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  البيـــــــــــــان الختامــــــــــــــــــي

 
 
 

تحت الرعاية السامية لصاحب الفخامة السيد معاوية ولد سيد أحمد الطايع ، رئيس الجمهورية 
اإلسالمية الموريتانية ، وبدعوة من الجمعية الوطنية في موريتانيا ، عقدت في نواكشوط في الفترة ما بين 

هـ الموافق للفترة ما بين الخامس والعشرين والسابع  1419والثالثين من شهر صفر عام الثامن والعشرين 
، اجتماعات الدورة الثانية والثالثين لمجلس االتحاد البرلماني العربي   1998 -يونيو  -والعشرين من حزيران 

 الية :والمؤتمر الثامن لالتحاد ، بمشاركة وفود تمثل الشعب البرلمانية في البلدان الت
 
 

 المملكة األردنية الهاشمية . 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة . 
 الجمهورية التونسية . 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 
 جمهورية السودان . 
 الجمهورية العربية السورية . 
 جمهورية العراق . 
 دولة فلسطين . 
 دولة قطر . 
 دولة الكويت . 
 الجمهورية اللبنانية . 
 الجماهيرية العربية الليبية االشتراكية العظمى . 
 جمهورية مصر العربية . 
 المملكة المغربية . 
 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية . 
 الجمهورية اليمنية . 

 
 

وشاركت في أعمال مجلس االتحاد ومؤتمره أيضاً وفود مالحظة تمثل منظمة المؤتمر اإلسالمي و 
الشورى المغاربي واالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب واتحاد البرلمانات اتحاد المغرب العربي ومجلس 

 اإلفريقية .
 
 
 
 
 



 

 حفـــــل االفتتـــــــــــاح
 
 

جرى حفل االفتتاح في مقر المؤتمرات في نواكشوط تحت رعاية فخامة السيد معاوية ولد سيد أحمد 
لذي أناب عنه في الحضور معالي الوزير األول السيد الطايع ، رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ، ا

محمد األمين ولد أكيك . وحضر حفل االفتتاح أيضاً السفراء العرب المعتمدون في نواكشوط وعدد كبير من 
 أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في موريتانيا.

 
س الجمعية الشيخ أحمد ولد بابا ، رئيابتدأ حفل االفتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى السيد 

الوطنية الموريتانية ، كلمة رحب في مستهلها بجميع المشاركين في أعمال المؤتمر ، متمنياً لهم طيب اإلقامة 
في موريتانيا . واستعرض الشيخ أحمد ولد بابا تطور المسيرة الديمقراطية في موريتانيا ، مشيراً إلى إجراء 

 . 1991والتشريعية وفقاً للدستور الذي أجمعت عليه األمة في استفتاء عام االنتخابات الرئاسية 
 

وفي إشارة إلى الوضع الدولي ، أوضح السيد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أن العالم يمر 
لك مبمنعرج بالغ الدقة يتسم بتسارع وتائر العولمة وتشكيل التجمعات الكبرى . وأشار إلى أن البلدان العربية ت

من أسباب التالقي والتالحم ما يمكنها من تصدر مسيرة الشعوب واألمم ، خاصة على أعتاب القرن الجديد 
الذي ال مكان فيه إال للتكتالت الكبيرة التي تأخذ شعوبها بأسباب العلم والمعرفة . واستشهد السيد ولد بابا بكلمة 

الحتمية للوحدة العربية للتصدي للتحديات التي لرئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية حول الضرورة 
تواجهها األمة العربية . وأوضح السيد ولد بابا أن أول ما يجب أن تنصب عليه الجهود العربية هو استغالل 
الخيرات الوفيرة باتجاه إيجاد موطئ قدم راسخ لنا في السوق الدولية ، والسيطرة بعقول أبنائنا على التقنيات 

 حديثة ، والتركيز على ما يلم شملنا ، ونبذ كل ما من شأنه تشتيت صفوفنا .اإلتصالية ال
  

