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  البٌـــــــــــــان الختامــــــــــــــــــً
 
 
 

أحمد الطاٌع ، ربٌس الجمهورٌة تحت الرعاٌة السامٌة لصاحب الفخامة السٌد معاوٌة ولد سٌد 
اإلسالمٌة المورٌتانٌة ، وبدعوة من الجمعٌة الوطنٌة فً مورٌتانٌا ، عقدت فً نواكشوط فً الفترة ما بٌن 

هـ الموافق للفترة ما بٌن الخامس والعشرٌن والسابع  1419الثامن والعشرٌن والثالثٌن من شهر صفر عام 
، اجتماعات الدورة الثانٌة والثالثٌن لمجلس االتحاد البرلمانً  1998 -ٌونٌو  -والعشرٌن من حزٌران 

 العربً  والمإتمر الثامن لالتحاد ، بمشاركة وفود تمثل الشعب البرلمانٌة فً البلدان التالٌة :
 
 

 المملكة األردنٌة الهاشمٌة . 
 دولة اإلمارات العربٌة المتحدة . 
 الجمهورٌة التونسٌة . 
 ٌمقراطٌة الشعبٌة .الجمهورٌة الجزابرٌة الد 
 جمهورٌة السودان . 
 الجمهورٌة العربٌة السورٌة . 
 جمهورٌة العراق . 
 دولة فلسطٌن . 
 دولة قطر . 
 دولة الكوٌت . 
 الجمهورٌة اللبنانٌة . 
 الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة االشتراكٌة العظمى . 
 جمهورٌة مصر العربٌة . 
 المملكة المؽربٌة . 
 المورٌتانٌة .الجمهورٌة اإلسالمٌة  
 الجمهورٌة الٌمنٌة . 

 
 

وشاركت فً أعمال مجلس االتحاد ومإتمره أٌضاً وفود مالحظة تمثل منظمة المإتمر اإلسالمً و 
اتحاد المؽرب العربً ومجلس الشورى المؽاربً واالتحاد الدولً لنقابات العمال العرب واتحاد البرلمانات 

 اإلفرٌقٌة .
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 ــــــاححفـــــل االفتتـــــ
 

جرى حفل االفتتاح فً مقر المإتمرات فً نواكشوط تحت رعاٌة فخامة السٌد معاوٌة ولد سٌد 
أحمد الطاٌع ، ربٌس الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة ، الذي أناب عنه فً الحضور معالً الوزٌر األول 

لمعتمدون فً نواكشوط وعدد السٌد محمد األمٌن ولد أكٌك . وحضر حفل االفتتاح أٌضاً السفراء العرب ا
 كبٌر من أعضاء الجمعٌة الوطنٌة ومجلس الشٌوخ فً مورٌتانٌا.

 
ابتدأ حفل االفتتاح بآٌات بٌنات من الذكر الحكٌم ، ثم ألقى السٌد الشٌخ أحمد ولد بابا ، ربٌس 

، متمنٌاً لهم الجمعٌة الوطنٌة المورٌتانٌة ، كلمة رحب فً مستهلها بجمٌع المشاركٌن فً أعمال المإتمر 
طٌب اإلقامة فً مورٌتانٌا . واستعرض الشٌخ أحمد ولد بابا تطور المسٌرة الدٌمقراطٌة فً مورٌتانٌا ، 
مشٌراً إلى إجراء االنتخابات الرباسٌة والتشرٌعٌة وفقاً للدستور الذي أجمعت علٌه األمة فً استفتاء عام 

1991 . 
 

ربٌس الجمعٌة الوطنٌة المورٌتانٌة أن العالم ٌمر وفً إشارة إلى الوضع الدولً ، أوضح السٌد 
بمنعرج بالػ الدقة ٌتسم بتسارع وتابر العولمة وتشكٌل التجمعات الكبرى . وأشار إلى أن البلدان العربٌة 
تملك من أسباب التالقً والتالحم ما ٌمكنها من تصدر مسٌرة الشعوب واألمم ، خاصة على أعتاب القرن 

فٌه إال للتكتالت الكبٌرة التً تؤخذ شعوبها بؤسباب العلم والمعرفة . واستشهد السٌد ولد  الجدٌد الذي ال مكان
بابا بكلمة لربٌس الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة حول الضرورة الحتمٌة للوحدة العربٌة للتصدي للتحدٌات 

علٌه الجهود العربٌة هو  التً تواجهها األمة العربٌة . وأوضح السٌد ولد بابا أن أول ما ٌجب أن تنصب
استؽالل الخٌرات الوفٌرة باتجاه إٌجاد موطا قدم راسخ لنا فً السوق الدولٌة ، والسٌطرة بعقول أبنابنا على 

 التقنٌات اإلتصالٌة الحدٌثة ، والتركٌز على ما ٌلم شملنا ، ونبذ كل ما من شؤنه تشتٌت صفوفنا .
  

لثقة بؤن نخرج من هذا اللقاء وقد خطونا إلى األمام باتجاه وفً ختام كلمته عبر السٌد ولد بابا عن ا
توحٌد الكلمة وتنسٌق التشرٌعات ووضع األسس إلستراتٌجٌة شاملة الستعادة التضامن ومواصلة اإلسهام فً 
إرساء دعابم الحضارة اإلنسانٌة الذي هو الطرٌق الوحٌد لفرض السالم العادل والشامل والدابم فً ربوعنا 

 أراضٌنا المؽتصبة فً فلسطٌن وسورٌا ولبنان وبناء المستقبل المشرق ألجٌالنا . واسترجاع
 

وكان المتحدث التالً فً جلسة االفتتاح السٌد محمد عمامو ، أمٌن عام اتحاد المؽرب العربً ، 
الذي عبر عن سروره بالمشاركة فً أعمال مإتمر االتحاد ، كما أعرب عن الشكر لمورٌتانٌا الستضافتها 
أعماله . وأوضح السٌد عمامو أن احتضان مورٌتانٌا للمإتمر ٌإكد تمسكها بالخٌارات الدٌمقراطٌة وبؤهمٌة 

 التمثٌل البرلمانً فً النهوض بالمجتمعات المؽاربٌة والعربٌة .
وأشار السٌد عمامو إلى أن انعقاد مإتمرات االتحاد البرلمانً العربً  بصورة مستمرة ٌشكل 

ادل الرأي بٌن البرلمانٌٌن العرب ، وٌنم عن التوطن العضوي للخٌارات الدٌمقراطٌة فرصة متجددة لتب
 والتعددٌة فً المجتمعات العربٌة النامٌة ، وٌفند الحمالت المؽرضة المعادٌة للنهضة المؽاربٌة والعربٌة .

جٌة عربٌة ونوه السٌد عمامو بؤهمٌة مناقشات المإتمر الحالً ، خاصة فً ما ٌتعلق بوضع استراتٌ 
للنهوض بالتعلٌم والثقافة واالتصال والمحافظة على الهوٌة الثقافٌة العربٌة ، باعتبار ذلك تكرٌساً للمقاربة 
التنموٌة التً تعتمد اإلنسان العربً وسٌلة وهدفاً للعمل اإلنمابً الشامل من خالل تنمٌة قدراته االستٌعابٌة 

 والفكرٌة وتؤهٌل مهاراته التكنولوجٌة .
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وفً إشارة إلى القضٌة الفلسطٌنٌة أوضح السٌد عمامو دقة المرحلة التً تمر بها هذه القضٌة بعد 
تعثر مسار السالم وتملص الطرؾ اإلسرابٌلً من التزاماته الدولٌة واستخفافه بالمواثٌق والقرارات األممٌة 

ٌبة ، والعمل على رفع الخطر . وأكد أننا جمٌعاً ملزمون بنصرة الشعب الفلسطٌنً واسترجاع القدس السل
والمعاناة عن الشعبٌن العراقً واللٌبً ، وإدانة سٌاسة الكٌل بمكٌالٌن ، والدعوة إلى إرساء العالقات الدولٌة 

 على المزٌد من العدل واإلنصاؾ .
 

ثم ألقى الدكتور أحمد فتحً سرور ، ربٌس مجلس االتحاد البرلمانً العربً ، ربٌس مجلس 
، كلمة أعرب فً بداٌتها عن عمٌق االعتزاز بانعقاد دورة مجلس االتحاد البرلمانً العربً  الشعب المصري 

ومإتمره الثامن على أرض مورٌتانٌا العزٌزة صاحبة الدور الرابد فً حماٌة الثقافة والهوٌة العربٌتٌن 
 والنضال المشرؾ فً معارك االستقالل والتنمٌة .

