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 البيـــان الختامـــي

 

 

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ، عاهل المملكة االردنية الهاشمية الشقيقة 

/ صفر/ 10-9وبدعوة كريمة من مجلس النواب األردني ، احتضنت مدينة العقبة األردنية يومي 

مال الدورة التاسعة واألربعين العادية م ، أع 2007فبراير/ –/شباط 27-26هـ الموافقين لــ 1428

لمجلس االتحاد البرلماني العربي . شاركت في أعمال هذه الدورة وفود تمثل الشعب البرلمانية 

 األعضاء في اإلتحاد البرلماني العربي في البلدان العربية اآلتية : 

 

 المملكة األردنية الهاشمية .  .1

 دولة اإلمارات العربية المتحدة . .2

 البحرين .مملكة  .3

 الجمهورية التونسية . .4

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .5

 المملكة العربية السعودية . .6

 جمهورية السودان . .7

 الجمهورية العربية السورية . .8

 جمهورية العراق .  .9

 سلطنة ُعمان . .10

 دولة فلسطين  .11

 دولة قطر . .12

 دولة الكويت . .13

 الجمهورية اللبنانية . .14

 ة .جمهورية مصر العربي .15

 المملكة المغربية . .16

 الجمهورية اليمنية . .17

 

 وشاركت في أعمال الدورة أيضاً وفود مالحظة تمثل: 

 

 .البرلمان العربي االنتقالي 

 . اتحاد مجالس الدول االعضاء في منظمة  المؤتمر األسالمي 

 . االتحاد البرلماني االفريقي 

 . مجلس الشورى التحاد المغرب العربي 

 

 

 

 



 2 

 ــــاحتة االفتـــجلس

 

 

ابتدأ حفل إفتتاح الدورة التاسعة واالربعين العادية لمجلس االتحاد البرلماني العربي بتالوة من آيات 

الذكر الحكيم ، واستمع أعضاء المجلس إلى كلمة راعي اعمال المجلس جاللة الملك عبدهللا الثاني، عاهل 

س/ عبد الهادي المجالي، رئيس مجلس النواب المملكة االردنية الهاشمية، ألقاها بالنيابة معالي المهند

 األردني، رئيس االتحاد البرلماني العربي .

 

ابتدأت كلمة راعي اإلجتماع بالترحيب بالبرلمانيين العرب في العقبة ، ثغر االردن الباسم ،  التي 

ربية الهوية والطموح ، تحمل أبعاداً تاريخية تعود الى فترة بناء الدولة التي ارادها البناة الهاشميون دولة ع

وعلى قاعدة الحرية والكرامة لكل عربي يحلم بالحرية والكرامة. وفي إشارة إلى الوضع العربي الراهن 

أشارت الكلمة الى اننا نحن العرب نعيش اليوم في ضنك ألن االحتالل يستمر في أرضنا، وينخر الفقر 

طرف والعنف والتشرد وانحسار الثقة فيما بيننا، والفاقة أجساد معظمنا، وتتفرق بنا السبل، ويزداد الت

وينشط الشامتون والحاسدون في تأليب األمة ضد قادتها ودفعها ألن تكفر بكل ما هو أصيل ونبيل في 

. ُُ ً  تاريخها، وإلصاق تهمة اإلرهاب بعقيدتها وقيمها زوراً و ظلما

 

أشارت الكلمة إلى وجوب إنهاء وحول المهمات القومية التي ينبغي العمل على تحقيقها حالياً، 

، وعاصمتها القدس، وجالء 1967االحتالل اإلسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على االرض المحتلة عام 

االحتالل عن االراضي السورية واللبنانية، وإنهاء احتالل العراق، وصون وحدة لبنان واستقراره، ودعم 

لجزر االماراتية ، ومواصلة العمل من اجل توحيد الصف وحدة الصومال والسودان، وإنهاء احتالل ا

 العربي في مواجهة ما يتهدد العالم العربي من مخاطر وتحديات.

 

وأكدت الكلمة ضرورة تصاعد الدور الرسمي العربي لدفع جهود المجتمع الدولي للتوصل الى حل 

باعتبارها جوهر الصراع ومفتاح  سلمي عادل وشامل للقضية الفلسطينية ، وفق قرارات الشرعية الدولية،

 السالم واالستقرار في المنطقة باسرها . ولهذا يبدو من الحكمة دعم اتفاق مكة  االخير .

 

وحول سباق التسلح الذي يشهده العالم اليوم، أكدت الكلمة ضرورة تكثيف الجهود من اجل ضمان 

درات شعوبها نحو البناء والتنمية والتقدم بدالً خلو المنطقة من كافة انواع اسلحة الدمار الشامل ، وتوجيه مق

 من تسخيرها في خدمة الحرب والتشريد والدمار .

 

العربية ، مؤكدة  -ونوهت الكلمة بدور البرلمانيين الرائد والجوهري في تعزيز العالقات العربية 

الضروري تعزيز  ان هذا الدور يجب ان يتصاعد على طريق تطوير التعاون البيني العربي . كما ان من

دور البرلمانات في تعميم االفكار العظيمة الداعية الى تأصيل قيم النزاهه والشفافية ومكافحة الفساد 

والترهل والبيروقراطيه واشاعة مبادئ العدل واحترام حقوق االنسان وتعزيز مشاركة المرأة في العمل 

 العام .

 

العربي االنتقالي ، كلمة تحية الى المجلس وألقى األستاذ محمد جاسم الصقر، رئيس البرلمان 

استهلها باالشارة الى االخطار والتحديات التي تواجهها االمه العربية ، ما يستدعي من الجميع التضافر 

والتكاثف وتحمل االلتزامات إزاء القضايا المشتركة واالمن القومي العربي . ثم اوضح االستاذ الصقر 
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اسرائيل في محيط المسجد االقصى الشريف، باعتبارها تحدياً لقرارات االمم مخاطر الحفريات التي تجريها 

ً باالسالم والمسلمين وتهديداً لعملية السالم برمتها. وأوضح األستاذ الصقر أن البرلمان  المتحده ومساسا

 العربي االنتقالي قد تحرك لمواجهة هذا الخطر ، كما انه ادرج الموضوع في راس جدول اعمال دورته

 القادمة.

 

واستعرض األستاذ الصقر بعد ذلك مواقف البرلمان العربي من أبرز القضايا العربية الساخنة في 

 لبنان و دارفور والعراق، وفي مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق االنسان والمجال االجتماعي.

 

البرلمان العربي وفي ختام كلمته دعا األستاذ الصقر البرلمانات العربية لمواصلة دعمها لرسالة 

مادياً ومعنوياً ، مؤكداً أن المسؤولية القومية واألخالقية للبرلمان العربي هي في جوهرها االساسي وغايتها 

 النهائية العمل على اذكاء روح األمة، وهذا يتطلب االستناد الى ثقة الشعوب ودعم البرلمانات والحكومات .