وفي ختام كلمته عبر السيد ولد بابا عن الثقة بأن نخرج من هذا اللقاء وقد خطونا إلى األمام باتجاه 
في  متوحيد الكلمة وتنسيق التشريعات ووضع األسس إلستراتيجية شاملة الستعادة التضامن ومواصلة اإلسها

إرساء دعائم الحضارة اإلنسانية الذي هو الطريق الوحيد لفرض السالم العادل والشامل والدائم في ربوعنا 
 واسترجاع أراضينا المغتصبة في فلسطين وسوريا ولبنان وبناء المستقبل المشرق ألجيالنا .

 
 المغرب العربي ، الذي وكان المتحدث التالي في جلسة االفتتاح السيد محمد عمامو ، أمين عام اتحاد

عبر عن سروره بالمشاركة في أعمال مؤتمر االتحاد ، كما أعرب عن الشكر لموريتانيا الستضافتها أعماله 
. وأوضح السيد عمامو أن احتضان موريتانيا للمؤتمر يؤكد تمسكها بالخيارات الديمقراطية وبأهمية التمثيل 

 والعربية .البرلماني في النهوض بالمجتمعات المغاربية 
 

وأشار السيد عمامو إلى أن انعقاد مؤتمرات االتحاد البرلماني العربي  بصورة مستمرة يشكل فرصة 
متجددة لتبادل الرأي بين البرلمانيين العرب ، وينم عن التوطن العضوي للخيارات الديمقراطية والتعددية في 

 دية للنهضة المغاربية والعربية .المجتمعات العربية النامية ، ويفند الحمالت المغرضة المعا
ونوه السيد عمامو بأهمية مناقشات المؤتمر الحالي ، خاصة في ما يتعلق بوضع استراتيجية عربية  

ً للمقاربة  للنهوض بالتعليم والثقافة واالتصال والمحافظة على الهوية الثقافية العربية ، باعتبار ذلك تكريسا
ً للعمل اإلنمائي الشامل من خالل تنمية قدراته االستيعابية التنموية التي تعتمد اإلنسان العر بي وسيلة وهدفا

 والفكرية وتأهيل مهاراته التكنولوجية .



 
وفي إشارة إلى القضية الفلسطينية أوضح السيد عمامو دقة المرحلة التي تمر بها هذه القضية بعد 

 الدولية واستخفافه بالمواثيق والقرارات األممية .تعثر مسار السالم وتملص الطرف اإلسرائيلي من التزاماته 
ً ملزمون بنصرة الشعب الفلسطيني واسترجاع القدس السليبة ، والعمل على رفع الخطر  وأكد أننا جميعا
والمعاناة عن الشعبين العراقي والليبي ، وإدانة سياسة الكيل بمكيالين ، والدعوة إلى إرساء العالقات الدولية 

 ن العدل واإلنصاف .على المزيد م
 

ثم ألقى الدكتور أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس االتحاد البرلماني العربي ، رئيس مجلس الشعب 
المصري ، كلمة أعرب في بدايتها عن عميق االعتزاز بانعقاد دورة مجلس االتحاد البرلماني العربي  ومؤتمره 

ف في حماية الثقافة والهوية العربيتين والنضال المشر الثامن على أرض موريتانيا العزيزة صاحبة الدور الرائد
 في معارك االستقالل والتنمية .

 
 ثم أشار الدكتور سرور إلى سبع قضايا حساسة يواجهها العالم العربي اليوم وهي :

 
 

 أن تحقيق التضامن العربي والمصالحة العربية هدفان ال يمكن أن نحيد عنهما .  
 
