاطعة العربية من الدرجة األولى و تفعيلها إزاء إسرائي  حتاى ياتم تحقياق الساتم 

 العاد  والشام  القائم على انسحاب إسرائي  من جميع األراضي العربية المحتلة . 

ابعين فااي يطالااب المجتمااع الاادولي بااإلزام إساارائي  إطااتق سااراح األساارى الفلسااطينيين والعاارب القاا .12
 سجونها واللبنانيين ، وذلا وفقا التفاقية جنيل الرابعة واالتفاقيات الموقعة معها .

 
 

 9/مؤ 10القرار 
 حو  فلسطين

 

يؤود المؤتمر أن الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلساطينية هاو صااحب الحاق الوحياد فاي  .1
طينية وعاصامتها القادس علاى أرض فلساطين ، وأن هاذا الحاق مطلاق ال تجسيد إعتن الدولاة الفلسا

 يخضع للمساومة أو التفاوض . 

 ويدعو المؤتمر الحوومات العربية والصديقة بعم  و  ما يلزم إلسناد هذا الحق ودعمز.  .2

 يناشد المجتمع الدولي بعامة والدو  العربية واإلستمية بخاصاة تقاديم جمياع أشاوا  الادعم السياساي .3
واالقتصادي للشعب الفلسطيني وسلطتز الوطنية بقيادة منظماة التحريار الفلساطينية لتمويناز مان بنااء 

 مجتمعز ودولتز المستقلة . 

يدعو الدو  العربية واإلستمية ووذلا الدو  الصديقة األخرى دعم المفاوض الفلساطيني علاى وافاة  .4
ق حقااوق الشااعب الفلسااطيني غياار القابلااة األصااعدة فااي وجااز المناااورة والمراوغااة اإلساارائيلية لتحقياا

للتصاارل فااي العااودة وتقرياار المصااير و إقامااة الدولااة الفلسااطينية المسااتقلة وعاصاامتها القاادس علااى 
أساااس مرجعيااة مدريااد و مباادأ األرض مقاباا  السااتم وتطبيااق قاارارات األماام المتحاادة ذات الصاالة ، 

 .  194و  181امة وقرارات الجمعية الع 338و  242وخاصة قراري مجلس األمن 



 20 

يدعو راعيي عملية الستم واالتحااد األوروباي إلاى الضاغط علاى إسارائي  لتنفياذ االتفاقاات الموقعاة  .5
معها ، وااللتزام بالمواعيد المتفق عليها بإنهااء مفاوضاات الوضاع النهاائي بحلاو  الثالاث عشار مان 

 . 2000أيلو  

 

 9/مؤ11القرار 
 قدسحو  ال

 

ينطباق  1967يؤود المؤتمر على أن القدس جازء ال يتجازأ مان األراضاي العربياة المحتلاة فاي عاام  .1
 عليها ما ينطبق على تلا األراضي . 

يارفض قارار إسارائي  ضام القادس ، ويادين السياساات والممارساات اإلسارائيلية الرامياة إلاى تغييار  .2
السياساااي للقااادس بماااا فاااي ذلاااا زرع الباااؤر  المعاااالم الديمغرافياااة والجغرافياااة والوضاااع القاااانوني و

االسااتيطانية داخلهااا وفااي محيطهااا و انتهاااا حرمااة مقدساااتها ومحاولااة إفراغهااا ماان سااوانها العاارب 
 لتهويدها . 

بين منظمة التحرير الفلسطينية و حاضرة الفاتيوان والاذي  15/2/2000يثمن االتفاق الذي وقع يوم  .3
التااي تنتهجهااا الساالطات اإلساارائيلية تجااا  القاادس بعاادم ياارفض بشااو  قاااطع سياسااة األماار الواقااع 

االعترال بلي تغيير أحادي الجانب للوضع القانوني والديني للمدينة المقدساة واعتباار  الغيااً . وماا 
والااذي رفااض اإلدعاااء  1999يااثمن المااؤتمر اإلعااتن الصااادر عاان االتحاااد األوروبااي فااي مااارس 

ها الشرقي والغرباي اساتنادا إلاى قارار الجمعياة العاماة لألمام اإلسرائيلي بالسيادة على القدس بشطري
 .  181المتحدة رقم 

يناشد المؤتمر حوومات الدو  العربية واإلستمية ووذلا المؤسسات والشروات والمنظمات الشعبية  .4
دعم صمود أهالي القدس في مدينتهم بالتبرع لصندوق بيت ما  القدس الذي أنشلتز لجناة القادس مان 

 حفاظ على هوية القدس العربية ـ اإلستمية وحمايتها .أج  ال
 

 9/مؤ12القرار 
 حو  االستيطـان

 

يؤود المؤتمر أن االستيطان اإلسرائيلي في األراضي العربية المحتلة هو أبشع أوجز االحاتت  وأناز  .1
 الخطر األوبر الذي يهدد عملية الستم . 

لي وقوا  الفاعلة إلى الضغط على إسرائي  للتوقل عن سياسة مصادرة األراضي يدعو المجتمع الدو .2
وإقامااة المسااتوطنات وتوساايعها باعتبارهااا مخالفااة للقااانون وغياار شاارعية وتتناااقض مااع االتفاقااات 

 الموقعة مع إسرائي  . 