 
 اٌا حساسة ٌواجهها العالم العربً الٌوم وهً :ثم أشار الدكتور سرور إلى سبع قض

 
 أن تحقٌق التضامن العربً والمصالحة العربٌة هدفان ال ٌمكن أن نحٌد عنهما .  .1

 
أن الوضع فً الشرق األوسط ٌموج بتقلصات عنٌفة تعرض للخطر السلم واألمن اإلقلٌمٌٌن   .2

اجعت عن الوفاء بالتزامات إسرابٌل والدولٌٌن بسبب السٌاسات الحالٌة للسلطة فً إسرابٌل التً تر
بموجب اتفاقٌات أوسلو ، وأطلقت العنان لقوى االستٌطان ، ونكصت عما تم التوصل إلٌه فً 
المفاوضات على المسار السوري ، ورفضت قٌام الدولة الفلسطٌنٌة وتمارس سٌاسة الجور 

مرٌكٌة بالرؼم من أنها ال واإلرهاب ضد أهلنا فً األرض المحتلة ، وتتحدى مبادرات السٌاسة األ
ترقى إلى مستوى استعادة الحقوق العربٌة السلبٌة ، كما ٌتضح من مشروعها األخٌر إلقامة بلدٌة 
القدس الكبرى لكً تضم أكثر من عشرة بالمابة من الضفة الؽربٌة . وأوضح الدكتور سرور أن 

ع على عاتق العرب أوالً ، مسإولٌة مواجهة هذا التحدي الصارخ والتهدٌد للمصالح العربٌة ٌق
 وعلى المجتمع الدولً ، وخاصة راعًٌ عملٌة السالم ، ثانٌاً .

كما نوه بؤهمٌة دعوة الربٌسٌٌن مبارك وشٌراك إلى عقد مإتمر عالمً لمواجهة تعثر قضٌة 
 السالم.

 
ر والسودان المعاناة التً تتحملها الشعوب العربٌة فً العراق والجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة والجزاب  .3

 والصومال .
 

ضرورة العمل على تنسٌق التشرٌع وتوحٌده فً العالم العربً لتوحٌد الرإٌة السٌاسٌة والقانونٌة   .4
وحماٌتها ، خاصة فً ظل أفكار العولمة التً تهدؾ إلى تقٌٌد حركة التشرٌعات الداخلٌة للدول 

 لفابدة الدول الصناعٌة .
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ظاهرة العولمة التً تطوي بٌن جناحٌها زٌادة االعتماد المتبادل بٌن الدول واختراق األنظمة   .5
الثقافٌة واالجتماعٌة والتؤثٌر على مضمون القٌم اإلنسانٌة ، وقد تإدي إلى التدخل فً السٌادة 

األسؾ الداخلٌة ، األمر الذي ٌفرض علٌنا مزٌداً من التضامن .وبهذا الصدد أعرب د. سرور عن 
لعدم وجود تكتل اقتصادي عربً بٌن التكتالت القابمة ، األمر الذي ٌفرض علٌنا أن نستكمل 
بسرعة مقومات إنشاء السوق العربٌة المشتركة التً تحقق اعتماداً ذاتٌاً مشتركاً . ودعا د. سرور 

قادم ، وكذلك إلى عقد اجتماع للهٌبة البرلمانٌة للسوق العربٌة المشتركة فً بٌروت فً العام ال
العمل على إقامة تعاون عربً وأوربً بٌن الدول األوربٌة شمال المتوسط والدول العربٌة من 
خالل عقد مإتمر لرإساء البرلمانات العربٌة واألوربٌة لبحث جمٌع القضاٌا الهامة للتعاون بٌن 

 أوربا والعالم العربً .
  

العربٌة فً ظروؾ انتشار العولمة واإلقلٌمٌة  . ضرورة المحافظة على هوٌتنا وأصالتنا الثقافٌة6
 فالمطلوب منا أن نتعاون ال أن ننصهر ، وأن نشارك ال أن نذوب فً ؼٌرنا.

 
. أن التفجٌرات النووٌة الهندٌة والباكستانٌة باإلضافة إلى امتالك إسرابٌل لألسلحة النووٌة قد أثارت 7

اب واسعاً لسباق نووي محتمل على مقربة من قضاٌا بالؽة األهمٌة بالنسبة لنا ألنها فتحت الب
حدودنا ، األمر الذي ٌتطلب منا وقفة جادة للوصول إلى التحلٌل السلٌم للموقؾ والتحدٌد الدقٌق 

 للبدابل المطروحة أمامنا .
 

وأعرب د. سرور فً ختام كلمته عن الثقة فً القدرة على الوفاء بالمهام التً أسندتها شعوبنا إلٌنا 
 ماٌة حقوق أمتنا وتعزٌز مسٌرتها نحو تحقٌق ؼاٌاتها النبٌلة .من أجل ح
 

ثم تحدث معالً الوزٌر األول للجمهورٌة المورٌتانٌة السٌد محمد األمٌن ولد أكٌك ، فنقل إلى 
أعضاء الوفود تحٌات فخامة ربٌس الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة معاوٌة ولد سٌد أحمد الطاٌع ، ورحب 

 ورٌتانٌا .بهم على أرض م
 

وعبر السٌد ولد أكٌك عن القلق لتعثر عملٌة السالم فً الشرق األوسط بسبب الموقؾ اإلسرابٌلً 
المتعنت ، وما ٌترتب علٌه من احتالل األراضً العربٌة وحرمان الشعب الفلسطٌنً من حقوقه المشروعة 

الحادي والعشرٌن ، وتتعرض  وتهوٌد القدس الشرٌؾ ، فً وقت ٌجابه فٌه العالم العربً تحدٌات القرن
 حضارته وثقافته واقتصاده لمخاطر التهمٌش والذوبان فً خضم العولمة والنظام العالمً الجدٌد .

 
وهذا الواقع ٌفرض علٌنا المزٌد من التضامن ورص الصفوؾ وتفعٌل مإسسات العمل العربً  

العربٌة إلى مستوى التحدٌات الجدٌدة ،  المشترك . كما أننا بحاجة إلى خلق تكتل عربً متماسك ٌرقى باألمة
وٌإهلها للتفاعل مع األمم األخرى على قدم المساواة . وهذا بدوره ٌتطلب تعزٌز الثقة بٌن الدول العربٌة ، 

 وإٌقاظ الروح الوحدوٌة وتحقٌق المصالحة العربٌة ، وتنقٌة أجواء العمل العربً .
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من حقٌقة أننا نعٌش واقعاً له شرعٌته الوطنٌة واإلقلٌمٌة إن تحقٌق هذه األهداؾ ٌتطلب االنطالق 
والدولٌة ، وال ٌمكن تجاوزه نحو الوحدة المنشودة إال بالتراضً واالختٌار الطوعً . وأي محاولة لتجاوز 
هذا الواقع بؤسالٌب فرض الوصاٌة والتدخل فً الشإون الداخلٌة لن تإدي إال إلى مزٌد من التنافر ، وربما 

اجهات وحروب بٌن الدول العربٌة تدفعها إلى االستعانة ضد بعضها البعض بطرؾ ثالث ، عربٌاً إلى مو
 كان أو أجنبٌاً .

 
ونوه السٌد الوزٌر األول بدور االتحاد البرلمانً العربً فً إثراء الحوار العربً وتقوٌة أواصر 

انٌا على اإلسهام فً كل ما من التعاون بٌن الدول العربٌة . كما أعرب فً ختام كلمته عن حرص مورٌت
شؤنه زٌادة قوة األمة العربٌة ومنعتها ، وأوضح أن جهد الحكومة المورٌتانٌة ٌنصب داخلٌاً على تعزٌز 
النظام الدٌمقراطً ، ثم تمنى النجاح والتوفٌق ألعمال المإتمر . وقد قرر المإتمر اعتبار كل من كلمة 

 مة ربٌس االتحاد البرلمانً العربً ، وثٌقتٌن من وثابق المإتمر .فخامة ربٌس الجمهورٌة المورٌتانٌة ،وكل
 

 اجتماعات المؤتمر الثامن لالتحاد:
 

بعد انتهاء أعمال الدورة الثانٌة و الثالثٌن لمجلس االتحاد بدأت أعمال المإتمر الثامن . وفً بداٌة 
وطنٌة المورٌتانٌة ربٌسا للمإتمر . الجلسة األولى أنتخب  سعادة الشٌخ أحمد ولد بابا ، ربٌس الجمعٌة ال
 ووافق أعضاء المإتمر على جدول األعمال  الذي تضمن البنود التالٌة :

التضامن العربً وتحقٌق المصالحة العربٌة ، ووضع خطة عملٌة إلسهام البرلمانٌٌن العرب فً  (1
 تحقٌق هذا الهدؾ .

 تنسٌق التشرٌع وتوحٌده فً الوطن العربً : (2
 -قوانٌن الطفل  -التشرٌعات التً ٌمكن البدء بتوحٌدها ) قوانٌن البٌبة أ. تحدٌد 

 الخ (…قوانٌن المرور 
 ب. اقتراح خطوات عملٌة وآلٌة مرنة تإدي إلى تحقٌق هذا الهدؾ .

نحو استراتٌجٌة عربٌة للنهوض بالتعلٌم والثقافة واالتصال والمحافظة على الهوٌة الثقافٌة  (3
 العربٌة .