أن الوضع في الشرق األوسط يموج بتقلصات عنيفة تعرض للخطر السلم واألمن اإلقليميين   

والدوليين بسبب السياسات الحالية للسلطة في إسرائيل التي تراجعت عن الوفاء بالتزامات إسرائيل 
بموجب اتفاقيات أوسلو ، وأطلقت العنان لقوى االستيطان ، ونكصت عما تم التوصل إليه في 

اوضات على المسار السوري ، ورفضت قيام الدولة الفلسطينية وتمارس سياسة الجور واإلرهاب المف
ضد أهلنا في األرض المحتلة ، وتتحدى مبادرات السياسة األمريكية بالرغم من أنها ال ترقى إلى 

لكبرى امستوى استعادة الحقوق العربية السلبية ، كما يتضح من مشروعها األخير إلقامة بلدية القدس 
لكي تضم أكثر من عشرة بالمائة من الضفة الغربية . وأوضح الدكتور سرور أن مسؤولية مواجهة 
هذا التحدي الصارخ والتهديد للمصالح العربية يقع على عاتق العرب أوالً ، وعلى المجتمع الدولي 

 ، وخاصة راعيي عملية السالم ، ثانياً .
 وشيراك إلى عقد مؤتمر عالمي لمواجهة تعثر قضية السالم.كما نوه بأهمية دعوة الرئيسيين مبارك 

 
المعاناة التي تتحملها الشعوب العربية في العراق والجماهيرية العربية الليبية والجزائر والسودان   

 والصومال .
 
ضرورة العمل على تنسيق التشريع وتوحيده في العالم العربي لتوحيد الرؤية السياسية والقانونية   

ها ، خاصة في ظل أفكار العولمة التي تهدف إلى تقييد حركة التشريعات الداخلية للدول لفائدة وحمايت
 الدول الصناعية .

 
ظاهرة العولمة التي تطوي بين جناحيها زيادة االعتماد المتبادل بين الدول واختراق األنظمة الثقافية   

ر دي إلى التدخل في السيادة الداخلية ، األمواالجتماعية والتأثير على مضمون القيم اإلنسانية ، وقد تؤ
الذي يفرض علينا مزيداً من التضامن .وبهذا الصدد أعرب د. سرور عن األسف لعدم وجود تكتل 
اقتصادي عربي بين التكتالت القائمة ، األمر الذي يفرض علينا أن نستكمل بسرعة مقومات إنشاء 

اتياً مشتركاً . ودعا د. سرور إلى عقد اجتماع للهيئة السوق العربية المشتركة التي تحقق اعتماداً ذ



البرلمانية للسوق العربية المشتركة في بيروت في العام القادم ، وكذلك العمل على إقامة تعاون عربي 
وأوربي بين الدول األوربية شمال المتوسط والدول العربية من خالل عقد مؤتمر لرؤساء البرلمانات 

 ث جميع القضايا الهامة للتعاون بين أوربا والعالم العربي .العربية واألوربية لبح
  

. ضرورة المحافظة على هويتنا وأصالتنا الثقافية العربية في ظروف انتشار العولمة واإلقليمية 6
 فالمطلوب منا أن نتعاون ال أن ننصهر ، وأن نشارك ال أن نذوب في غيرنا.

 
والباكستانية باإلضافة إلى امتالك إسرائيل لألسلحة النووية قد أثارت . أن التفجيرات النووية الهندية 7

قضايا بالغة األهمية بالنسبة لنا ألنها فتحت الباب واسعاً لسباق نووي محتمل على مقربة من حدودنا 
، األمر الذي يتطلب منا وقفة جادة للوصول إلى التحليل السليم للموقف والتحديد الدقيق للبدائل 

 ة أمامنا .المطروح
 

وأعرب د. سرور في ختام كلمته عن الثقة في القدرة على الوفاء بالمهام التي أسندتها شعوبنا إلينا 
 من أجل حماية حقوق أمتنا وتعزيز مسيرتها نحو تحقيق غاياتها النبيلة .

 
أعضاء  لىثم تحدث معالي الوزير األول للجمهورية الموريتانية السيد محمد األمين ولد أكيك ، فنقل إ

الوفود تحيات فخامة رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية معاوية ولد سيد أحمد الطايع ، ورحب بهم على 
 أرض موريتانيا .