متهاا علاى يطالب المجتمع الدولي وقوا  الفاعلة الضغط على إسارائي  لتفوياا المساتوطنات، التاي أقا .3
األراضي العربية المحتلة في فلسطين والجوالن السوري المحت ، وفقا للقرارات الصادرة عن األمم 

 المتحدة و أسس عملية الستم . 

ياادعو الحوومااات العربيااة واإلسااتمية وشااعوبها إلااى مساااعدة الشااعب الفلسااطيني فااي نضااالز العاااد   .4
ندوق األرض ، حمايااة لألراضااي الفلسااطينية والمشااروع ضااد االسااتيطان وتقااديم الاادعم المااادي لصاا

 وصيانة لحقوق شعبها فيها . 
 

 9/مؤ13القرار 
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 حو  التضامن مع سورية :
 

 . 1996تلييااد اسااتئنال المفاوضااات بااين سااورية واساارائي  ماان النقطااة التااي توقفاات عناادها عااام  .1
تي توقفت يجب أن يعطي األولوية لترسيم الحادود تلييد الموقل السوري بلن استئنال المفاوضات ال

 .  1967في الجوالن السوري المحت  إلى خط الرابع من حزيران عام 

االستنوار الشديد للتهديدات اإلسرائيلية الموجهة ضاد ساورية مان وقات آلخار والرامياة إلاى تصاعيد  .2
 التوتر في المنطقة وتدمير عملية الستم . 

البرلمانات العربية ومساندتها الحازماة لمطلاب ساورية العااد  وحقهاا فاي تلويد تضامن وتجديد دعم  .3
 استعادة وام  الجوالن المحت  وفقا ألسس عملية الستم ولقرارات الشرعية الدولية . 

مطالبااة راعيااي عمليااة السااتم والمجتمااع الاادولي بتحماا  مسااؤوليتهم بااإلزام إساارائي  بتنفيااذ قاارارات  .4
إلى االنسحاب الوام  من الجوالن السوري المحت  حتى خط الراباع مان  الشرعية الدولية التي تدعو

ومن جنوب لبنان وبقاعز الغربي وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني  1967حزيران لعام 
 بما فيها حقز في العودة وتقرير المصير بإقامة دولتز وعاصمتها القدس . 

طنين العارب الساوريين فاي الجاوالن الساوري المحتا  اإلشادة بتجديد التلويد على دعم صامود الماوا .5
والوقول إلى جانبهم في تصديهم لتحتت  اإلسرائيلي وممارساتز القمعية وإصرارهم علاى التمساا 

المتعلقاة  1949بلراضيهم وهويتهم السورية، والتشديد علاى ضارورة تطبياق اتفاقياة جنيال الرابعاة 
واطني الجااوالن السااوري المحتاا  ومطالبااة إساارائي  بحمايااة السااوان الماادنيين وقاات الحاارب علااى ماا

 بإطتق سراح المعتقلين السوريين وتقديم العناية الطبية الضرورية لهم وتسهي  لقاء األقارب . 

التلويد على رفض و  ما اتخذتز وتتخذ  سلطات االحتت  اإلسرائيلي من إجراءات تهدل إلى تغيير  .6
فاااي الجاااوالن الساااوري المحتااا  واعتباااار اإلجاااراءات  الوضاااع القاااانوني والطبيعاااي والاااديمغرافي

اإلساارائيلية غياار قانونيااة والغيااة وباطلااة وتشااو  خرقااا لتتفاقيااات الدوليااة ولميثاااق األماام المتحاادة 
وقاارار الجمعيااة العامااة فااي دورتهااا  1981لعااام  497وقراراتهااا والساايما قاارار مجلااس األماان رقاام 

ضام الجاوالن العرباي الساوري الغ وباطا  وغيار  الذي يؤود أن قارار 1/12/1999تاريخ  45/38
 .  1981لعام  497ذي أثر قانوني ويشو  انتهاوا خطيرا لقرار مجلس األمن رقم 

 

 9/مؤ14القرار 
 حو  لبنان

 
التضاامن  إذ يذور المؤتمر التاسع بالقرارات الصادرة عن االتحاد البرلماني العربي في دوراتز السابقة حاو 

حزيران ) يونيو (  29-27في دورتز المنعقدة في دمشق  12مع لبنان ، وخصوصاً قرار مجلس االتحاد رقم 
1999 . 

