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 تقرير عن أعمال و نتائج 

 الدورة الحادية عشرة للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي

 2013-2-  5الرباط

 

 يمحبسم هللا الرحمن الر

 

 

تلبية لدعوة كريمة من برلمان المملكة المغربية عقدت اللجنة التنفيذية لالتحاد 

 .2013شباط   -فبراير 5ريخ االبرلماني العربي دورتها الحادية عشرة في الرباط بت

 

 اآلتية:يذية الذين يمثلون الشعب البرلمانية ي أعمال الدورة أعضاء اللجنة التنفشارك ف

 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  – نمملكة البحري -حدة دولة اإلمارات العربية المت

دولة  -ة عمان سلطن -جمهورية العراق  - جمهورية السودان - جيبوتيجمهورية  - الشعبية

الجمهورية  - المملكة المغربية - الجمهورية اللبنانية -دولة الكويت - دولة قطر - فلسطين

 . اليمنية

  جلسة االفتتاح

مغربي، تحدث في بداية جلسة االفتتاح سعادة كريم غالب، رئيس مجلس النواب ال

ظة حاالجتماع يشكل لرحب بأعضاء اللجنة في برلمان المملكة المغربية، مشيرا إلى أن ف

الذي سيبقى  العربيالعمل األخوي المشترك في رحاب االتحاد البرلماني  ايتواصل فيه

د غالب إلى أن ي. و أشار السلتبادل الخبرات العربية فضاء للتشاور و التنسيق و التضامن

سياسية ورسالة كأمانة  حملونهاجميع المشاركين يقدرون أهمية المسؤولية البرلمانية التي يت

خصوصا في السياق العربي الراهن. كما  يؤدونه، كواجبضارية و أخالقية و إنسانية و وح

نوه بأن المغرب ما زال يعيش على إيقاع اإلصالح الدستوري الكبير الذي أعطى األمل 

للمؤسسات الرسمية و المجتمعية، حيث تنخرط البالد اآلمنة، بقيادة صاحب الجاللة الملك 
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في أفق من الحوار و التشاور و إعداد ترسانة كاملة من القوانين  /حفظه هللا /دسالسا محمد

 التطبيقية التي تضمن النص الدستوري الجديد.

كد السيد كريم غالب أن ما ينجزه المغرب و األشقاء العرب على مستوى اإلصالح و أ

 السياسي و الممارسات الديمقراطية يعتبر مكسبا لألمة العربية.

 بيد هللا محمد الشيخ، رئيس مجلسثم استمع أعضاء اللجنة إلى كلمة من سعادة الدكتور 

المستشارين في المملكة المغربية، الذي أشار إلى أن العالم يتغير من حولنا، و سقطت 

اجه تحديات سياسية ديكتاتوريات، و شرعية الحزب الواحد. و نوه الدكتور الشيخ بأننا نوال

قد تجسد ري في المغرب صالح الدستوية و هوياتية. كما أشار إلى أن اإلمنأو اقتصادية و

ادي في دول المغرب العربي، . و في إشارة إلى الوضع االقتصدستور جديد عصري في

أشار الدكتور الشيخ إلى أن بالدنا تواجه مشكلة التشغيل الذي ال يمكن حله إال في إطار 

 ناننا، و هو ما لم نستطع تحقيقه حتى اآلن. كما نوه بأاالقتصادي و االندماج بين بلد التكامل

شعوبنا تطمح إلى إيجاد فرص عمل للشباب الذين يتزايد عددهم، و إلى توزيع عادل 

 للخيرات.

 و في ختام كلمته، كرر ترحيبه بأعضاء اللجنة و تمنى لالجتماع النجاح و التوفيق.

