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 البيان الختامي

 العشرينالصادر عن المؤتمر  

 لالتحاد البرلماني العربي 

 19/01/4201الكويت 

 

 أةير لخلة ،تحت الرعاية الساااةية لحاااحس السااةخ الااايأل حااااج ارحةل الحاار الحااااج
رايع  18 يتي حرت في العاحاااااااةة الكخيتية يخ خالعخة كريةة ةن ةحلس ارةة الكخ ،الكخيت
 العااااااريناحتةاعات الةؤتةر    2014( يناير) كانخن الثاني 19الةخافق هـااااااااااا 1435 ارخل

 .لالتحال الارلةاني العراي
 

ااااركت في أعةال الةؤتةر خفخل تةثل الاااعس الارلةانية ارعفاااال في ااتحال الارلةاني 
 الاللان اآلتية : ةنالعراي 

 .الةةلكة اررلنية الهااةية -1
 .لخلة اإلةارات العراية الةتحلة -2
 .ةةلكة الاحرين -3
 .الحةهخرية الحزائرية الليةقراطية الاعاية -4
 .حةهخرية حياختي -5
 .الةةلكة العراية السعخلية -6
 .حةهخرية السخلان -7
 حةهخرية الحخةال. -8
 .حةهخرية العراق -9

 .سلطنة عةان -10
 .لخلة فلسطين -11
 .لخلة قطر -12
 .لخلة الكخيت -13
 الحةهخرية اللانانية. -14
 .الةةلكة الةغراية -15
 .الحةهخرية اليةنية -16
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 خاارك في أعةال الةؤتةر احفة ةراقس ةةثلخ الةنظةات التالية :

 .حاةعة اللخل العراية -
 ااتحال الارلةاني اللخلي. -
 .الارلةان العراي -
 .ااتحال الارلةاني اافريقي -
 .اتحال ةحالس اللخل ارعفاال في ةنظةة التعاخن اإلسالةي -

 قيا خالعال  العراي.رااطة ةحالس الايخخ خالاخرى خالةحالس الةةاثلة في افري -
 اتحال الةغرس العراي. -
 .حةعية ارةناال العاةين للارلةانات العراية -

 
 حفل االفتتاح :

 
تاج الةؤتةر  نلق اااااااايراتخن  العاااااااارينحرى حفل افت ةاني العراي في ف لالتحال الارل

أةير  ،تحت رعاية حااااحس الساااةخ الاااايأل حاااااج ارحةل الحاار الحاااااج ،االعاحاااةة الكخيت
الذي أناس عن ساااةخي في حفاااخر اافتتاج ساااةخ خلي العهل الاااايأل نخاب ااحةل الحاار  ،الاالل

خأعفاااااال الساااالك  خالخزراال رئيس الخزراال احااااحاس الةعالي خالسااااعالة خةااااااركة،الحااااااج.
 .خالةااركخن في الةؤتةر اللالخةاسي الةعتةلخن في الكخيت خأعفاال ةحلس ارةة الكخيتي

 
 ث  استةع أعفاال الةؤتةر خالفيخب .آليات ةن الذكر الحكي  خااتلأ الحفل اتالخة ةااركة

 ،رئيس ااتحال الارلةاني العراي ،الغانم علي  مرزوقكلمة معالي األستاذ الةااركخن إلى 
حذر ةن ةحاخات "اسرائيل" افرا  نار التفرقة ختةزيق  الذي ارةة الكخيتيرئيس ةحلس 

حخرة لعراي ااعتااري الارط أاساسي لتغيير اخحلة الحب العراي ةؤكلا أهةية التفاةن ال
خأعرس الرئيس الغان  عن تقليري لسةخ أةير الاالل لرعايته الةؤتةر اكاةلها في الخاقع العراي.

ل آةالها خلخر سةخي في افتا الى تاريأل الةقاخةة الفلسطينية التي خللت في الكخيت اك
عرب عن سةخي ةن حس قخةي خفكر ةستقالي خلعا الى ااقتلاال االحخار العراي اةا نحاحاتها.

ةخفحا ان التفاةن العراي ا يةكن أن يكخن حقيقيا خةستةرا خفاعال إا فةن ةفهخ  ةتكاةل 
ا هيقخ  على خيار التعاخن خالتنةية خيتعهل االحفاظ على أرض خحلخل كل لخلة عراية خخحلت

ةاترك خلق فراغا كايرا يعةل  خأفاب ان غياس نظا  أةن عرايالخطنية خاحترا  ارالة اعاها.
اآلخرخن على ةلئه اااسلخس الذي يفةن ةحالحه  خيعةق حراحنا افتا الى خطخرة نتائج 

ي حريةة فياع لةاال الاهلاال اإلنقسا  الحال في الحب الخطني الفلسطيني خالذي يتحةل طرفا
 خفي خحلانخذكر ان قفية القلس خالةسحل ارقحى تعيش في فةير اانسان العراي هلرا.