 
 فإنز يجدد :

 

إدانة االحتت  اإلسرائيلي المستمر لجناوب لبناان وبقاعاز الغرباي ، وشاجب االعتاداءات اإلسارائيلية  .1
، واعتبارها انتهاواً صارخاً التفاقياة جنيال )  على أراضيز والتي يسقط من جرائها شهداء وجرحى

( ، ولإلعتن العاالمي لحقاوق اإلنساان ولمباادئ القاانون  1907( ، وألحوام اتفاقية الهاي )  1949
الاادولي ، ولميثاااق األماام المتحاادة ، وياادين المجلااس ويسااتنور بصااورة خاصااة االعتااداء اإلساارائيلي 

الاذي اساتهدل البناى التحتياة فياز ويعتبار  انتهاوااً  2000ر فبراي -شباط  8-7األخير على لبنان لي  
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 -فظااً لقارارات الشارعية الدولياة وتصاعيداً خطياراً للتاوتر فاي المنطقاة وخرقااً التفااق تفااهم نيسااان 
 ورفض وام  محاوالت إسرائي  إللغاء أو تعدي  هذا التفاهم .  ،1996إبري  

عم لبناان وصامود شاعبز مان خات  الوفااء بالتزاماتهاا الطلب من الدو  العربية ، ترجمة قراراتها بد .2
 2000المقررة لز في القمم العربية ، وذلا بحث الحوومات على المباشرة بدفع التزاماتها خت  عام 

، والمطالبة بالتزام و  بلد عربي بإقاماة مشاروع إنماائي فاي الجناوب والبقااع الغرباي لادعم صامود 
 الشعب وبقائز في أرضز . 

( بنصاز الحرفاي  1978)  425ان في مطالبتز الدائمة لتنفيذ قرار مجلس األمن الادولي رقام دعم لبن .3
الااذي ال يحتماا  أي تلوياا  أو تفسااير ، ودعااوة المجتمااع الاادولي ممااثتً بمنظمااة األماام المتحاادة ، إلااى 

قارار التوقل عن معاملة إسرائي  واستثناء ال تنطبق علياز القارارات الدولياة وإجبارهاا علاى تنفياذ ال
 المذوور . 

توجيااز التحيااة واإلوبااار إلااى الرهااائن اللبنااانيين المحتجاازين فااي سااجون االحااتت  فااي الخيااام وفااي  .4
فلساااطين المحتلاااة ، والاااذين يعاااانون القهااار والتعاااذيب النفساااي والجسااادي ، وإداناااة قااارار المحوماااة 

" ، ووشاال مصااير  اإلساارائيلية العليااا اعتبااارهم " أوراق مساااومة والمطالبااة باااإلفراج عاانهم فااوراً 
المفقودين منهم ، ومناشدة الحووماات العربياة والارأي العاام الادولي والمنظماات والهيئاات اإلنساانية 

 العالمية دعم جهود لبنان في سبي  إطتق سراحهم . 

اعتبار المقاومة الوطنية اللبنانية ، ظااهرة مجيادة ومشارفة فاي النضاا  العرباي ، مان أجا  اساترداد  .5
قااوق العربيااة المغتصاابة ، األماار الااذي يقتضااي تقااديم الاادعم والمساااندة لهااا ماان قباا  األراضااي والح

الحوومااات والبرلمانااات والشااعوب العربيااة بمااا يااؤدي إلااى تحرياار الجنااوب والبقاااع الغربااي وتلويااد 
 اعتبارها استخداماً لحق الدفاع الشرعي ضد االحتت  اإلسرائيلي المستمر . 

للبناني والسوري ، خدمة للمصلحة اللبنانية السورية والعربية المشتروة دعم وتلييد تتزم المسارين ا .6
 ، التي تستمد متانتها وارتباطها من جذور تاريخية وجغرافية واقتصادية وثقافية وبشرية. 

تلييد لبنان في سعيز إلى تشوي  محومة جنائية دولية من أج  محاومة مجرماي الحارب اإلسارائيليين  .7
، وساائر  1996نيســاـان )إبريا (  18زرة قاناا " فاي مقار القاوات الدولياـة فاي الذين ارتوباوا " مجا

المجازر األخرى ، ومن أج  إجبار إسرائي  على تقديم تعويضاات عان األضارار البشارية والمادياة 
 الناتجة عن عدوانها المستمر على األراضي اللبنانية . 

الدولي والجمعياة الدولياة للبرلماانيين النااطقين  الطلب إلى البرلمانات األعضاء في االتحاد البرلماني .8
بالفرنسااية ، الضااغط علااى الحوومااات التااي تواصاا  مساااعدة إساارائي  علااى األصااعدة االقتصااادية 
والسياسااية والعسااورية ، ماان أجاا  وقاال هااذ  المساااعدات التااي تشااجعها علااى سياساااتها العرقيااة 

 والعدوانية والتوسعية . 

عربية برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني ، ومقرها مجلس النواب للبناني تفعي  اللجنة البرلمانية ال .9
، ومهمتها وشل الحقاائق المتعلقاة باالجرائم اإلسارائيلية ضاد المادنيين العارب فاي فلساطين واألردن 
وسااوريا ولبنااان ومصاار ) وضاامنا : المجااازر وعمليااة اقااتتع السااوان واالسااتيتء علااى األراضااي 

معتقلااين العاارب فااي سااجون االحااتت  اإلساارائيلي(. وتضاام إلااى هااذ  اللجنااة واسااتيطانها وواقااع ال
شخصاايات تمثاا  مؤسسااات الاارأي العااام العربااي الثقافيااة واإلعتميااة ، وشخصاايات برلمانيااة دوليااة 
وشخصيات دولية صديقة للعرب . وأن تدعو الدو  العربية التي لم تسم بعد مندوبيها في هذ  اللجنة 