ي كلمة األمانة م لالتحاد البرلماني العربثم ألقى األستاذ نور الدين بوشكوج، األمين العا

الشكر و االمتنان إلى المملكة المغربية، ملكا و برلمانا و  العامة لالتحاد، فوجه في بدايتها

أهمية خاصة  ، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية في المغرب يحملوحكومةشعبا

النعقاده في ظروف عربية و إقليمية و دولية بالغة األهمية تنعكس على واقعنا العربي، كما 

أن االجتماع سيناقش قضايا هامة من أبرزها إقرار جدول أعمال المؤتمر التاسع عشر 

لالتحاد. و أكد السيد بوشكوج، إلى أن االتحاد سيواصل عمله في ترسيخ العمل البرلماني و 

الشابة من البرلمانيين. و أعرب  ديمقراطية العربية ليبقى منارة لألجيالعزيز المسيرة الت

 عن الثقة بأن يتمخض االجتماع عن نتائج إيجابية و بناءة.

 إقرار جدول األعمال :

 بعد االستماع إلى كلمات االفتتاح أقرت اللجنة جدول أعمالها الذي يتضمن البنود اآلتية :

 عمالإقرار جدول األ -1
 تنفيذ قرارات المؤتمر الثامن عشر لالتحاد: -2

 انتقال الرئاسة. .أ
 تعميم قرارات المؤتمر. .ب
 اجتماع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية في الخرطوم. .ج

 النشاط الدولي واإلقليمي لالتحاد: -3
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 لالتحاد البرلماني الدولي  127و  126الجمعيتان  .أ

 العربي الثالث عشر: -المؤتمر البرلماني اإلفريقي  .ب

 تحديد الموعد والمكان.

 التعديالت في ميثاق االتحاد وأنظمته.   -4
 النشاط اإلعالمي لالتحاد. -5

 .2012جائزة التميز البرلماني العربي لعام  -6

 المؤتمر البرلماني العربي الخاص بتفعيل دور المرأة.  -7
 لجنة متابعة القرارات الصادرة عن المؤتمر واللجنة التنفيذية. -8
 المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية.  -9

 .2013خطة عمل االتحاد لعام  -10
 الشؤون المالية:  -11
 .2012الحساب الختامي لعام  -
 .2013موازنة االتحاد لعام  -
 المؤتمر التاسع عشر لالتحاد: -12

 تحديد الموعد والمكان. .أ
 مشروع جدول األعمال. .ب
في االتحادات البرلمانية الدولية  مشروع نظام عمل ممثل المجموعة العربية -13

 واإلقليمية.
 التقرير البرلماني العربي. -14
 االجتماع القادم للجنة التنفيذية . -15
 ما يستجد من أعمال. -16

 

 و ترأس أعمال اللجنة السيد علي العمير، عضو مجلس األمة الكويتي.

 جلسات العمل و المناقشات 

المقدمة من األمانة العامة  المذكرةبعد إقرار جدول األعمال استعرض أعضاء اللجنة 

. و بعد احول بنود جدول األعمال و االقتراحات الواردة فيه العربيلالتحاد البرلماني 

حول  المناسبةمناقشات بناءة تميزت بروح عالية من المسؤولية اتخذت اللجنة القرارات 

 بنود جدول األعمال، و ذلك على النحو التالي : 

قرارات المؤتمر تنفيذ منته مذكرة األمانة العامة بخصوص الموافقة على ما تض .1

 الثامن عشر لالتحاد.
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 : حول النشاط الدولي و اإلقليمي  3 البند  .2

أكدت اللجنة ضرورة تفعيل الالئحة الداخلية للمجموعة العربية داخل االتحاد  -

المجال للهيئة االستشارية بأن تمارس دورها  افساحالبرلماني الدولي، السيما 

 بالكامل.

و أكد األمين العام لالتحاد بأن األمانة العامة سوف تحرص على إبالغ أعضاء  -

الهيئة بمواعيد االجتماعات و تزويدهم بالوثائق الالزمة قبل فترة كافية من كل 

 اجتماع.

المؤتمر الثالث عشر رحبت اللجنة باستعداد الشعبة المغربية الستضافة أعمال  -

الموعد من  يحدد، على أن 2013للحوار البرلماني اإلفريقي العربي خالل عام 

واالتحاد البرلماني العربي حاد البرلماني اإلفريقي االت بينخالل االتصاالت 

 .والشعبة المغربية

على جعل  كذلك وافقت اللجنة على اقتراح من وفد اإلمارات العربية المتحدة -

استضافة المؤتمرات و االجتماعات البرلمانية المشتركة خاضعة للتسلسل 

كذلك االتفاق على أن تتولى كل األبجدي ألسماء الدول األعضاء في االتحاد، 

شعبة برلمانية عربية نفقات إقامة وفودها أثناء انعقاد المؤتمرات واالجتماعات 

 والندوات وجميع أنشطة االتحاد.