اانسان الةسل  كحرج ةفتخج لكراةته خةعتقلي خكتهليل حقيقي لكيانه خخحخلي ةعراا عن ثقته 
ااارتااط العفخي الخثيق اين الحراع العراي ااسرائيلي ةن حهة خاين كل ةن غياس ااحالج 
 خانتاار العنب االعال  العراي خااسالةي.
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ليل ةن لخل الةنطقة في اناال السال  اللاخلي خفي خقال ان غياس ااحالج ألى الى اخفاق الع
الخقت ذاته الى الاعخر الحقيقي االظل  خالقهر في ةعالحة القفية الفلسطينية الى تغذية اؤر 

ن خاين ان القفية الفلسطينية أقحيت عاارهاس خاختالل السل  العالةي. التختر ختخليل ةنظةات
 فعل التطرب العنيب خلخيالت الطخائب افعل تغخلةخقعها الرئيسي خالحقيقي خااستراتيحي ا

ااحتالل ااسرائيلي في غطرسته خاةعان الغرس في تحيزي خانتهازية الارق لفرحته الى حانس 
 تفرق العرس خاخفاقه  الةتخاحل في تخحيل حفخفه  ختحقيق ةارخعه .

ةة العةل على تخحيل اا الغان  ااتحال الارلةاني العراي في ااحتةاع الىااستاذ ةرزخق  خلعا 
فلسطينية حخل قفية العرس حخل قفيتها الرئيسية خحخا الى إستعالة الخحلة الخطنية ال

خقال "ان القفية الفلسطينية اكلت ةحخر الحراك السياسي خااحتةاعي خااقتحالي في ااخلى.
ة تختر لائ  عاةا أخ تزيل خعاات اسااها الةنطقة في حال 70العال  العراي كله خعلى ةلى 

انفحرت ةنها أراع حرخس رئيسية خاستخلةتها االحق أخ االااطل كل الثخرات خاانقالاات 
خأاار الى أن القفية خةسخغا لتقحيرها خسااا لقةعها". خالحركات السياسية ةاررا لقياةها

قات الالفلسطينية تأتي في طليعة العخاةل التي ساهةت في تاكيل العالقات العراية الاينية خالع
عنب ارحلاث خعةق  االرغ  ةنخافاب انه لية طخال العقخل الساعة الةافية.اللخ -العراية 

التحخات التي تةر اها ااةة العراية تاقى القفية الفلسطينية هي الساحة ارساسية التي تعكس 
 أحلاثها كل قفايا العرس خاحخاله  خكافة ةخاقع قخته  خةخافع فعفه .

أن اانقسا  الفلسطيني ليس اا انعكاسا خةحاكاة لالنقسا  العراي  خق الغان ااستاذ ةرزخقال 
رض فالعا  ةعراا عن أسفه ان يكخن هذا اانقسا  عاةال رئيسيا لالنقسا  العراي الا ةن أن ي

خلعا الى ااسراع في ةعالحة هةخ  خةااكل ااةة العراية لخن علينا الخحلة في سايل قفيته.
 أ أخ الحذر ةن سخال التفسير احيث يتعذر على أي ةنا أن يتطرق لها حةيعا.الخخب ةن الخط

اللاةية التي راج  لالحلاثالغان  عن اازةة في سخريا ةعراا عن أسفه  ااستاذ ةرزخق ختحلث
الب اخص افافة الى نزخج ختاريل نحخ تسعة ةاليين  150فحيتها حتى اآلن اكثر ةن 

الغان  اازةة السخرية اانها "إحلى أكثر ةآسي العرس سخري لاخل سخريا خخارحها خخحب 
خاعرس عن تقليري لسةخ عراي ةخحل يفع حلا لهذي اازةة. حزنا خألةا" ةطالاا ااتخاذ ةخقب

أةير الاالل لرعايته ةؤتةري الةانحين ارخل خالثاني للع  الخفع اانساني في سخريا ختخفيب 
س في العال  أحةع الحخرة النايلة للاعس الكخيتي الةعاناة اإلنسانية للاعس السخري ةةا كر

 خالريالة اانسانية لسةخ ااةير.
الغان  حةيع اللخل الةاالرة الى لع  الاااااااعس  ااسااااااتاذ ةرزخق ناااااااالخفي ختا  كلةته 

سية خلخن اإلقتحار على طرب لخن آخر أخ  ساني اارخط سيا السخري لخن راط اي عةل ان
 كخن اللخر اإلنساني رهين السياسة.تةييز اين فئة خغيرها لكي اي

 
الذي خحه الاكر  ، رئيس االتحاد البرلماني الدوليعبد الواحد الراضياألستاذ وتحدث 

إلى لخلة الكخيت، أةيرا خارلةانا خحكخةة خااااااعاا على حسااااان الخفالة، خإلى ااتحال الارلةاني 
 20العراي على اللعخة الةخحهة إلى ااتحال الارلةاني اللخلي للةاااااااااركة في أعةال الةؤتةر 

 .لالتحال
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قه ع لتحقيق حقخإن ااتحال خقب ةع الااااعس الفلساااطيني الااااقيق في نفااااله الةاااارخ ةخفاااحا