مندوبيها ، ويدعو المؤتمر إلى اإلسراع بعقد اجتماع عاج  للجنة لوضع تقرير إلى اإلسراع بتسمية 
حو  العدوان اإلسرائيلي على المدنيين والمنشمت المدنية في لبنان لتقديمز لتتحاد البرلمااني الادولي 

 والبرلمان األوربي والمنظمات البرلمانية اإلقليمية . 
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ى اللجنااة الدوليااة لتقصااي الحقااائق المنشاالة للبروتووااو  مطالبااة الحوومااات العربيااة بتقااديم شااووى إلاا .10
األو  الملحق باتفاقيات جنيل لرصد انتهاوات إسرائي  للقانون الدولي اإلنساني في لبنان ، وعرض 

 األمر على وافة المنظمات الدولية المختصة التخاذ التدابير التزمة لوقل هذ  االنتهاوات. 
 

 9/مؤ15قرار ال
 حو  األسلحة النووية

 
يشجب المؤتمر موقل إسرائي  الرافض التفاقية انتشاار األسالحة النووياة ، ويادعو األمام المتحادة والمجتماع 
الدولي إلجبار إسرائي  التوقيع على هذ  المعاهدة ، وإخضاع منشمتها النووية للمراقبة الدولياة . وماا يطالاب 

 طقة خالية من األسلحة النووية .بجع  منطقة الشرق األوسط من

 
 
 

 9/مؤ16القرار 
 *حو  العراق والوويت

 
بالنسبة لرفع الحصار عن العراق ولقضية األسرى والمفقودين الوويتيين فإن االتحاد البرلماني العربي يؤواد 

ة األماة على قرارات مجالس االتحاد ومؤتمراتز السابقة التئامااً للجاراح ودعمااً لوحادة الصال العرباي ووحاد
 وتعزيزاً للتضامن العربي .

  
 

 9/مؤ17القرار 
 حو  الجماهيرية العربية الليبية 

 
 المؤتمر إذ يؤود على قراراتز السابقة : 

 يدعو لرفع الحظر نهائياً بد  تعليقز خاصة بعد أن أوفت ليبيا بالتزاماتها وأيدتها محومة العد  الدولية. -
 عما لحقها من جراء الحظر من خسائر .يدعم مطالبتها بالتعويض العاد   -

 
 9/مؤ18القرار 

 حو  الجزر العربية الثتث المحتلة :
 

اعتماداً على ما يربط الدو  العربية وجمهورية إيران اإلستمية من أواصر الدين والتااريخ وعتقاات حسان 
إلمارات العربية المتحدة الجوار ، يدعو المؤتمر الجمهورية اإلستمية في إيران إلى ح  النزاع حو  جزر ا

الثتث طنب الوبرى، طنب الصغرى وأبو موسى بالطرق السلمية ، وفق األعرال وقواعد القانون الدولي ، 
من خت  المفاوضات الجادة، ووفق جدو  زمني محدد يفضي فاي النهاياة إلاى حا  هاذا النازاع ، أو اللجاوء 

 زيز األمن واالستقرار في المنطقة .إلى محومة العد  الدولية ، من أج  بناء الثقة وتع

                                           
 سج  الوفد العراقي تحفظز على مجم  القرار  *
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 9/مؤ19القرار 

 حو  مساندة الجزائر
 

يؤود المؤتمر مساندتز للجزائر فاي مساعى الوئاام المادني والمصاالحة الوطنياة وموافحاة آفاة اإلرهااب ودعام 
وآثارها  السياسة الرشيدة التي ينتهجها فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمعالجة األزمة وأسبابها

 واسترجاع األمن واالستقرار .
 

 
 9/مؤ20القرار 

 حو  السودان
 

يعاارب المااؤتمر عاان تضااامنز التااام مااع السااودان الشااقيق ضااد االعتااداءات والحصااار الااذي يسااتهدل  .1
 وجود  الحضاري وثرواتز ، ويعتبر أي اعتداء على السودان اعتداء على األمة العربية بلسرها . 

ان واستقتلز ضاد محااوالت تجزئتاز واالنتقاا  مان سايادتز أو التادخ  فاي يؤود دعمز لوحدة السود .2
 شؤونز الداخلية .

 
 9/مؤ21القرار 

 حو  الصوما  
 

يدعو المؤتمر الفصائ  الصومالية إلى نبذ الختفاات وتوحياد الصافول مان أجا  إعاادة بنااء دولاتهم  .1
 وتلييد مبادرة الجامعة العربية في هذا المجا  . 

ألعضاء في جامعة الدو  العربية إلى تقديم المساعدات المادية والمعنوية إلى الصوما  يدعو الدو  ا .2
 الشقيق والوقول إلى جانبز ولياً حتى يستعيد مروز  بين األقطار العربية. 