 : و أنظمتهالتعديالت في ميثاق االتحاد  4 البند 

 وافقت اللجنة على إنجاز هذه المهمة وفق اآللية التالية :

 -تشكيل لجنة مصغرة من خمسة أعضاء من اللجنة التنفيذية، اإلمارات العربية -أ

المغرب، باإلضافة إلى األمين العام لالتحاد إلنجاز هذه -الكويت-السودان-الجزائر

 المهمة.

في موعد أقصاه  إلى الشعب األعضاء إرسال اقتراحاتهم حول التعديالتالطلب  -ب

 .2013نهاية شهر فبراير )شباط( 

لدراسة االقتراحات الواردة و 2013( ارفي أواسط مارس )آذ اللجنةعقد اجتماع  -ج

 وضع التعديالت لعرضه على المؤتمر التاسع عشر لالتحاد.

يجب أن تشمل التعديالت ميثاق االتحاد و جميع أنظمته، بحيث يكون التعديل شامال  -د

 .متكامالو 
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 النشاط اإلعالمي لالتحاد  5البند 

أثنى أعضاء اللجنة على تطوير النشاط اإلعالمي لالتحاد، السيما فتح صفحة على شبكة 

، اإلنترنيتو تطوير موقع االتحاد على شبكة  ،FaceBookالتواصل االجتماعي 

 ويد الموقعين بأخبارهم و أنشطتهم.وتعهدوا بتز

وبخصوص ملتقى االعالميين العرب وافقت اللجنة أن تحيل إلى المؤتمر االقتراح  -
 القاضي بعقد ملتقى   للكادرات البرلمانية العاملة في قطاع اإلعالم 

 

 العربي جائزة التميز البرلماني   6البند  -

أشهر( 4من الالئحة الداخلية للجائزة بإلغاء فقرة ) 8وافقت اللجنة على تعديل المادة  -

 من المادة و تركها مفتوحة.

 تشكيل لجنة الجائزة من أعضاء الشعب التالية : -

 الكويت )الرئاسة(، المغرب، اإلمارات، الجزائر، البحرين. -

، قبل نهاية شهر ت الجائزة األربعالطلب إلى الشعب األعضاء إرسال ترشيحاتها لفئا -

 .فبراير

عقد اجتماع اللجنة األول بالتزامن مع انعقاد اللجنة الخاصة بالتعديالت في أنظمة  -

 في الترشيحات. تاالتحاد للب

تفويض رئيس االتحاد البرلماني العربي بتعيين ثالثة خبراء باقتراح من األمين العام  -

 عضاء في اللجنة.على أن يكونوا من دول غير الدول األ

  

 : المؤتمر البرلماني الخاص بتفعيل دور المرأة العربية  7البند 

رحبت اللجنة بإعالن الشعبة السودانية عن استعدادها الستضافة المؤتمر في السودان في 

 موعد يتم االتفاق عليه خالل هذا العام.

 

 : التنفيذية لجنة متابعة القرارات الصادرة عن المؤتمر و اللجنة  8البند 

  وافقت اللجنة على االقتراح الوارد في مذكرة األمانة العامة حول تشكيل

عن رئاسة االتحاد حاليا و ممثل عن الشعبة التي تتسلم  ممثلاللجنة من 

م الرئاسة سابقا و ممثل عن الشعبة التي ستؤول إليها الشعبة التي كانت تتسل

 لعمل اللجنة. رئاسة االتحاد، و ضرورة إيجاد آلية فعالة
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  آلية مناسبة لصياغة القرارات الصادرة عن المؤتمر و اجتماعات اعتماد

 اللجنة التنفيذية.