خأفااااب ان هذي الةطالس "لن الل العليل ةن تخحاااياته خقراراته.خةطالااته الةاااارخعة" ةن خ

تتحقق اا اتخفر ثالثة ارخط اساسية أخلها خحلة الحب الفلسطيني خثانيها زيالة اللع  العراي 

ل للاااعس أييلالاااقاال الفلسااطينيين اكل أاااكاله اساايةا ةاليا خةعنخيا خثالثا حااال أخسااع لع  خت

راية خاللالخةاسااااااية الفلسااااااطيني في نفاااااااله "خهنا يتفاااااار اللخر ااساااااااسااااااي للارلةانات الع

خذكر ان ااتحال الارلةاني اللخلي ألان خااااااااحس في علة ةناسااااااااات ااعتلاالات خالارلةانية".

خاانتهاكات التي تتعرض اليها ةلينة القلس عةخةا خااةاكن الةقلسااة خحااخحااا كةا كان أخل 

خسااااااق اسااااانخات  2008لخلية تةنر العفاااااخية كاةلة للارلةان الفلساااااطيني خذلك عا   ةنظةة

ايرا الى "العلل الكاير ةن القرارات التي يحلرها اا سكخ(" ة تحال الةنظةات اللخلية ةثل )يخن

خاين الرافي ان ااتحال الارلةاني اللخلي ةنذ اناائه خهخ ااهل ااأن قفايا الارق ااخسط".

لليةقراطية اللخلية حيث اااااااااارك ااتحال في احلاث هاةة على ةر التاريأل  أةين على حالة ا

 الااااعاااالياااال ةاااان الااااحااااخائااااز الاااالخلاااايااااة خةاااانااااهااااا حااااائاااازة نااااخااااال لاااالسااااااااااال . خححاااااااااال

خأاااار الى سااعيه الى التعاخن الخثيق ةع احلى الاااعس الارلةانية العراية الناااطة للخحااخل الى 

كة في ناااااطات ااتحال الارلةاني اللخلي الية عةلية تةكن حةيع الارلةانيين العرس ةن الةااااار

خاعتةال اللغة العراية الى حانس اللغتين اانحليزية خالفرنسااااااية الةعتةلتين في ااتحال "خهخ ةا 

 اعل الةئة لتأساااايس ااتحال. 25ساااايتالخر العا  الحالي اةناساااااة ااحتفاات اةرخر الذكرى ال 

رلةاني العراي "تأتي تلاية لللعخة الكريةة ةن لالتحال الا 20خقال ان ةااااااركته في الةؤتةر ال

رئيس ااتحال رئيس ةحلس ااةة ةرزخق علي الغان  تعزيزا للعالقات الةتينة خالحااااااالقة التي 

 تراط ااتحالين".

رئيس البرلمان  ،عحمد الجرواناألستتاذ  كلمة ثم استتم  ععضتاا المؤتمر وضتيوفل  ل 
الارلةانات العراية الى الخقخب خقفة تفااااااااةنية حاااااااالقة ةع ةقاخةة الااااااااعس  لاعيا  العربي

الفلسااطيني ختةسااكه احقخقه الخطنية في اقاةة لخلته الةسااتقلة خعاحااةتها القلس الاااريب. خقال 
الحرخان ان الخقخب فااال تهخيل القلس خطةس ةعال  هخيتها ا يةكن أن يتأتي إا "ارحااال كل 

خةقاخةتها عالةيا خإرساااال رساااالة الااااعس العراي لةؤساااساااات تحركات ااحتالل الحاااهيخني 
حراةية في حق الااااعس الةحتةع اللخلي لخقب اساااتقطاس العلخ الحاااهيخني لعةا لةخططاته اإل

خلعا إلى اإلسااراع في تاااكيل حكخةة التخافق الخطني الفلسااطينية خساارعة إنحاز الفلسااطيني".
حةيع ارطراب في الفااافة الغراية خغزة حل  اانتخااات العاةة خفقا لخثيقة الةحاااالحة ةنااااالا

الخالفات خالتركيز على الااااؤخن اللاخلية الفلساااطينية خخلةة الةخاطن الفلساااطيني في حل هذي 
الةأسااي اانساانية خااحاطفاب لتعزيز العالقات اايحااية التي تخل  اللاخل الفلساطيني . خاالل 

سطينية  قة خلع  الحهخل الةاذخلة ةن أحل تنفيذ الخثيعلى فرخرة اإللتزا  اخثيقة الةحالحة الفل
اين ارطراب الفلسااااااطينية التى خقعت عليها خإنهاال اإلنقسااااااا  ختحقيق الةحااااااالحة. خلعا الى 
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التحرك السريع فل "الةارخع الحهيخني العنحري اتففيل الةسيحيين ةن فلسطينيي اللاخل 
عنحااري حااارخة حليلة  على نظرائه  ةن الةساالةين اةةيزات خحااالحيات في ةحاخلة فحاال