حول القضاٌا المطروحة فً المإتمر المابة لالتحاد البرلمانً الدولً الذي سٌعقد  تبادل اآلراء (4
 م . 1998سبتمبر  -فً موسكو فً أٌلول 

 تقرٌر لجنة المتابعة للسوق العربٌة المشتركة . (5
 تقرٌر لجنة المتابعة لقضٌة لوكربً . (6
 ما ٌستجد من أعمال . (7

 
سادة رإساء البرلمانات والوفود الذي ركزوا على ابتدأت أعمال المإتمر باإلستماع إلى كلمات ال

القضاٌا الواردة فً جدول أعمال المإتمر ، ال سٌما ما ٌتعلق بالتضامن العربً ودور البرلمانٌٌن العرب 
 فً تعزٌزه .
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ثم شكل المإتمر ثالث لجان لدراسة بعض بنود جدول األعمال ووضع مشارٌع قرارات حولها 
 لً :وذلك على النحو التا

 
التً كلفت بدراسة البندٌن األول والرابع من جدول أعمال  - لجنة القضاٌا السٌاسٌة والبرلمانٌة .أ 

 المإتمر .
 التً كلفت بدراسة البندٌن الثانً والثالث من جدول أعمال المإتمر .  - لجنة القضاٌا القانونٌة والثقافٌة .ب 

i. سبٌل تحقٌق السوق العربٌة المشتركة الكبرى . لمتابعة ما تم إنجازه فً لجنة السوق العربٌة المشتركة 
 
 

وقد عقدت اللجان الثالث اجتماعاتها ، وناقشت بنود جدول األعمال المحالة إلٌها من المإتمر ، 
 واتخذت القرارات المناسبة التً أقرها المإتمر . وفٌما ٌلً النص الكامل لهذه القرارات :
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 القرارات السٌاسٌة -أوال  
 
 
 
  8/مؤ 1القرار  

  حـــــول التضــــــامن العربـــــــً :
 
 

حزٌران   27 - 25إن المإتمر الثامن لالتحاد البرلمانً العربً المنعقد فً نواكشوط فً الفترة من 
 : 1988ٌونٌو  -

 
  إذ ٌستلهم المعانً العظٌمة واإلنجازات التارٌخٌة التً تحققت فً ظل التضامن العربً، وأهمٌته

الملحة فً الوقت الراهن للحفاظ على األمن القومً وتوفٌر مقومات النمو االقتصادي ، وتعزٌز 
 المكانة الدولٌة للعالم العربً ،

 
  وإذ ٌعرب عن عدم الرضى لؽٌاب األطر المإسسٌة الفعالة والقوٌة لتحقٌق هذا التضامن وعن

 ٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة،المستوى الراهن للتضامن بٌن الدول العربٌة بفعل عوامل عرب
 

  وإذ ٌستشعر  الحاجة إلى استعادة هذا التضامن وتعزٌزه وإحداث نقلة نوعٌة فً مساره لمواجهة
التطورات العالمٌة المتالحقة وآثارها السلبٌة على الوطن العربً ، وبخاصة التحدي الذي تطرحه 

ٌة واإلقلٌمٌة ، والتكتالت المستجدات الدولٌة الراهنة ، السٌما فً إطار التجمعات اإلقتصاد
اإلقتصادٌة الدولٌة ، وؼٌاب المعاٌٌر السٌاسٌة الواضحة فً مإسسات النظام الدولً، باإلضافة إلى 
التحدي الذي تفرضه المخاطر المهددة لألمن العربً الذي ٌستدعً صٌاؼة رإٌة جدٌدة لهذا األمن 

 اعتمادا على القوى العربٌة الذاتٌة ،
 

 ه الستمرار السٌاسة اإلسرابٌلٌة المستخفة بؤبسط الحقوق العربٌة فً تحرٌر وإذ ٌعبر عن شجب
األراضً المحتلة من قبل اسرابٌل وإعمال حق تقرٌر المصٌر للشعب الفلسطٌنً، والتً تتناقض 
تماما مع استراتٌجٌة السالم العادل والشامل المتفق علٌها فً مإتمر مدرٌد ، السٌما مبدأ األرض 

 ، 425، 338،  242وقرارات مجلس األمن  مقابل السالم
 

  وإذ ٌإكد أن التضامن العربً المبنً على مصالحة عربٌة حقٌقٌة هو السبٌل الوحٌد لمواجهة كافة
 المخاطر والتحدٌات التً تتعرض لها أمتنا العربٌة ،

 
 

 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 

 ٌقرر ماٌلً :
 
 
 -القمة العربـــــــــــً ) حزٌران التؤكٌد مجددا على أهمٌة القرارات الصادرة عن كل من مإتمر  .1

م ( ، والتً تإكد  1997مارس  -م ( واجتماع وزراء الخارجٌة العرب ) آذار  1996ٌونٌو 
على أن األمة العربٌة قادرة على مواجهة التحدٌات واالستفزازات اإلسرابٌلٌة وعدم التفرٌط فً 

 حقوقها ، وٌدعوإلى تنفٌذها .
دراسة السبل الكفٌلة باإلسراع بعقد قمة عربٌة تتوفر لها مقومات  دعوة القٌادات العربٌة إلى .2

النجاح والفعالٌة ، تتدراس المخاطر والتحدٌات المتضمنة فً السٌاسات اإلسرابٌلٌة الراهنة ، 
 والخٌارات المتاحة أمام العرب ، وتتخذ القرارات المالبمة .

ون هذه المإسسة معنٌة بالحفاظ على تطعٌم الجامعة العربٌة بمإسسة للقمة العربٌة بحٌث تك .3
 دورٌة انعقاد مإتمرات القمة العربٌة واإلعداد ألعمالها .

وضع استراتٌجٌة عربٌة قومٌة توفر حماٌة األمن العربً مع التركٌز على الترابط بٌن مسابل  .4
 األمن والتنمٌة والثقافة ، باعتبارها عناصر متالزمة الٌمكن الفصل فٌما بٌنها .

ر االتحاد البرلمانً العربً ، بما ٌساهم فً تحقٌق التضامن العربً وتعزٌز دور تعزٌز دو .5
الجامعة العربٌة وتطوٌر مٌثاقها وتفعٌل مإسسات العمل العربً المشترك ، بما ٌكفل تنشٌط 
دورها وزٌادة فعالٌته فً تحقٌق المصالحة العربٌة المشتركة ومعالجة األزمات بكفاءة وإٌجاد 

 ة لذلك .اآللٌة الالزم
 تفعٌل اتفاقٌة الدفاع العربً المشترك كآلٌة عربٌة لحماٌة األمن القومً العربً . .6
وضع تصور عربً مشترك لمواجهة الؽزو السٌاسً واالقتصادي والثقافً الصهٌونً الذي  .7

 تتعرض له األمة العربٌة .
عزٌز السعً إلى دعوة الشعب البرلمانٌة األعضاء فً االتحاد إلى بذل أقصى الجهود من أجل ت .8

تحقٌق التضامن العربً ، بما فً ذلك التصدي للحمالت المؽرضة التً تهدؾ إلى إعاقة هذا 
التضامن ، والعمل على ترسٌخ اإلٌمان بجدوى التضامن العربً فً أوساط الرأي العام فً 

 أقطارها .
عامال ال ؼنى التؤكٌد على أن تحقٌق مصالحة عربٌة حقٌقٌة قابمة على تخطً الخالفات ٌشكل  .9

 ؼنه وضمانة أكٌدة لتجسٌد التضامن العربً .
العمل على تنسٌق المواقؾ العربٌة فً كافة االجتماعات التً تتم بٌن الدول العربٌة المتوسطٌة  .11

 والدول األوروبٌة ضمانا لتوحٌد الموقؾ العربً والمحافظة على المصالح العربٌة المشتركة .
برلمانات الدول العربٌة واألوروبٌة إلصدار إعالن ٌتضمن الدعوة إلى عقد مإتمر لرإساء  .11

 تؤسٌس التعاون بٌن دول االتحاد األوروبً والدول العربٌة .
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 8/مؤ 2القرار 
 حــــول العملٌــــة السلمٌـــــة :

 
 
ٌطالب المإتمر األمم المتحدة والمجتمع الدولً بؤسره وراعًٌ عملٌة السالم ، وعلى  .1

لوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، بمضاعفة العمل من أجل تحقٌق سالم عادل وشامل فً الخصوص ا
وقرارات الجمعٌة العامة  425،  338،  242منطقة الشرق األوسط ، وفقا لقرارات مجلس األمن 

 ذات الصلة ، ومرجعٌة مدرٌد ومبدأ األرض مقابل السالم .
ووزراء  - 1996 -ت قمة القاهرة ٌدعو المإتمر الحكومات العربٌة إلى تنفٌذ قرارا .2

والداعٌة إلى إٌقاؾ جمٌع أشكال التطبٌع مع اسرابٌل ، بما فً  - 1997القاهرة  -الخارجٌة العرب 
ذلك إؼالق المكاتب والبعثات ، حتى تنصاع اسرابٌل إلى مرجعٌة مدرٌد ومبدأ األرض مقابل السالم 

ذ جمٌع االتفاقات والتعهدات واإللتزامات التً تم وقرارات الشرعٌة الدولٌة ذات الصلة ، وتقوم بتنفٌ
التوصل إلٌها على كافة المسارات خالل محادثات السالم . كما ٌدعو المإتمر إلى تعلٌق المشاركة 
العربٌة  متعددة األطراؾ واالستمرار بالمقاطعة العربٌة من الدرجة األولى وتفعٌلها إزاء اسرابٌل 

دل والشامل القابم على انسحاب اسرابٌل من جمٌع األراضً العربٌة إلى أن ٌتم تحقٌق السالم العا
المحتلة وإعطاء الشعب الفلسطٌنً حقوقه الوطنٌة المشروعة المتمثلة فً السٌادة والعودة وحق تقرٌر 

 المصٌر وإقامة دولته المستقلة ، وعاصمتها القدس .
طٌل عملٌة السالم وتفرٌؽها من ٌدٌن المإتمر سٌاسات الحكومات اإلسرابٌلٌة الهادفة إلى تع .3

أي محتوى حقٌقً ، وٌحملها مسإولٌة تجمٌد تلك العملٌة ، كما ٌدٌن الممارسات القمعٌة وأعمال 
القتل والتنكٌل والحصار واإلؼالق ومصادرة األراضً وتقٌٌد حرٌة التنقل لألفراد والبضابع وتدنٌس 

تً تقوم بها سلطات االحتالل فً فلسطٌن المقدسات اإلسالمٌة والمسٌحٌة ومنع الوصول إلٌها ال
 واألراضً العربٌة المحتلة كافة ، بما فٌها الجوالن السوري المحتل وحنوب لبنان وبقاعه الؽربً .

