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 وقائع وقرارات الدورة األربعين العادية
 لمجلس االتحاد البرلماني العربي

 2002/2/7الخرطوم 

انعقدت فيي العاميمة السيودانية الخرطيوم  2002/ فبراير/في السابع من شباط  
اجتماعات الدورة األربعيين العاديية لمجليس االتحياد البرلمياني العربيي بمشيار ة وفيود 

عايياي فييي االتحيياد البرلميياني العربييي فييي البلييدان ا تييية   تمثييا الشييعب البرلمانييية األ
السيعودية  جيبيوتي األردن   اإلمارات العربية المتحدة   البحرين   تيونس   الجاائير  

  السودان   سورية   الموماا   العراق   عميان   فلسيطين   قطير   ال وييت   لبنيان 
 .وريتانيا   اليمن   الجماهيرية العربية الليبية   ممر   المغرب   م

 ذلك حار اجتماعيات دورة المجليس بميمة م حيح بميحاب المعيالي اليواراي  
العرب الم لمون بالع قات ميع البرلمانيات والمجيالس العربيية   و ممثليون عين جامعية 
الدوا العربية   ومجلس الوحدة االقتمادية العربية ومجليس الشيورال التحياد المغيرب 

لي لنقابات العماا العرب   واتحياد مجيالس اليدوا األعاياي فيي العربي   واالتحاد الدو
منحميية الميي تمر اإلسيي مي   واالتحيياد ال شييمي للبرلمييانيين العييرب   وبرنييام  األمييم 

 .المتحدة للتنمية 

األستاذ عبد القادر بن مالح   رئيس مجلس االتحياد البرلمياني العربيي    افتتح 
  بعماا الدورة وبعرب عن ش ره للسودان  رئيس المجلس الشعبي الوطني الجاائري

  قيادة وبرلماناً وح ومة وشعباً على العناية و االهتمام  والترحيب الذي لقيي  بعاياي 
ثييم عييرس السيييد بيين مييالح علييى بعايياي المجلييس . الوفييود فييي السييودان الشييقيق 

وقييد تاييمن جييدوا األعميياا . مشييروج جييدوا األعميياا فتمييت الموافقيية علييي  باإلجميياج 
- :لبنود التالية ا

 إقرار جدوا األعماا -1
 انتقاا رئاسة االتحاد -2
 تقرير رئيس االتحاد -3
 2002خطة عما االتحاد لعام  -4
 :الش ون المالية  -5

  وتقرير ممتش الحسابات 2001الحساب الختامي لعام. 
  2002مياانية االتحاد لعام 
  2003تقديرات حوا مياانية االتحاد لعام 

 اشر ل تحادواع جدوا بعماا الم تمر الع -6
بعد إقرار جدوا األعماا بلقيى األسيتاذ بحميد إبيراهيم الطياهر   رئييس المجليس 
الييوطني السييوداني  لميية رحييب فييي مسييتالاا ب عايياي الوفييود المشييار ة   ايييو  
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السودان م  داً بن الشعبة الوطنية السودانية ستبذا قميارال جايدها ل يي تيوفر إقامية 
 .مريحة وطيبة لجميع األشقاي 

إشارة إلى الواع الدولي الراهن نوه السيد الطياهر بي ن اإلفيرااات  وفي 
قلبيييت الميييوااين  2001/ سيييبتمبر/ التيييي بحيييدثتاا بحيييداع الحيييادي عشييير مييين بيليييوا 

والثقافييات وبمييبح العييالم اليييوم فييي حاجيية إلييى قيييادة ح يميية تعبيير بيي  مجاهييا الحيييرة 
ال ونييية   فيي  ينبغييي بن والمواييى   و مييادام عالمنييا العربييي هييو مر ييا مييدار األمييور 

ي ون دورنا في األحداع دور المتمرج بو الخااع الذليا لسلطاناا   وإنما دور المانع 
لألحيداع والميي ثر فياييا وبعييد استعراايي  لبنييود جييدوا األعميياا واإلشييارة إلييى العييدوان 