 لااااطااااةااااس الااااهااااخيااااة الااااعاااارااااايااااة لاااالاااافاااالساااااااااااطاااايااااناااايااااياااان الااااةسااااااااااايااااحاااايااااياااان".
خطالس الحرخان اإطالق سراج ارسرى الفلسطينين الةحتحزين فى "سحخن الكيان الحهيخني" 
لاعيااا الهيئااات الاالخليااة الةعنيااة الى التاالخاال لتخفير الحةااايااة له  ختااأةين حقخقه  خفق القخانين 

اع الالحئيين الفلسااااطينيين في ةخي  اليرةخك في سااااخريا "يلق اللخلية. خذكر ان تلهخر أخفاااا
ناقخس الخطر على كارثة انسانية خايكة" ةناالا الةحتةع اللخلي خالحةعيات اانسانية الةعنية 
سخريين لحالر ةخي  اليرةخك الةحاحر.  تخحيص حزال ةن الةساعلات الةةنخحة لألاقاال ال

لاااعس الفلسااطيني خاسااتخلا  كل سااال الفااغط على خلعا حةيع أحرار العال  الى لع  حااةخل ا
اسااارائيل لاللتزا  االةخاثيق خالقخانين اللخلية ةنااااالا لخل العال  عل  ااعتراب اكل ةا يقخ  اه 
 "الكيان الحاااااااهيخني الغالر" ةن عةليات اهلب تغيير حااااااافة خخفاااااااع القلس كةلينة عراية.

فاااااغخط التي تساااااعى للةقايفاااااة خاااااالل على لع  الةخقب الفلساااااطيني لحعله في ةنأى عن ال
ااسااتةرار الةساااعلات الةالية اإلزا  الحانس الفلسااطيني االتخقيع على اتفاق اإلطار الذي تتحفظ 
 عليااه القيااالة الفلساااااااطينيااة خالااذي ا يلاي الحاال ارلنى ةن الحقخق الخطنيااة الفلساااااااطينيااة.

ت التااااااااريعيااة خطااالااس اتطايق قرارات ةحلس ارةن حخل القاالس التي تعتار كاال "اإلحراالا
خاإللارية خارعةال التي يتخذها الكيان الحااهيخني اةا في ذلك ةحااالرة اررافااي خالةةتلكات 
 خالاااتاااي تااارةاااي إلاااى تاااغااايااايااار الاااخفااااااااااع الاااقاااااناااخناااي لااالاااقاااالس ااااااطااالااااة كااالااايااااا".
خقال انه على الرغ  ةن "ةساااعي العلخ الحااهيخني الةكاااخفة لتغيير هخية القلس فإن الاااعس 

خةة رغ  اسااااطة اإلةكانات خيرفض الرفاااخخ للعلخ الحاااهيخني الفلساااطيني ةساااتةر في الةقا
 خالاااااااتااااااافااااااارياااااااط فاااااااي الاااااااقااااااالس عااااااااحاااااااااااااةاااااااة لخلاااااااة فااااااالساااااااااااااطااااااايااااااان".
خخحه الحرخان التحية خالتقلير للااااااااعس الفلساااااااطيني في كفاحه الةتخاحااااااال ختحليه للعلخان 
 الحااااااااااااهاااااايااااااخنااااااي عاااااالاااااايااااااه خعاااااالااااااى أرفااااااااااااه خةااااااقاااااالساااااااااااااتااااااه ختااااااراثااااااه.

خا تزال تاهلها أقطار ةتعللة ةن الخطن  خقال ان التغيرات الةستةرة خالنزاعات التي اهلتها
 الاااااعااااارااااااي "ا ياااااحاااااس أاااااالا ان تااااانساااااااااااياااااناااااا قفاااااااااااياااااتاااااناااااا الاااااةاااااحاااااخرياااااة".
خافاااب "انه في خفاا  ااناااغال اتلك النزاعات ل  نعل نسااةع عن القفااية الفلسااطينية خةعاناة 
الاااااعس الفلسااااطيني تحت ااحتالل ةا يلعخ للاااااك اأن الرفااااخخ لألةر الخاقع ختقليل تسااااليط 

ى القفية الفلسطينية خإهةال التحاخزات خااعتلاالات اإلسرائيلية الةتتالية هخ هلب الفخال عل
 ةاان أهاااالاب إاااااااااغااااالاانااااا اااااالااناازاعااااات الاااالاخاالاايااااة عاان قفاااااااايااتاانااااا ارساااااااااااساااااااايااااة".
خذكر ان الارلةان العراي يتااع عن كثس الخفع في القلس خاررافي العراية الةحتلة اذ تعتار 

ائ  في أعةال حلسااات الارلةان العراي الذي اتخذ اااعار ) القفااية الفلسااطينية الانل ارخل خ الل
 فااالساااااااااطااايااان فاااى قااالااااس ااةااااة الاااعاااراااايااااة خاإلساااااااااالةااايااااة ( فاااي لخرتااااه الاااحااااالااايااااة.
خافال اان الارلةان العراي احلر على ةلار العا  الةافي خ ةنذ أن أحار لائةا ايانات ححفية 