 

عربي ، السيد نور الدين بوشكوج ، قد القى كلمة في بداية وكان االمين العام لالتحاد البرلماني ال

ً ، على استضافتهم أعمال  ً وحكومة وشعبا ً وبرلمانا جلسة االفتتاح وجه في مستهلها الشكر لالردن ، ملكا

دورة مجلس االتحاد في العقبة ، التي تعتبر النافذة االقتصادية لالردن على العالم ، والتي كانت لسنوات 

 ت حلماً تجسد اآلن على أرض الواقع .قليلة خل

 

وأشار السيد بوشكوج الى ان دور البرلمانات كمؤسسات تمثيلية يتصاعد في جميع انحاء العالم من 

 خالل اداء مهماتها التشريعية والرقابية ، فهي حارسة للدساتير وحامية للديمقراطية وحقوق اإلنسان.

 

الذي يلعبه االتحاد في مجال تعزيز التضامن العربي وتوحيد  ونوه األمين العام لالتحاد بالدور الهام

 التشريع في الوطن العربي وتنسيق مواقف البرلمانات العربية في المحافل االقليمية والدولية .

 

دائماً مجندة لتنفيذ المهام الموكولة وأكد االمين العام في ختام كلمته أن االمانة العامة لالتحاد ستكون 

 تمنى الجتماعات المجلس النجاح والتوفيق .اليها . ثم 

 

 جلسات العمل :
 

بعد انتهاء جلسة االفتتاح ابتدأت جلسات عمل المجلس . وفي مستهل الجلسة االولى عرض رئيس 

المجلس على االعضاء مشروع جدول اعمال المجلس فأقره المجلس باإلجماع . وقد تضمن الجدول البنود 

 اآلتية:

  

 الدورة.  إقرار جدول أعمال .1

 تقرير األمين العام حول أنشطة االتحاد منذ الدورة السابعة واألربعين لمجلس االتحاد.  .2

 الوضع العربي الراهن ودور البرلمانيين العرب في مساندة كفاح الشعوب العربية السيما: .3

 مساندة كفاح الشعب العربي الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي. -أ

له ضد االحتالل، ومن أجل الوحدة واالستقرار وإعادة دعم الشعب العراقي في نضا -ب

 اإلعمار.

التضامن مع الشعب اللبناني في الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره وتقديم العون له  -ج

 إلعادة البناء.
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 دعم وحدة السودان أرضاً وشعباً.  -د

 دور البرلمانات العربية في مكافحة الفساد.  .4

 المشتركة:الهيئة البرلمانية للسوق العربية  .5

 ) تبادل اآلراء حول استمرار عمل الهيئة أو تغيير طبيعة عملها ومهماتها(

  اجتماعات الهيئات واللجان الدائمة والمختصة: .6
 الهيئة البرلمانية العربية لحقوق اإلنسان.  -أ

لجنة مكافحة  –شؤون المرأة  –المالية  –البرلمانية  –اللجان الدائمة: السياسية  -ب

 الفساد.

 اإلقليمي والدولي لالتحاد : النشاط  .7

توصيات ورشة العمل المشتركة بين االتحاد البرلماني العربي وجمعية األمناء  -أ

 العامين للبرلمانات العربية حول تطوير عمل االتحاد البرلماني العربي.

 االجتماعات الدورية لالتحاد البرلماني الدولي. -ب

 العالقة مع المنظمات البرلمانية اإلقليمية. -ج

 .2007عمل االتحاد لعام  خطة .8

 الشؤون المالية : .9

 .2006الحساب الختامي لعام  -أ

 .2007ميزانية االتحاد لعام  -ب

 .2008تقديرات حول ميزانية االتحاد لعام  -ج

 المقر الجديد لالتحاد البرلماني العربي: .10

 تقرير الرئيس حول نتائج المناقصة  -أ

 زيارة لجنة البناء إلى عدد من العواصم العربية  -ب

 األمين العام. تعيين .11

 

العامة  ةاألمان أنشطةالعام لالتحاد حول  األمينتقرير  إلىبعد إقرار جدول األعمال استمع المجلس 

اد اللذين عقدا في البحر الميت للمجلس والمؤتمر الثاني عشر لالتح واألربعينلالتحاد منذ الدورة السابعة 

 .باإلجماعس على التقرير . وقد وافق المجل 2006 –فبراير  –( في شباط األردن)

 

على استمرار معالي  باإلجماعوافق المجلس  األخرى األعمالوقبل بدء المناقشة حول بنود جدول 

رئيس مجلس النواب األردني ، في تولي رئاسة االتحاد البرلماني العربي  المهندس عبد الهادي المجالي،

 شطته.، مثمناً دوره في قيادة االتحاد و تفعيل أن أخرىلسنة 

 

تم متابعة النقاش حول البنود  أوال 11و  10كما وافق المجلس على اقتراح الرئيس بمناقشة البندين 

 . األخرى

 

بتأكيد القرار  اجتماعياواتخذ المجلس حول البند العاشر المتعلق ببناء المقر الجديد لالتحاد قراراً 

لية بناء المقر وتامين السيولة المالية الالزمة، السابق حول تشكيل اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة عم

وتكوين اللجنة برئاسة معالي رئيس االتحاد وعضوية كل من : دولة  رئيس مجلس النواب اللبناني والسيد 

 العام لالتحاد البرلماني العربي . األمينرئيس مجلس الشعب السوري والسيد 
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مين العام لالتحاد ، وافق المجلس باالجماع على وبالنسبة للبند الحادي عشر المتعلق بتعيين اال

 .2007إعادة انتخاب السيد نور الدين بوشكوج ، االمين العام لالتحاد ، لفترة جديدة اعتباراً من تموز/ 

 

بعد ذلك استمع المجلس الى كلمات السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود حول الوضع العربي 

 رب في مساندة كفاح الشعوب العربية .الراهن ودور البرلمانيين الع

 

 وكان رئيس المجلس قد احال الى اللجان المختصة مناقشة بنود جدول األعمال

 6  ،7  ،8 ،9  . 

 

وقد عقدت جميع اللجان والهيئات اجتماعاتها، ودرست بنود جدول االعمال المحالة اليها من 

ته أوراق العمل وكلمات السادة رؤساء البرلمانات المجلس وأتخذت التوصيات بشأنها إعتماداً على ما تضمن

 والوفود ومذكرات االمانة العامة لالتحاد. 

 

وصاغت اللجان والهيئات مشاريع قرارات حول البنود المحالة اليها وعرضت هذه المشاريع على 

 الجلسة الختامية لمجلس االتحاد وأقرها. 

 

 سعة واالربعين العادية لمجلس االتحاد البرلماني العربي :وفيما يلي النصوص الكاملة لقرارات الدورة التا

 

 49/مج 1القرار 

 حول رئاسة االتحاد 

 

قرر المجلس باإلجماع تمديد فترة رئاسة معالي المهندس عبد الهادي المجالي، رئيس مجلس 

، مع 2008/فبراير–النواب األردني، لرئاسة االتحاد البرلماني العربي، لمدة سنة أخرى تنتهي في شباط 

 انعقاد أول دورة عادية قادمة لمجلس االتحاد. 

 

  49/مج 2القرار 

 

 صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين،قرر المجلس توجيه برقية شكر وامتنان إلى 

عاهل المملكة األردنية الهاشمية، لرعايته أعمال دورة مجلس االتحاد ولحسن الوفادة والتكريم اللذين حظيت 

 بهما الوفود البرلمانية العربية خالل إقامتها في العقبة. 