ٌحًٌ المإتمر األسرى العرب فً سجون االحتالل اإلسرابٌلً ، وٌثمن نضاالتهم من أجل  .4
ربٌة والمجتمع الدولً تكثٌؾ الجهود الحرٌة واالستقالل وعزة أمتهم ، وٌطالب الحكومات الع

إلطالق سراحهم وإجبار الحكومة اإلسرابٌلٌة على تنفٌذ ما جاء فً االتفاقات الموقعة معها 
 بخصوصهم .

ٌدٌن المإتمر سٌاسة الكٌل بمكٌالٌن ، التً تمارسها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً التعامل  .5
تلك القرارات دون تحٌز أو ٌق عادل ومتوازن لمع قرارات الشرعٌة الدولٌة ، وٌدعو إلى تطب

 .تحامل
ٌناشد المإتمر جمٌع الدول تقدٌم الدعم السٌاسً والمادي للشعب الفلسطٌنً وسلطته الوطنٌة  .6

 بقٌادة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة .
ٌدعو المإتمر إلى جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالٌة من األسلحة النووٌة وجمٌع  .7

الشامل ، وٌدٌن موقؾ اسرابٌل الرافض للتوقٌع على اتفاقٌة منع انشار األسلحة النووٌة  أسلحة الدمار
وإخضاع منشآتها النووٌة لرقابة الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة ، وٌدعو المجتمع الدولً إلى الضؽط 

االتحاد على اسرابٌل لتوقٌع هذه المعاهدة . كما ٌدعو إلى دراسة إمكانٌة عقد دورة خاصة لمجلس 
 للبحث فً كٌفٌة تحقٌق هذا الهدؾ .
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  8/مؤ 3القرار 
  حـــــــــول القــــــــــــدس :

 
 
ٌإكد المإتمر التمسك بعروبة القدس ، وٌدٌن جمٌع المحاوالت اإلسرابٌلٌة الرامٌة إلى    .1

بٌلً فً تؽٌٌر وضعها الدٌمؽرافً أو الجؽرافً أو السٌاسً أو الحضاري ، وٌعتبر كل إجراء إسرا
هذا الصدد الؼٌا وؼٌر شرعً ومخالفا للقانون الدولً ولقرارات الشرعٌة الدولٌة ذات الصلة ، 

، وعقبه فً طرٌق السالم . وٌدعو إلى إٌقاؾ جمٌع  1949ومنتهكا التفاقٌة جنٌؾ الرابعة لعام 
اخل مدٌنة القدس األنشطة االستٌطانٌة وعملٌات التهوٌد التً تمارسها سلطات االحتالل اإلسرابٌلً د

 وفً محٌطها .
 
ٌدٌن المإتمر قرار الحكومة اإلسرابٌلٌة األخٌر ، والقاضً بتوسعة مدٌنة القدس وإلحاق  .2

المستوطنات اإلسرابٌلٌة المقامة على األراضً الفلسطٌنٌة ضمن نطاق تلك التوسعة ، فً محاولة 
لً فٌها ، وبما ٌتعارض مع منها إلحداث خلل دٌمؽرافً فادح لصالح الوجود البشري اإلسرابٌ

قرارات الشرعٌة الدولٌة واالتفاقات الموقعة . وٌعتبر المإتمر أن ذلك القرار الصادر عن الحكومة 
الٌمٌنٌة اإلسرابٌلٌة ٌمثل ذروة االستخفاؾ واالستهتار بكل الحقوق والمشاعر العربٌة واإلسالمٌة 

 ٌق سالم عادل وشامل فً المنطقة .والمسٌحٌة والرأي العام العالمً لقتل أي أمل فً تحق
 

 ولمواجهة هذا القرار :
 

  ٌطالب المإتمر الجامعة العربٌة ومنظمة المإتمر اإلسالمً ولجنة القدس التعامل مع هذا الحدث بما
ٌتناسب مع أهمٌته وخطورته واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماٌة القدس وردع العدوان الصهٌونً عنها 

. 
 

 السالم ودول االتحاد األوروبً ودول العالم قاطبة إلى إعالن إدانتها للقرار  ٌدعو راعًٌ عملٌة
المذكور ، و إلى ممارسة جمٌع أشكال الضؽط على اسرابٌل إلرؼامها على وقؾ هذا المشروع 

 واالنصٌاع إلى قرارات األمم المتحدة المتعلقة بوضع مدٌنة القدس  .
 

  المسإول عن حفظ السالم واألمن الدولٌٌن ، إلى التدخل ٌدعو مجلس األمن الدولً بوصفه الجهاز
 الفوري واتخاذ القرار المناسب إللؽاء هذا القرار .

 
  ٌناشد جمٌع البرلمانات والمنظمات البرلمانٌة فً العالم إعالن رفضها وإدانتها لمشروع القدس الكبرى

والضؽط على اسرابٌل لوقؾ  ، وٌدعو برلمانًٌ العالم أن ٌحثوا حكوماتهم على رفض ذلك المشروع
 سٌاسة االستٌطان والتوسع فً األراضً العربٌة المحلتة واإللتزام بعملٌة السالم بصورة كاملة .
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  ٌناشد المإتمر جمٌع الدول العربٌة ، حكومات وشعوبا ، تكثٌؾ دعمها المعنوي والمادي الرامً إلى
الحٌاة فٌها فً جمٌع المجاالت من ثقافٌة  تعزٌز الصمود العربً فً القدس ، وذلك بتنشٌط دورة

واجتماعٌة واقتصادٌة وصحٌة وإسكانٌة ، مما ٌمكن أهلنا المرابطٌن فً القدس وأكنافها من الوقوؾ 
فً وجه الهجمة االستٌطانٌة الشرسة ومحاوالت التهوٌد الدإإبة التً تستعمل فٌها سلطات االحتالل 

ٌة ، وعزلها عن محٌطها العربً ، وتضٌٌق على صناعتها جمٌع األسالٌب من تدمٌر لبنٌتها التحت
الحرفٌة والسٌاحٌة ، ورفض إعطاء رخص بناء لساكنٌها ، وتجرٌدهم من هوٌتهم المقدسٌة إلجبارهم 

 على النزوح عنها وتفرٌؽها بالتالً من سكانها العرب .
 

 ؽربٌة ، على تفضله برعاٌة ٌوجه المإتمر الشكر إلى جاللة الملك الحسن الثانً ، عاهل المملكة الم
واستضافة أعمال ندوة القدس العلمٌة العالمٌة وتوفٌر جمٌع اإلمكانات التً تإمن النجاح لتلك الندوة 

 الهامة .
 
 

  8/مؤ 4القرار 
 حـــــــول االستٌطـــــــــان :

 
 

ٌإكد المإتمر دعمه للموقؾ العربً والدولً الرافض لسٌاسات اإلستٌطان اإلسرابٌلٌة  .1
وٌدعم المطالبة بوقؾ جمٌع أشكال االستٌطان وتفكٌك المستوطنات القابمة ، وٌعتبر اإلستٌطان أحد 

 األخطار األساسٌة التً تهدد األرض العربٌة فً فلسطٌن والجوالن ، وبالتالً العملٌة السلمٌة .
 
ضد  ٌدعو المإتمر جماهٌر األمة العربٌة إلى مساندة الشعب الفلسطٌنً فً نضاله الباسل .2

االستٌطان ، وتوفٌر كل مستلزمات الدعم لمشروعات صندوق األرض بهدؾ توفٌر البنٌة التحتٌة 
 التً تمكن الشعب الفلسطٌنً من الصمود .

 
 

  8/مؤ 5القرار 
 حـــول التضامــــن مع سورٌـــــــا :

 
 
والرامٌة إلى ٌعرب المإتمر عن االستنكار الشدٌد للتهدٌدات اإلسرابٌلٌة الموجهة ضد سورٌة ،  .1

 تصعٌد التوتر فً المنطقة وتدمٌر عملٌة السالم .
 