السييد الطياهر إليى إن قيرارات  إشارةالمايوني الغادر على الشعب العربي الملسطيني 
جلس السابقة حوا القاية الملسطينية يبرا وعي مجليس االتحياد ليدوره فيي تنياوا الم

 .األقمى  انتمااةالقاية وتايئة الشعب العربي ودعم 

وفي ختام  لمتي  تمنيى السييد الطياهر لمجليس االتحياد التوفييق فيي بعمالي   ميا  
الح يميية عبيير عيين تقييديره لييرئيس االتحيياد األسييتاذ عبييد القييادر بيين مييالح علييى قيادتيي  

 .ل تحاد خ ا العامين الماايين 

بعييد ذلييك ببلييا األسييتاذ عبييد القييادر بيين مييالح   رئيييس مجلييس االتحيياد بعايياي  
المجلييس بييالقرار الييذي اتخييذه االجتميياج التييداولي للسييادة ر سيياي البرلمانييات ور سيياي 

قيقة الوفيود المتعليق بالموافقية عليى انتقياا رئاسيية االتحياد إليى الشيعبة السيودانية الشيي
 . 2002/ فبراير / لمدة عامين اعتباراً من الحادي عشر من شباط 

األسييتاذ بيين مييالح تقريييراً عيين نشيياط رئاسيية االتحيياد خيي ا العييامين  بلقييىثييم  
المييائتين تنيياوا فييي  المنجيياات التييي تحققييت فييي مختليي  الميييادين   ال سيييما فييي إطييار 

ة األقمى المبار ية  ميا تايمن التاامن العربي   ونمرة القاية الملسطينية وانتماا
التقريييير م ححيييات هامييية تتعليييق بايييرورة تطيييوير عميييا االتحييياد وإجيييراي التعيييدي ت 
المناسبة على ميثاق  ونحام  اليداخلي ليوا يب المسيتجدات التيي طيربت عليى األواياج 

 .الدولية والعربية خ ا السنوات التي تلت ت سيس االتحاد 

ئيييس مجلييس االتحياد و الموافقيية علييي  جييرت بعيد االسييتماج إلييى تقريير السيييد ر 
مناقشة حوا بنود جدوا األعماا وقدم عدد من السادة ر سياي الشيعب والوفيود بعيس 
االقتراحات التي وافق علياا المجلس  ذلك بحاا المجلس القاايا المتعلقة بخطة عميا 

 والقاييييايا المالييييية إلييييى لجنيييية الشيييي ون المالييييية واالقتمييييادية 2002االتحيييياد لعييييام 
وقد اجتمعيت اللجنية بعيد انتاياي بعمياا الجلسية األوليى لمجليس االتحياد . واالجتماعية 

واتخيذت فيايا تومييات تايمناا التقريير . لمناقشة البنيود المحالية إليايا مين المجليس 
 .الذي قدمت  إلى الجلسة الختامية للمجلس فوافق علياا
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 :وفيما يلي عرس للقرارات التي اتخذها مجلس االتحاد  

 40م   1/ لقرار رقم  ا
 حوا انتقاا الرئاسة

تحقيقيياً للمييالح العربييي المشييترك تتييولى الشييعبة السييودانية   برئاسيية األسييتاذ - 
بحمد إبراهيم الطاهر   رئييس المجليس اليوطني السيوداني   رئاسية االتحياد البرلمياني 

ـر من شيباط العربي لمدة عامين   وذلك اعتباراً من يوم االثنين الواقع في الحادي عش
وت ل  رئاسية االتحياد واألمانية العامية بيدعوة اللجنية القانونيية فيي . 2002/ فبراير / 

. االتحييياد لدراسييية إجيييراي التعيييدي ت المناسيييبة عليييى ميثييياق االتحييياد ونحامييي  اليييداخلي
على بن تيتم المميادقة عليايا بثنياي انعقياد العادي القادم ل تحاد  إلى المجلسوتقديماا 
 . ادم ل تحاد البرلماني العربيالم تمر الق

 40م   2 /القرار رقم  
 حوا تقرير رئيس االتحاد

الموافقة على التقرير المقيدم مين السييد رئييس االتحياد األسيتاذ عبيد القيادر بين - 
مييالح حييوا بنشييطة الرئاسيية حييوا العييامين الماايييين والتعبييير عيين تقييدير المجلييس 

