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 لمجلس االتحاد البرلمانى العربى
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بدعوة كريمة من الشعبة البرلمانية المصرية عقد مجلس االتحاد البرلمانى العربى  
السادس عشر من شهر  دورته الثالثين  الطارئة فى مدينة األقصر بجمهورية مصر العربية فى

شاركت . م 4991هـ الموافق الرابع عشر من يناير ـ كانون الثانى ـ عام  4141رمضان عام 
 ـ: فى أعمال الدورة الثالثين الطارئة وفود تمثل الشعب البرلمانية فى البلدان العربية اآلتية 

األردن ، األمارات العربية المتحدة ، البحرين ، تونس ، الجزائر ، السودان، سوريه ، العراق ، 
 .فلسطين ، قطر ، جزر القمر ، الكويت ـ لبنان ، الجماهيرية العربية الليبية ، مصر ، اليمن 

ناقشت الدورة . كذلك شارك فى أعمال الدورة ممثل األمين العام لجامعة الدول العربية 
 :موضوعاً أساسياً واحداً حمل عنوان 

 " راطية اإلرهاب كعائق للتنمية والديمق" 

أحمد فتحى سرور ، رئيس مجلس الشعب . فى بداية جلسة االفتتاح تال السيد د 
المصرى رسالة سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ، الموجهة 

 .إلى البرلمانيين العرب المشاركين فى الدورة الطارئه لمجلس االتحاد البرلمانى العربى 

بعد توجيه التحية للبرلمانيين العرب أشارت رسالة السيد رئيس الجمهورية إلى أن  
الحرص على حضور الدورة يعكس االلتزام الصادق بتدارس أخطر التحديات التى تواجه 
العرب ، وتهدد القيم اإلنسانية ومبادئ القانون ، وهو تحدى اإلرهاب ، كما يعبر عن القناعة 

والشك ان اإلسالم برئ من كل ما يعلق به . ة كونيةبالخطر الجسيم لإلرهاب الذى أصبح ظاهر
 .من افتراءات ألنه دين الرفق والمحبه والتسامح 

ونوهت رسالة السيد الرئيس مبارك بأن التضامن العربى يتيح تضافر جهود الدول  
العربية من أجل مكافحة قوى الظالم والتطرف واسترعاء انتباه المجتمع الدولى للوقوف بحزم 

وأمام  4911وأشار السيد رئيس الجمهورية فى رسالته إلى انه قد دعا منذ عام . ضد اإلرهاب 
البرلمان األوربى فى استراسبورغ إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة اإلرهاب ، إدراكاً منه لآلثار 
الوخيمة لسرعة تطور الممارسات اإلرهابية وتأثيراتها على الرؤية السياسية واالقتصادية 

ية لحكومات العالم من خالل القمع وإستخدام السالح فى مواجهة إرادة السواد األعظم واالجتماع
 .من الشعوب

 



 -2- 
 

وأشارت رسالة السيد الرئيس إلى أن اجتماع وزراء الداخلية العرب األخير فى تونس  
وما تمخض عنه من نتائج مثمرة ، السيما اقرار االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب يمثل أساساً 
طيباً ، ألن االتفاقية ستتيح تشديد الرقابة للحيلولة دون تسرب عناصر اإلرهاب عبر الحدود 

 .والمنافذ بين الدول العربية 

وعبرت رسالة السيد الرئيس عن الثقة بأن البرلمانيين العرب ، حماة الديمقراطية  
اإلنسان بالطرق  والمعبرين عن إرادة الجماهير سيبذلون ما بوسعهم تشريعياً لتعزيز حقوق

 .الديمقراطية وبمقتضى اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان 

وفى الختام نوهت رسالة السيد الرئيس بأننا اليوم مطالبون بأن نتضامن تجاه أهم  
وأخطر أسباب ظاهرة اإلرهاب ، وهو منع بعض الدول من إيواء اإلرهابيين أو توفير  المالذ 
لهم ، وأنه البد من التأكيد على دعم وتنسيق الجهود من أجل وقف أعمال اإلرهاب على 

 .المستويات الثنائية واإلقليمية والدولية لضمان مثول مرتكبى هذه األعمال أمام العدالة 