الةحتةع اللخلي. خلعا الى ةتعللة ااااااأن القلس خفلسااااطين ةخاطاا ارةة العراية خااسااااالةية خ
إناااااااال لحنة ةااااااتركة لائةة العفاااااخية اين الارلةان العراي خااتحال الارلةاني العراي تكخن 
ةهةتها "تسليط الفخال على ةستحلات القفية الفلسطينية خاانتهاكات الحهيخنية خاالتنسيق ةع 
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 .الاقايااااالة الافالسااااااااطايانايااااة لاةاتاااااااعااااة تانافايااااذ الاقارارات الحااااااااااالرة فاي هااااذا الاااااااااااأن"
خاعرس عن تطلعه الى ان يتفااااةن الايان الختاةي للةؤتةر تخحااااية فى هذا الاااااأن "للنهخض 
 االرساااالة السااااةية التى أناااائت ةن احلها الارلةانات العراية خلتقخية ختعزيز العالقات الاينيه".
خعار عن أةلة أن يااااكل الةؤتةر نقلة نخعية للتفااااةن العراي ةع ةقاخةة الااااعس الفلساااطيني 

ينه ةن انتزاع حقخقه الخطنية الةااااااارخعة في اناال لخلته الخطنية الةسااااااتقلة خفق قرارات "لتةك
 الارعية خااتفاقات الةارةة اين الحاناين الفلسطيني خالحهيخني ارعاية لخلية".

 
 

ي فالقى قل  وكان األستتتتتتاذ نور الدين بوشتتتتتكوع األمين العام لالتحاد البرلماني العربي
ها عن عةيق الااااكر خالتقلير للخلة الكخيت الااااقيقة خلحااااحس الساااةخ أعرس في ااحتةاع كلةة

ى رعاية عل ،الاااقيقةالااايأل حااااج ارحةل الحاار الحااااج أةير الاالل الذي يقخل ساافينة اللخلة 
 ةرزخقكةا خص االاكر ةحلس ارةة الكخيتي خرئيسه سعالة ارستاذ  ،سةخي رعةال الةؤتةر

 .خلقة التنظي  الخفالةعلى حسن  الغان 
ان العةل العراي الةااااترك هخ "الساااايل اانحع للخحاااخل الى اساااتعالة الحقخق العراية  ةؤكلا  

 الاااااةااااااااااااارخعاااااة ختاااااحاااااقاااااياااااق اهااااالافاااااناااااا فاااااي ااةااااان خالساااااااااااالااااا  خالاااااعااااالل".

خقال اخااااااااكخت ان التحليات التي تخاحه اللخل العراية تعل احل العخاةل العليلة التي" تفرض 

لتعاةل خالتعاخن خالتفااااااةن اين ااااااعخانا خلخلنا خناذ خالفاتنا". علينا فتر حااااافحة حليلة في ا

خاخفااار ان القلس تنالي اليخ  لتخحيل الحااافخب ختلاية نلائها "االخقخب ةعها اكل ةا نةلك ةن 

اةكانات ةالية خةعنخية حتى تتحرر ةن ااحتالل خااسااااااتعةار ختسااااااتعيل لخرها خااااااااعاعها 

 الحفاري في تخحيل ااةة".

اخاكخت ارعاية سةخ اةير لخلة الكخيت الايأل حااج ااحةل الحاار الحااج للةؤتةر خااال 

الارلةاني العراي ةفيفا ان سةخ اةير لخلة الكخيت حاحس ةاالرات خعطاالات انسانية اعترب 

اها العال  خقلرها خااال اها. خاكل اخاكخت ان ةؤتةر ااتحال الارلةاني العراي سياحث في 

هرية التي تعل اه  القفايا العراية ةاينا ان تلك القفية تحاك فلها ةناخرات قفية القلس الحخ

 ختنسج حخلها ةؤاةرات تستهلب تغيير خفعها خالحاقها احفة نهائية اإسرائيل.

خقال ان هذا لن يتحقق احةخل الاعس الفلسطيني في اارض الةحتلة خخحلة ااةة في لع  

لفلسطينيين خاالتفاب حخل القيالة التاريخية لاعس قفية القلس الةحيرية خاستعالة خحلة ا

 فلسطين "حتى التحرير الااةل للخطن خاقاةة اللخلة الحرة الةستقلة خعاحةتها القلس".

خااال ااستفافة لخلة الكخيت للةؤتةر الذي خحص لةخفخع القلس خاعاري)القلس عاحةة 

ن  عراي رئيس ةحلس ااةة ةرزخق الغالخلة فلسطين( تلاية للعخة ةن رئيس ااتحال الارلةاني ال

ةؤكلا اهةية قيا  ااتحال الخر فاعل في تعزيز العةل الارلةاني لحالر القفايا العراية 
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كةا ااال ااةين العا  لالتحال الخر خال  الحرةين الاريفين الةللك عال هللا ان عال الةحيرية.

ن لخيرة لفائلة ارةة ةثةنا قرار حاللته تعييالعزيز عاهل الةةلكة العراية السعخلية على ةاالراته ا

 ثالثين سيلة في ةحلس الاخرى في الةةلكة العراية السعخلية.