 .بذلاا قيادة سمينة االتحاد خ ا فترة رئاست   للجاود الخيرة والمبادرات البناية التي

 40م   3 /القرار رقم 
 حوا االقتراحات المتعلقة بمراجعة لوائح االتحاد وبسلوب عمل 

الموافقييية عليييى إحالييية االقتراحيييات اليييواردة فيييي تقريييير السييييد رئييييس االتحييياد - 
ة فيي االتحياد ومداخ ت السادة ر ساي المجالس ور سياي الوفيود إليى اللجنية القانونيي

 .لدراستاا وتقديم االقتراحات المناسبة إلى الم تمر القادم ل تحاد 

 40م   4 /القرار رقم 
 حوا تنحيم مسيرة تاامن مع الشعب العربي الملسطيني

الموافقة على تنحييم مسييرة برلمانيية عربيية فيي الخرطيوم يشيارك فيايا جمييع - 
اب عين إدانية المجياار الوحشيية التيي بعااي مجلس االتحياد والمي تمر العاشير ل عير

وت  ييد  –يتعيرس لايا الشيعب العربيي الملسيطيني عليى بييدي ح ومية السيما  شيارون 
ت ييد االتحاد البرلماني العربي النتمااة األها فيي فلسيطين المحتلية عليى بن تبيدب هيذه 

 .من بمام جامع الشايد بالخرطوم  8/2/2002المسيرة عقب م ة الجمعة يوم 

 40م   5 /ر رقم القرا
 حوا إمدار نداي الخرطوم وإنشاي

 . مندوق الشعوب لدعم االنتمااة الملسطينية 
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الموافقة على إمدار نداي الخرطوم لدعم انتمااة األها في فلسطين المحتلية   - 
  علييى بن تقييدم الشييعبة وإنشيياي مييندوق لجمييع التبرعييات الشييعبية لييدعم االنتماايية 

 .ت ملموسة لتنميذ هذا القرارالسودانية الشقيقة مقترحا

 40م   6 /القرار رقم 

الموافقة عليى تشي يا وفيود برلمانيية عربيية لاييارة عيدد مين البليدان األوربيية - 
 اإلسييرائيليةفييي إطييار حمليية سياسييية دبلوماسييية لماييح الجييرائم واألمري ييية ال تينييية 

ة المعاديية لألمية المايوني االتااماتالمرت بة اد الشعب العربي الملسطيني و دحس 
 .العربية   و سب الت ييد ل نتمااة الملسطينية 

 40م   7 /القرار رقم 
اعتبار الموق  الذي سيمدر عن الم تمر العاشر ل تحاد البرلماني العربيي بساسيا    -

لدعم المقتر  الذي تقدمت ب  الشعبة الممرية الشقيقة إلدراج بند إاافي على جيدوا 
بع بعد المائة ل تحاد البرلمياني اليدولي   ومناقشية هيذا الموايوج بعماا الم تمر السا

 .في االجتماج التداولي للوفود البرلمانية العربية المشار ة في م تمر مرا ش

 40م   8 /القرار رقم 
 حوا الدورة القادمة لمجلس االتحاد

جراي الموافقة عليى ت ليي  رئاسية االتحياد البرلمياني العربيي وبمانتي  العامية بي - 
االتماالت ال امة والمشياورات الايرورية ميع ر سياي الشيعب العربيية لتحدييد اميان 

 .وم ان انعقاد الدورة العادية القادمة للمجلس 

 40م   9 /القرار رقم 
 حوا  ش ر م سسة الحريري في لبنان

التعبير عن الش ر الجايا للتقدير العالي للمبيادرة السيخية التيي تقيدم بايا دولية - 
يس رفيق الحريري   رئيس الواراي اللبنياني باالسيتجابة لطليب االتحياد البرلمياني الرئ

والتماميم الخامة ببنياي  الاندسيةالعربي وتبرج م سسة الحريري ب جراي الدراسات 
 العربييية عامييمة  الجماورييية –المقيير الييدائم ل تحيياد البرلميياني العربييي فييي دمشييق 

