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البيــــان الختــامــي الصــادر عــــن المؤتمــر األول لرابطـــة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس
المماثلة في أفريقيا والعالم العربي صنعاء –  25ــ  27إبريل 2004
ػًال ثأزكبو انُظبو األقبق ٙنؽاثطخ يدبنف انشٕٛش ٔانشٕؼٖ ٔانًدبنف انًًبثهخ ف ٙأفؽٚمٛب ٔانؼبنى انؼؽث، ٙ
ٔيٕاصهخ نهدٕٓظ انؽايٛخ ئنٗ رسمٛك أْعاف انؽاثطخ انًزًثهخ ف ٙظػى َظبو انثُبئٛخ انجؽنًبَٛخ ٔرؼؿٚؿ انزؼبٌٔ ثٍٛ
شؼٕة انؽاثطخ ٔيٕاصهخ خٕٓظ انزُكٛك ٔانزكبيم انجؽنًبَ ٙانؼؽثٔ ٙاألفؽٚمٔ ٙاإلقالئ ،ٙاإلقٓبو ف ٙأَشطخ
اإلرسبظ انجؽنًبَ ٙانؼؽثٔ ٙاألفؽٚمٔ ٙاإلقالئ ٙانعٔنٔ ، ٙثعػٕح كؽًٚخ يٍ يدهف انشٕؼٖ ف ٙاندًٕٓؼٚخ
انًُٛٛخ أَؼمع ف ٙؼزبة يعُٚخ صُؼبء انؼبصًخ انزبؼٚطٛخ نه ًٍٛػبصًخ انثمبفخ انؼؽثٛخ نهؼبو 2004و ــ انًإرًؽ
األٔل نؽاثطخ يدبنف انشٕٛش ٔانشٕؼٖ ٔانًدبنف انًًبثهخ ف ٙأفؽٚمٛب ٔانؼبنى انؼؽث ٙضالل انفزؽح 27-25
ئثؽٚم2004و ثسضٕؼ ٔفٕظ رًثم ثًبَٛخ ػشؽ يدهكب ً ٔغنك ػهٗ انُسٕ انزبن:ٙ
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مجلس األمة
مجلس الشىري
مجلس الشيىخ
مجلس الشىري
المجلس الفدرالي
مجلس الشيىخ
مجلس األعيان
مجلس الشيىخ
مجلس الشيىخ
مجلس الشيىخ
مجلس المستشاريه
مجلس الشيىخ
المجلس الىطىي
مجلس الدولة
مجلس الشىري
مجلس الشىري
مجلس الشيىخ
مجلس الشىري

الجمهىرية الجسائرية الديمقراطية الشعبية
مملكة البحريه
جمهىرية بىروودي
جمهىرية مصر العربية
الجمهىرية اإلثيىبية الفيدرالية الديمقراطية
جمهىرية الجابىن
المملكة األردوية الهاشمية
مملكة ليسىتى
جمهىرية مدغشقر الديمقراطية
الجمهىرية اإلسالمية المىريتاوية
المملكة المغربية
جمهىرية ويجيريا االتحادية
جمهىرية واميبيا
عمـان
سلطــىـــة ُ
دولة قطـــــر
المملكة العربية السعىدية
مملكة سىازيالود
الجمهىرية اليمىية
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ٔثًشبؼكخ ثالثخ ٔفٕظ يؽالجخ ْٔـ:ٙ
1يدهف انشٕٛش انفؽَك.ٙ2األيبَخ انؼبيخ نإلرسبظ انجؽنًبَ ٙانؼؽث.ٙ3األيبَخ انؼبيخ نًدهف انشٕؼٖ إلرسبظ انًغؽة انؼؽث.ٙٔلع رشؽف انًإرًؽ ثسضٕؼ فطبيخ األش  /ػه ٙػجع هللا صبنر ؼئٛف اندًٕٓؼٚخ انًُٛٛخ انػ٘ ركؽو ثؽػبٚخ
ٔافززبذ أػًبل انًإرًؽ ثكهًخ ربؼٚطٛخ ْبيخ ػجؽ فٓٛب ػٍ قؼبظرّ ثبفززبذ أػًبل انًإرًؽ ٔرؽزٛجّ ثبنًشبؼكٍٛ
ثبنؼبصًخ صُؼبء انز ٙاززضُذ ف ٙثعاٚخ انؼبو انسبن ٙيإرًؽ صُؼبء االله ًٙٛزٕل انعًٚمؽاطٛخ ٔزمٕق االَكبٌ
ٔظٔؼ انًسكًخ اندُبئٛخ انعٔنٛخ.