 

  :للتدريب البرلماني و الدراسات التشريعية العربيالمعهد   9البند 

عتمادات ديم كشف حساب يوضح مجاالت صرف اإلطالبت اللجنة بضرورة تق -

 .تعرض على اللجنة التنفيذية في االجتماع القادم التي خصصت و دفعت للمعهد

في االجتماع  وضع برنامج سنوي لنشاط المعهد يعرض على اللجنة التنفيذية -

 .القادم

 الموافقة على إمكانية عقد دورات المعهد و أنشطة خارج المعهد أحيانا. -

تنظيم  سيتمالموافقة على ضرورة مشاركة الشعب في اقتراح المواضيع التي  -

 ورات حولها في المعهد.د

 

 10 البند 
 2013خطة عمل االتحاد لعام   

 
 

كماا وردت فاي ماذكرة األماناة العاماة،  2013الموافقة على خطة عمل االتحاد لعاام 
 وتنفيذ ما ورد فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة. 

 
 _أ11البند 

 2012لعام  الختامي الحساب   
 
 

 والمتضمـــــن:  2012الموافقة على التقرير المالي لعام  (1
 . مذكرة األمانة العامة لالتحاد بما فيها:1

 ( دوالر أمريكي.707,767والبالغة )  2012النفقات التي صرفت خالل عام  -أ
( 657,925والبالغااة )  2012إجمااالي اإلياارادات التااي حصاالت خااالل عااام  -ب

 دوالر أمريكي والمكونة من :
البالغااة  2012ادات المحصاالة ماان مساااهمات الشااعب البرلمانيااة لعااام اإلياار -

 ( دوالر أمريكي.200,858)

ومااا قباال  2012اإلياارادات المحصاالة ماان ديااون الشااعب البرلمانيااة لعااام  -
 ( دوالر أمريكي.000,46والبالغة )
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     2013الشااعب البرلمانيااة لعااام  مساااهماتماان  المحصاالة اإلياارادات  -
 والر أمريكي.( د457,21والبالغة )

اإلياارادات المحصاالة ماان واردات أخاارى )الفوائااد الدائنااة وفروقااات تحوياال  -
 .(  دوالر أمريكي972,2( والبالغة )-مدينة–عمالت 

( دوالر أمريكاااي إلاااى حسااااب 365,401تحويااال وفااار الااادورة الحالياااة الباااال  ) -ج
 االحتياطي العام.

 
 .31/12/2012لالتحاد كما هي في الموافقة على البيانات الحسابية الختامية . 2
 .2012. تقرير مدقق الحسابات لعام 3
، وتصافية الموجاودات الثابتاة 12. قائمة الموجودات الثابتة كما وردت في الكشف رقم 4

 غير الصالحة لالستعمال وفق اإلجراءات األصولية.
 

  تخصااايص المباااال  المتبقياااة مااان الرصااايد النقااادي الخااااص بنااادوة القااادس والباااال (2
( دوالر أمريكااي لتنظاايم ناادوة حااول االسااتيطان فااي األراضااي العربيااة 69,769)

المحتلااة فااي فلسااطين والجااوالن، ومطالبااة إحاادى الشااعب البرلمانيااة استضااافة هااذه 
 .2013الندوة خالل عام 

 
الموافقاااة علاااى التقريااار المقااادم حاااول مشاااروع بنااااء المقااار الااادائم لالتحااااد بدمشاااق  (3

 والمتضمن:
 األمانة العامة لالتحاد.مذكرة أ  ـ 

 ب ـ تقرير مدقق الحسابات.
 