ثم استمع المشاركون فى أعمال الدورة إلى كلمة معالى الدكتور       أحمد عصمت  
 .ها بالنيابة السيد السفير أحمد عادل عبد المجيد ، أمين عام جامعة الدول العربية ، ألقا

وقد أعرب معاليه فى البداية عن تقدير جامعة الدول العربية لمبادرة االتحاد البرلمانى  
العربى بعقد جلسته الطارئة فى مدينة األقصر التى وقف أبناؤها فى السابع عشر من نوفمبر 

 .بشجاعة وقوة فى مواجهة عصابات اإلرهاب 

وأشارت الكلمة بعد ذلك إلى أن ظاهرة اإلرهاب قد صارت ظاهرة عالمية تهدد تقدم  
وقد استشعرت الدول العربية مدى خطورة هذه الظاهرة على األمن العربى . الدول وازدهارها 

بمجموعه ، فكان قرار مجلس وزراء الداخلية العرب واقراره لالتفاقية العربية لمكافحة 
 .قريباً   اإلرهاب والتى ستيم التوقيع عليها

ونوهت الكلمة بأهمية البعد الدولى فى مكافحة ظاهرة اإلرهاب من خالل اتفاقيات دولية  
ترعاها األمم المتحدة بشرط ان تستوعب هذه االتفاقيات الخصوصية العقائدية والثقافية 

وحتى يتم ذلك فان من الضرورى تأكيد دعوة الحكومات المعنية فى . واالجتماعية لكل دولة
الغرب إلى عدم إيواء وتدريب وتمويل اإلرهابين وااللتزام بتسليم مرتكبى األعمال اإلرهابية 

 .لمحاكمتهم وفقاً للقانون 

وأشارت الكلمة إلى إستنكار قادة األمة اإلسالمية فى البيان الصادر عن قمة طهران  
زاعم المضللة التى وأكدوا ان اإلسالم براء من تلك الم. إستغالل الدين كواجهة وغطاء لإلرهاب

 .تتذرع بها جماعات العنف واإلرهاب 

وأشار السيد أمين عام جامعة الدول العربية فى كلمته إلى أنه قد ساء األمة العربية  
واإلسالمية أن تواصل جماعات العنف واإلرهاب هجماتها البربرية فى الجزائر الشقيقة وان 
تتصاعد تلك الجرائم فىمطلع شهر رمضان المبارك ، األمر الذى كشف للعالم الوجه القبيح لهذه 

وأعربت الكلمة عن التضامن التام مع الجزائر الشقيقة فى مواجهة الجرائم . الجماعات 
 .اإلرهابية الشنعاء 
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وفى إشارة إلى الوضع العربى الراهن أشارت كلمة السيد األمين العام إلى أن تداعيات  
الكثيفة على مسيرة العمل العربى المشترك ، وأن جامعة   أزمة الخليج مازالت تلقى بظاللها

الدول العربية تبذل الكثير من الجهد من أجل المصالحة القومية العربية ألنها تستشعر أهمية 
 .إستعادة التضامن العربى فى ظل الظروف والتطورات الدولية واإلقليمية الحالية 

كذلك أشارت الكلمة إلى أهمية إرساء السالم الشامل والعادل فى منطقة الشرق األوسط  
وجددت الكلمة . ألن ذلك هو السبيل األكيد لتوفير االستقرار واألمن على المستوى اإلقليميى

الدعوة إلى بذل كافة الجهود الدولية للحيلولة دون إنهيار عملية السالم ، ومطالبة الحكومة 
المرحلة الثانية من إعادة االنتشار تجنباً البقاء اإلسرائيلية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها وتنفيذ 

عملية السالم فى وضع الجمود الحالى المنذر باالنفجار ، وضرورة تقيد إسرائيل بمرجعية 
عملية السالم ومبدأ األرض مقابل السالم وانسحابها من الجوالن والجنوب اللبنانى والبقاع 

 .الغربى

وعبرت الكلمة فى الختام عن الثقة بأن مصر سوف تظل واحة لألمن واالستقرار ،  
 .حاملة لراية السالم واألمان ُمؤيَّدة من العرب جميعاً 