 
وعبر السيد ولد أكيك عن القلق لتعثر عملية السالم في الشرق األوسط بسبب الموقف اإلسرائيلي 

عربية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة المتعنت ، وما يترتب عليه من احتالل األراضي ال
وتهويد القدس الشريف ، في وقت يجابه فيه العالم العربي تحديات القرن الحادي والعشرين ، وتتعرض 

 حضارته وثقافته واقتصاده لمخاطر التهميش والذوبان في خضم العولمة والنظام العالمي الجديد .
 

من التضامن ورص الصفوف وتفعيل مؤسسات العمل العربي   وهذا الواقع يفرض علينا المزيد
المشترك . كما أننا بحاجة إلى خلق تكتل عربي متماسك يرقى باألمة العربية إلى مستوى التحديات الجديدة ، 
ويؤهلها للتفاعل مع األمم األخرى على قدم المساواة . وهذا بدوره يتطلب تعزيز الثقة بين الدول العربية ، 

 الروح الوحدوية وتحقيق المصالحة العربية ، وتنقية أجواء العمل العربي . وإيقاظ
 
 
 
 

إن تحقيق هذه األهداف يتطلب االنطالق من حقيقة أننا نعيش واقعاً له شرعيته الوطنية واإلقليمية 
 تجاوزوالدولية ، وال يمكن تجاوزه نحو الوحدة المنشودة إال بالتراضي واالختيار الطوعي . وأي محاولة ل

هذا الواقع بأساليب فرض الوصاية والتدخل في الشؤون الداخلية لن تؤدي إال إلى مزيد من التنافر ، وربما 
إلى مواجهات وحروب بين الدول العربية تدفعها إلى االستعانة ضد بعضها البعض بطرف ثالث ، عربياً كان 

 أو أجنبياً .
 

اني العربي في إثراء الحوار العربي وتقوية أواصر ونوه السيد الوزير األول بدور االتحاد البرلم
التعاون بين الدول العربية . كما أعرب في ختام كلمته عن حرص موريتانيا على اإلسهام في كل ما من شأنه 



ً على تعزيز النظام  زيادة قوة األمة العربية ومنعتها ، وأوضح أن جهد الحكومة الموريتانية ينصب داخليا
تمنى النجاح والتوفيق ألعمال المؤتمر . وقد قرر المؤتمر اعتبار كل من كلمة فخامة رئيس  الديمقراطي ، ثم

 الجمهورية الموريتانية ،وكلمة رئيس االتحاد البرلماني العربي ، وثيقتين من وثائق المؤتمر .
 
 

 اجتماعات الدورة الثانية والثالثين لمجلس االتحاد
 

ال الدورة الثانية والثالثين لمجلس االتحاد البرلماني العربي  . بعد انتهاء جلسة االفتتاح بدأت أعم
 وفي بداية الجلسة أقر المجلس جدول أعماله الذي تضمن البنود اآلتية :

 
 

 . تقرير موجز لألمين العام حول تنفيذ مقررات دورة صنعاء لمجلس االتحاد ال سيما :1
 

 الوضع المالي لالتحاد . .أ
 الجديد لالتحاد .سير عمل بناء المقر  .ب

 
. نحو تعديل وتحديث النظام المالي ونظام العاملين في االتحاد البرلمـاني العربـي  )مقترحات األمانة العامة 2

 لالتحاد ( .
 

 . مقترحات حول األنشطة القادمة لالتحاد :3
 

 اإلعداد للندوة العالمية حول " القدس الشريف " ) الرباط ( . .أ
 األوربي ) دمشق ( . -ي العربي مؤتمر الحوار البرلمان .ب
 الندوة البرلمانية حول البرلمان العربي الموحد والسوق العربية المشتركــــــــة ) بيروت ( .  .ج
 اإلعداد لألنشطة المستقبلية وفقاً لقرارات المجالس السابقة . .د

 
 . تجديد تعيين األمين العام لالتحاد .4

 
 في جدول أعماله واتخذ حولها القرارات التالية :وقد ناقش المجلس جميع البنود المدرجة 

 
 
 

  32/مج1القرار 
 حول تقرير األمين العام

  
 الموافقة على تقرير األمين العام حول تنفيذ قرارات دورة صنعاء لمجلس االتحاد.