 : جدول األعمال –انتخاب رئيس المؤتمر  –جلسات العمل 
 

 لالتحادأعةال الةؤتةر العاااااااارين حلخل    إقرارفي الاية حلسااااااااة العةل ارخلى ت  
 الانخل التالية : يف خالذي   البرلماني العربي

 انتخاب رئيس اإلتّحاد البرلماني العربي -1

تقرير األمين العام عن أنشطة اإلتحاد البرلماني العربي, وأعمال الدّورة الثالثة  -2

 للجنة التنفيذيّة لإلتّحاد والمصادقة على قراراتها. ةعشر

 لس والوفود()كلمات السادة رؤساء المجا " مدينة القدس, عاصمة دولة فلسطين" -3

 ،الةقل  ةن ارةين العا  لالتحال اعل إقرار  حلخل ارعةال اساااااااتةع الةؤتةر إلى التقرير
السااايل نخر اللين اخااااكخت حخل أخفااااع ااتحال خأنااااطته خالل العا  الةافاااي ةنذ الةؤتةر 

لعا  اكةا قل  ااةين .ختةت الةخافقة على التقرير الكخيتعااااااار لالتحال الذي عقل في  التاسااااااع
تقريرا  عن أعةال اللخرة الثالثة عاااااااارة للحنة التنفيذية لالتحال خحاااااااالق الةؤتةر على حةيع 

 قراراتها.
 

ث  انتقل الةؤتةر لالسااتةاع إلى ةلاخالت السااالة رؤساااال الارلةانات خرؤساااال الخفخل الذين 
  .ينخلة فلسطخالةتعلق االقلس عاحةة ل في حلخل أعةال الةؤتةر الةلرت الانل الخحيلتناخلخا 

 
كةا قرر الةؤتةر تخحيه ارقية اكر خاةتنان إلى حاحس السةخ الايأل حااج حاار ارحةل 

تعايرا  عن تقلير أعفاااال الةؤتةر خاااكره  لسااةخي على  ،أةير لخلة الكخيت الاااقيقة ،الحااااج
تعيين خارعاية الةؤتةر العاااارين لالتحال خاساااتقااله للساااالة رؤسااالال الةحالي خالخفخل، تففاااله 

ساااةخي الاااايأل نخاب ااحةل الحاار الحاااااج ، خلي العهل، ةةثال لساااةخي في الحلساااة اافتتاحية 
 .للةؤتةر

*  *  * 

 :يلالتحال الارلةاني العراالعارخن لقرارات التي خافق عليها الةؤتةر عرض لخفيةا يلي 
 20/ مؤ 1القرار رقم 
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 عمير دولة الكويت الشقيقةبرقية الشكر واالمتنان الموجهة  ل  صاحب السمو 
  

 صاحب الّسمو الّشيخ ُصباح األحمد الجابر الُصباح

 حفظل هللا -عمير دولة الكويت

 الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتل,      

نتشّرف, نحن البرلمانيين العرب المشاركين في المؤتمر العشرين لإلتّحاد البرلماني العربي الُمنعقد        

, باإلعراب لسمّوكم عن عظيم 2014يناير  20و 19تحت الّرعاية الّسامية لسمّوكم في دولة الكويت يومي 

الهاّم الذي كّرسناه "للقدس, عاصمة  شكرنا وعميق امتناننا وعالي تقديرنا عل  تفّضلكم برعاية مؤتمرنا

دولة فلسطين", وعل  كرم الّضيافة وُحسن الوفادة التي استقبلنا بها بلدكم العزيز من قِبل مجلس األّمة 

 ورئيسل المقتدر األستاذ مرزوق علي الغانم.

طين ة عهلنا في فلسوقد مّكنتنا عجواا الدّيمقراطيّة والحّرية التي تعيشها دولة الكويت عن نتدارس قضيّ      

المحتلّة, والوقوف عل  معاناتهم م  اإلحتالل واآلثار الّسلبيّة للجرائم الموصوفة التي ترتكبها القّوات المحتلّة 

ضدّ عهلنا في القدس وفي باقي األراضي الفلسطينيّة المحتلّة. كما تمكنّا من اتخاذ مجموعة من القرارات 

د األشقّاا حتّ  بلوغ هدفهم األسم  الكامن في  قامة الدّولة الفلسطينيّة والمبادرات التي من شأنها دعم صمو

 وعاصمتها القدس.

ولقد عتاحت لنا فرصة التئامنا في دولة الكويت الّشقيقة, الوقوف عل  النّهضة الّتي تشهدها البالد في        

ل  سمّوكمم نعمة الّصّحة والعافية شتّ  الميادين تحت قيادتكم الّسامية داعيين المول  عّز وجّل عن يديم ع

وعل  بلدكم المحبوب نِعم األمن واإلستقرار ودوام التّقدّم واإلزدهار مشيّدين, باإلضافة  ل  التّطّور اإلقتصادي 

 واإلجتماعي, بالتّقدّم الكبير الّذي شهدتل الكويت في ميدان الدّيمقراطيّة الحقّة والحّريات األساسيّة.

