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 البيان الختامي

 ستثنائيةر عن الدورة الثانية والعشرين االالصاد

 لإلتحاد البرلماني العربي

 17/10/2015 جنيف

 

  معالي األستتتتتتزاق مري ا عاي الرايس  التحا االبال اليرلمايي العربي من كريمة بدعوة

جرت في    العربيلبتتال اليرلمتتايي من محثتتاا اا 5من المتتالة  - ب -حكتتاا الرةرة  بنتتا ع عاأ  

 لرررورا  لنررانيررش و ل شرررررررري    جتمرراتررات  ،م 2015( أكتوبر) تشرررررررري    و  17 يومجنيف 
 تحت تنو   : التحار  لبرلماني  ل ربيستننائيش لمؤتمر   ال

 
 <<العدوان اإلسرائيلي على المسجد األقصى  >>

 

 ب  لبرلمانيش   تضرراف في  التحار  لبرلماني شرراركت في أتما   لمؤتمر وفور تمن   لشرر  
  لبلر    آلتيش : م  ل ربي 

  لمملكش   ررنيش  لهاشميش. -1
 رولش  إلمار ت  ل ربيش  لمتحرا. -2
 مملكش  لبحري . -3
  لجمهوريش  لجز ئريش  لريمقر طيش  لش بيش. -4
  لمملكش  ل ربيش  لس وريش. -5
 جمهوريش  لسور  . -6
  لجمهوريش  ل ربيش  لسوريش. -7
 جمهوريش  ل ر ق. -8
 ما .سلطنش ت   -9

 رولش فلسطي . -10
 رولش قطر. -11
 رولش  لكويت. -12
  لجمهوريش  للبنانيش. -13
  لمملكش  لمغربيش. -14
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 : جلسات المؤتمر

 
 

 في يالتحار  لبرلماني  ل ربسررررتننائيش لمؤتمر   لرورا  لنانيش و ل شررررري   الجرى  فتتاح 
ستتتتتتزاق مري ا عاي الرايس  التحا األ معالي بحضرررررررور ،في جنيف  مركز  لمؤتمر ت  لروليش

 .  التحا مجاا األمة في ل لة الكويتاالبال اليرلمايي العربي
، ممرزوق علي  الغانمعالي األستاذ  كلمتي ستمع أتضاف  لمؤتمر إلى  وفي بر يش  لجلسش

رئيس الوفد البرلماني و ،  مش  لكويتيرئيس  التحار  لبرلماني  ل ربي، رئيس مجلس 
ف ترفق ، وسولجلسش كلمات  لسارا رؤساف  لوفوركما تليت في   ، الّسيد عّزام األحمد الفلسطيني

 جميع  لكلمات بمحضر هذه  لجلسش.
 

ؤتمر سررتننائيش لم الأتما   لرورا  لنانيش و ل شررري  جرو   إقر رجلسررش  لبر يش  وقر تم في
  لبنور  لتاليش : يضمو لذي  ، ل ربي التحار  لبرلماني 

 

 جراءات المناسبة لردعه.يلي الغاشم على المسجد األقصى واالالعدوان اإلسرائإدانة  -1

 مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية وتوصياتها. -2

 تحاد البرلماني العربي.المقبل لالتحديد موعد ومكان المؤتمر  -3

 

لالتحار  ستننائي لناني و ل شرو   الللقر ر ت  لتي و فق تليها  لمؤتمر  وفيما يلي ترض  
  لبرلماني  ل ربي:
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 22/ مؤ 1القرار رقم  

 

 مؤتمر االتحاد البرلماني العربي في دورته الثانية والعشرين االستثنائية ،

 هبجميع  لقر ر ت  لصاررا ت  مؤتمر ت  التحار ومجالس ر  لمؤتمر  الستننائييذك   .1

 الم  س ويؤكر أنها  لقضيش  لمركزيش لألمش  ل ربيش، وأنه ال  لسابقش حو   لقضيش  لفلسطينيش

 في منطقش  لشرق   وسط برو  ح  تار  وشام  للقضيش  لفلسطينيش. وال  ستقر ر  

تلى طمس هويش  لقرس  ل ربيش  إلسالميش  نهار    لم او   لصهيونيش ت م  لي       يحذر م  أ .2

ي يخنا وم تقر تنا وتر ننا وبنياننا  لحضارو لمسيحيش، بما تمنله م  مكانش ورمزيش في تار

حيطه، أسف   لحرم  لقرسي وفي م بتغو   حفرياتهاي، وبأ  سلطات  الحتال  تتابع و لنقاف