ٌإكد المإتمر تضامن البرلمانات العربٌة وتجدٌد دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورٌة العادل  .2
وحقها فً استعادة كامل الجوالن المحتل ، وفقا ألسس عملٌة السالم  ولقرارات الشرعٌة الدولٌة ، 

ؾ المفاوضات من النقطة التً وصلت إلٌها ، واإللتزام بما تم التوصل إلٌه على والدعوة إلى استبنا
 هذا المسار .
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ٌطالب المإتمر راعًٌ عملٌة السالم والمجتمع الدولً بتحمل مسإولٌاتهم بإلزام اسرابٌل بتنفٌذ  .3
حتى خط قرارات الشرعٌة الدولٌة التً تدعو إلى االنسحاب الكامل من الجوالن السوري المحتل 

 ، ومن األراضً العربٌة المحتلة األخرى . 1967الرابع من حزٌران لعام 
 

ٌشٌد بصمود المواطنٌن العرب السورٌٌن فً الجوالن السوري المحتل وٌإكد الوقوؾ إلى جانبهم  .4
فً تصدٌهم لالحتالل اإلسرابٌلً وممارساته القمعٌة وإصرارهم على التمسك بؤراضٌهم وهوٌتهم 

على مواطنً الجوالن  1949شدد على ضرورة تطبٌق اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة لعام السورٌة ، وٌ
 السوري المحتل .

 
ٌإكد رفض كل ما اتخذته وتتخذه سلطات االحتالل اإلسرابٌلً من إجراءات تهدؾ إلى تؽٌٌر  .5

الوضع القانونً والطبٌعً والدٌمؽرافً فً الجوالن السوري المحتل ، وٌعتبر اإلجراءات 
لٌة ؼٌر قانونٌة والؼٌة وباطلة وتشكل خرقا لالتفاقٌات الدولٌة السٌما اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة اإلسرابٌ

، وقرار 1981لعام  497ومٌثاق األمم المتحدة وقراراتها ، وخاصة قراري مجلس األمن رقم 
الذي أكد أن قرار ضم الجوالن ؼٌر قانونً وباطل ، وأن  51فً دروتها  28الجمعٌة العامة رقم 

رار الكنٌست بضم الجوالن العربً السوري المحتل الغ وباطل ، وؼٌر ذي أثر قانونً ، وٌشكل ق
 . 1981لعام  497انتهاكا خطٌرا لقرار مجلس األمن رقم 

 
 

  8/مؤ 6القرار 
 : حــــــــول لبنــــــــــان

 
سرابٌلٌة على إدانة اإلحتالل المستمر على جنوب لبنان وبقاعه الؽربً ، وشجب اإلعتداءات اإل .1

 أراضٌه والتً ٌسقط من جرابها عشرات الشهداء والجرحى .
 

بنصه الحرفً وإسقاط الشروط التً تحاول اسرابٌل  425دعم لبنان فً سعٌه الدابم لتنفٌذ القرار  .2
فرضها على لبنان من خالل تفسٌرها أحادي الجانب لمنطوق هذا القرار الذي ال ٌحتمل أي تفسٌر أو 

نان فً دعوة المجتمع الدولً ، ممثال بمنظمة األمم المتحدة ، إلى التوقؾ عن معاملة تؤوٌل ودعم لب
اسرابٌل كاستثناء التنطبق علٌه القرارات الدولٌة ، وإجبارها على تنفٌذ القرارات الدولٌة بشؤن لبنان 

 . 425، وخصوصا القرار 
 

اسرابٌل إلطالق جمٌع الرهابن دعم جهود لبنان فً المٌدان العربً والدولً فً الضؽط على  .3
اللبنانٌٌن المعتقلٌن فً سجن الخٌام وفً سجون فلسطٌن المحتلة خالفا ألحكام القانون الدولً 

 . 1949واإلعالن العالمً لحقوق االنسان واتفاقٌة جنٌؾ لعام 
 

ستمر والتؤكٌد توجٌه التحٌة إلى المقاومة اللبنانٌة الباسلة ودعمها فً تصدٌها للعدوان اإلسرابٌلً الم .4
 على حق الشعب اللبنانً فً مقاومة االحتالل اإلسرابٌلً الذي تكفله القوانٌن الدولٌة .

 
 تؤٌٌد تالزم المسارٌن اللبنانً والسوري خدمة للمصلحة اللبنانٌة والسورٌة والعربٌة المشتركة . .5
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ابٌلٌٌن الذٌن ارتكبوا مطالبة المجتمع الدولً بتشكٌل محكمة دولٌة لمحاكمة مجرمً الحرب اإلسر .6
، وسابر المجازر األخرى بحق 1996أفرٌل /  -نٌسان  18مجزرة قانا فً مجمع األمم المتحدة فً 

الشعب اللبنانً ، أسوة بالمحاكم التً شكلت لمحاكمة مجرمً الحرب فً صربٌا وراوندا ، إضافة 
ضات إلى لبنان عن األضرار إلى ذلك مطالبة المجتمع الدولً بالضؽط على اسرابٌل لتقدٌم التعوٌ

 1993ٌولٌو  -المادٌة والبشرٌة الناجمة عن عدوانها المستمر على أراضٌه ، والسٌما عدوان تموز 
 . 1996أفرٌل  -وعدوان نٌسان 

 
دعوة الدول العربٌة إلى الوفاء بالتزاماتها المقررة للبنان فً القمم العربٌة ، دعما لصعود شعبه  .7

 وإعادة إعماره .
 

 8/مؤ7ار القر
 : حول الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة االشتراكٌة العظمى

 
ٌذكر المإتمر بقراراته السابقة بشؤن التضامن مع الجماهٌرٌة ، والمطالبة برفع الحظر  .1

واالجراءات األخرى المفروضة ضدها ، وخاصة قرار الدورة التاسعة والعشرٌن الطاربة لمجلس 
 م . 1997دٌسمبر  -كانون األول  15و  14هٌرٌة العظمى ٌومً االتحاد التً عقدت بالجما

 
الذي أكد  27/2/1998ٌرحب المإتمر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولٌة فً  .2

الطبٌعة القانونٌة للخالؾ بٌن لٌبٌا والوالٌات المتحدة والمملكة المتحدة حول ماٌسمى بقضٌة لوكربً 
. 
 
مإتمر رإساء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة ٌثمن عالٌا القرار الصادر عن  .3

، القاضً بعدم االستمرار فً  1998ٌونٌو  -حزٌران  11 - 8المنعقد فً واؼادوؼو فً الفترة من 
فً حالة عدم استجابة الوالٌات المتحدة  1998سبتمبر  -االمتثال للعقوبات بحلول شهر أٌلول 

للمشتبه فٌهما فً بلد ثالث محاٌد بحلول موعد مراجعة والمملكة المتحدة لمقترح إجراء محاكمة 
 . 1998العقوبات فً ٌولٌو 

 
ٌعرب عن قلقه إزاء استمرار الحظر الجوي واإلجراءات األخرى المفروضة على  .4

 الجماهٌرٌة الشقٌقة ، وٌدعو مجلس األمن إلى رفعها فورا .
 
)  748ي مجلس األمن رقم ٌطالب الحكومات العربٌة بعدم االستمرار فً االمتثال لقرار .5

( ، نظرا لتعنت الوالٌات المتحدة والمملكة المتحدة وعدم استجابتهما  1993)  883( و  1992
للمبادرات المطروحة ، وخاصة مبادرة جامعة الدول العربٌة ، وذلك تنفٌذا لقرار مإتمر القمة 

) رفع العقوبات  1996ٌولٌو  -تموز  23 - 21العربً ؼٌر العادي المنعقد بالقاهرة فً الفترة من 
المفروضة على الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة ، خاصة وأن استمرارها من ِشؤنه أن ٌدفع الدول العربٌة 

 إلى النظر فً الوسابل الممكنة لتجنٌب الشعب اللٌبً مزٌدا من األضرار ( .
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 8/مؤ8القرار 
  الجماهٌرٌـــةحول مشـروع االتحـــاد العربــً المقــدم من 

 
 

ٌإكد المإتمر على قرار مجلس االتحاد فً دورته التاسعة والعشرٌن الطاربة التً عقدت فً 
( ، وٌحث اللجنة الخاصة بدراسة هذا المشروع فً إطار الجامعة  1997دٌسمبر  -طرابلس ) كانون األول 

ضامن العربً وتحقٌق الوحدة العربٌة العربٌة ، على اإلسراع بدراسته ، لما لذلك من إسهامات فً إحٌاء الت
 الشاملة .
 

 8/مؤ9القرار 
 حـــــــول العـــــــراق :

 
ٌإكد المإتمر حرصه على وحدة العراق واستقالله وسٌادته الوطنٌة ،وٌرفض كل أشكال التدخل  .1

 اإلقلٌمً والدولً فً شإونه الداخلٌة .
 

 فورا .ٌطالب برفع الحصار والمعاناة عن الشعب  العراقً  .2
 

ٌرحب بالتقدم الحاصل فً تنفٌذ العراق لقرارات مجلس األمن ، وٌؤمل فً استكمالها فً أقرب  .3
 فرصة ، وٌطالب األمم المتحدة بوضع جدول زمنً إلنهاء عملٌات التفتٌش.