كر الحكيم.عدام هللا ع        ل  سمّوكم والكويت الّشقيقة جمي  نعمل وحفظكم بما حفظ بل الذِّ

 والّسالم عليكم ورحة هللا تعال  وبركاتل...      

 

 البرلمانيّون العرب                                                                    

 المشاركون في المؤتمر العشرين

 لإلتّحاد البرلماني العربي                                                                                   

 
 20/ مؤ 2القرار رقم 
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 معالي رئيس مجلس األمة في دولة الكويت.الموجهة  ل   والتقديرالشكر  برقية
 
 

 20/ مؤ  3القرار رقم 
 حول انتقال الرئاسة

 
 تةليل علىتنفيذا  رحكا  ةيثاق ااتحال الارلةاني العراي خنظاةه اللاخلي خافق الةؤتةر 

س ةحلس ، رئيةرزخق الغان  رئيسها ةعالي ارستاذ  في اخصالكخيتية،  للاعاةة ااتحال رئاس
 ارةة الكخيتي.

 
 20/ مؤ 4القرار رقم  

 حول تقرير األمين العام
 

اني ارةين العا  لالتحال الارلة ،قلةه السيل نخر اللين اخاكختالةخافقة على التقرير الذي 
 .الكخيتعار لالتحال في  التاسعالعراي، حخل أخفاع ااتحال خأناطته ةنذ الةؤتةر 

 
 

 القرارات السياسية
 

 20/ مؤ 5القرار رقم  
 القدس ، عاصمة دولة فلسطينحول 

 لالتحاد البرلماني العربي يدعو  ل : العشرونالمؤتمر  

 

يؤكل الةؤتةر على القرارات الحالرة عن ةؤتةرات ااتحال خةحالسه السااقة  ـ 1

حخل القفية الفلسطينية عاةة خالقلس" عاحةة لخلة فلسطين" خاحة، خيؤكل 

أنها القفية الةركزية لألةة العراية، خأنه ا سال  خا استقرار في ةنطقة 

سط الخن حل عالل خااةل للقفية الفلسطينية على أساس قرارات الارق ارخ

الارعية اللخلية ينهي ااحتالل اإلسرائيلي خيحفظ للاعس الفلسطيني حقه في 

 العخلة خإقاةة لخلته الةستقلة، خعاحةتها القلس.
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يحذر ةن استفحال ارخطار الةحلقة االقلس، هخية خثقافة ختاريخا  خسكانا ،  ـ 2

ةا تقخ  اه سلطات ااحتالل اإلسرائيلي ةن إحراالات ةتسارعة خيناه إلى 

 خةتالحقة إلكةال تهخيلها للقلس خإخراحها ةن أية ةعاللة ةستقالية قالةة.

يرفض احخرة قطعية كل الطرخحات اإلسرائيلية القائلة االقلس الكارى خأية  ـ 3

طرخحات أخرى احل قفية القلس على أساس خفعها تحت خحاية لخلية، 

خيؤكل على أن القلس الارقية، عاحةة لخلة فلسطين، احلخلها الةعترب اها 

، 1967خالتي كانت قائةة قال ااحتالل اإلسرائيلي في الخاةس ةن حزيران 

اللذين اعتارا القلس  338خ 242كةا نّص على ذلك القراران ارةةيان رق   

 خرى.الارقية الةحتلة حزالا  ةن اررافي الفلسطينية الةحتلة ار

يؤكل على زيب خاطالن االعاالات اإلسرائيلية احقخق لها في الحر  القلسي  ـ 4

الاريب خةا يقخ  عليه،خاأن تلك االعاالات ا تقخ  على أساس، كخنها 

 تتعارض ةع قرارات الارعية اللخلية ذات الحلة، خأحكا  القانخن اللخلي. 

هن، خإلى استخلاةها لقلراتها يناه إلى استغالل إسرائيل للخفع العراي الرا ـ 5

خالخاتها في إذكاال نار الفتن ةن طائفية خعرقية خأةنية، إلاغال اللخل العراية 

خاعخاها عةا تةارسه ةن انتهاكات خطيرة احقخق الاعس الفلسطيني، خاحة 

 ةا يتعلق ةنها االقلس.