ثم القى سعادة الدكتور أحمد فتحى سرور ، رئيس االتحاد البرلمانى العربى ، رئيس  
مجلس الشعب المصرى كلمة استهلها بالترحيب بأعضاء الوفود البرلمانية العربية المشاركين 

عمال الدورة ، منوهاً بأهمية االجتماع على أرض طيبة الخالدة التى أصبح تراثها فى أ
 .الحضاري والثقافي جزءاً من التراث الثقافي اإلنسانى الذى يحرص العالم على حمايته 

سرور إلى النشاط المتواتر الذى قام به االتحاد البرلمانى العربى فى . ثم اشار د 
األسابيع األخيرة ، مما يدل على أنه قد رسخ دوره ومكانته فى ساحة العمل العربى من أجل 

فقد وقف االتحاد فى الشهر الماضى وقفة موضوعية حاسمة . تشكيل الحاضر العربى ومستقبله 
ضد الحظر الجائر على ليبيا فى محاولة مشروعة إلرساء أسس صحيحة للشرعية الدولية ، 

ة اإلرهاب ذات اآلثار المدمرة بحق اإلنسان فى واليوم يقف وقفة شجاعة ومسؤولة ضد ظاهر
 .الحياة والتنمية وحرية الرأى 

ومما يزيد فى خطورة الظاهرة أنها أصبحت عالمية ، ويحاول أنصارها فى عالمنا  
العربى أن يربطوا بينها وبين الدين اإلسالمى الحنيف الذى لم يعرف يوماً سوى المسامحة 

 .والتسامح 

سرور اننا نجتمع للعمل على وضع . وحول الهدف من اجتماع األقصر أكد د 
استراتيجية شاملة لمواجهة عاقلة وحاسمة لظاهرة اإلرهاب األجرامية، وان علينا ان نكشف فى 
إطار هذه المواجهة خلطاً معيباً بين قضية حقوق اإلنسان وبين حماية العناصر اإلرهابية 

 .وايوائها 

واالستقرار فى منطقتنا ليسا قضية محلية أو داخلية ، سرور ان األمن . كذلك أوضح د 
بل قضية ذات أبعاد عالمية بحكم أن اإلرهاب أصبح جريمة عابرة للقارات تهدد األمن العالمى 

. 

سرور إلى أن اجتماع األقصر يأتى فى إطار التضامن العربى ألن جهودنا . وأشار د 
فى التنمية وتعزيز التطور الديمقراطى واستئصال اإلرهاب لن تكلل بالنجاح إال إذا توفر لها 
إطار من التضامن العربى الفعال ، الذى يتحمل اتحادنا مسؤولية خاصة فى ترسيخه ، باعتباره 
تجسيداً للقوى السياسية الفاعله فى وطننا العربى ، واألقدر على تشخيص المشاكل والتوصل 
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المطلوبة للقضاء على اإلرهاب فضالً عن إلى الحلول واتخاذ المبادرات التشريعية للخطوات 
إمكانية القيام بتحرك مؤثر على الصعيد البرلمانى الدولى لمحاصرة هذه الظاهرة واجتثاث 

 .جذورها 

سرور بعدد من التطورت اإليجابية التى جرت مؤخراً فى إطار مكافحة . ونوه د 
اجتماع وزراء الداخلية العرب ، والقمة اإلسالمية فى طهران والقمة الخليجية : اإلرهاب مثل 
وطالب االتحاد البرلمانى العربى بتوجيه نداء إلى جميع المنظمات اإلقليمية . فى الكويت 

 .والدولية ذات الصلة بأن تضع مواجهة اإلرهاب فى صدارة اهتماماتها 

وعبر الدكتور سرور فى ختام كلمته عن الثقة بأن ظاهرة اإلرهاب هى بال مستقبل  
كما اكد ان الشعوب العربية قادرة على . تفتقر إلى أي سند شعبى ومجتمعى حقيقى ألنها 

خوض معركة ضارية ضد اإلرهاب ، ألن حماية الشعوب من اخطار اإلرهاب هى إحدى 
مهامنا الكبرى إذا مااردنا أن نخلق إطاراً متينا لحياة ديمقراطية حقيقية وتنمية متواصلة ينعم 