ٔ ف ٙضزبو كهًزّ رًُٗ فطبيزّ ثبٌ ٚطؽج انًإرًؽ ثُزبئح فبػهخ ٔئٚدبثٛخ رهج ٙاززٛبخبد شؼٕة انعٔل انًشبؼكخ
ف.ّٛ
كًب أنمٗ ظٔنخ األقزبغ .ػجع انؼؿٚؿ ػجع انغُ ٙؼئٛف يدهف انشٕؼٖ ان ًُٙٛؼئٛف انًإرًؽ كهًخ ؼزت فٙ
يكزٓهٓب ثبنٕفٕظ انًشبؼكخ ف ٙانًإرًؽ ٔخّ فٓٛب انزسٛخ نكهفخ يؼبن ٙاألقزبغ .يصطفٗ ػكبشخ ؼئٛف يدهف
انًكزشبؼ ٍٚانًغؽث ٙؼئٛف انعٔؼح انكبثمخ نهًإرًؽ ػهٗ خٕٓظِ انًثًؽح ف ٙركٛٛؽ ػًم انؽاثطخ ضالل انفزؽح
انكبثمخ كًب أػؽة ػٍ رمعٚؽِ نهكٛع.خُٛغ ثٕثٕ فبؼثب ؼئٛف يدهف انشٕٛش انًٕؼٚزبَ ٙػهٗ يجبظؼرّ ف ٙرجُْ ٙػا
انزدًغ ٔخٕٓظِ انًطهصخ ف ٙاقزضبفخ انًهزمٗ االٔل نهؽاثطخ.
ثؼع غنك أنمٗ ظٔنخ األقزبغ يصطفٗ ػكبشخ ؼئٛف يدهف انًكزشبؼ ٍٚانًغؽث ٙؼئٛف انعٔؼح انكبثمخ كهًخ أػؽة
فٓٛب ػٍ ثمزّ ف ٙلعؼح ؼئٛف انعٔؼح انسبنٛخ ف ٙزكٍ ئظاؼح أػًبل انؽاثطخ.
ٔثؼع يعأالد ٔيُبلشبد أخؽاْب انًإرًؽ ٔػجؽ ندبَّ أرطػ خًهخ يٍ انمؽاؼاد ٔانزٕصٛبد ػهٗ انُسٕ انزبن: ٙ
•ٚزٕخّ انًإرًؽ ثبنشكؽ ٔانزمعٚؽ نفطبيخ انؽئٛف /ػه ٙػجع هللا صبنر
ؼئٛف اندًٕٓؼٚخ انًُٛٛخ انػ٘ شًم انًإرًؽ ثؽػبٚزّ ٔزؽصّ ػهٗ زضٕؼ خهكزّ االفززبزٛخ ٔانمٗ كهًخ ْبيخ
اػزجؽْب انًإرًؽ ٔثٛمخ أقبقٛخ يٍ ٔثبئمّ.