 _ب11البند 
 2013حول مشروع موازنة االتحاد لعام 

 
 

والبالغاة  2013الموافقة على االعتمادات المرصودة في مشروع موازنة االتحااد للعاام  -1
( فقااط مليااون ومائااة وسااتة وسااتون ألااف ومائااة دوالر أمريكااي  وفقااا 1,166,100)

 (.1للجدول المرفق بهذا التقرير) جدول رقم 
 
إقرار النسب المقترحة لتوزيع االعتماد المرصود على الشاعب البرلمانياة األعضااء فاي  -2

الباة الشاعب البرلمانياة (. ومط2االتحاد وفقاً للجدول المرفق بهذا التقريار ) جادول رقام 
باإلسراع في دفع مساهماتها حتى يتسنى لالتحاد الوفاء بالتزاماته ولألمانة العاماة القياام 

 بواجباتها ومواصلة أنشطتها.
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ومااا قباال وفقااا للجاادول المرفااق  2012مطالبااة الشااعب البرلمانيااة المدينااة بااديون عااام ـ  3 
(،  لتساديد ماا عليهاا مان مساتحقات فاي 2-2جدول رقام  بمذكرة األمانة العامة لالتحاد )

 أقرب وقت.
 
بتدقيق حساابات االتحااد    الدكتور عقبة الرضاالموافقة على تكليف المحاسب القانوني  -4

 .2013للعام / 
 
ـ تكليف األمين العام لالتحاد البرلماني العربي بتنفيذ أحكام الموازنة وفقاً لميثاق االتحااد  5

 نافذة.وأنظمته ال

 

 المؤتمر التاسع عشر لالتحاد  12البند 

ورد في مذكرة األمانة العامة  فقة على مشروع جدول أعمال المؤتمر كماواالم -
 لالتحاد.

رئاسة االتحاد للشعبة الكويتية سنة أخرى تنتهي بانعقاد المؤتمر  بتمديدالتوصية  -
 العشرين لالتحاد.

أواسط شهر نيسان في التاسع عشر الموافقة على االقتراح الكويتي بعقد المؤتمر  -
 .في مدينة الكويت 2013)أبريل( 

 

المجموعة العربية في االتحادات البرلمانية  يمشروع نظام عمل ممثل 31البند 

  : الدولية واإلقليمية

االماراتية على ان يعرض وافقت اللجنة على المشروع المقدم من الشعبة البرلمانية 
 على المؤتمر القادم لالتحاد.

 : التقرير البرلماني العربي 14البند 

وافقت اللجنة على المقترح الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية االمارتية بخصوص 
التقرير البرلماني العربي على ان يتم تقديم المشروع الى المؤتمر القادم إلقراره 

 دار التقرير قبل نهاية العام. بصيغته النهائية واص

 : االجتماع القادم للجنة التنفيذية 15البند 

وافقت اللجنة على عقد اجتماعها القادم عشية انعقاد المؤتمر التاسع عشر في 
 الكويت.
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 16 البند 

 حول اوضاع مقر االتحاد واألمانة العامة في سورية 
 
 

على وألحوا استعرض أعضاء اللجنة التنفيذية أوضاع مقر األمانة العامة لالتحاد  -

منة آضرورة تمكين األمين العام من أداء مهامه والقيام بمسؤولياته في ظروف 

ومواتية، وقرروا السماح لألمين العام باالنتقال إلى بيروت، واالستقرار مؤقتا 

الزمة واإلمكانيات الضرورية إلقامته في العاصمة اللبنانية ومنحه المرونة ال

رئيس االتحاد البرلماني العربي  وأداء عمله انطالقا من بيروت، وتفويض السيد

لموافقة على صرف المبال  الضرورية الناجمة عن النقل واالنتقال واإلقامة با

والمقر واالستعانة بالموظفين الضروريين للعمل و ذلك وفقا القتراح األمين العام 

 ى أن تصرف هذه النفقات من األموال االحتياطية من ميزانية االتحاد.عل

 

 17 البند 

 حول بعض القضايا السياسية

  

جرى في اجتماع اللجنة تبادل آراء حول القضايا السياسية الراهنة في الواقع 

 إلى النتائج التالية :اللجنة العربي، و توصلت 

 

تأكيد جميع القرارات السياسية الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لالتحاد  -1

(، و البيانات السياسية التي صدرت عن الدورات المختلفة للجنة 2012 -)الكويت

 التنفيذية حول األوضاع العربية.