 .بها الجميع 

وبعد ذلك ألقى الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس الشورى المصري كلمة أكد  
وأن االرهاب . فيها أن االرهاب ظاهرة التخص المنطقة العربية فقط النها ظاهرة عالمية

الوطن له والدين، وقال أنه من الخطأ نسب االرهاب الى االسالم ألن ديننا دين سالم وآمان، 
وأشار الى ادانة المجتمع الدولي ممثال في األمم المتحدة واالتحاد  .ولم يكن يوما ما دين ترويع 

كما أكد أن مجلس الشورى ناقش ظاهرة االرهاب على . األوروبي وقمة طهران لالرهاب 
مدى عشرين جلسة وأعد تقارير حول أبعادها وطالب المجتمع الدولي بعدم االكتفاء باالدانة 

 .مشددا على أهمية منع ودعم ومساندة العناصر االرهابية

وفى جلسة العمل األولى التى أعقبت جلسة االفتتاح مباشرة استمع المشاركون فى  
أعمال دورة مجلس االتحاد إلى كلمات السادة رؤساء البرلمانات والوفود الذين عبروا عن 

،  4991إدانتهم للمجزرة التى ارتكبتها العناصر اإلرهابية فى مدينة األقصر فى نوفمبر سنة 
وعن شجبهم لظاهرة اإلرهاب ، ودعوا إلى عمل عربى مشترك ، وجهود دولية متضافرة 

 .الستئصال هذه الظاهرة اإلجرامية 

محمد جالل السعيد ، . وتليت فى جلسة العمل األولى برقية التحيه الموجهة من السيدد 
. الرئيس السابق لالتحاد البرلمانى العربى ، ورئيس مجلس المستشارين فى المغرب إلى السيد د

أحمد فتحى سرور ، رئيس االتحاد البرلمانى العربى والتى تضمنت تهنئته بتسلم مهامه فى 
وكذلك تليت رسالة الدكتور محمد جالل السعيد . رئاسة االتحاد وتمنياته له بالتوفيق والنجاح 
 .الموجهة إلى الدورة حول موضوع اإلرهاب 

لى شكلت الدورة لجنة صياغة إلعداد مسودة البيان وقبل اختتام أعمال الجلسة األو 
: وتشكلت لجنة الصياغة من ممثلى الشعب اآلتية . الختامى والقرارات الصادرة عن أعمالها

 .سورية ، الكويت ، مصر واألمانة العامة لالتحاد البرلمانى العربى 

اجتمعت لجنة الصياغة المنبثقة عن الدورة الثالثين الطارئة لمجلس االتحاد ، واعدت  
 :وفيمايلى نص هذه القرارات . مشروع البيان الختامى ومشاريع القرارات الصادرة عن الدورة
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 : 03مج /  4: القرار

اعتبار الرسالة الموجهة من سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك ، رئيس جمهورية  
 .لدورة مصر العربية إلى المشاركين فى أعمال الدورة وثيقة أساسية من وثائق ا

 

 : 03مج /  2: القرار

 "اإلرهاب كعائق للتنمية والديمقراطية "  

 :ــ  ان مجلس االتحاد البرلمانى العربى 
ــ   إذ يتابع بكل القلق التطورات المرتبطة بظاهرة االرهاب على الصعيدين العربى 
واالسالمى وكذلك على الصعيد العالمى ، وآثارها السلبية على امن واستقرار ورفاهية 

 . الشعوب والمجتمعات 
ــ  وإذ يشير ببالغ القلق للتصاعد العالمى ألعمال االرهاب بجميع اشكالها ،  التى تعرض 
للخطر أرواحا بشرية بريئة أو تودى بها وتهدد الحريات األساسية وتنتهك بشدة كرامة 

 . االنسان وحريته
ل لهذه الظاهرة ما لم تواجه بالفكر ــ  وإذ يستشعر المخاطر الكامنة فى االستشراء المحتم

 . الواعى والنهج السليم واالجراءات الفعالة 
ــ  وإذ يتوقف أمام األفكار الخاطئة  التى تستند اليها جماعات االرهاب فى كل مكان ،  والتى 