ة ل تحاد سيادة اليرئيس الراحيا حيافح األسيد   السورية   على األرس التي قدماا هدي
 .طيب هللا ثراه 

 40م   10 /القرار رقم 
 حوا جدوا بعماا الم تمر العاشر ل تحاد

الموافقيية علييى بن يتاييمن جييدوا بعميياا الميي تمر العاشيير ل تحيياد البرلميياني - 
 :العربي البنود التالية 
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 ( .الرئيس وبمينان السر)تش يا م تب الم تمر  -1
 .رار جدوا األعماا إق -2
تقرير األمين العام حوا بوااج االتحياد وبنشيطت  منيذ المي تمر التاسيع ل تحياد   -3

 .(2000 –فبراير  –شباط  –الجاائر ) 
إسييياام البرلميييانيين العيييرب فيييي مسييياندة  ميييا  الشيييعب العربيييي الملسيييطيني  -4

 .وانتماات  الباسلة اد االحت ا المايوني 

قتراحيات ملموسية حيوا هي ليية  البرلميان الموحيد ا –البرلمان العربيي الموحيد  -5
 .والخطوات التنميذية إلقامت  

 .دور البرلمانيين العرب في م افحة اإلرهاب  -6
واييع سياسيية وااييحة السييتيعاب ال مييايات العربييية  –هجييرة األدمغيية العربييية  -7

 .والحد من هجرتاا إلى الخارج 
 –آذار _ ولي فييي مييرا ش الميي تمر السييابع  بعييد المائيية ل تحيياد البرلميياني الييد -8

 ( . 2002 –مارس 

 .توحيد المواق  البرلمانية العربية من مشروج إم   االتحاد  -
 .البنود اإلاافية في جدوا بعماا الم تمر  -

 :تقارير عن اجتماعات الايئات واللجان الخامة  -9

 .اجتماج الواراي الم لمين بالع قات مع المجالس - ب 
 .لعربية المشتر ة الايئة البرلمانية للسوق ا - ب
 .لجنة قاايا المربة  - ج

 .الم تمر القادم ل تحاد  -10

 
 
 
 

 40م   11 /القرار رقم 
 حوا إعطاي ممة مراقب ل تحاد ال شمي للبرلمانيين العرب

الموافقيية علييى الطلييب المقييدم ميين قبييا السيييد رئيييس االتحيياد ال شييمي  -
برلمياني للبرلمانيين العيرب ومينح المنحمية ميمة مراقيب ليدي االتحياد ال

العربي والعما على تعايا التعاون بين المنحمتين لميا فيي  خيير الشيباب 
 .العربي واألمة العربية   وتعايااً للعما العربي المشترك 

 
 والش ون المالية 2002القرارات المتعلقة بخطة عما االتحاد لعام 
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 40م   12 /القرار رقم 
 :2002حوا خطة عما االتحاد لعام 

 مييا وردت فييي مييذ رة األمانيية  2002ى خطيية عمييا االتحيياد لعييام الموافقيية عليي
 .وتنميذ ما ورد فياا من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة    العامة

 40م   13 /القرار رقم 
 2001التقرير المالي لعام : حوا 

 : والمتامن 2001الموافقة على التقرير المالي لعام ( 1
 :ل تحاد بما فياا مذ رة األمانة العامة. 1
 

دوالر ( 563297310) والبالغيية  2001التييي مييرفت خيي ا عييام النمقييات  ب  ـ 
 .بمري ي

 2001خيي ا عييام والواجبيية التحميييا  التييي حمييلت اإليييرادات إجمييالي ب ـ
 :دوالر بمري ي والم ونة من ( 768926398) والبالغة 
 2001اإليييييرادات المحمييييلة ميييين مسيييياهمات الشييييعب البرلمانييييية لعييييام  -

 .دوالر بمري ي( 606100)والبالغة 
وغييير المحمييلة  2001اإليييرادات الواجبيية التحميييا عيين مسيياهمة عييام  -

 .دوالر بمري ي( 128700)والبالغة 

دوالر ( 33684350) اإليييرادات المحمييلة ميين واردات الموائييد والبالغيية  -
 .بمري ي 