 يدعم مبادرة جمهورية جيبوتي حو  بناء وتوحيد الصفول الصومالية . .3

 
 9/مؤ22القرار 

 قطر والبحرينحو  إحت  الوئام والتمخي بين 
 

يرحب المؤتمر بالخطوات اإليجابية الهامة التي أتخذها صاحبا السمو أميرا دولتي قطر والبحرين لح  جميع 
الختفات وإحت  الوئام والتمخي بين الشعبين الشقيقين والتنسيق التام في مواقل الدولتين باعتبار ذلا يشو  

 ة على أعداء األمة والمتربصين بها .مبادرة قومية يجب اإلقتداء بها تفويتاً للفرص

 
 9/مؤ23القرار 

 حو  اإلرهاب
 

يدعو المؤتمر إلى إدانة اإلرهاب بجميع صور  وأشوالز ، بما في ذلا إرهاب الدولة، الاذي تمارساز  .1
إسرائي  في األراضي العربية المحتلة . ويدعو إلى التفريق بين اإلرهاب ونضا  الشعوب مان أجا  

 حتلة ، واستعادة حقوقها المشروعة وفق المواثيق والقرارات الدولية . تحرير أراضيها الم
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يطالب الحوومات بعدم إيواء وتدريب وتمويا  اإلرهاابيين ، والعما  علاى تفوياا شابواتهم وااللتازام  .2
 بتسليم مرتوبي األعما  اإلرهابية لمحاومتهم وفقاً للقانون . 

لوضاع تعريال لإلرهااب واالتفااق علاى مختلال يدعو إلى عقد مؤتمر دولي على أعلاى المساتويات  .3
 أوجز التعاون بين الدو  لموافحة هذ  الظاهرة التي ال ترتبط بلي دين أو جنس أو لغة .

 
 

 9/مؤ24القرار 
 حو  احتت  مدينتي سبتز ومليلية المغربيتين

 
جعفرياة ويحثهاا علاى يدعو المؤتمر أسبانيا إلى االنسحاب من األراضي المحتلة في سبتز ومليلياة والجازر ال

القباو  بإنشااء ) خليااة ( هيئاة مشاتروة إليجاااد حا  لهاذ  المشااولة بماا يضامن للمغاارب سايادتز الوطنياة علااى 
 المدينتين والجزر وحقوقز التاريخيز ولألسبان المقيمين مصالحهم .

 
 9/مؤ25القرار

 اإلفريقي -حو  التضامن العربي
 

اإلفريقاي فاي القضاايا ذات المصاير المشاترا. وعلاى مسااندتز يؤود المؤتمر على تمسوز بالتضاامن العرباي 
للمساااعي الحمياادة القائمااة ماان أجاا  إخماااد نااار الفتنااة بااين األشااقاء األفارقااة فااي ظاا  احتاارام وحاادة الشااعوب 

 وسيادتها الوطنية وستمة حدودها .
 

تولياز رئاساة منظماة الوحادة  ويحيي الجهود الموثفة التي ما فت  يبذلها فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقاة مناذ
 اإلفريقية من أج  استتباب األمن والستم في ربوع القارة السمراء .

 
 9/مؤ26القرار 

 حو  التعاون والتضامن في المغرب العربي
 

وفااي مجااا  التعاااون والتضااامن فااي منطقااة المغاارب العربااي وفااي وقاات تميااز بااالتوتتت السياسااية منهااا 
يدعو إلى العم  على تنشيط االتحاد المغاربي وقاوة فاعلاة فاي التضاامن العرباي واالقتصادية ، فإن المؤتمر 

 وعنصر مؤثر ومساهمة واعدة في طريق المصالحة والوحدة العربية .

 
 9/مؤ27القرار 

 حو  العرب والعولمة مع بداية األلفية الثالثة 
 

بعاد وصاولز إلاى درجاة عالياة جاداً منطلقاً من أن العولمة هي تطور موضوعي للنظام الرأسمالي العاالمي  -
 من التمروز تتمث  في تعميم نمط اإلنتاج الرأسمالي على العالم بلسر ، 

 موضحاً أن التجليات األساسية للعولمة تتمث  في : -
 

 أ( نمو رأس الما  العالمي وتهاوي الحدود والحواجز أمام حروتز .
 خدمات في ظ  اتفاقيات تحرير التجارة الدولية.ب( تحرير األسواق وانتقا  رؤوس األموا  والسلع وال
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 ج( التطور التونولوجي العاصل وثورة المعلومات واالتصاالت .
د( تنامي قوة الشروات االقتصادية الدولية ومتعددة الجنسيات وتحومهاا فاي اقتصااديات العاالم ، ال سايما 

 ساااااي فاااااي هاااااذ  البلااااادان .اقتصااااااديات البلااااادان النامياااااة ومحاولتهاااااا السااااايطرة علاااااى القااااارار السيا
 ( تزايد أهمية ونشاط المؤسسات اإلعتمية والدعائية الدولية والترويج ألنمااط المجتمعاات االساتهتوية 

 واالتجا  لخلق ثقافة عالمية لها قيم ومعايير تتناقض مع الثقافات الوطنية للشعوب و تقاليدها و طورها.
 لااااادان العربياااااة يزياااااد مااااان تفاقماااااز وخطااااار  : و( مااااادرواً أن العولماااااة تشاااااو  تحااااادياً خطياااااراً للب

 اتساع الهوة التونولوجية وتعمقها . -التجزئة التي تسود النظام العربي  -
 تزايد وتعمق الفجوة الغذائية والمائية في العالم العربي. -
 استنزال الثروات على نحو متزايد لصالت دو  المروز القوية. -
لمحاوالت الرامية إلى إدماج إسارائي  فاي المنطقاة عان طرياق ماا تزايد الخطر اإلسرائيلي من خت  ا -

 يسمى الشرق أوسطية.
 