 . التجد تبريرا فى صحيح أى دين سماوى أو نظرية فكرية انسانية سوية 
ــ   وإذ يؤكد على ضرورة التصدى الجتثاث األسباب الداخلية التى يمكن أن توفر مناخا 

 . صالحا لنمو األفكار والممارسات اإلرهابية 
ــ  وإذ يسجل دون تحفظ اعتراضه على الخلط المعيب فى تطبيق المفاهيم على النحو الذى 
يسمح بتمتع بعض العناصر االرهابية بحماية عدد من الدول بزعم اتساق ذلك مع حقوق 

 . نسان اال

ــ  وإذ يعرب عن تقديره لكفاح األقطار العربيه ضد اإلرهاب بكافة صوره وأشكاله ،  
واستمرار تطورها فى اتجاه انتهاج وتعزيز الديمقراطية على النحو الذى يكفل القضاء 

 . التام على المناخ الصالح لنمو هذه الظاهرة 

ــ  وإذ يشير الى االتفاقات الدولية القائمة المتعلقة بجوانب مختلفة من مشكلة االرهاب الدولى 
ومن بينها االتفاقية المتعلقه بالجرائم وبعض األعمال األخرى المرتكبه على متن 

، واتفاقية مكافحة اإلستيالء غير  4913سبتمبر  41الطائرات الموقعة فىطوكيو فى 
ية منع الجرائم ، واتفاق 4911ديسمبر  41المشروع على الطائرات الموقعة فى الهاى فى 

المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون 
،  واالتفاقية الدولية  4913ديسمبر  41والمعاقبه عليها الموقعة فى نيويورك فى 

،  واالتفاقية الدولية  4919ديسمبر  41لمناهضه اخذ الرهائن المعتمدة فى نيويورك فى 
 45لمكافحة التفجيرات االرهابية التى وافقت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة فى 

 .  4991ديسمبر 

ــ  وإذ يعلن ارتياحه وتقديره الكاملين لموقف قمتى طهران اإلسالمية ،  والكويت الخليجية 
 . تجاه ظاهرة االرهاب 
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وعة ضد االحتالل ــ  وإذ يشدد على ضرورة التمييز الواضح بين اإلرهاب  والمقاومة المشر
االجنبى ،  ويؤكد علىمبدأ تقرير المصير للشعوب المؤكد فى ميثاق األمم المتحدة ،  ووفقا 

 . إلعالن مبادئ القانون الدولى المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول 

ــ   واذ يستذكر قرارات مؤتمرات االتحاد البرلمانى العربى ومجالسه حول موضوع االرهاب 
 . ،  السيما تلك التى انعقدت فى الرباط ودمشق والقاهرة 

ــ  وإذ يشير أيضا الى قرار المؤتمر البرلمانى الدولى الخامس والتسعين فى اسطنبول فى 
بشأن محاربة اإلرهاب كظاهرة دولية تهدد الديمقراطية وحقوق اإلنسان  4991أبريل 

 . ية والسلم واألمن الدوليين ، وتعرقل مسيرة التنم
ــ  وإذ يؤكد على أن خطورة األعمالوالممارسات اإلرهابية تتمثل فى تقويض هياكل 
المجتمعات والمؤسسات وزرع بذور عدم االستقرار السياسى ،  وفى إعاقة قدرة األنظمة 
علىمواجهة مشكالت التنمية،  وفى تهديد النظام الديمقراطى والحريات األساسية لألفراد ، 

 . وحقهم فى التعبير عن أرائهم ومبادئهم ومعتقداتهم 
ــ   وإذ يعى أن لإلرهاب صلة وثيقة بالجرائم ذات اآلثار واسعة االنتشار فى المجتمع مثل 
االتجار غير المشروع فى السالح والمخدرات ،  وعمليات غسيل األموال ،  وقد ينتج 

 .عنه تشريد لألهالى وهو مايؤثر أوال وأخيرا على النساء واالطفال

 :يقرر مايلى 
 .ــ   ادانة االرهاب بجميع صوره واشكاله ومصادره  4
ــ  ادانة وفضح ارهاب الدولة الذى تمارسه اسرائيل فى جنوب لبنان والجوالن السورى  2