 

  49/مج 3القرار

 2008حول انتقال رئاسة االتحاد في عام 

 

وافق المجلس على قبول الدعوة المقدمة من الشعبة العراقية الستضافة الدورة العادية القادمة 

تحاد إلى الشعبة العراقية الشقيقة. وإذا لم والمؤتمر الثالث عشر لالتحاد في بغداد، وعلى انتقال رئاسة اال

تسمح الظروف الداخلية في العراق بانعقاد اجتماعات االتحاد في العراق، تعقد هذه االجتماعات في بلد مقر 

 االتحاد ) سورية( برئاسة الشعبة العراقية. 

 

 



 6 

 

  49/ مج 4القرار 

 المقر الجديد  لالتحاد حول تشكيل اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة عملية بناء

 

لمجلس االتحاد باستمرار اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة بناء المقر  48أكد المجلس قرار الدورة 

 الجديد لالتحاد بممارسة عملها بنفس تشكيلتها السابقة:

 

معالي المهندس عبد الهادي المجالي، رئيس مجلس النواب األردني، رئيس االتحاد  -

 عربي، رئيساً البرلماني ال

 دولة الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، عضواً  -

 سعادة الدكتور محمود األبرش، رئيس مجلس الشعب السوري، عضواً  -

 السيد نور الدين بوشكوج، األمين العام لالتحاد ، عضواً  -

 

 49/ مج 5القرار 

 حول تقرير األمين العام لالتحاد

 

التقرير المقدم من السيد نور الدين بوشكوج، األمين العام لالتحاد  وافق المجلس باإلجماع على

البرلماني العربي، حول أوضاع االتحاد وأنشطته منذ الدورة السابعة واألربعين للمجلس والمؤتمر الثاني 

 عشر لالتحاد. 

 

 49/ مج 6القرار 

 حول تعيين األمين العام لالتحاد

 

تخاب السيد نور الدين بوشكوج، في منصب األمين العام وافق المجلس باإلجماع على إعادة ان

 .2007يوليو / –لالتحاد البرلماني العربي، لفترة ثالث سنوات جديدة اعتباراً من تموز

  

 القرارات السياسية

 

 49/ مج 7القرار 

 حول القضية الفلسطينية 

 

 مجلس االتحاد البرلماني العربي التاسع و االربعون:

 

  االسرائيلي المتواصل لألراضي الفلسطينية و بالممارسات االسرائيلية القائمة يندد باالحتالل

على االغتيال و االعتقال و هدم المنازل و تجريف األراضي و اقامة المستوطنات و بناء جدار 

الفصل العنصري و مواصلة اجراءات الحصار و العزل و التجويع على الشعب الفلسطيني 

الشرعية ،و يعتبر هذه االجراءات محاولة الخضاع الشعب  وسلطته الوطنية و حكومته

ً لقرارات  ً سافرا الفلسطيني و فرض االمالءات االسرائيلية عليه ، فضالً عن انها تمثل خرقا

 . الموقعةاالمم المتحدة و لجميع االتفاقات والتفاهمات 
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 ربية الفلسطينية و النزاع يوكد ان مبادرة السالم العربية ما تزال تشكل الحل االمثل للقضية الع

العربي االسرائيلي ،باعتبارها مشروعا متكامال لتحقيق السالم العادل و الشامل و الدائم  في 

المنطقة ، ويعتبر ان عملية السالم كل ال يتجزأ، و تقوم على اساس الشرعية الدولية و قرارت 

و مبدا االرض  425،  194،  338،  242االمم المتحدة ذات الصلة ، وال سيما القرارات 

مقابل السالم و مرجعية مدريد ، و تاكيد حق الشعب الفاسطيني في العودة و السيادة و اقامة 

 دولته المستقلة، و عاصمتها القدس .

 

  يشيد بالمبادرة و الجهود الطيبة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة ، و التي

كرمة، وأدت إلى حقن الدماء بين االشقاء و رفاق السالح اسفرت عن توقيع اتفاق مكة الم

الفلسطينيين، و االتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.  و يدعو المجلس جميع 

د هذا االتفاق ، و التصدي لحمالت التشكيك يالدول العربية ، حكومات و شعوباً، الى دعم و تأي

 حكومة االحتالل االسرائيلي و من يدعمها .و االنتقاد التي تكال له من قبل 

 

  يدعو الدول العربية، حكومات و شعوبا و منظمات غير حكومية، الى زيادة مساعداتها

السياسية و المعنوية و المالية للشعب العربي الفلسطيني و سلطته الوطنية و تعويضه عن 

لرفع الحصار الدولي المساعدات المقتطعة و المحجوزة، كما يحثها على العمل المكثف 

. كما يحثها على االلتزام بقرار الجامعة العربية الذي يدعو المفروض عليه دون مبرر

الحكومات العربية للعمل على فك الحصار السياسي و المالي المفروض على الشعب 

 الفلسطيني .

 

 الضغط على  يطالب االمم المتحدة واللجنة الرباعية وجميع حكومات العالم ومنظماته  بممارسة

حكومة االحتالل االسرائيلي الطالق سراح جميع االسرى الفلسطينيين و العرب في السجون 

 االسرائيلية .

 

  يندد المجلس بإختطاف وإعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد كبير من أعضاء

صاً من حصانتهم المجلس من قبل سلطات االحتالل االسرائيلية ، خرقاً للمواثيق الدولية وإنتقا

البرلمانية . ويطالب االتحاد البرلماني الدولي والهيئات البرلمانية اإلقليمية والبرلمانات الوطنية 

 بضرورة ممارسة الضغط على الحكومة االسرائيلية الطالق سراح االخوة المعتقلين فوراً . 

 

 سبة التي تؤمن حماية أبناء يناشد الحكومة العراقية و البرلمان العراقي اتخاذ االجراءات المنا

 الجالية الفلسطينية في العراق ، كما يدعو الى ايجاد حل عربي ألوضاعهم. 
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 49/مج 8القرار 

 حول الحفريات االسرائيلية في محيط المسجد االقصى المبارك  

 

 مجلس االتحاد البرلماني العربي التاسع و االربعون:

 

 دين للحفريات الجديدة التي بدأتها قوات االحتالل االسررائيلية يعرب عن ادانته و استنكاره الشدي

في السادس من شباط/فبراير / الحالي في محيط المسجد االقصى المبارك ، و يعتبر هرذا العمرل 

محاولررة اسرررائيلية تسررتهدف هرردم المسررجد االقصررى و خطرروة علررى طريررق تهويررد  مدينررة القرردس 

بالمقدسات االسالمية ، و تحديا سافرا لمشاعر العرب الشريف ، كما يعتبر ذلك مساساً صارخا 

و المسلمين في مختلف انحاء العالم ،  كما ويستنكر بشدة منع المصلين من الوصول الى الحررم  

 القدسي الشريف .

 

  يؤكد ان ما تقوم به اسرائيل هو خط احمر اليمكن القبول به تحرت اي ذريعرة او حجرة باعتبراره

اق االمم المتحدة و المعاهدات و  االتفاقات الدولية  التري تحررم االسرتيالء ايضا خرقا سافرا لميث

على المقدسات الدينية ، و تلزم باحترام االديان و الشعائر و الرموز الدينية لجميرع االمرم ، كمرا 

 تحظر على دول االحتالل اجراء اي تغيير عمراني في البلدان التي تحتلها.