ً
ً
•ٚمؽ انًإرًؽ ػهٗ أٌ ركٌٕ انؼبصًخ انًُٛٛخ صُؼبء يمؽا ظائًب نأليبَخ انؼبيخ نهؽاثطخ ٔٚمعؼ انًإرًؽ انهفزّ
انكؽًٚخ يٍ فطبيخ انؽئٛف ػه ٙػجع هللا صبنر ؼئٛف اندًٕٓؼٚخ ٔانًزًثهخ ف ٙرمعٚى زكٕيخ اندًٕٓؼٚخ انًُٛٛخ
يجُٗ نأليبَخ انؼبيخ نهؽاثطخ.
•ألؽ انًإرًؽ ثبإلخًبع انُظبو انعاضه ٙنهؽاثطخ انػ٘ أػعرّ انهدُخ انطبصخ انًُجثمخ ػٍ انًإرًؽ ثؼع انزؼعٚالد
انز ٙأظضهذ ػه ّٛف ٙاخزًبع ؼؤقبء انٕفٕظ ٔٚمؽ ئضبفخ كهًخ ( ٔانشٕؼٖ) يغ زؽف انؼطف ( ٔأ) ئنٗ انًبظح
(األٔنٗ)ٔ(انثبَٛخ)ٔ(انثبنثخ )
يٍ انُظبو األقبق ٙثسٛث رمؽأ يمعيزٓب ػهٗ انُسٕ انزبن( :ٙئَشبء ؼاثطخ نهزؼبٌٔ ث ٍٛيدبنف انشٕٛش ٔانشٕؼٖ
ٔانًدبنف انًًبثهخ نٓب ف ٙأفؽٚمٛب ٔانؼبنى انؼؽث) ٙ
• رهزؿو يدبنف انشٕٛش ٔانشٕؼٖ ٔانًدبنف انًًبثهخ ف ٙأفؽٚمٛب ٔانؼبنى انؼؽث ٙانًُضٕٚخ ف ٙػضٕٚخ ْػِ
انؽاثطخ ثبنؼًم ػهٗ رُفٛػ لؽاؼاد ٔ رٕصٛبد انًإرًؽ ٔاإلقٓبو ف ٙرؼًٛك لٛى انعًٕٚلؽاطٛخ ف ٙثهعآَب ٔرسٕٚهٓب
ئنٗ ٔالغ ز ٙيدكع كًب ٚهزؿو انًإرًؽ ثبنزؼبٌٔ يغ انًُظًبد انجؽنًبَٛخ انعٔنٛخ ٔاإللهًٛٛخ نزؼؿٚؿ انعًٕٚلؽاطٛخ
ٔانسؽٚبد انؼبيخ َٔصؽح انمضبٚب انؼبظنخ ٔانًصٛؽٚخ نهشؼٕة انؼؽثٛخ ٔاإلفؽٚمٛخ ٔف ٙيمعيزٓب انمضٛخ انفهكطُٛٛخ
ٔٚؼهٍ انًإرًؽ رُعٚعِ انشعٚع ثسًالد انزطٓٛؽ انؼؽلٔ ٙانزصفٛخ اندكعٚخ ٔأقبنٛت انمًغ ٔانمزم ٔاالػزمبالد
ٔرعيٛؽ انًُبؾل ػهٗ ؼؤٔـ قكبَٓب األثؽٚبء ف ٙغؿح ٔانضفخ انغؽثٛخ ٔٚؼهٍ انًإرًؽ رضبيُّ يغ انشؼت
انفهكط ُٙٛفَ ٙضبنّ انًشؽٔع يٍ أخم رسمٛك أْعافّ انثبثزخ ٔانًشؽٔػخ انًزًثهخ ف ٙانؼٕظح ٔرمؽٚؽ انًصٛؽ
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ٔئلبيخ انعٔنخ انفهكطُٛٛخ انًكزمهخ ٔػبصًزٓب انمعـ انشؽٚف ٔفْ ٙػا اإلطبؼ ٚؼجؽ انًإرًؽ ػٍ ظػًّ انكبيم نكم
اندٕٓظ انًجػٔنخ ف ٙقجٛم ئلؽاؼ قالو ػبظل ٔشبيم ف ٙيُطمخ انشؽق األٔقظ اَطاللب ً يٍ لؽاؼاد يدهف األيٍ
انعٔنٔ ٙاندًؼٛخ انؼبيخ نأليى انًزسعح .