 خير   أو لذي   نضم إليهم  ا  لمتطرفي  و لمهووسي   لرينيي ،وتسمح للمستوطني  وغال

ي  في باقتحام ساحاته وترويع  لمصل   ،ورؤساف أحز ب رينيش متطرفش ونو بوزر ف 

رحابه، وإحر ق  لكنائس وترنيسها، كما تحاو  بك   لوسائ  إفر غ  لقرس م  سكانها 

وهرم منازلهم ومن هم  ،بتحفيف مصارر رزقهم وفرض ضر ئب باهظش تليهم ، ل رب

م  بناف مساك  بريلش لهم، وتزرع  لمزير م   لمستوطنات ر خ   لقرس وفي محيطها 

 هرف إحكام  لطوق تليها.ب

 لتقاتس  لرولي و النشغاالت  لر خليش غير  ل اريش في أقطارنا، أصبحت  ه إلى أ   ينب   .3

وقط ا  مستوطنيها وأحز بها  لرينيش  ،زا لحكومش  الحتال  وقو تها  لغازيشتو م  محف  

 فلسطينيل لمسبوق في  نتهاكاتها  إلجر ميش ضر أبناف  لش ب  غير  في  لتص ير ، لمتطرفش

للمسجر   قصى  لشريف وحرمه، و لقيام  ، و ستباحش  و تتقا    وخطف   وحرق     قت   م  

 .في  لحرم  إلبر هيمي  لشريف تم   تلى غر ر ما ،بمحاوالت رؤوبش لتقسيمه مكانيا  وزمانيا  

 

خرم منقط ش  لنظير، و ست ،م  لتضحياتم ويقر  ر  ي صمور  لش ب  لفلسطيني،  لذي قيحي    .4

للمسجر  نصرا   ى في   سابيع   خيراا، كما تجل  ويستخرم حقه في  لمقاومش بجميع أشكاله

  قصى  لمبارك وحرمه  لشريف بشك  خاص، و لمقرسات  إلسالميش و لمسحيش بشك  

 تام.
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 لمر بطات و لمر بطي  في  لمسجر   قصى  لمبارك وحرمه  لشريف  وإذ يحيى بشك  خاص

 ر  صتلى  ستبسالهم وتضحياتهم  لجسام في  طيني ر خ   لخط   خضروجماهير  لش ب  لفلس

ومحاوالتهم  إلجر ميش لرخو   لحرم  ،هجمات  لمستوطني   لمحروسي  م  قب  جيش  الحتال 

 ؛رنيسه، وإقامش صلو تهم في باحاته لقرسي  لشريف وت

 لمستوطنات  لصهيونيش  لقائمش في   تاليا  حمالت  لمقاط ش  لمت اظمش تالميا  ضر منتجات وإذ ي نم  

صوصا  خته في كنير م   لحاالت، ب  للكيا   لصهيوني  لمحت  برم   أر ضي رولش فلسطي   لمحتلش،

ها خر مظهر لم ترفش برولش فلسطي ، و لتي كا  آو زريار ترر  لرو   ل في رو   التحار   وروبي

حرا مع سطيني تلى مقر   مم  لمتل لم  لفل لمو فقش  لكبيرا تلى  لطلب  لفلسطيني  لخاص برفع  

 إلى :  لمؤتمر يرتو ؛تالم  لرو    خرى   تضاف في منظمش   مم  لمتحراأ

 يوتص ير  لمقاومش  لش بيش ف لسطينيش للرفاع ت   لمسجر   قصىش بيش ف بش  إطالق ه   .1

كا   ما شكي  لجا  حمايش محليش، تلى غر روت مر  وقرى ومخيمات  لضفش  لغربيش

 في  النتفاضش   ولى.

إطالق حمالت مسانرا ورتم ش بيش وإتالميش في أقطار   متي   ل ربيش و إلسالميش  .2

سياسات ل ومناهضش   للمسجر   قصى وحرمه  لشريف حمايش   ،ش  لفلسطينيشي بش  لش  للهب  

  ،حكومش  الحتال   لهارفش إلى تغيير  لوضع  لقائم في  لمسجر   قصى تلى  لخصوص

 تلى  ل موم. ،قرس و  ر ضي  لفلسطينيش  لمحتلشوفي  ل

يمارسه م  ضغوطات    ومات زيز صمور  لش ب  لفلسطيني في مو جهش  الحتال .3

خاصش في  لمجا   لمالي و القتصاري، ويرتو  لرو   ل ربيش لإليفاف بما ب، و بتز ز ت

يات قمش بيروت ل ام وفق آل ،ت هرت به م   لتز مات ماليش لرتم  لمو زنش  لفلسطينيش

 ا في قمش بغر ر.، و لوفاف بشبكش   ما   لماليش  لمقر  2002

 لشم   م  في إطار ل   ،في  لقاهرا يرتو إلى تنفيذ  تفاق  لمصالحش  لفلسطينيش  لذي تم   .4