 

  و منظمررة المررؤتمر االسررالمي الررى تفعيررل مضررامين ميثاقيهمررا و يرردعو جامعررة الرردول العربيررة

االهداف التي تأسستا من أجلها في الحفراظ علرى االمرة و الردفاع عرن مقدسراتها ، و يردعو جميرع 

الدول العربية و االسالمية الى اتخاذ االجراءات السريعة لوقف االعتداء على المسجد االقصرى 

 المبارك .

 

 ى تحمل مسؤلياتها القانونية و االخالقية الكاملة، وممارسرة  جميرع أشركال يدعو االمم المتحدة ال

الضغط  علرى اسررائيل للحرؤول دون تنفيرد جريمتهرا بحرق المسرجد االقصرى المبرارك، ويطالرب 

بتشرركيل لجنررة تقصرري حقررائق مررن االمررم المتحرردة للتحقيررق فرري االنتهاكررات االسرررائيلية للمقدسررات 

 االسالمية و المسيحية .

 

 ن المبادرات التي قام بها صراحب الجاللرة الملرك محمرد السرادس ، عاهرل المملكرة المغربيرة، يثم

دفاعاً عن القدس الشريف علرى الصرعيدين االقليمري و الردولي و فضرحاً للمرؤامرات الصرهيونية 

الرامية الى تهويد المدينة المقدسرة ، و يردعو الرى تمترين الرروابط برين القردس الشرريف و المردن 

 ية ،  و خاصة مكة المكرمة ، حمايةً للمقدسات في القدس الشريف .االسالم
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 49/ مج 9القرار 

 حول الوضع في العراق  

 

 مجلس االتحاد البرلماني العربي التاسع و االربعون:

 

يرردعو الرردول األعضرراء  فرري اإلتحرراد الررى دعررم جهررود الحكومررة العراقيررة فرري إعررادة األمررن 

عراق ، وتحقيق الوفاق الوطني بين أبنائه ، وإستعادة كامل سيادته ، وذلك من واإلستقرار الى ربوع ال

 خالل القيام ياإلجراءات التالية : 

 

  اتخرراذ كافررة اإلجررراءات للحيلولررة دون تسررلل العناصررر اإلرهابيررة الررى األراضرري العراقيررة عبررر

عرراق ، وعردم حدودها ، ومنع وصرول األسرلحة والمتفجررات واألمروال لبرهرابين فري داخرل ال

السماح بإيوائهم أو تمكينهم من اإلعداد لتنفيذ مخططاتهم اإلرهابيرة، أو الردعوة الرى طروحراتهم 

السياسية والفكرية، أو عقد المرؤتمرات الداعيرة الرى ذلرك ، األمرر الرذي يكرون مرن شرأنه ضرمان 

 األمن واإلستقرار في العراق والتعجيل في خروج القوات األجنبية من أراضيه. 

 لسررعي إلررى حظررر الخطرراب الررديني واإلعالمرري المتطرررف والمحرررض علررى ممارسررة العنررف ا

 واإلرهاب في العراق تحت أي شعار وبأي وسيلة كانت . 

  شجب وإدانة كافة التدخالت في الشؤون الداخلية للعراق بإعتبارها تمثل إنتهاكاً صارخاً لمبادئ

 القانون الدولي .

 حترررام اسررتقالل العررراق وسرريادته ، والتأكيررد علررى حررق الشررعب التأكيررد علررى المسرراندة التامررة إل

 العراقي في إختيار نظامه السياسي .

  السعي الى تعزيز اإلقتصاد العراقي ، وعمليات إعادة اإلعمار ، ومسراعدة العرراق فري إسرتعادة

 أمواله وممتلكاته المسروقة والمهربة الى خارجه .

 

  49/ مج 10القرار 

  في لبنان حول الوضع

 

 مجلس االتحاد البرلماني العربي التاسع و االربعون:

 

  يؤكد حق لبنان في بسط سلطته على ترابه الوطني وضمان سيادته وتحرير أرضه من اإلحتالل

 اإلسرائيلي وتحرير أسراه من سجون اإلحتالل بكل الوسائل. 

 

 بذل من أجل إستعادة يؤكد مجدداً تضامنه المطلق مع الشعب اللبناني ومساندته للجهود التي ت

 عافية لبنان وإستقراره والحفاظ على سيادته وديمقراطيته ووحدته الوطنية .

 

  يدعو جميع الدول العربية الى مواصلة تقديم العون للبنان ومساعدته على إزالة آثار الحرب

 اإلسرائيلية ومؤازرته في إعادة إعمار ما دمرته تلك الحرب . 

 

 ت في الشؤون الداخلية للبنان ، باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادى  يشجب و يدين كافة التدخال

 القانون الدولي .
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  49/ مج 11القرار 

 حول التضامن مع سوريا 

 

 مجلس االتحاد البرلماني العربي التاسع و األربعون:

 

 يؤكد مساندته لسورية و دعمه الكامل لحقها في استرجاع كامل الجوالن السوري المحتل 

، ويعتبر جميع االجراءات التي اتخدتها اسرائيل لضم 1967حتى حدود الرابع من حزيران 

 الجوالن السوري الغية و باطلة و مخالفة لقرارات الشرعية الدولية .

 

  يؤكد مجددا رفضه لجميع التهديدات و الضغوط التي تستهدف سوريا  و لجميع المحاوالت

،و يدعو جميع الحكومات و المنظمات العربية للوقوف  الى  الهادفة الى عزلها دوليا و اقليميا

 جانبها .

 

  49/ مج 12القرار 

 حول الوضع في السودان 

 

 مجلس االتحاد البرلماني العربي التاسع و االربعون:

 

  يعبر عن تقديره إلبرام وانفاذ اتفاقية السالم الشامل ، واتفاقية  شرق السودان واتفاقية سالم

 عم وحدة السودان أرضاً وشعباً .دارفور ، ويد

  يثمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لحل النزاع في دارفور بتوقيعها على اتفاقية

سالم دارفور والبدء في إنفاذها، ويدعم موقف السودان الرافض لتحويل مهمة االتحاد 

 االفريقي إلى قوات أممية .

 ة وجامعة الدول العربية ، العمل على اقناع الفصائل يناشد االتحاد األفريقي واألمم المتحد

المسلحة غير الموقعة على االتفاقية، وباألخص جبهة الخالص، إليقاف الهجمات على القرى 

اآلمنة وايقاف انتهاكات وقف اطالق النار واالنضمام التفاقية السالم من اجل ضمان سالمة 

 أرض السودان وضمان رفاهية شعبه .

  العربية لدعم المؤتمر المخصص للحوار بين اهل دارفور المقترح من قبل يدعو الدول

الحكومة السودانية والمضمن في اتفاقية سالم دارفور كآلية لتصفية النفوس بين القبائل 

 وإزالة الغبن الناتج عن الصراعات فيما بينها.