• ٚإكع انًإرًؽ ظػًّ انكبيم نهدٕٓظ انًجػٔنخ ٔانًجبظؼاد انكٛبقٛخ انز ٙرٓعف ئنٗ قؽػخ خالء لٕاد االززالل
يٍ األؼاض ٙانؼؽالٛخ ٔئزالل لٕاد يٍ األيى انًزسعح رسذ ئشؽافٓب انًجبشؽ ٔركهٛى انكهطخ ٔانكٛبظح نهشؼت
انؼؽالٔ ٙفك اإلخؽاءاد ٔاٜنٛبد انز ٙقٛزفك ػهٓٛب ٔٚثًٍ انًإرًؽ ثٓػا انصعظ انًجبظؼح انًُٛٛخ انٓبظفخ ئنٗ زمٍ
انعيبء ٔضًبٌ ٔزعح األؼاض ٙانؼؽالٛخ ٔانٕلٕف ضع أ٘ َؿػبد اَفصبنٛخ ٔرشكٛم خًؼٛخ ٔطُٛخ رًثم كبفخ
انمٕٖ انٕطُٛخ انؼؽالٛخ ٔئخؽاء اَزطبثبد ػبيخ رضًٍ ف ٙلبََٕٓب ؼفض لٛبو أٚخ أزؿاة يجُٛخ ػهٗ أقبـ ػؽلٙ
أٔ ظ ُٙٚأٔ طبئف ٙثًب ٚضًٍ لٛبو ػؽاق ظًٕٚلؽاط ٙيٕزع ٔيكزمم ػهٗ أقف ٔطُٛخ صسٛسخ .
• ٚؼهٍ انًإرًؽ ظػًّ نهدٕٓظ انعٔنٛخ ف ٙقجٛم ئٚدبظ زهٕل قهًٛخ نهُؿاػبد نهزطفٛف يٍ زعح انزٕرؽ انًزأخح فٙ
ثإؼ انصؽاع ٔانزٕرؽ ف ٙػعظ يٍ يُبطك انمبؼح اإلفؽٚمٛخ.
• ٔف ٙيدبل انعًٚمؽاطٛخ ٔزمٕق اإلَكبٌ ٔظٔؼ انًدزًغ انًعَ ٙألــــؽ يب ٚـــهــــ:ٙ
* ٚإكع انًإرًؽ ػهٗ األًْٛخ انجبنغخ ف ٙأٌ ركٓى يدبنف انشٕٛش ٔانشٕؼٖ ٔانًدبنف انًًبثهخ األػضبء فٙ
انؽاثطخ ف ٙانؼًم ػهٗ رؽقٛص لٛى انعًٚمؽاطٛخ ٔزمٕق اإلَكبٌ ٔأٌ رهؼت ظٔؼا ً طهٛؼٛب ً ف ٙرشدٛغ االنزؿاو
ثبنًؼبٛٚؽ األقبقٛخ نهسكى انؽشٛع يٍ ضالل انزؽكٛؿ ػهٗ ثُبء انمعؼاد اإلظاؼٚخ ٔانًعَٛخ ٔرؼؿٚؿ اإلشؽاف
انجؽنًبَٔ ٙظػى انًجبظؼاد انمبئًخ ػهٗ انًشبؼكخ ف ٙصُغ انمؽاؼ ٔئلؽاؼ انزعاثٛؽ انفؼبنّ نًسبؼثّ انظٕاْؽ انًطهخ
ثبألظاء انؼبو ٔظػى انزٕخٓبد انًزصهخ ثزطٕٚؽ انمضبء ٔرؼؿٚؿ اقزمالنٛزّ ثًب ٚزالئى يغ يضبي ٍٛئػالٌ صُؼبء .