 
إذ ٌإكد حرصه على التبام الجراح بٌن العراق والكوٌت ٌطالب بإٌجاد حل عاجل لقضٌة  .4

الكوٌتٌٌن ، وذلك وفقا لما جاء بقرار مجلس األمن ومإتمرات ومجالس  المحتجزٌن والمفقودٌن
 االتحاد البرلمانً العربً .

 
 8/مؤ11القرار 

 حــــول الجزائــــــــر :
 

ٌجدد المإتمر تضامنه مع الجزابر دولة وشعبا فً كفاحهما ومقاومتهما لإلرهاب ، وٌطالب بالتندٌد  .1
الدول والهٌبات والتنظٌمات ، وٌدعو إلى التعاون الدولً من  باإلرهاب واإلرهابٌٌن ومساندٌهم من

 أجل القضاء على هذه الظاهرة الؽرٌبة عن مجتمعنا والمتعارضة مع مبادئ دٌننا الحنٌؾ .
 

ٌعرب المإتمر  عن رفضه القاطع ألٌة محاولة للتدخل فً الشإون الداخلٌة للجزابر الشقٌقة تحت  .2
مبدأ سٌادة الدول فً إدارة شإونها ، وإدراكا من المإتمر لقدرة أي ذرٌعة كانت ، وذلك احتراما ل

الشعب الجزابري الشقٌق ومإسساته الدستورٌة على الخروج نهابٌا من هذه األزمة العابرة فً أجل 
 قرٌب .
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ٌطالب المإتمر الدول التً التزال تإوي الجماعات اإلرهابٌة بالكؾ عن تقدٌم الدعم لها ، واإللتزام  .3

بعدم إٌوابها وعدم تقدٌم الدعم المادي واللوجستٌكً واإلعالمً لها ، والتقٌد بالمواثٌق والقوانٌن 
 الصادرة فً هذا الشؤن .

 
ٌعتبر المإتمر أن اإلصالحات السٌاسٌة واالقتصادٌة التً تقوم بها الجزابر كفٌلة بعودة األمن  .4

 واالستقرار إلى هذا البلد الشقٌق .
 
 

 8/مؤ11القرار 
 ــــول الســــــــودان :ح
 
ٌعبر المإتمر عن قناعته التامة أن ماٌتعرض له السودان ٌرمً إلى ضرب وحدته  .1

 وٌستهدؾ أمنه واستقراره .
 
 ٌإكد تضامنه ومساندته للسودان فً وجه االعتداءات المتكررة من بعض دول الجوار. .2

 
ٌٌد وحدة السودان ومناصرته ٌدعو المجالس النٌابٌة العربٌة وجامعة الدول العربٌة إلى تؤ .3

 والحٌلولة دون محاصرته وشله عن أداء دروه القومً .
 

 8/مؤ12القرار 
 حول الجزر العربٌة الثالث المحتلة

 
ٌعرب المإتمر عن التضامن مع دولة اإلمارات العربٌة المتحدة الشقٌقة فً تؤكٌد عروبة الجزر 

وٌدعو الجمهورٌة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة لإلستجابة الثالث : طنب الكبرى وطنب الصؽرى وأبو موسى ، 
لمبادرات ونداءات دولة اإلمارات وحل النزاع حول هذه الجزر بالطرق السلمٌة وإنهاء احتاللها ، وٌإكد 
على رفض كل ما اتخذته وتتخذه السلطات اإلٌرانٌة من إجراءات تهدؾ إلى تؽٌٌر الوضع القانونً 

 ر الثالث .والطبٌعً والدٌمؽرافً فً الجز
 

 8/مؤ13القرار 
 حول احتالل أرتٌرٌا لجزٌرة حنٌش

 
ٌإكد المإتمر حق الٌمن التارٌخً فً السٌادة على جزٌرة حنٌش ، وٌعرب عن التضامن مع 

 الجمهورٌة الٌمنٌة الشقٌقة .
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 8/مؤ14القرار 
 حـــول الصومــــــال

 
وتوحٌد الصفوؾ من أجل إعادة بناء ٌدعو المإتمر الفصابل الصومالٌة إلى نبذ الخالفات  .1

 دولتهم ، تنفٌذا لإلتفاق الذي وقعت علٌه الفصابل كافة فً القاهرة .
 
ٌدعو الدول األعضاء فً جامعة الدول العربٌة إلى تقدٌم المساعدات المادٌة والمعنوٌة إلى  .2

 الصومال الشقٌق والوقوؾ بجانبه كلٌا حتى ٌستعٌد مركزه بٌن األقطار العربٌة .
 
 
 

 8/مؤ15القرار 
 حول قضٌة المدٌنتٌن المغربٌتٌن سبتة وملٌلٌا

 
ٌإٌد المإتمر الخطوات التً تتخذها المملكة المؽربٌة فً سبٌل الحفاظ على وحدتها الترابٌة وتحرٌر 
مدٌنتً سبتة وملٌلٌا والجزر الجعفرٌة ، وٌطالب المإتمر اسبانٌا بالتجاوب مع اقتراح العاهل المؽربً 

 خلٌة مشتركة للتفكٌر من أجل استعادة المدٌنتٌن للسٌادة المؽربٌة مع ضمان مصالح اسبانٌا .بإنشاء 
 

 8/مؤ16القرار 
 حـــــــول اإلرهــــــاب

 
ٌدٌن المإتمر اإلرهاب بكافة أشكاله ، بما فٌها إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه اسرابٌل داخل  .1

 وري المحتل وجنوب لبنان ، وفً خارجها .األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة والجوالن الس
 

ٌدعو إلى عقد مإتمر دولً برلمانً وحكومً لتعرٌؾ اإلرهاب والتمٌٌز ما بٌن اإلرهاب ونضال  .2
 الشعوب من أجل استعادة أراضٌها المحتلة وتحقٌق استقاللها .

 
 كافحة اإلرهاب .ٌدعو جمٌع المجالس التشرٌعٌة العربٌة إلى اإلسراع بتصدٌق اإلتفاقٌة العربٌة لم .3

 
 8/مؤ17القرار 

 التركً ومشكلة المٌاه -حول التحالف العسكري اإلسرائٌلً 
 
التركً ، وٌعتبر استمرار هذا التحالؾ  -ٌدٌن المإتمر التحالؾ العسكري اإلسرابٌلً  .1

ضرب موجهة لجهود عملٌة السالم ، وتشجٌعا إلسرابٌل على التمادي والمماطلة فً عرقلة جهود 
وٌناشد الحكومة التركٌة أن تتراجع عن هذا التحالؾ نظرا لما له من آثار سلبٌة على  السالم .

 االستقرار فً المنطقة .
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ٌإكد حق سورٌة والعراق فً حصتٌهما فً مٌاه نهري دجلة والفرات ، وٌدعو الحكومة  .2

 التركٌة لإللتزام بالقوانٌن واألعراؾ الدولٌة بشؤن هذٌن النهرٌن .
 

 القرارات المتعلقة بالشؤون البرلمانٌة  -ثانٌا 

 
 

 8/مؤ18القرار 
 حول القضاٌا المطروحة فً المؤتمر البرلمانً الدولً فً موسكو

 
عقد اجتماع تنسٌقً للوفود العربٌة المشاركة فً المإتمر المابة لالتحاد البرلمانً الدولً فً  .1

المطروحة فً المإتمر وتكلٌؾ األمانة للتشاور حول القضاٌا  6/9/1998موسكو مساء ٌوم األحد 
 العامة لالتحاد باتخاذ الترتٌبات الالزمة لعقد هذا االجتماع .

طرح موضوع المٌاه فً مداخالت السادة رإساء الوفود البرلمانٌة العربٌة وتوضٌح أهمٌته بالنسبة  .2
وانعكاساته على  للعالم العربً ، مع التركٌز على أبعاده االقتصادٌة والسٌاسٌة واالستراتٌجٌة

 عالقات بعض الدول العربٌة بدول الجوار ، ... الخ .
 

دعم طلب المجلس الوطنً الفلسطٌنً بالحصول على العضوٌة الكاملة فً االتحاد البرلمانً الدولً  .3
 من خالل :

 
ر مع الشعب البرلمانٌة ذات التؤثٌ -وخالل الفترة السابقة النعقاد المإتمر  -إجراء اتصاالت مبكرة  .أ 

 إلقناعها بعدالة الطلب الفلسطٌنً وبالتصوٌت لصالحه .
 الحرص على التواجد الكامل أثناء إجراء التصوٌت على الطلب فً مجلس االتحاد. .ب 
التنسٌق مع ممثلً المجموعات الصدٌقة ) اإلفرٌقٌة ، عدم االنحٌاز ، اإلسالمٌة ( قبل انعقاد جلسة  .ج 

 .مجلس االتحاد لضمان أكبر عدد من األصوات 
 دعوة وزراء الخارجٌة العرب إلى اإلسهام فً الجهود الرامٌة إلى تحقٌق هذا الهدؾ. .د 
التقدم باسم الوفود العربٌة بطلب إدراج بند إضافً فً جدول أعمال المإتمر حول عملٌة السالم   .ه 

 فً الشرق األوسط ، تحت العنوان التالً :
 

 السالم فً الشرق األوسط ""  إسهام البرلمانات فً العالم فً إحٌاء عملٌة 
 
دعم ترشٌح السٌد توفٌق عبده اسماعٌل ، عضو مجلس الشعب المصري ، لعضوٌة لجنة التنمٌة  .4

 المستدامة فً االتحاد البرلمانً الدولً .
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 ثالثا : تنسٌق التشرٌع وتوحٌده فً الوطن العربً ، 
 ونحو استراتٌجٌة عربٌة للنهوض بالتعلٌم و الثقافة 

 واإلتصال والمحافظة على الهوٌة العربٌة 
 

 8/مؤ19القرار 
 تنسٌق التشرٌع وتوحٌده فً الوطن العربً

 
 إن الموتمر الثامن لالتحاد  

 
اذ ٌستلهم جهود الرواد األوابل من رجاالت القانون العرب ، وٌذكر بكل التقدٌر محاوالتهم  المخلصة   *

 والدإوبة الرامٌة  إلى تنسٌق التشرٌع و توحٌده فً الوطن العربً .
 