 فـإن المؤتمر البرلماني التاسع : 
 

يرى أن الموقل الصحيت مان قضاية العولماة يقاوم علاى التعاما  معهاا بصاورة مرناة وذلاا بالعما   .1
ضااارها وأخطارهااا ، وأن علااى اسااتيعاب إيجابياتهااا واالسااتفادة منهااا والتصاادي لساالبياتها لاادرء م

التصدي لسلبيات العولمة وأخطارها ال يتلتى إال من خت  صياغة استراتيجية عربياة موحادة قاادرة 
 على تجميع الطاقات العربية في جميع المجاالت . 

يؤوااد ضاارورة اإلسااراع بتشااوي  السااوق العربيااة المشااتروة الوباارى وإزالااة العقبااات التااي تعتاارض  .2
 ات وافة . تشويلها على المستوي

 تطوير سوق عربياة للماا  لتلبياة احتياجاات التمويا  واالساتثمارات فاي الساوق العربياة المشاتروة . .3
اعتماد التدريجية في تحرير األسواق العربية للحد من سرعة انتقا  المشاو  واألزمات التي تترافاق 

 مع انتشار مظاهر العولمة وآلياتها . 

عتم العربية ووضع أعمالها في المسارات الصحيحة لمواجهاة يؤود ضرورة تحسين أداء أجهزة اإل .4
السلبيات التي قد تنتج عن العولمة وتوسايع التعااون باين أجهازة اإلعاتم العربياة وتفعيا  حضاورها 

 لتقديم صورة واقعية عن تطور العالم العربي وثقافتز الوطنية والقومية . 

ي الموحااد باعتبااار  جاازءاً ماان البناااء الدسااتوري ياادعو إلااى االهتمااام الجاادي بتشااوي  البرلمااان العرباا .5
المتئم لتنسيق التشريع وتوحيد  في الوطن العربي واإلسهام في تعزياز التضاامن العرباي و تساريع 

 الخطوات التواملية العربية على جميع األصعدة. 

 
 9/مؤ28القرار 

 

 سيق التشريع وتوحيد  في الوطن العربيحو  وضع آلية مرنة لتنفيذ قرار المؤتمر الثامن لتتحاد المتعلق بتن
 

منطلقاً من ميثاق االتحااد البرلمااني العرباي الاذي يان  علاى ضارورة " العما  علاى تنسايق التشاريع فاي  -
 الدو  العربية وتوحيد  " ،

معتبراً أن تنفيذ التشريع وتوحيد  في الوطن العربي هو السند القاانوني األهام إلقاماة دعاائم العما  العرباي  -
المشترا والمؤشر األساسي إلنجاحز ، وخطوة هامة وضارورية علاى مساار التقاارب والتواما  باين البلادان 

 العربية وشعوبها،
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مثمناً جهود جامعة الدو  العربية في مجا  توحيد التشريعات العربية ، ال سيما جهود مجلس وزراء العد   -
 ة التااااااابع لجامعااااااة الاااااادو  العربيااااااة ،العاااااارب ودور المروااااااز العربااااااي للبحااااااوث القانونيااااااة والقضااااااائي

( حو  هاذا الموضاوع 1998يونيو/-مستذوراً قرار المؤتمر الثامن لتتحاد المنعقد في نواوشوط )حزيران  -
، 
 

 فـإن المؤتمر التاسع لتتحاد البرلماني العربي : 
 

تنساايق ياادعو إلااى التنساايق بااين االتحاااد البرلماااني العربااي و جامعااة الاادو  العربيااة فااي موضااوع  .1
التشريعات العربية وتوحيدها، وتوليل رئاسة االتحاد وأمانتز العامة باتخاذ اإلجراءات التزمة لذلا 

 . 

يحث رؤسااء الشاعب األعضااء فاي االتحااد علاى عقاد اجتماعاات خاصاة للجاان القانونياة )أو لجاان  .2
التاسااع لوضااع  التشااريع (، فااي برلماناااتهم ومجالسااهم خاات  سااتة أشااهر ماان انتهاااء أعمااا  المااؤتمر

اقتراحااات ملموسااة تتضاامن وجهااات نظرهااا فااي القااوانين المقترحااة للتوحيااد ومااا وردت فااي مااؤتمر 
نواوشااوط )قااوانين البيئااة ، الماارور موافحااة المخاادرات ، قااوانين الطفاا (، والخطااوات التااي ياارون 

 لجان. إتباعها لتحقيق عملية التوحيد ، وإبتغ األمانة العامة لتتحاد بما تتوص  إليز ال
للبحاث فاي موضاوع تنسايق  2000يدعو إلى تنظايم ملتقاى للخبارات التشاريعية العربياة خات  عاام  .3

التشريع وتوحيد  في ضوء ماا تاتمخض عناز اجتماعاات اللجاان القانونياة فاي البرلماناات والمجاالس 
 العربية وعرض النتائج على الدورة القادمة لمجلس االتحاد . 