 
   32/مج2القرار 

 حول تجديد تعيين األمين العام
 



المـوافقة باإلجماع على تجديد تعيين السيد نور الدين بوشكوج في منصب األمين العام لالتحاد لفترة  
 جديدة اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة تعيينه الحالية ،

 
 32/مج3القرار 

  حول الندوة العالمية حول القدس الشريف
 

الت العلماء والباحثين دوالر أمريكي لتغطية تنق 250.000الموافقة على تخصيص مبلغ  .أ
العالميين الذين سيشاركون في الندوة العالمية حول القدس الشريف التي ستنعقد في الرباط 

ونفقات الترجمة إلى اللغتين الفرنسية واإلنجليزية  1998نوفمبر  -في أواخر تشرين الثاني 
 وطبعها .

ً لنف  .ب ية س نسبة توزيع ميزانتوزيع المبالغ على جميع الشعب األعضاء في االتحاد وفقا
االتحاد على هذه الشعب . وفي حال زيادة المبلغ عن الحاجة يحسم المبلغ المتبقي من 

 وبنفس النسب . 1999مساهمة كل شعبة في ميزانية عام 
تشكيل لجنة من ممثلي الشعب التالية : األردن ، اإلمارات ، سوريا ، فلسطين ، الجماهيرية   .ج

المغرب باإلضافة إلى األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي و  العربية الليبية ، مصر ،
األمانة العامة لجامعة الدول العربية واألكاديمية الملكية المغربية ومعهد الدراسات العربية 
للتحضير النعقاد الندوة واعتماد أسماء الشخصيات العالمية والباحثين الذين ستوجه إليهم 

 ال الندوة .الدعوة للمشاركة في أعم
 

  32/مج4القرار 
 حول نحو تحديث وتعديل النظام المالي ونظام العاملين في االتحاد البرلماني العربي  

 
الموافقة على المبادئ الواردة في مشروع النظامين المقدمين من قبل األمانة العامة لالتحاد ، والتنويه  

بالجهد المبذول من قبل األمانة العامة لالتحاد في إعدادهما ، والموافقة على إرجاء إقرارهما إلى 
نة العامة لالتحاد بمالحظاتها الدورة القادمة للمجلس ، على أن تقوم كل شعبة بدراستهما وتزويد األما

 في أقرب اآلجال .
 

 32/مج5القرار 
 حول الندوة البرلمانية حول البرلمان العربي الموحد والسوق العربية المشتركة

 
 . 1999بيروت خالل عام  -الموافقة على عقد الندوة في العاصمة اللبنانية  .أ
ة بانعقاد لبنانية التخاذ الترتيبات المتعلقتكليف األمين العام لالتحاد بإجراء لقاء مع الشعبة ال  .ب

 الندوة .
 

 
  32/مج6القرار 

 حول اإلعداد لألنشطة المستقبلية لالتحاد :
 

تكليف رئيس االتحاد باالتصال برئيس البرلمان األوربي لدراسة تنظيم اجتماع لرؤساء البرلمانات 
 االتحاد األوربي . العربية واألوربية يبحث التعاون بين البلدان العربية وبلدان



 
   32/مج7القرار

 األوربي  -حول مؤتمر الحوار البرلماني العربي 
 

دعوة البرلمانات العربية للمساهمة الفعالة في أعمال المؤتمر السنوي للحوار البرلماني العربي 
، باعتبار هذا اللقاء يشكل دعماً  98/  7/  13إلى  11األوربي المزمع عقده في دمشق من 

ً بالقضايا العربية المصيرية وكسب المزيد من لعال قات االتحاد بالبرلمانات األوربية ، وتعريفا
 الدعم لها ، والذي ينعقد بمبادرة من االتحاد البرلماني العربي  .
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