 واالنساني لمجابهة المشاكل التي يتعرض  يدعو الدول العربية لتقديم الدعم الحيوي المادي

لها المواطن السوداني في معسكرات النازحين بدارفور أو معسكرت الالجئين بكل من تشاد 

 وأفريقيا الوسطى وتهيئة الظروف المالئمة للعودة الطوعية لآلجئين الى مدنهم وقراهم .

 

 اب أي جريمة مخالفة للقانون يؤكد قدرة القضاء السوداني ورغبته في محاكمة من يتهم بإرتك

 الدولي اإلنساني، باعتباره القضاء المختص، وعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بذلك. 
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 49/مج 13القرار 

 حول الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة 

 

 مجلس االتحاد البرلماني العربي التاسع و االربعون:

 

  في سيادتها على جزرها الثالث )طنب الكبرى ، يدعم حق دولة االمارات العربية المتحدة

طنب الصغرى و ابو موسى( و على المياه االقليمية و االقليم الجوي و المنطقة االقتصادية 

الخالصة و الجرف القاري للجزر الثالث باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من دولة االمارات 

 العربية المتحدة .

 االت مع جمهورية ايران االسالمية حتى األن اي يعرب مجددا عن االسف لعدم احرازاالتص

نتائج ايجابية من شانها التوصل الى  حل لقضية الجزر الثالث و بما يسهم في امن  استقرار 

 المنطقة .

  يدعو إلى النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق دولة االمارات العربية

 المتحدة في جزرها الثالث .

 ورية ايران االسالمية الى االستجابة لمساعي دولة االمارات العربية المتحدة و يدعو جمه

المجتمع الدولي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل 

 الدولية .

 

 49/مج 14القرار 

  حول االنتخابات البرلمانية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 

 البرلماني العربي التاسع و األربعون:مجلس االتحاد 

 

  يشيد بالخطوات النوعية التي شهدتها مسيرة المشاركة السياسية في دولة اإلمارات العربية

المتحدة مع إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 

ً جديداً للعمل الوطني من خالل إنتخا ب نصف أعضاء المجلس العربية المتحدة ، برنامجا

الوطني اإلتحادي بواسطة الهيئات اإلنتخابية على مستوى الدولة ، والسعي نحو تفعيل دور 

 المجلس وتعزيز صالحيته . 

 

  يثمن اإلنجاز الذي حققته المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة على مستوى المشاركة

 ة المجلس الوطني اإلتحادي . السياسية ، وذلك بإنضمام تسع من النساء الى عضوي
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  49/مج  15القرار 

  حول مدينتي سبتة و مليلة المغربيتين
 

 مجلس االتحاد البرلماني العربي التاسع و االربعون:

 

  يجدد مساندته التامة و الشاملة للجهود التي بذلتها المملكة المغربية  في سبيل استرجاع

 الجزر الجعفرية . المدينتين المغربيتين المحتلتين و

  يطالب الحكومة االسبانية بالشروع في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية لحل هذه

القضية سلميا و التجاوب مع المقترح الذي تقدم به جاللة المغفور له الملك الحسن الثاني 

ه مغربية  مشتركة للتفكير في حل عادل و سلمي لهذ –والرامي إلى تكوين خلية اسبانية 

القضية ، يكون من شأنه اعادة الحقوق الشرعية الثابتة للمملكة المغربية في هاتين المدينتن 

 السليبتين .

  يثمن التحسن الكبير الذي طرأ على العالقات المغربية االسبانية والجهود التي يبذلها

 الطرفان في حل جميع الخالفات بالطرق السلمية لما فيه خير و مصلحة الشعبين .

 

 49/ مج 16قرار ال

 حول الصومال 
 

 مجلس االتحاد البرلماني العربي التاسع و االربعون:

 

    يعرب عن قلقه الشديد من تدهور األوضاع في الصومال وإستمرار النزاع المسلح بين

 مختلف األطراف .

    يدعو المجلس جميع االطراف الصومالية الى الدخول في حوار للتوصل الى مصالحة

 األسس الكفيلة لعودة اإلستقرار الى الصومال الشقيق . شاملة تضع 

    يدعو الحكومات العربية الى تقديم المساعدات العاجلة للصومال إلعادة البنية التحتية وبناء

قوات الجيش والشرطة لتتمكن الحكومة من حفظ النظام كأساس ال غنى عنه لضمان كما 

 في عملية التنمية اإلقتصادية واالجتماعية.  لبدءايدعو الى النسحاب  القوات االثيوبية و

 

 49/ مج 17القرار  

 حول جعل منطقة الشرق االوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل 

 

 مجلس االتحاد البرلماني العربي التاسع و االربعون:

 

  يؤكد المؤتمر جميع القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية و االتحاد البرلماني

عربي و االتحاد البرلماني الدولي و مؤتمرات الحوار البرلماني العربي االوربي ، و ال

العربي االفريقي و منظمة المؤتمر االسالمي ذات الصلة بتحويل منطقة الشرق االوسط 

الى منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل ، و يدعو الى االعتراف بحق الشعوب في 

 نووية .االستخدام السلمي للطاقة ال
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  يدين عدم توقيع اسرائيل معاهدة عدم انتشار االسلحة النووية و يؤكد الرابطة العضوية

بين وجود سالم  حقيقي و دائم في الشرق االوسط و عملية نزع اسلحة الدمار الشامل 

التي تمتلكها اسرائيل ، ويشدد على جعل منطقة الشرق االوسط منطقة خالية من اسلحة 

بما يؤدي الى االستقرار و توفير االمن الحقيقي لجميع دول المنطقة و  الدمار الشامل ،

 شعوبها .

 

 49/ مج 18القرار

 حول الملف النووي اإليراني

 

يعرب عن القلق من تصاعد الخالف بين ايران و الواليات المتحدة  و الدول االوربية 

س حق ايران في االخرى فيما يتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم . و مع تأكيد المجل

االستخدام السلمي للطاقة النووية ، فإنه يدعو ايران الى تغليب الحكمة و التعقل و ايجاد حل 

للخالف القائم بينها و بين الدول الغربية عن طريق الحوار ، و تجنب الخيار العسكري 

 ة .حفظاً لألمن و السالم في المنطقة ، و حماية لدولها و شعوبها من اية اخطار محتمل

 

  49/ مج 19القرار 

 حول اإلرهاب 

 

 مجلس االتحاد البرلماني العربي التاسع و االربعون:

 

  يؤكد مواقف االتحاد السابقة حول االرهاب التي وردت في قرارات مجالسه و مؤتمراته 

  يؤكد ضرورة التمييز بين االرهاب و حق الشعوب في النضال من اجل تحرير

 عادة حقوقها المشروعة وفقا للمواثيق و القرارات الدولية .اراضيها من االحتالل و است

  يؤكد ان االحتالل يشكل ذروة االرهاب و ابشع اشكاله و يعرب عن ادانته الشديدة

 إلرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في جميع االراضي العربية المحتلة .

 قف جميع الدول التي يدين االرهاب بجميع اشكاله و صوره و ممارساته ، كما يدين موا

تؤوي االرهاب و تموله ، و يدعو الى تضافر الجهود الوطنية و االقليمية و الدولية 

 لوضع حد لهذة الظاهرة الخطيرة .