ووحرا  لصف و لمصير ووحر نيش  لتمني   لفلسطيني، بما ي زز م  مو جهش  لمحتلي  

 حتالليش و إلجر ميش.نيش  لمتطرفش  الم  ل نصريش و لريومخططاته

مجلس   م  ، باتخاذ مو قف حازمش تجاه رولش  خصوصا   لرولي،   لمجتمع   يرتو .5

ره، ب  وفي  لمنطقش و ل الم بأس لألم  و لسلم ليس في فلسطي  فحسب، الحتال  صونا  

حت توتوفير  لحمايش  لروليش للش ب  لفلسطيني  ،وتنفيذ  لقر ر ت  لخاصش بفلسطي 
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ماك    لتي ت تبر   كاف ش    الحتال  ، ووقف  نتهاكات إسر ئي    تر ف و لمو نيق  لروليش

  لمقرسش و إلسالميش جزف   أصيال  م   لقرس و  ر ضي  لمحتلش.

تحار  لبرلماني  ل ربي بحشر  لتأيير و إلتر ر  لجي ر لحملش  فقش تلى مباررا رئيس  ال لمو .6

يرا طتحار  لبرلماني  لرولي نظر   لمخالفاتها  لخ ئي  م   اللمانيش روليش لطرر إسربر

تحار  لبرلماني  لرولي و نتهاكاتها  لجسيمش للقانو  و لر  ئمش لميناق وأنظمش  ال

وتكليف  المانش  ل امش لإلتحار  لبرلماني   لر ولي ش ولمبارئ حقوق  إلنسا ، و لم اهر ت

لمقب    ل ربي باإلتر ر و لت نسيق بي   لبرلمانات  ل ربي ش لطرح  لموضوع في  لمؤتمر 

 تحار  لبرلماني  لر ولي.لال

جش ا ر   سياسيا  وإنسانيا  خاصا ، وبأنها بحر تلى أ  قضيش   سرى و لموقوفي  تأخذ ب  يشر   .7

لضما  سالمتهم وإطالق  وليش ذ ت  لصلش لمؤنرا و لمنظمات  لرى إلى  لتو ص  مع  لقو

فال يز   هناك أكنر م  ستش آالف أسير وموقوف إر ريا  في سجو   الحتال ،  سر حهم،

 بم  فيهم  ل رير م   لبرلمانيي   لمنتخبي  و  طفا  و لنساف.

 
 

 22/مؤ 2القرار رقم 
 

في  تقري  ن  لت تشرررررا للجنش  لتنفيذيش تلى تقرير وتوصرررريات  لرورا  لسرررراب ش لمو فقش 
رئيس وبالخصررررررروص قر ر مباركش  لجهور  لتي بذلها م الي  ،17/10/2015جنيف بتاريخ 

حرث تقب  جتماع  للجنش  لتنفيذيش  لسررررابق في  يتحار  لبرلماني  ل ربي لح   سرررروف  لفهم  لذ ال
نش تما  ورئيس جتماع مع م الي رئيس مجلس  لشرررررررورى في سرررررررلطوذلك تبر  ال  لخرطوم

بي اني  ل رتحار  لبرلممجلس  لنو ب في  لمملكش   ررنيش  لهاشرررمي ش حيث؛ حفاظا  تلى وحرا  ال
تفاق تلى تناز  سرررررلطنش تما  للمملكش   ررنيش  لهاشرررررميش في  لرورا وتوحير صرررررفوفه؛ تم   ال

وقر و فقت  ،م  سرررررررلطنش تما   لمقبلشام للرورا وأوصرررررررت  للجنش أ  يكو    مي   ل  ، لحاليش
 م مهامه م ل  تسررررتلى أ  ي ، للجنش تلى هذه  لتوصرررريش باختيار  لسررررير فايز  لشررررو بكش )  رر (

مقر   مانش  ل امش في بيروت م  فاتح ريسرررررررمبر بويلتحق  ،31/12/2019إلى  1/1/2016
2015. 
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 22/مؤ 3القرار رقم 

 

يس مجلس نبيه بري، رئ إلى رولش   ستاذتحار  لبرلماني  ل ربي  لمو فقش تلى  نتقا  رئاسش  ال
تحار م  ميناق  ال( 11وفقا  للمارا ) 2016مارس  آذ ر  تتبار   م  شهر  لنو ب  للبناني،

س وق تلي  لغانم،  لرئيم الي   ستاذ مرز تفاق معوتكليف رولته باال  لبرلماني  ل ربي،
 تحار.و ل شري  لال لنالث تلى موتر ومكا   ن قار  لمؤتمر  تحار، لحالي لال

 

 

*  *  * 
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