واذ ٌذكربالعقبات التً واجهها العمل الوحدوي العربً فً مراحله المختلفة بسبب تضارب   *
التشرٌعات واختالفها بٌن األقطار العربٌة ، والعجز عن توحٌدها  أو التنسٌق فٌما بٌنها بما ٌفً 

 بمتطلبات هذا العمل .
 

مجال  تقدٌم تشرٌعات  نموذجٌة واذ ٌنوه بالجهود التً بذلتها منظمات العمل  العربً المشترك فً   *
 تحكم النشاطات التً تقع فً دابرة  اختصاصها .

واذ ٌثمن عالٌا جهود مجلس وزراء العدل العرب فً مجال توحٌد التشرٌعات العربٌة  التً تم   *
إقرارها  و السعً الصدارها ، ودور المركز العربً للبحوث القانونٌة و القضابٌة التابع  لجامعة 

 عربٌة .الدول ال
 

 

 ٌقـــــــــــــــــــــــــــــرر :
 
 

ان التشرٌعات التً ٌمكن البدء بتوحٌدها  هً قانون البٌبة وقانون المرور و قانون الطفولة و قانون  .أ 
 مكافحة المخدرات .

 
عقد اجتماعات لجان التشرٌع فً كل برلمان أو مجلس شورى عربً لوضع اقتراحات ملموسة  .ب 

التً ٌمكن القٌام بها لتحقٌق توحٌد تشرٌعات قوانٌن البٌبة والمرور و الطفولة   وعملٌة حول الخطوات
 و مكافحة المخدرات .
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دعوة اللجنة القانونٌة فً االتحاد البرلمانً العربً إلى عقد اجتماع فً مقر االتحاد فً دمشق قبل  .ج 
مجالس الشورى العربٌة ،  لدراسة ما توصلت الٌه لجان التشرٌع فً البرلمانات و 1998نهاٌة عام 

و خصوصا  ما ٌتعلق  بتحدٌد القوانٌن التً ٌمكن البدء بتوحٌدها أو السعً ال صدارها و اقتراح 
 اإلجراءات العملٌة لتنفٌذ ذلك .

 
تقدم اللجنة القانونٌة تقرٌرا  مفصال بما توصلت الٌه إلى الدورة العادٌة القادمة لمجلس االتحاد  .د 

 خاذ القرار المناسب .البرلمانً العربً إلت
 

 8/مؤ21القرار 
 نحو استرتٌجٌة عربٌة للنهوض بالتعلٌم و الثقافة و اإلتصال و المحافظة على الهوٌة العربٌة

 
 إن المإتمر الثامن لالتحاد :

 
إذ ٌإكد ان الصراع فً عالمنا الٌوم لم ٌعد صراعاً عسكرٌاً فً المقام األول بل هو أٌضاً صراع  *

معلوماتً و حضاري و ثقافً ، و أصبح الحفاظ على الهوٌة الثقافٌة الممتدة الجذور نوعاً إقتصادي و 
 من من الصراع الحضاري و الثقافً .

 
واذ ٌدرك أن الوطن العربً ٌتعرض إلى ؼزو ثقافً ٌحاول أن ٌطال شخصٌة اإلنسان  العربً وٌشكك  *

لعربً ، وٌهدؾ بالتالً إلى التشكٌك بقدرات بالهوٌة الثقلفٌة العربٌة اإلسالمٌة  وبالوجود القومً ا
 العرب وبث مفاهٌم زابفة و مزورة  عن حٌاتنا الثقافٌة وقدراتنا اإلبداعٌة .

 
وإذ ٌرصد بكل اإلعتزاز والتقدٌر جهود المخلصٌن من أبناء األمة من أجل التصدي لهذه التحدٌات  *

سعً المخلص الدإوب لخلق حقابق اعالمٌة و بالكلمة الصادقة  الملتزمة و التخطٌط العلمً السلٌم و ال
 ثقافٌة جدٌدة  فً الواقع العربً على النحو الذي ٌعٌن األمة على  مواجهة تلك التحدٌات .

 
وإذ ٌركز  على التربٌة المستقبلٌة و الربط الوثٌق بٌن النظام التعلٌمً و الثقافً و التنمٌة  الشاملة  *

 والجمع بٌن األصالة و المعاصرة .
 

ذ ٌتابع  الثورة التكنولوجٌة الهابلة المتسارعة فً مجال اإلتصال ، و ما ٌترتب على ذلك من تؤثٌرات وإ *
 سلبٌة على وعٌه وأحساسه بهوٌته فً ؼٌبة نظام  إعالمً عربً كؾء و فعال،

 
واذ ٌشًٌر إلى اإلهتمام باللؽة العربٌة ودعم مسٌرة التعرٌب ألنها ضرورة قومٌة و حٌاتٌة وعلمٌة و  *

ضرورة  لمواجهة الؽزو الفكري و التبعٌة األجنبٌة و ضرورة لإلنتقال من إستهالك األشٌاء إلى صنعها 
 ، و بالتالً منحها اإلسم العربً .
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 ٌقــــــــــــــــــــــرر:
 

دعم البرلمانات العرب للتربٌة و تبنً مشارٌعها التربوٌة و اعتبار العملٌة التربوٌة استثمار اً  .أ 
 مربحاً فً بناء رأس المال البشري .

 
مطالبة المنظمات العربٌة الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة بما فٌها المنظمة العربٌة للتربٌة و الثقافة و  .ب 

العلوم باعداد استراتٌجٌة عربٌة ثقافٌة تشمل التوجهات التً ٌجب أن ٌنتهجها العرب لمواجهة 
 التحدٌات و اللحاق بركب العصر .

 
لصناعات الثقافٌة بدءا من الطباعة و ارتقاء إلى األجهزة اإللكترونٌة والمعلوماتٌة و العناٌة با .ج 

 تطوٌر تكنولوجٌا اإلتصاالت .
 

العمل على مواكبة عصر العلم و التقانة و العناٌة بالبحث العلمً و ضرورة التعاون و التنسٌق  .د 
 بٌن الدول العربٌة والجامعات العربٌة لتحقٌق ذلك.

 
تماء من خالل زرع الثقة و األمل فً الجماهٌر العربٌة ووضع األسس الفكرٌة للطفرة تعزٌز اإلن .ه 

 الحضارٌة النوعٌة .
 

 العمل على إعداد األطر البشرٌة و الكوادر التربوٌة و التعلٌمٌة و توفٌرب الحوافز المادٌة لها  .و 
 

خطة للتطوٌر الدابم  مناشدة أجهزة اإلعالم العربٌة ضرورة العمل و التنسٌق فٌما بٌنها لوضع  .ز 
 ألدابها بما ٌتالبم و متطلبات المواجهة العربٌة  الفاعلة لتلك التحدٌات.

 
وضع السبل  االزمة لإلستفادة من العقول العربٌة المهاجرة لتسهم بفعالٌة فً اؼناء المعرفة  .ح 

وحٌة و القومٌة و العربٌة العلمٌة و التكنولوجٌة التً تحتاجها امتنا العربٌة دون التفرٌط بقٌمنا الر
 اإلنسانٌة .

 
 8/مؤ21القرار 

 حول السوق العربٌة المشتركة
 : إن المؤتمر البرلمانً العربً الثامن

  ، إذ ٌستذكر وٌتابع تطبٌق القرارات الصادرة عن األتحاد ، بشان مشروع السوق العربٌة المشتركة
(  31/ مج  2ابع و القرار رقم ) وهً القرار اإلقتصادي الصادر عن المإتمر البرلمانً العربً الس

الصادر عن الدورة الحادٌة و الثالثٌن لمجلس اإلتحاد ، والهادفة جمٌعاً إلى توفٌر المساندة البرلمانٌة و 
الشعبٌة العربٌة ، الالزمة إلخراج مشروع السوق العربٌة المشتركة الكبرى إلى حٌز الوجود ، تحقٌقاً 

اً وجماعٌاً ،فً الحاضر والمستقبل ، وتمكٌناً له من التعامل مع ألفضل مصالح الوطن العربً ، قطرٌ
الكٌانات و التكتالت اإلقتصادٌة الكبرى ، ومع التحدٌات التً تواجهه ، والتصدي لألخطار المحدقة به 

. 
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  وإذ ٌوكد على ضرورة توفٌر اآللٌات العلمٌة و اإلمكانات الفنٌة ، الالزمة  ألداء االتحاد و الشعب

 البرلمانٌة لالتحاد ، لمهامها فً بلورة ودفع مشروع السوق العربٌة المشتركة الكبرى .
 