  يرفض اي محاولة للربط بين االرهاب و الدين االسالمي الحنيف و يندد بالحمالت

الستغالل الدين االسالمي االعالمية المعادية للعرب و المسلمين ، و يدين اية محاولة 

 الحنيف كغطاء لممارسة األرهاب .

  يؤكد مجددا ضرورة عقد مؤتمر دولي على اعلى المستويات ، تحت اشراف األمم

المتحدة لوضع تعريف لألرهاب و االتفاق على مختلف اوجه التعاون بين الدول 

 لمكافحة هدة الظاهرة .

 عرب بانشاء محطة فضائية عربية تبث يؤكد ضرورة تنفيد قرارت وزراء الخارجية ال

 باللغات االجنبية لمواجهة حمالت التشويه الموجهة ضد العرب و المسلمين .
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 القرارات المتعلقة بالشؤون البرلمانية

 

 49/ مج  20القرار 

 حول توصيات ورشة العمل المشتركة بين االتحاد وجمعية االمناء العامين للبرلمانات العربية 

 

 

شعبة من نياً واحداً مع األمين العام لكل لمجلس الى تشكيل لجنة برلمانية تضم برلمايدعو ا

الشعب األعضاء، لدراسة تطوير عمل االتحاد وأساليب عمله في مختلف الميادين،على أن تجتمع 

اللجنة في مطلع النصف الثاني من هذا العام لوضع خطة متكاملة لتطوير عمل االتحاد تعرض على 

 ( القرارها ووضعها من ثَم موضع التنفيذ . 2008الثالث عشر لالتحاد )أوائل  المؤتمر

 

  49/مج  21القرار 

 حول االجتماعات الدورية لالتحاد البرلماني الدولي 

 

 

 ( لالتحاد البرلماني الدولي 117و  116يدعو المجلس إلى المشاركة في اجتماعات الجمعيتين )

وتشرين  2007مايو/ -أيار-الي )أندونيسيا( في نيسان )ابريل(اللتين تعقدان على التوالي في ب

في جنيف ، وعقد اجتماعات تنسيقية للوفود البرلمانية العربية المشاركة  2007أول )أكتوبر(/

 فيهما .

 ع المجموعات الجيوسياسيةتكليف رئيس االتحاد البرلماني العربي واالمانة العامة باالتصال م ،

ع دولي يجرم االشخاص الذين يرتكبون إساءات الى األديان والمعتقدات لدعم فكرة إقرار تشري

 الدينية 

  دراسة إمكانية العمل على ادراج بند استعجالي في جدول أعمال أي من الجمعيتين إذا دعت

 الضرورة الى ذلك . 

 

  49/ مج  22القرار 

 حول التعاون البرلماني اإلفريقي العربي 

 

 

 امة لالتحاد البرلماني األفريقي لعقد المؤتمر البرلماني األفريقي التنسيق مع األمانة الع

 .  2007 -يونيو –العربي الحادي عشر في دمشق خالل شهر حزيران 

  تلبية الدعوة الموجهة من االتحاد البرلماني األفريقي الى األمانة العامة لالتحاد للمشاركة في

 .2007خالل عام  أعمال مؤتمره الثالثين وأعمال لجنته التنفيذية

 .تسديد المساعدة المالية السنوية للتحاد البرلماني األفريقي 
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  49/ مج 23القرار 

 حول العالقات مع المنظمات البرلمانية األخرى 

 

    متابعة االتصاالت مع البرلمان االوروبي لتنظيم زيارة وفد برلماني عربي الى مقر 

 جديدة إلستئناف العالقة بين االتحاد والبرلمان .لالتفاق على صيغة  البرلمان األوروبي 

  تعزيز العالقة مع اتحاد برلمانات الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي 

 .والمشاركة في أنشطته وتنسيق مواقف البرلمانات العربية األعضاء فيه 

 ا      التقدم بطلب انتساب الى رابطة برلمانات آسيا للحصول على صفة عضو مراقب فيه 

 . والمشاركة في أنشطتها 

  مواصلة العالقة مع برلمان أمريكا الالتينية والسعي لعقد المؤتمر البرلماني العربي–  

 . الالتيني األول بالتنسيق معه 

  العربية واالسهام في تنظيم المنتدى الثالث  –متابعة االتصاالت مع شبكة القيادة اليابانية 

  الياباني .  -الحوار البرلماني العربي 

  السعي إلى إقامة عالقات وثيقة مع المجلس البرلماني المشترك لدول افريقيرا        والكراريبي

 ( .ACPو الباسيفيك )

 

 49/مج  24القرار 

 حول الهيئة البرلمانية للسوق العربية المشتركة 

 

 وقررف اجتماعررات الهيئررة البرلمانيررة للسرروق العربيررة المشررتركة، واالستعاضررة عنهررا  

باجتماعات مشتركة للجان االقتصادية والمالية في البرلمانات والمجالس العربيرة عنردما تسرتدعي 

 الضرورة ذلك. 

 

  49/ مج  25القرار 

 حول لجنة مكافحة الفساد 

 

تكليف األمانة العامة لالتحاد بدعوة لجنة مكافحة الفساد الى إجتماع خالل النصف   

 .  2007الثاني من عام 

 

لهيئة البرلمانية العربية لحقوق اإلنسانتوصيات ا  

 

  49/ مج  26القرار 

 

  الموافقة على مشروع الالئحة الداخلية للهيئة البرلمانية العربية لحقوق اإلنسان كما ورد  في

 تقرير الهيئة الى مجلس االتحاد.

 

 دعوة البرلمانات العربية إلنشاء لجنة ضمن مجالسها تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان. 

 .حث حكومات الدول األعضاء على التصديق على ميثاق حقوق اإلنسان العربي 
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 .التأكيد على حق اإلفراج عن المعتقلين بال محاكمة في السجون والمعتقالت 

  الدعوة لوقف العنف المنفلت في العراق والذي يستهدف ارواح المردنيين واألبريراء والمسراجد

 ب العراقي في مواجهة هذه المأساة االنسانية.ودور العبادة ، والدعوة لمساعدة الشع

 واسررتنكار اختطرراف النررواب الفلسررطينيين وعلررى رأسررهم الرردكتور عزيررز دويررك رئرريس  إدانررة

 المجلس التشريعي الفلسطيني والطلب بإطالق سراحهم فورا.

  مخاطبة لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة حول المختطفين النرواب والمطالبرة بتشركيل لجنرة

ض حقررائق حررول االنتهاكررات االسرررائيلية لحقرروق االنسرران الفلسررطيني والمتمثلررة بررالمعتقلين نقرر

 وجدار الفصل العنصري.

  التنسرريق والتعرراون مررع لجنررة حقرروق اإلنسرران فرري االتحرراد البرلمرراني الرردولي ومتابعررة قضررية

 البرلمانيين الفلسطينيين مع هذه اللجنة.

 لريم دارفرور والتري نتجرت عرن االقتترال الرداخلي هنراك الدعوة لمواجهة اآلثرار االنسرانية فري اق

 ومساندة جهود السودان في احالل السالم في هذا االقليم.