 . المحتل واألراضى الفلسطينية المحتلة 
ــ  الدعوة الى عقد مؤتمر دولى تحت اشراف االمم المتحدة لتعريف االرهاب والتمييز بينه  3

وبين نضال الشعوب وحقها فى الكفاح الوطنى من أجل تحرير اراضيها المحتلة 
 . واسترجاع حقوقها الوطنية وتقرير المصير 

ــ  ضرورة العمل على استكمال كافة متطلبات التطور الديمقراطى فى الوطن العربى بما  1
 .تئصال جذورها يغلق الباب امام انتشار الظاهرة االرهابيةويساعد على اس

ــ  ضرورة التصدى لإلرهاب من خالل استراتيجية شاملة تأخذ فى اعتبارها كافة األبعاد  5
 .الداخلية والخارجيه للظاهرة ، وكذلك التحرك على كافة االصعدة عربيا وإسالمياودوليا 

ــ  حث المجتمع الدولى على تعزيز ارادته فى مكافحة االرهاب بالعمل على وضع قانون  1
دولى قادر على حماية العالم من اإلرهاب ويضع جزاءات ضد أية دولة يثبت تورطها 
اوتصديرها لالرهاب اويثبت ايواؤها ودعمها لعناصره اوتمكينهم سرا من تنفيذ أعمالهم 
اإلرهابية داخل اراضى دولة أخرى ،  وضرورة تسليم االرهابيين الذين قد يفرون من 

 . رهم الجئين سياسيين بلدهم األصلى ويمنع اعتبا
ــ  دعوة المجتمع الدولى الى عدم التذرع باإلرهاب كشكل من أشكال التعبير السياسى ،   1

 . وكسبب يمنع ترحيل وتسليم اإلرهابيين 
ــ  دعوة المسئولين عن اإلعالم فى الوطن العربى الى العمل على وضع استراتيجية عربية  1

اعالمية لمواجهة االرهاب بما فى ذلك تفنيد مفاهيمه المغلوطة والتصدى الشجاع آلثاره 
السلبية ،  وتعزيز دور االعالم األمنى لإلسهام فى ربط المواطن العربى بالتعاليم الدينية 

 . السمحة ،  وبالقيم االخالقية ، والتربوية والتأكيد على األصالة العربية 
إلى المبادرة بجهود من أجل التوصل إلى  دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  -9

منظومة تربوية مالئمة لمتطلبات التصدى للظاهرة اإلرهابية توضع تحت تصرف 
 .الدول العربية لالستفادة منها فى مناهجها التعليمية على النحو الذى تراه مالئماً 
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دعوة كافة العلماء والمثقفين العرب وبالذات ذوى الثقافة الدينية العميقة منهم إلى - 41
التصدى لمفاهيم اإلرهاب ونظرياته المغلوطة ، وغرس المفاهيم الفكرية الصحيحة فى 

 .أوساط األجيال الجديدة من الشباب العربى 
دعوة المنظمات العربية غير الحكومية إلى تحمل مسئولياتها فى كشف اإلرهاب - 44

 .العمليات اإلرهابية ومواجهته، بما فى ذلك وضع خطة تهدف إلى مساعدة ضحايا 
ضرورة التصدى من خالل جهد عربى ـ إسالمى منسق للمفاهيم المغلوطة عن اإلسالم - 42

والتى يستند إليها عدد من الدوائر الخارجية فى تشويه صورة اإلسالم ، وضرورة 
التفكير فى هذا السياق فى اجتماع مشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر 
اإلسالمى واالتحاد البرلمانى العربى  إلرساء أسس مثل هذا التنسيق وفتح قنوات 

 .الحوار مع دول العالم كافة  لتوضيح وجهة النظر العربية ـ اإلسالمية فى هذا الصدد 
دعوة الدول التى توفر الحماية للعناصر اإلرهابية بدعوى احترام حقوق اإلسنان إلى - 43