لغية والبا( تحوييا قطيع  توقيارف)اإليرادات المحميلة مين ميوارد بخيرال  -
 .دوالر بمري ي( 442339)

 إلييى دوالر بمري ييي( 205629379)البييالا  جييـ ـ تحويييا وفيير الييدورة الحالييية
 .حساب االحتياطي العام

 
 .31/12/2001البيانات الحسابية الختامية ل تحاد  ما هي في .2
 
 .2001لعام  تقرير مدقق الحسابات. 3
 
 األمانيةي الجرد الذي تقدمت بي  قائمة الموجودات الثابتة بال ميات  ما وردت ف.4

وتممية الموجيودات غيير الميالحة ل سيتعماا  12العامة ل تحاد وفقا لل ش  رقم 
 .وفق اإلجرايات األمولية

 
 –إليى سييادة رئيييس االتحياد البرلمياني العربييي  تتوجي  اللجنية بالشي ر والثنيياي -5

 2001لعييام السيييد عبييد القييادر بيين مييالح علييى تنااليي  عيين مخممييات  الرئاسييية 
 .حيع بقيت وفرا في المياانيةدوالر بمري ي ( 8000)البالغة 
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) تخميييا المبييالا المتبقييية ميين الرميييد النقييدي الخيياا بنييدوة القييدس والبييالا ( 2
دوالر بمري ي لتنحيم ندوة حوا االستيطان فيي األراايي العربيية ( 69769349

برلمانييية استاييافة   ومطالبيية إحييدال الشييعب الالمحتليية فييي فلسييطين والجييوالن
 .2002هذه الندوة خ ا عام 

-31إعماي الشعبة البرلمانيية فيي جيار القمير مين التااماتايا الماليية البالغية لغايية ( 3
فقييط سييتة آال  وبربعمائيية وخمسيية وعشييرون دوالر ( 6425300)  12-2001

 .بمري ي
 ةعناييا بمثابييالناجميية  تتييدوير السيينتات إلييى الييدوالر األمري ييي   واعتبييار المييرو قييا(4

 .نمقة تسوال بقيد
 

 40م   14 /القرار رقم 
 :حوا مشروج بناي المقر الدائم ل تحاد

المقدم حيوا مشيروج بنياي المقير اليدائم ل تحياد بدمشيق  التقريرـ الموافقة على  1
 :والمتامن
 .العامة ل تحاد األمانة ةب  ـ مذ ر

لمانيييية خييي ا العيييرس المقيييدم للسيييادة ر سييياي المجيييالس والوفيييود البر -ب
 .االجتماج التداولي

 .ب ـ تقرير مدقق الحسابات
  

 
توجي  الشيي ر الجايييا واالمتنييان العحيييم لسيييادة الييرئيس بشييار األسييد رئيييس ـ 2

الجماورييية العربييية السييورية علييى رعايتيي  ل تحيياد البرلميياني العربييي وعلييى 
جلييس الييدعم الييذي يقدميي  سيييادت  ل تحيياد  وعلييى التسيياي ت التييي يوفرهييا م

 .الشعب السوري والسلطات السورية ل تحاد البرلماني العربي
 
التعبير عن الش ر الجايا والتقدير العالي للمبادرة السخية التي تقدم باا دولية ـ  3

الييرئيس رفيييق الحريييري   رئيييس الييواراي اللبنيياني باالسييتجابة لطلييب االتحيياد 
دراسييات الاندسييية البرلميياني العربييي   وتبييرج م سسيية الحريييري بيي جراي ال

والتميياميم الخاميية ببنيياي المقيير الييدائم ل تحيياد البرلميياني العربييي فييي دمشييق 
عاممة الجماوريية العربيية السيورية عليى األرس التيي قيدماا هديية ل تحياد 

 .سيادة الرئيس الراحا حافح األسد   طيب هللا ثراه
 
الييدائم ل تحيياد   ـ مطالبيية الشييعب البرلمانييية المدينيية بمسيياهمات بنيياي المقيير  4

 .من مستحقات في اقرب ا جاا اما عليافي تسديد  باإلسراج
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العام ل تحاد بالعميا عليى تيوفير السييولة  األمين ـ ت لي  السيد رئيس االتحاد و 5