المفااهيم والمصاطلحات القانونياة بالنسابة للنصاو  موضاوع التنسايق يدعو إلى العم  على توحياد  .4
 والتوحيد واالستفادة مما تحقق في جامعة الدو  العربية وأجهزتها في هذا المجا  . 

يطالب الحوومات العربية بالعم  مان أجا  وضاع االتفاقاات والمواثياق التاي صاادقت عليهاا موضاع  .5
ع أية نصو  أو أحوام في االتفاقات التي تقوم بإبرامها مع التطبيق العملي ، وعدم اإلقدام على وض

 أية جهات خارجية تخالل نصو  وأحوام المواثيق العربية المشتروة . 

 
 القرارات المتعلقة بالق ايا البرلمانية

 
 

 9/مؤ29القرار 
 حو  البرلمان العربي الموحد :

 

لى إقرار  من خت  اتفاقية دولية توقعهاا الموافقة على مبدأ إقامة " برلمان عربي موحد " والعم  ع .1
 الدو  العربية بما يتوافق مع تشريعاتها ودساتيرها . 

اتخاذ المبادرات السياسية والتشاريعية الرامياة إلاى إقاماة برلماان عرباي موحاد بماا ال يتعاارض ماع  .2
دو  العربياة مقتضيات دساتير وأنظمة الدو  العربية والعم  على المحافظة على السايادة الوطنياة للا

 واحترام وحدتها أرضاً وشعباً وح  الختفات بالطرق السلمية وتحريم اللجوء للقوة والتهديد . 

 اعتبار االتحاد البرلماني العربي نواة للبرلمان العربي الموحد .  .3

تولياال األمانااة العامااة لتتحاااد البرلماااني العربااي بإعااداد مشااروع متواماا  للبرلمااان العربااي الموحااد  .4
 ز على المؤتمر القادم لتتحاد البرلماني العربي مع االستعانة بخبراء عرب عند االقتضاء . لعرض
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الموافقة على مبدأ المساواة بين الدو  العربية في تشوي  البرلمان العربي الموحد ، بما يضمن تمثيتً  .5
 عادالً ويوفر ضمانات أوسع للدو  العربية . 

سية إلقامة البرلمان العربي الموحد من حياث تشاويلز واختصاصااتز التلويد على المبادئ العامة الرئي .6
وموقعاز باين مؤسساات العما  العرباي المشاترا ، ماع االساتفادة إيجابيااً مان التجاارب المماثلاة التاي 
عاشااتها بعااض مناااطق العااالم ، وخصوصاااً أوربااا وأمريوااا التتينيااة مسااتفيدين ماان العناصاار التااي 

 و  العوام  السلبية التي أدت إلى تعثرها في بعض الميادين .  ساهمت في إنجاحها ومستبعدين

دعوة جميع موونات المجتماع المادني وخاصاة األوااديميين والمفوارين العارب ووساائ  اإلعاتم فاي  .7
الوطن العربي إلى دعم مبدأ إقامة البرلمان الموحد واتخاذ وا  المباادرات التاي مان شالنها دعام هاذ  

 يام بدورها الريادي في توحيد األمة لمجابهة األخطار المحدقة بها . المؤسسة وتموينها من الق

 
 9/مؤ30القرار 

 حو  األنشطة الدولية واإلقليمية لتتحاد :
 
 . المؤتمر الثالث بعد المائة لتتحاد البرلماني الدولي :1
 

عنااوان "  أ( تقااديم طلااب إلدراج بنااد إضااافي فااي جاادو  أعمااا  المااؤتمر باساام المجموعااة العربيااة تحاات
مساندة البرلمانات لحقوق التجئين والمهجرين بسبب الحروب واالحتت  والمسااعدة علاى إعاادتهم إلاى 

 أوطانهم " .
 ب( توليااال إحاااادى الشااااعب العربيااااة ) شااااعبة الرئاسااااة ( بتقااااديم الطلااااب باساااام المجموعااااة العربيااااة .

 ة انعقاااااد المااااؤتمر .ج( عقاااد اجتماااااع تنساااايقي للوفااااود العربيااااة المشاااااروة فااااي مااااؤتمر عمااااان عشااااي
د( المشاااروة فااي المااؤتمر البرلماااني الاادولي الثالااث لألماان والتعاااون فااي حااوض المتوسااط )مرساايليا ( 

 وتنسيق مواقل البرلمانات العربية المشاروة .
 

 العربية : -العتقات البرلمانية اإلفريقية  .2
 

ي التاسع ) تونس ( من قب  جمياع الشاعب العرب -أ( الحر  على المشاروة في المؤتمر البرلماني اإلفريقي 
 األعضاء في االتحاد .