   باإلسراع  1996وإذٌشٌر إلى القرار الصادر عن مإتمر القمة العربً المنعقد بالقاهرة فً ٌونٌو ،

ي فً إقامة مشروع ) منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى ( ، وإلى قرارات المجلس اإلقتصاد
واإلجتماعً لجامعة الدول العربٌة ، بشؤن إقرار )البرنامج التنفٌذي ( للمشروع ، و تطوٌر ودفع 

 . 1998خطوات تنفٌذه ، بعد أن بدىا فً تطبٌقه اعتباراً من اول ٌناٌر 
 
  1965وإذ ٌؤخذ فً اإلعتبار ان هناك سوقاً عربٌة مشتركة مصؽرة ، قابمة قانونٌاً وفعلٌاً منذ ٌناٌر  ،

نطاق إتفاقٌة مجلس الوحدة اإلقتصادٌة العربٌة ، بمقتضى قرار صادر عن المجلس باتفاقٌة )  فً
السوق ( ، وتضم فً عضوتٌها سبع دول عربٌة ، وأن هناك قرارات أصدرها المجلس مإخراً بتفعٌل 

الوحدة ) السوق ( ، وإنشاء ) آلٌة انتساب ( تسمح لكافة الدول العربٌة ؼٌر المنضمة إلى )إتفاقٌة 
اإلقتصادٌة بٌن دول الجامعة العربٌة ( ، وبالتالً ؼٌر األعضاء فً السوق العربٌة المشتركة، 
بالمشاركة فً هذه ) السوق ( ، من أجل اإلفادة من ثمار التحرٌر الكامل للتجارة العربٌة البٌنٌة ، 

 واإلسهام فً دفع مسٌرة )السوق (  ، وتوسٌع نطاق عضوٌتها .
 
 أخرى على أهمٌة حشد طاقات المفكرٌن والخبراء ومراكز البحوث فً الوطن العربً  وإذ ٌإكد مرة

، وراء هدؾ إقامة السوق العربٌة المشتركة الكبرى ، ببلورة اآلراء والتوجهات ، وإعداد الدراسات 
 والصٌػ واالتفاقٌات واآللٌات المالبمة ، لبلوغ هذه الؽاٌة .

 
  للشعوب العربٌة ، فً عملٌة بناء السوق العربٌة المشتركة وإذ ٌنادي بضرورة اإلشراك الفعال

الكبرى ، من خالل دور ملموس ومتنامً للمنظمات العربٌة المشتركة ؼٌر الحكومٌة والقطاع العربً 
الخاص ، فً كافة الجهود الموجهة إلى هذا الهدؾ ، بما فً ذلك االشتراك فً صنع السٌاسات واتخاذ 

 اون والتكامل االقتصادي ، فً نطاق العمل االقتصادي العربً المشترك .القرارات المتعلقة بالتع
 
  ، وإذ ٌالحظ باهتمام العوامل المبررة لإلسراع فً إقامة مشروع السوق العربٌة المشتركة الكبرى

وعلى رأسها التطورات التنموٌة  واالقتصادٌة واالجتماعٌة فً الدول العربٌة ، والمتؽٌرات والتحدٌات 
ادٌة والسٌاسٌة الدولٌة واإلقلٌمٌة المتالحقة ، وانعكاساتها المباشرة وؼٌر المباشرة على الوطن االقتص

العربً ، والتً تتطلب منه جمٌعا أن ٌتعامل معها من موقع الثقل االقتصادي الجماعً ، لإلفادة من 
خالل استراتٌجٌة عربٌة  إٌجابٌاتها وتحجٌم سلبٌاتها ، والدفاع عن المصالح العربٌة العلٌا إزاءها ، من

 موحدة ، متطورة ومتكاملة ومتماسكة .
 
  وإذ ٌنطلق من دوره وٌعً رسالته ، ككٌان شعبً عربً ، ٌجسد إرادة األمة العربٌة ، وٌعبر عن

تطلعات وآمال الشعوب العربٌة ، وٌذود عن مصالحها ، وٌإمن بدور هذه الشعوب فً صنع المصٌر 
الحكومات ومإسسات العمل العربً المشترك ، نحو خدمة المصالح العربٌة فً العربً ، وفً توجٌه 

مختلؾ مستوٌاتها ومجاالتها ، وتولٌد وتكثٌؾ المنافع العربٌة المتبادلة ، وصٌاؼة المستقبل العربً 
وفقا لسٌاسات رشٌدة ، وبؤدوات عصرٌة، تقود إلى هذه الؽاٌات السامٌة المنشودة ، وٌؤتً على رأسها 

 كتل اإلقتصادي التكاملً ، الذي ٌجسده مشروع السوق العربٌة المشتركة الكبرى ،الت
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 ٌقــــــــــرر ما ٌلــــــــً:
 
 

اإلسراع فً إنجاز الدراسة المتعمقة الشاملة المقررة ، حول مشروع السوق العربٌة المشتركة   .1
المتابعة البرلمـانٌة ) للسوق ( ،  الكبرى ، وفقاً للتوجٌهات التً أصدرتها والخطة التً أقرتها لجنة

وضرورة مراعاة أن تبرز الدراسة المزاٌا الحقٌقٌة التً تعود من وراء المشروع على االقتصاد 
العربً ، جماعٌاً وقطرٌاً ، وأن تشتمل على استعراض مقارن ألهم التجارب العالمٌة المماثلة 

والنامٌة ، وأن تتضمن عرضاً دقٌقاً واضحاً للتكامل االقتصادي ، بٌن مجموعات من الدول المتقدمة 
لخطوات ومراحل تحقٌق المشروع وتقوٌمها وتقدٌم الصور لما ٌجب أن ٌكون علٌه النظام التجاري 

 العربً وفقاً لمشروع الوحدة العربٌة المشتركة .
راق الترحٌب بإنشاء لجان للسوق العربٌة المشتركة ، فً كل من الشعب البرلمانٌة فً مصر والع  .2

وتونس وسورٌا والكوٌت ودعوة الشعب البرلمانٌة األخرى للمبادرة إلى إنشاء اللجـان البرلمانٌة 
للسوق العربٌة المشتركة بها ، فً أقرب وقت ممكن ، والتً سبق أن قررها مجلـس االتحاد بمقتضى 

ا المنشود فً دعم ( ) صنعاء ( ، حتى ٌتسنى لها القٌام بدوره 31/ مج  2الفقرة ) ج ( من القرار ) 
ودفع مشروع ) السوق ( ، باعتبارها جسوراً بٌن العمل البرلمانً الجماعً لالتحاد فً هذا المجال ، 

 وبٌن العمل البرلمانً القطري فً الدول األعضاء.
التؤكٌد على قرارات االتحاد السابقة ، فٌما ٌخص الدعوة إلى اإلسراع فً تطوٌر وتعجٌل خطوات   .3

الحرة العربٌة الكبرى ) القابمة فً إطار جامعة الدول العربٌة  ( ، وتفعٌل وتعمٌق  منطقة التجارة
السوق المشتركة المصؽرة ) القابمة فً إطار مجلس الوحدة االقتصادٌة العربٌة ( ، باعتبارهما 

 ٌندرجان ضمن الركابز األساسٌة لمشروع السوق العربٌة المشتركة .
انٌة عربٌة لمشروع السوق العربٌة المشتركة الكبرى ، تتشكل فً الموافقة على إنشاء هٌبة برلم  .4

المرحلة األولى من ممثلً لجان السوق العربٌة المشتركة فً البرلمانات العربٌة ، بإعداد متساوٌة 
لكل منها ) خمسة أعضاء ( وتكلٌؾ األمانة العامة لالتحاد بإعداد مشروع البحة داخلٌة للهٌبة 

هٌبة ، والترتٌبات األخرى ذات العالقة ، بحٌث تدعى الجتماعها األول ٌتضمن تشكٌل مكتب ال
لمناقشة الدراسة الشاملة لمشروع السوق  1999بمناسبة الندوة المزمع عقدها فً بٌروت فً العام 

 وإقرار البحتها الداخلٌة .
دورته الحادٌة ( الصادر عن مجلس االتحاد فً  31/ مج  2التؤكٌد على الفقرة ) هـ ( من القرار )   .5

والثالثٌن ، بشؤن قٌام االتحاد بتنظٌم جهد إعالمً متواصل ومكثؾ ، لحشد تؤٌٌد شعبً قوي ومستمر 
 ، على مستوى الوطن العربً ، لمساندة مشروع السوق العربٌة المشتركة الكبرى .

لدول  دعوة كل من جامعة الدول العربٌة ومجلس الوحدة االقتصادٌة العربٌة ، ومجلس التعاون  .6
الخلٌج العربٌة ، واتحاد المؽرب العربً ، إلى المشاركة فً اجتماعات لجنة المتابعة البرلمانٌة 

 للسوق العربٌة المشتركة وهٌبتها البرلمانٌة بصفة مراقب .
 

****** 
*** 
** 
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