المالية ال امة لتمويا المشروج من خ ا السعي لجمع التبرعيات مين اعمياي  
وحيييع السيييادة ر سييياي .ةوشخمييييات وفعالييييات اقتميييادية وسياسيييية عربيييي

 .هذه الحملة إنجا السبا الناجعة التي من ش ناا  إيجادالمجالس العربية على 
 
 

 40م   15 /القرار رقم 
 2002:حوا مشروج مواانة االتحاد لعام 

 2002ـ الموافقة على االعتمادات المرمودة فيي مشيروج مواانية االتحياد للعيام 1
) العامية ل تحياد  األمانيةمرفيق بميذ رة وفقيا للجيدوا ال(   734800) والبالغة

 (.1جدوا رقم 
 
النسييب المقترحيية لتوايييع االعتميياد المرمييود علييى الشييعب البرلمانييية  إقييرارـيي 2

) األعااي في االتحاد وفقياً للجيدوا اليوارد فيي ميذ رة األمانية العامية ل تحياد 
حتيى  فيي دفيع مسياهماتاا باإلسراجومطالبة الشعب البرلمانية (. 2جدوا رقم 

 .يتسنى ل تحاد الوفاي بالتاامات  ولألمانة العامة القيام بواجباتاا 
 
ـ الموافقة على توايع مساهمة الشعبة البرلمانية الجيبوتيية عليى جمييع الشيعب  3

-2جيدوا رقيم ) العامية ل تحياد  األمانيةالعربية وفقا للجيدوا المرفيق بميذ رة 
1.) 

 
وفقييا للجييدوا  اومييا قبيي 2001عييام بييديون  ـ مطالبيية الشييعب البرلمانييية المدينيية 4

ميين  امييا عليايي   لتسييديد (2-2جييدوا رقييم ) العاميية ل تحيياد  األمانييةالمرفييق بمييذ رة 
 .مستحقات في بقرب ا جاا

البحع عين ميوارد ل تحياد البرلمياني العربيي غيير المسياهمات السينوية للشيعب -5
 .المستقبليةاألعااي   وذلك من بجا رفع وتيرة تنميذ بنشطة االتحاد 

ت لييي  المحاسييب القييانوني السيييد محمييد طيياهر الممتييي  إعييادةـ الموافقيية علييى  6
 .  وتمويس رئيس االتحاد بتحديد بتعاب 2002 /بتدقيق حسابات االتحاد للعام 

 
ـ ت لييي  األمييين العييام ل تحيياد البرلميياني العربييي بتنميييذ بح ييام المواانيية وفقيياً  7

 .فذةلميثاق االتحاد وبنحمت  النا
 

 40م   16 /القرار رقم 
 2003:حوا التقديرات المبدئية لمشروج مواانة االتحاد لعام 
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لمشيروج  األولييةـ الموافقة المبدئية على االعتمادات المرميودة فيي التقيديرات  1
وفقيا للجيدوا  دوالر بمري يي ( 734800)البالغة  2003/ مواانة االتحاد لعام 

 .العامة ل تحادبمذ رة األمانة المرفق  1رقم 
النسييب المقترحيية لتوايييع االعتميياد المرمييود علييى الشييعب البرلمانييية  إقييرارـ  2

بمييذ رة األمانيية العاميية  المرفييق 2األعايياي فييي االتحيياد وفقيياً للجييدوا رقييم 
ومطالبة الشعب البرلمانية  بدفع مسياهماتاا فيي بدايية السينة الماليية . ل تحاد

/2003 . 

 40م   17 /القرار رقم 
 :حوا توجي  الش ر لجااا األمانة العامة ل تحاد

العامة ل تحاد وعلى  األمانةجااا  إلىوالثناي  الموافقة باإلجماج على توجي  الش ر
على الجاود المبذولة في تنميذ قرارات مجالس االتحاد  ل تحاد العام األمينربس  

تباج سياسة ترشيد علمي  وا ب سلوبالجيد للوثائق وتقديم المواانات  واإلعداد
 .النمقات

 
 2002-2-7الخرطوم 
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