ب( عقد اجتماع تنسيقي للوفود العربية المشاروة عشية انعقاد المؤتمر للتداو  في األمور المطروحة واتخاذ 
مواقال موحادة. وسااتقوم األماناة العامااة لتتحااد باتخاااذ اإلجاراءات التزمااة لعقاد االجتماااع المقتارح وإبااتغ 

 عب الشقيقة بموعد  حالماً يتم تنفيذ  .الش
لتتحاااد البرلماااني  23ج( تلبيااة الاادعوة الموجهااة إلااى األمانااة العامااة لتتحاااد للمشاااروة فااي أعمااا  المااؤتمر 

 اإلفريقي .
العربية حاو  موضاوع القادس بالتعااون ماع االتحااد البرلمااني اإلفريقاي  -د( عقد الندوة البرلمانية اإلفريقية 

 لبرلمانية األردنية ، والعم  على تنفيذ اإلجراءات التالية:والشعبة ا

التشاور مع الشعبة األردنية الشقيقة لتحديد الموعد المتئم النعقاد الندوة وتوجيز الدعوات لها  
 بصورة مبورة . 

تحديد المحاور التي سيتناولها النقا  في الندوة بالتشاور مع رئاساة االتحااد وممثلاي الجاناب  
 ي والشعبة المضيفة . اإلفريق
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توليل بعض الخبراء من الجانبيين العربي واإلفريقي بتغطية محاور الندوة تمهيداً للمناقشات  
 . 

تعماايم نتااائج الناادوة وتوصااياتها علااى جميااع البرلمانااات والحوومااات والمنظمااات العربيااة  
 واإلفريقية ذات االهتمام بموضوع القدس . 

 
 األوروبية : -ية العتقات البرلمانية العرب .3
 

األوربي في روما بالتنسيق ماع الرابطاة البرلمانياة للتعااون  -عقد المؤتمر السنوي للحوار البرلماني العربي 
 األوربي وتنسيق مواقل الوفود المشاروة فيز . -العربي 

 
 العتقات مع برلمان أمريوا التتينية : .4

 

تتينيااة إلااى األمااين العااام لتتحاااد للمشاااروة فااي مااؤتمر  أ( تلبيااة الاادعوة الموجهااة ماان برلمااان أمريوااا ال
 . 2000الدوري الذي سيعقد في النصل الثاني من عام 

ب( االستفادة من حضاور الماؤتمر لبحاث زياارة وفاد برلمااني عرباي إلاى دو  أمريواا التتينياة لتعزياز 
 لمجلس االتحاد . 34العتقات مع هذ  الدو ، تنفيذاً لقرار الدورة 

 
 9/مؤ31رار الق

حو  توصيات الهيئة البرلمانياة لتطاوير صاي  التضاامن العرباي وتوصايات النادوة البرلمانياة الساابعة حاو  
 البرلمان العربي الموحد :

 

الموافقة على التوصيات التي تضمنها البيان الختامي الصادر عان االجتمااع األو  للهيئاة البرلمانياة  .1
 لمشترا . لتطوير صي  التضامن والعم  العربي ا

 الموافقة على نظام عم  الهيئة واختصاصاتها .  .2

الموافقة على التوصيات التي تضمنها البيان الختامي الصادر عن النادوة البرلمانياة العربياة الساابعة  .3
 حو  البرلمان العربي الموحد . 

إلاى مجلاس توليل رئاسة االتحااد وأمانتاز العاماة بمتابعاة تنفياذ التوصايات وتقاديم تقريار حاو  ذلاا  .4
 االتحاد القادم . 

 
هذا وقد وجز المؤتمر في نهاية أعمالز برقية الشور التالية إلى السايد عباد القاادر بان صاالت، رئايس المجلاس 

 الشعبي الوطني الجرائري، و رئيس مجلس االتحاد البرلماني العربي : 
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 سيامل األخ عبد القامر بن قالت

 رئيس المجلس الشعب  الوطن 

 يس ااتحام البرلمان  العرب  رئ

 

يورنا  يشرفنا ، نحن البرلمانيين العرب المجتمعيين في  أرا الجزائير الشيقيقة الحبيبية تحيت 

الرعاييية الوييامية لفخاميية الييرئيس عبييد العزيييز بوتفليقيية رئيييس الجمهورييية ، أن نتقييدم طليييكم 

ضييافة  نفيا ل ااسيتقبا  بأسمى عبارات الشكر  التقدير  اامتنان على نون الوفامل  كرم ال

 الش ط الاف كان لي األلر البالغ ف  نفوسنا  اانعكاس ا يجاب  على أعمالنا  نتائج م تمرنا .

 

 نغتنم ها  الفرقة لتجديد اكرنا لجميع الوامل الزم ط أعضاط الشعبة البرلمانية الجزائرية 

الم تمر التاسع ل تحام   للولطات الجزائرية على التن يم الجيد ألعما  م رل المجلس  

 البرلمان  العرب  .

 

 فقكم ،  سدم خطاكم نتى تواهموا ف  تحقية كهللا مايصبو طليي الشعة الجزائرف الشقية 

 من نمو  رق   ازمهار  أمن  أمان  طمأنينة  استقرار .

 

 

  الو م عليكم  رنمة ، تعالى  بركاتي .

 

 
**** 
*** 
** 
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