 

 حول القضية الفلسطينية : -2

 

 عشر:ة لالتحاد البرلماني العربي في دورتها الحادية ذينة التنفيجالل

 

ترحب بالقرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في تشرين الثاني  -

 ، و الذي منح دولة فلسطين صفة عضو مراقب.2012)نوفمبر( 
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الشرعية ذات العالقة بالقضية الفلسطينية مع  تدعو إلى تثبيت جميع القرارت -

 .194تأكيد لعودة الالجئين الفلسطينيين استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 

تعتبر ضم القدس الشرقية المحتلة و كافة أشكال االستيطان اإلسرائيلي الغية      -

 غير قانونية.وو باطلة 

الهيئات و المنظمات           فتح المجال إلى عضوية فلسطينية في كافة بتطالب  -

 و المعاهدات الدولية.

تدعو إلى تواصل العمل على الساحة الدولية مع جميع الجهات المعنية من أجل  -

ترسيخ مكانة دولة فلسطين و تفعيل عملية سياسية حقيقية و فعالة إلنجاز رحيل 

خة االحتالل من كامل أراضي دولة فلسطين و تأييد بناء مؤسسات وطنية راس

 للدولة.

األمم المتحدة الستة عشرة و في  منظماتتطالب بانضمام دولة فلسطين إلى  -

 مقدمتها محكمة الجنايات الدولية.

تدين استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات و تدعو إلى وقف االستيطان في  -

 القدس و الضفة الفلسطينية.

 االنقسامجاه إنهاء تحث على البدء و اإلسراع في تنفيذ الخطوات العملية بات -

الفلسطيني، خاصة بعد أن صمد الفلسطيني على أرضه في قطاع غزة و يواصل 

صموده في الضفة المحتلة و القدس الشريف، و العمل على تحقيق الوحدة       

 الشعبية ضد االحتالل و االستيطان.و تصعيد المقاومة 

الصهيوني ألعضاء من  بها قوات االحتاللو تقوم  تدين االعتقاالت التي قامت  -

حث المنظمات البرلمانية الدولية على التدخل تالمجلس التشريعي الفلسطيني و 

 إلطالق سراحهم.

 

 الجزائرعين أميناس في اإلرهابية األخيرة في  العمليةحول  -3

 

العمل اإلرهابي  اإلجرامي الذي قامت به الجماعات تستنكر و تندد و تدين بقوة  -

والتي اإلرهابية متعددة الجنسيات على أمن و استقرار الجزائر و ثروتها الوطنية 

أدت إلى إزهاق أرواح جزائريين و أجانب، و استهدفت ترويع مواطنين آمنين 

 على أراضيهم.

على  الشعبي لوطنيالشجاع للدولة الجزائرية و جيشها االسيادي تحيي الموقف  -

 دورهم في التصدي لإلرهاب و تحرير الرهائن.

و الرافض لكل تدخل خارجي في  تتجدد دعمها لموقف الجزائر الرسمي الثاب -

 الشؤون الداخلية للدول. 
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افر الجهود ضتدين اإلرهاب بجميع أشكاله و صوره و ممارساته، و تدعو إلى ت -

هذه الظاهرة األخيرة و تستنكر الربط الوطنية و اإلقليمية و الدولية لوضع حد ل

 المتعمد بين اإلرهاب و اإلسالم دين التسامح و السلم.

 

 الوضع في الخليج العربي  حول -4
 

  الستمرار التدخالت اإليرانية في الشئون الداخلية لدول تعرب عن قلقها

طالب إيران بالكف عن هذه تمجلس التعاون في انتهاك لسيادتها واستقاللها، و

الممارسات وااللتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق واألعراف 

الدولية، وحل الخالفات بالطرق السلمية، والحوار المباشر وعدم استخدام 

 القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

 جزرها  تؤكد مجددا حق دولة اإلمارات العربية المتحدة في السيادة على

الثالث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، وتدعو إيران إلى حل 

 الخالف بالطرق السلمية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية النزاع.