* ٚإكع انًإرًؽ ػهٗ أًْٛخ انعٔؼ انػ٘ رهؼجّ يإقكبد انًدزًغ انًعَ ٙف ٙرؼؿٚؿ انًشبؼكخ انشؼجٛخ ف ٙانؼًهٛخ
انكٛبقٛخ ٔانزًُٕٚخ ٔف ٙردػٚؽ لٛى انعًٚمؽاطٛخ ٔزمٕق اإلَكبٌ ف ٙيدزًؼبرُب.
* ٚإكع انًإرًؽ ػهٗ أًْٛخ رٓٛئخ انًُبضبد انمبََٕٛخ انًالئًخ نزأقٛف يُظًبد انًدزًغ انًعَٔ ٙاالَضًبو ئنٓٛب
ٔرٕفٛؽ األطؽ انمبََٕٛخ انًُبقجخ نؼًهٓب.
* ٚإكع انًإرًؽ ػهٗ أًْٛخ االؼرمبء ثعٔؼ انًؽأح ٔيشبؼكزٓب ف ٙانؼًهٛخ انكٛبقٛخ ٔاالخزًبػٛخ ٔزًبٚزٓب يٍ كبفخ
أشكبل االقزغالل أٔ االَزمبص يٍ زمٕلٓب.
• ٔثصعظ ٔؼلخ انثُبئٛخ انجؽنًبَٛخ ٚإكع انًإرًؽ ظػًّ نُظبو انثُبئٛخ انجؽنًبَٛخ ثبػزجبؼِ أظاح يُبقجخ نزٕقٛغ
انًشبؼكخ انشؼجٛخ ف ٙصُغ انمؽاؼ ٔرُفٛػِ.
• كًب ٚشدغ انًإرًؽ انعٔل انؽاغجخ ف ٙاألضػ ثٓػا انُظبو نألضػ ثّ نًب ٚزًٛؿ ثّ يٍ يؿاٚب ٔنمعؼرّ ػهٗ اقزٛؼبة
صٕؼ انًطبنت انشؼجٛخ ٔلعؼاد انًدزًغ انفبػهخ ف ٙانكهطخ انزشؽٚؼٛخ.
•ٚكزدٛت انًإرًؽ شبكؽا ً ٔيًزُب ً نعػٕح خًٕٓؼٚخ َبيٛجٛب القزضبفخ انًإرًؽ انمبظو نهؽاثطخ ٔٚإكع رهجٛزّ نٓػِ
انعػٕح انكؽًٚخ ف ٙانًٕػع انػ٘ ُٚيزفك ػه ّٛالزمب ً.
ْػا ٔفَٓ ٙبٚخ اندهكخ انطزبيٛخ أنمٗ ظٔنخ األقزبغ ػجع انؼؿٚؿ ػجعا نغُ ٙؼئٛف يدهف انؽاثطخ كهًخ شكؽ فٙ
يكزٓهٓب االضِٕ ؼؤقبء ٔأػضبء انٕفٕظ انًشبؼكخ ػهٗ كم يب لعيِٕ يٍ خٓع َٔمبل صؽٚر ٔثُبء قبْى فٙ
ئَدبذ أػًبل ْػِ انعٔؼح يإكعا ً نٓى ثأَّ نٍ ٚأنٕ خٓعا ً ْٕ ٔأػضبء األيبَخ انؼبيخ ف ٙانزٕاصم ٔانزُكٛك انًكزًؽ
يغ انًدبنف األػضبء ف ٙانؽاثطخ نًب ف ّٛئَدبذ يٓبو انؽاثطخ  ،شبكؽا ً نهؿيالء ؼؤقبء ٔأػضبء انٕفٕظ ردشًٓى
ػُبء انكفؽ نهسضٕؼ ٔانًكبًْخ ف ٙئَدبذ انًإرًؽ األٔل نهؽاثطخ .
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