  تثمن الهيئة عاليا الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية في تعاملها مع بعثة األمم المتحدة

ن تلررك القرروات فرري السررودان وقرروات االتحرراد األفريقرري فرري دارفررور ، وترردين إرتكرراب أفررراد مرر

لجرائم اغتصاب لفتيات قاصرات، وترحيلهم لبالدهم دون إخطار الحكومة السرودانية حسربما 

 تنص االتفاقية المبرمة بينها وبعثة األمم المتحدة.

  وارساله عن طريق  2007تكليف مكتب الهيئة بإعداد مشروع برنامج عمل الهيئة خالل عام

 برلمانية العتماده.األمانة العامة لالتحاد الى الشعب ال

  تكليف مكتب الهيئة عن طريق األمانة العامة لالتحاد بمراسلة الشعب البرلمانية األعضاء في

 االتحاد البرلماني العربي من أجل تسمية أعضاء الهيئة.

 

 

  توصيات لجنة شؤون المرأة

 

  49/ مج  27القرار 

 

  البحر  –السابعة واالربعين في االردن التأكيد على التوصيات السابقة للقاء اللجنة في الدورة

 . 2006الميت 

 . ادخال مفهوم النوع االجتماعي في التشريعات بما يتناسب مع ثقافتنا وحوائجنا العربية 

  تحفيز الدول االعضاء على وضع كافة اإلجراءات التي تدعم تمكين المرأة في جميع

ه على الموقع االلكتروني لبتحاد المجاالت و إلعداد قصص نجاحات المرأة في بلدانها ونشر

 البرلماني العربي .

  حث الدول على دعم االحزاب والقوائم التي توجد فيها المرأة بنسب أعلى المنصوص عليه

 في قوانينها االنتخابية . 

 التنسيق مع بو  يةمنظمة المرأة العربلجنة شئون المرأة بالتعاون مع  الدعوة ألن تقوم

إلقليمية في تنظيم برامج لتمكين المرأة العربية بما في ذلك تطوير المنظمات الدولية و ا

 اإلحصاءات و المؤشرات التي تقيس تقدم المرأة في كافة المجاالت.
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  رصد و متابعة تطوير التشريعات العربية المتعلقة بحقوق المرأة من خالل المجموعة

آليات لسد الفجوة بين النص دعوة الدول الستحداث  والقانونية في منظمة المرأة العربية.

 القانوني و تطبيقه على أرض الواقع. 

 على تعديل التشريعات الوطنية لبلغاء أي تمييز ضد العربية حث الدول دعوة البرلمانات ل

المرأة و مواءمة التشريعات العربية ألحكام الدساتير و اإلتفاقيات الدولية و اإلقليمية التي 

 إليها الدول. ضمتن

 ل على وضع و تفعيل اآلليات التي تمكن المرأة من الوصول إلى مواقع صنع حث الدو

على إجراء تقييم موضوعي و علمي لبرامج تنمية قدرات العربية حث الدول  والقرار. 

 السياسي و اإلفادة من عملية التقييم لدعم الخطط و البرامج المستقبلية.  المرأة في المجال

  عالقات شراكة بين الحكومات و المجتمع المدني عند تخطيط على إقامة العربية حث الدول

 بالمرأة و تنفيذ السياسات التي تتعلق

 اتخاذ كل  ،وعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة.توضع استراتيجيه إعالمية عربية ل

دور المرأة في الحياة االقتصادية و دعمها في مواجهة تحديات  ترقيةاإلجراءات الالزمة ل

توفير الخدمات المساندة للمرأة بما يمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها  واالقتصادية.  مةالعول

  االقتصاديةاألسرية و دورها في التنمية 

  والحروب .و النزاعات المسلحة  العنفوضع برامج و خطط لحماية المرأة العربية ضحية 

  ما تم تحقيقه  و التأكيد على عن مؤتمرات االتحاد تنفيذ التوصيات الصادرة ضرورة متابعة

ووضع اآلليات الكفيلة بإنجاز التوصيات التي حالت المعوقات دون تنفيذها ، و اعتبار 

 مستقبالً. مرجعية في إعداد برامج عمل منظمة المرأة العربية المؤتمراتتوصيات تلك 

 

 

لجنة األشخاص ذوي اإلعاقة توصيات  

 

  49/ مج  28القرار 

 

 الذي انعقد في االردن_البحر  12و قرارات المؤتمر  2005ات ندوة بيروت التأكيد على توصي

 . 2006الميت 

  االتصاالت مع الدول و البرلمانات العربية لتفعيل دور نشاط  إلجراءالعامة  األمانة إلىالطلب

 اللجنة وتقديم كل المساعدات الممكنة .

 يعات و القوانين و االنشطة التي قامت حث جميع البرلمانات العربية على تقديم تقارير عن التشر

 بها الدول .

  ضرورة التنسيق بين اللجنة و االمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي و البرلمان العربي االنتقالي

 و جامعة الدول العربية فيما يتعلق باالعاقة في الوطن العربي .

  و الندوات الخاصة باالعاقة.حث البرلمانات العربية على المشاركة في جميع المؤتمرات 

  الموقع االلكتروني الخاص باالتحاد البرلماني  على العامة تخصيص صفحة األمانةالطلب من

 العربي .
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 توصيات اللجنة المالية و االقتصادية و االجتماعية

 

  49/ مج  29القرار 

 

 2006التقرير المالي لعام حول 

 

 والمتضمـــــن:  2006الموافقة على التقرير المالي لعام  (1

 . مذكرة األمانة العامة لالتحاد بما فيها:1

 

 ( دوالر أمريكي.542,593والبالغة )  2006أ  ـ  النفقات التي صرفت خالل عام 

( دوالر أمريكري 779,693والبالغة )  2006خالل عام  اإليرادات التي حصلت إجمالي ب ـ

 والمكونة من :

 

والبالغررررة  2006الشررررعب البرلمانيررررة لعررررام اإليرررررادات المحصررررلة مررررن مسرررراهمات  -

 ( دوالر أمريكي.591,100)

ومررا قبررل والبالغررة  2005اإليرررادات المحصررلة مررن ديررون الشررعب البرلمانيررة لعررام  -

 ( دوالر أمريكي.151,875)

اإليرادات المحصرلة مرن واردات أخررى )الفوائرد الدائنرة وفروقرات تحويرل عمرالت(  -

 . ( دوالر أمريكي36,718والبالغة ) 

 

إلرى حسراب االحتيراطي  ( دوالر أمريكري228,925البرال  ) جـ ـ تحويرل وفرر الردورة الحاليرة

 العام.