  تدين وتستنكر ماسمي بالجولة التفقدية التي يعتزم القيام بها أعضاء لجنة

ورى االيراني للجزر األمن القومي وشؤون السياسة الخارجية في مجلس الش

اإلماراتية الثالث المحتلة، وتدعو مجلس الشورى اإليراني الى الكف عن 

القيام بمثل هذه الخطوات االستفزازية التي التساعد في تهدئة االجواء 

 للتوصل الى حل يعزز األمن واالستقرار في المنطقة

 حول األوضاع في سوريا -5

التي يعيش فيها الشعب السوري الشقيق       استعرضت اللجنة األوضاع المأساوية  -

و تعرب عن تأييدها حق الشعب الشقيق في العيش بكرامة في ظل نظام 

 ديمقراطي حر يحترم اختياراته.

تطالب المجتمع الدولي بتقديم كل أشكال الدعم و المؤازرة و التأييد للشعب  -

ألعمال اإلجرامية التي ذهب السوري حتى يحقق مطالبه المشروعة كما تندد اللجنة بكل ا

 ضحيتها آالف المواطنين السوريين األبرياء.

تعرب عن قلقها و استيائها من تفاقم األوضاع اإلنسانية لالجئين السوريين داخل  -

سورية و في دول الجوار، و تدعو المنظمات العربية و اإلقليمية و الدولية، السيما منظمة 

م جميع أشكال العون لهؤالء الالجئين داخل سوريا الصليب األحمر الدولية إلى تقدي

 وخارجها.
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 حول قضية سبتة ومليلية -6
 

يساند أعضاء اللجنة التنفيذية بقوة حق المملكة المغربية الثابت في استرجاع مدينتي سبتة 

اسبانيا بالتجاوب مع مطالب المملكة المغربية  ونومليلية والجزر الملحقة بهما ويطالب

الرامية إلى استكمال وحدتها الترابية بعودة هذه الثغور للوطن األم مع المحافظة على 

 مصالح المملكة االسبانية وإقامة أحسن العالقات وأمتنها معها.

 

 حول السودان -7
 

  العالقة مع دولة تدعم كل الجهود و المبادرات الرامية إلى معالجة قضايا السودان

والمبادرات اإلفريقية وعدم تدويل تلك القضايا السوداني جنوب السودان ضمن البيت 

وان يكون هذا ضمن أجندة المؤتمر الثالث عشر للبرلمانات العربية واإلفريقية 

 القادم.

 قدم بها لمنظمة التعاون اإلسالمي حول زعزعة دولة دعم شكوى السودان التي تت

       يوغندا لالستقرار في السودان ودعمها للجماعات المسلحة التي وقعت ماسمى

 " وثيقة الفجر الجديد" الستخدام القوة المسلحة ضد جمهورية السودان.

 
 حول الصومال -8
 

 يع الفصائل إلى تعرب عن القلق إزاء الوضع المتدهور في الصومال وتدعو جم

 الحوار المشترك إليجاد حل سلمي للنزاع.

 دعو البلدان العربية إلى تقديم العون المادي اإلنساني العاجل إلى الشعب الصومالي ت

 لمواجهة المجاعة المتفاقمة.

  طالب المنظمات العربية و اإلقليمية والدولية بتقديم المساعدات اإلنسانية والدعم تكما

 لمواجهة آثار النزاعات في الصومال.الغذائي والطبي 
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 18 البند 

 :شكر و تقدير

قررت اللجنة توجيه برقية الشكر التالية الى كل من رئيس مجلس النواب  

 ورئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية:

 

يتقدم أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي بأصدق عبارات الشكر و 

للبرلمان المغربي بمجلسيه، على التسهيالت الكبرى التي قدمت و مكنت اللجنة من التقدير 

بالشكر السيدين رئيسي مجلسي النواب و  ونو يخص .اجتماعها في أحسن الظروف

 المستشارين.

كما يتوجه أعضاء اللجنة بالشكر لجهاز األمانة العامة لالتحاد و على رأسه األمين 

د لالجتماع و على المستوى العالي للوثائق التي قدمت العام على التحضيرات الجي

 لألعضاء.

و الشكر كذلك موصول لجهاز األمانة العامة بمجلس النواب المغربي على 

 اإلمكانيات الكبيرة التي سخرت إلنجاح االجتماع.

 اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي     5/2/2013الرباط 
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