ج العملية شديدة السلبية لهذه المواقف، والتأكيد على مراجعة مواقفها على ضوء النتائ
أهمية التضامن العربى فى التحرك المشترك لحث الدول األجنبية التى تؤوى عناصر 
إرهابية على تسليمها والقضاء علىمصادر تمويلها فى المنطقة العربية وفرض الحصار 

 .على حركتها 
ضرورة القيام بتحرك شامل من قبل االتحاد باتجاه برلمانات تلك الدول لشرح وجهة - 41

النظر العربية فى هذا الصدد ، والعمل على احداث التغيير الالزم فى مواقف تلك الدول 
، والتوصل إلى اإلجراءات الكفيلة بحماية الدول العربية من عواقب هذه المواقف 

 .الخاطئة
إيالء االهتمام الكافى لمواجهة دعوة كافة المنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة إلى - 45

الظاهرة اإلرهابية، وبصفة خاصة دعوة الجمعية العامة لألمم المتحدة لعقد دورة طارئة 
 .لمناقشة الموضوع واتخاذ التوصيات المالئمة بشأنه 

مطالبة جميع الدول التى لم تنضم بعد إلى االتفاقيات الدولية الخاصة بمشكلة اإلرهاب - 41
الدولى أن تنضم إليها ، وأن تعدل من تشريعاتها المحلية كى تتواءم مع نصوص تلك 

 .االتفاقيات 
المطالبة بإرساء ميثاق شرف دولى كفيل بدعم التعاون فى جميع المجاالت حتى تقتلع  -41

 .ظاهرة اإلرهاب 
حث جميع الدول على التعاون فيما بينها بصورة أوثق خاصة عن طريق تبادل - 41

الصلة فيما يتعلق بمنع ومكافحة اإلرهاب واعتقال ومحاكمة أو تسليم المعلومات ذات 
 .مرتكبى هذه األفعال 

تفعيل آليات ووسائل التعاون العربى ـ األوروبى فى مكافحة اإلرهاب من خالل - 49
مؤتمرات الحوار البرلمانى العربى ـ األوروبى السيما فى إطار التأكيد على فصل 

 .العالقة بين األديان واإلرهاب حيث أنها الوازع األساسى للخير والفضيلة بين البشر 
حث البرلمانيين العرب لحكوماتهم على طرح مشروع اتفاقية دولية فى األمم المتحدة - 21

يكون جوهرها إقامة نظام أمن دولى مشترك يهدف إلى مكافحة اإلرهاب عن طريق 
ال تطاله المالحقة أو العقاب الحيلولة دون حصول اإلرهابيين على أى مأوى أو مكان 

فى أى منطقة من مناطق العالم ، وأن تتضمن هذه االتفاقية كذلك االتفاق على قواعد 
 .للسلوك الدولى فى مكافحة اإلرهاب 

ــ  ادراج مشروع االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب فى جدول أعمال مؤتمر االتحاد  24
البرلمانى العربى القادم ، وعلى الشعب األعضاء إرسال مالحظاته على االتفاقية إلى 

 . 4991/ فبراير / االمانة العامة لالتحاد فى موعد أقصاه نهاية شباط 
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التخطيط للقيام بتحرك شامل من قبل االتحاد على الصعيدين القطرى والعربى وكذلك - 22
تبنى على الصعيد الدولى لدراسة الظاهرة والتوصل إلى أنسب السبل لمواجهتها ، و

التشريعات المطلوبة لذلك على النحو الذى يتناسب والدور البارز الذى يقوم به االتحاد 
 .وشعبه المنتشرة فى األقطار العربية ، وتشكيل لجنة لمتابعة هذا التحرك 

 

 : 03مج /  0: القرار

: ارسال وفد برلمانى عربى برئاسة الشعبة المصرية وعضوية ممثلين عن كل من  
األردن وسوريه واألمين العام لالتحاد البرلمانى العربى إلى الجزائر يوم األربعاء الواقع فى 

للتعبير عن مساندة دولتها وشعبها فى كفاحه ضد اإلرهاب وعدم قبول التدخل فى  24/4/4991
 .شؤونه الداخلية

 

 : 03مج /  1: القرار

رئيس جمهورية  توجيه برقية شكر وتأييد إلى سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك ، 
 .مصر العربية 
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