 

 .31/12/2006. الموافقة على البيانات الحسابية الختامية لالتحاد كما هي في 2

 

 .2006لعام  . تقرير مدقق الحسابات3

 

 

( دوالر 69,769القرردس والبررال  ) تخصرريص المبررال  المتبقيررة مررن الرصرريد النقرردي الخرراص بنرردوة  (2

، أمريكرري لتنظرريم نرردوة حررول االسررتيطان فرري األراضرري العربيررة المحتلررة فرري فلسررطين والجرروالن

 .2007ومطالبة إحدى الشعب البرلمانية استضافة هذه الندوة خالل عام 

 

 49/ مج  30القرار 

 2007حول خطة عمل االتحاد لعام 

 

وتنفيذ ما ورد فيها  ،كما وردت في مذكرة األمانة العامة 2007م لعا الموافقة على خطة عمل االتحاد

 من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة.
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 49/ مج  31القرار 

 2007مشروع موازنة االتحاد لعام  حول

 

والبالغررة  2007ـرر الموافقررة علررى االعتمررادات المرصررودة فرري مشررروع موازنررة االتحرراد للعررام 1

بعمائة وثالثررة وتسررعون الررف وسررتمائة دوالر أمريكرري  وفقررا للجرردول ( فقررط سرر793,600)

( ثمانيررة %8( وذلررك بنسرربة زيررادة إجماليررة مقرردارها ) 1المرفررق بهررذا التقريررر) جرردول رقررم 

 .2006بالمائة عن اعتمادات ميزانية عام 

 

 ـرر إقرررار النسررب المقترحررة لتوزيررع االعتمرراد المرصررود علررى الشررعب البرلمانيررة األعضرراء فرري2

(. وذلررك بنسرربة زيررادة إجماليررة 2االتحرراد وفقرراً للجرردول المرفررق بهررذا التقريررر ) جرردول رقررم 

. ومطالبرة الشرعب 2006( ثمانية بالمائة عن إجمالي مساهمات ميزانية عرام %8مقدارها ) 

البرلمانية باإلسراع في دفع مساهماتها حتى يتسنى لالتحاد الوفاء بالتزاماته ولألمانة العامة 

 بواجباتها ومواصلة انشطتها. القيام

 

ومرا قبرل وفقرا للجردول المرفرق بمررذكرة  2006ـ مطالبرة الشرعب البرلمانيرة المدينرة برديون عررام  3 

 (،  لتسديد ما عليها من مستحقات في أقرب اآلجال.2-2األمانة العامة لالتحاد ) جدول رقم 

 

ي االمانررة العامررة لالتحرراد ـ تفررويض رئرريس االتحرراد بإصرردار قرررار تعررديل مررالك العرراملين فرر 4

وتعرض على مجلس  2007بما يتناسب والزيادة المقررة في موازنة عام  البرلماني العربي

 االتحاد في دورته القادمة للمصادقة عليه.

 

بنسرربة  ـ تفررويض األمررين العررام لالتحرراد ببحررث زيررادة القيمررة التأجيريررة للمقررر المؤقررت لالتحرراد  5

قيمة التأجيرية السابقة مع بقاء الصريغة التعاقديرة السرابقة  للعقرد ( عن ال % 20التزيد عن ) 

 الموقع بين الفريقين دون تعديل.

 

الموافقة على تكليف المحاسب القانوني الردكتور عقبره كامرل الرضرا بتردقيق حسرابات االتحراد  -6

 ( فقط ثمانون ألف ليرة سورية الغير. 80,000، وقدرت أتعابه بمبل  )2007 للعام /

 

تكليررف األمررين العررام لالتحرراد البرلمرراني العربرري بتنفيررذ أحكررام الموازنررة وفقرراً لميثرراق االتحرراد  -7

 وأنظمته النافذة.

 

 49/ مج  32القرار 

 

 2008التقديرات المبدئية لموازنة عام /حول 

 

اد ـ الموافقة المبدئية على االعتمادات المرصودة في التقديرات األولية لمشرروع موازنرة االتحر 1

( فقررط سرربعمائة وثالثررة وتسررعون الررف وسررتمائة دوالر  793,600البالغررة ) 2008لعررام / 

 .2007أمريكي  وفقا لالعتمادات المرصودة في موازنة عام  
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ـ إقرررار النسررب المقترحررة لتوزيررع االعتمرراد المرصررود علررى الشررعب البرلمانيررة األعضرراء فرري  2

. ومطالبررة الشررعب البرلمانيررة  برردفع 2007االتحرراد وفقرراً للنسررب المحررددة فرري موازنررة عررام 

 . 2008مساهماتها في بداية السنة المالية /

 

 49/ مج  33القرار 

 

 مشروع بناء المقر الدائم لالتحاد: حول

 

 ـ الموافقة على التقرير المقدم حول مشروع بناء المقر الدائم لالتحاد بدمشق والمتضمن: 1

 األمانة العامة لالتحاد. ةأ  ـ مذكر

 العرض المقدم للسادة رؤساء المجالس والوفود البرلمانية خالل االجتماع التشاوري. -ب

 ب ـ تقرير مدقق الحسابات.

 

ـ مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بمساهمات بناء المقر الدائم لالتحاد ، باإلسراع في تسديد ما  2

 عليها من مستحقات في اقرب اآلجال.

 

ي الردكتور عقبره كامرل الرضرا بوضرع نظرام محاسربي ومرالي خراص تكليف المحاسرب القرانون -3

، وعرض أتعابره بهرذا 2007 بالمبنى إضافة إلى تكليفه بتدقيق حسابات مبنى االتحاد للعام /

 الخصوص على مجلس االتحاد في دورته القادمة للمصادقة عليه.

 

نصرار للدراسرات الهندسرية  المصادقة على العقرد القرائم مرابين األمانرة العامرة لالتحراد وشرركة -4

 .لتولي اإلشراف الهندسي والمتابعة ألعمال البناء

 

تفويض األمانة العامة لالتحاد بالتوقيع على عقد تلرزيم بنراء المقرر الردائم لالتحراد برين االتحراد  -5

، وذلرك بعرد تروفر األمروال البرلماني العربي وشرركة يعقوبيران التري رسرت عليهرا المناقصرة

 ال البناء.الالزمة الكم

 

ـ تكليف لجنة البناء برئاسة السيد رئيس االتحاد البرلمراني العربري وعضروية كرل مرن السرادة :  6

رئرريس مجلررس النررواب اللبنرراني،رئيس مجلررس الشررعب السررورية ،واألمررين العررام لالتحرراد ، 

وبمرافقة المهندس المشرف على المشروع بالقيام بزيرارة الرى بعرض الردول العربيرة لمقابلرة 

 ؤسائها لطلب دعمهم لتمويل المشروع.ر

 

إشررراف رئرريس االتحرراد البرلمرراني العربرري علررى حفررل إطررالق أعمررال البنرراء فرري مقررر االتحرراد  -7

 بدمشق.

 

  *  *  * 
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هذا وقد أعرب المشاركون في أعمال مجلس اإلتحاد عن إمتنانهم وتقديرهم لمجلس النواب 

ي ، وللسلطات المحلية ، وأهالي منطقة العقبة ولجميع األردني ورئيسه المهندس عبد الهادي المجال

 األطر وموظفي مجلس النواب على حسن الوفادة والحفاوة التي قوبلوا بها.

 

كذلك أعرب أعضاء مجلس االتحاد عن شكرهم لجهاز األمانة العامة لالتحاد البرلماني 

ها في تنفيذ قرارات هيئات االتحاد، العربي، وعلى رأسه األمين العام، على الجهود الطيبة التي يبذلون

وعلى التقارير والمذكرات الجيدة التي أعدوها للدورة التاسعة واألربعين العادية لمجلس االتحاد 

 البرلماني.

 

 

 

 

  2/2007/  27العقبة في 

 

 

 

 الدورة التاسعة واألربعون العادية 

 لمجلس االتحاد البرلماني العربي
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