سرائيل إيالل على أن الخلل الخاسع اين عناحر القخة الةختلفة التي تةتلكها  ـ 6

ختحالفاتها ةع قخى لخلية خاقليةية ، خاين ةا هخ ةتخفر ةن عناحر قخة ةحلخلة 

للاعس الفلسطيني يةكن أن يعخض اةا تةتلكه ارةة العراية ةن عناحر قخة ا 

حسَن حالها ختخظيفها ةقاال التغخل اإلسرائيلي أ   يةكن ااستهانة اها، إن

س لتحقيق تسخية عاللة خااةلة تؤةن الةنفلت العقال، ختحقيق التخازن الةطلخ

 كافة. الةنطقةالسل  خارةن خااستقرار لاعخس 
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يطالس اللخل العراية اإليفاال اةا تعهلت  اه ةن التزاةات ةالية للع  الةخازنة  ـ 7

، خالخفاال اااكة ارةان الةالية 2002الفلسطينية خفق قرارات قةة ايرخت لعا  

 .2012الةقرة في قةة اغلال لعا  

يطالس القائةين على الحناليق التي أنائت ةن أحل القلس تفعيل عةل تلك  ـ 8

الحناليق، لعةا  لحةخل أهل القلس ختثايته  في ةلينته ، كةا يناال ارةتين 

العراية خاإلسالةية اعخاا  خحكخةات الةزيل ةن التفاةن لةخاحهة الحلب 

قافية االحقخق التاريخية خالث اإلسرائيلي خةا تاليه حكخةة ااحتالل ةن استخفاب

 خاللينية للاعس الفلسطيني.

يؤكل على فرخرة إحراال عةليات تخأةة اين القلس عاحةة لخلة فلسطين  ـ 9

خعخاح  خةلن اللخل العراية للع  حةخل ارهل في القلس الاريب في حةيع 

 الةحاات.

ارئاسته  عراي ةانييكلب السيل رئيس ااتحال الارلةاني العراي اتاكيل خفل ارل ـ10

لزيارة كل ةن اللخل لائةة العفخية في ةحلس ارةن خااتحال ارخرخاي 

خالارلةان ااخرخاي خالفاتيكان لطرج ةخفخع اانتهاكات ااسرائيلية 

للةقلسات اإلسالةية خالةسيحية في ةلينة القلس خاللفاع عن  حرةة خحرية 

 االيان خقلسيتها.

اية إلى تاكيل لحنة خاحة ااس  "لحنة فلسطين" في يلعخ الارلةانات العر ـ11

نة خ لح ارلةاناتها على غرار لحنة فلسطين، الةاكلة في الارلةان اررلني

ن ،خاقاةة لحنة خاحة ايةناحرة فلسطين في ةحلس النخاس في ةةلكة الاحرين

 ااتحال الارلةاني العراي خالارلةان العراي تعنى ااؤخن فلسطين.

ان خأية لحان قانخنية أخ لح العراييلعخ اللحنة القانخنية في ااتحال الارلةاني  ـ12

الةرأة الةاكلة في الةحالس الاخرية خالارلةانية العراية خأية حةعيات قانخنية 

عراية إلى الةساهةة اإليحااية خالفاعلة في التحلي لةا تحلري حكخةة ااحتالل 

يين عاةة، خالةرأة الةقلسية، على اكل ةن قرارات ااطلة اسحس هخيات الةقلس
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الخحخص، خأية إحراالات ااطلة أخرى تهلب إلفراغ القلس العراية ةن 

 أانائها. 

يايل االلخر اإلنساني الكاير لحاحس السةخ الايأل حااج ارحةل الحاار الحااج  ـ13

ااستفافته ،على أرض الكخيت الاقيقة للعليل ةن الةؤتةرات العراية خاللخلية 

خاالخحخص ةؤتةر الةانحين للاعس  ,  ةا  للقفايا العراية خاانسانية العاللةلع

 السخري الاقيق خةؤتةر القةة العراية اافريقية.

يلع  ااتفاقية الةخقعة ةؤخرا  اين القيالتين اررلنية خالفلسطينية التي تهلب إلى  ـ14

 حةاية الةقلسات اإلسالةية خالةسيحية في ةلينة القلس.

يثةن عاليا  العةل الذي قاةت ختقخ  اه لحنة القلس الةناثقة عن ةنظةة التعاخن  ـ15

اإلسالةي ارئاسة حاللة الةلك ةحةل السالس ةلك الةةلكة الةغراية، خيلعخ إلى 

لع  كل الحهات خاللحان التي تعةل على تثايت عرخاة القلس خإزالة ااحتالل 

 عنها.

ةحلس ارةة الكخيتي استفافة الةؤتةر العارين يثةن عاليا  الةاالرة الكريةة ل ـ16

في أحفان الكخيت، حيث كان الةخفخع السياسي الخحيل على حلخل أعةاله 

خاحا  االقلس، عاحةة لخلة فلسطين، خةا خفّري ةن كر  فيافة خُحسن استقاال 

 خلقة تنظي .

ي ني خالتيقلر الةاالرات اإليحااية الحالرة ةؤخرا  ةن أطراب العةل الفلسطي ـ17

تعزز ةن فرص تحقيق الةحالحة الخطنية خإعالة اللحةة اين اطري الخطن 

الخاحل، العاةل ارفعل في ةخاحهة الةخططات اإلسرائيلية اآلثةة، خاحة ةا 

يتعلق ةنها االقلس، ااعتاارها خطخة في ااتحاي الححير لإلنحاز التا  لكل ةا 

 القاهرة خاللخحة.  يخرل في اتفاقيت
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 والمالية واإلداريةالقرارات المتعلقة بالشؤون البرلمانية 

 
 

 20/مؤ 6القرار رقم 
 النشاط الدولي لالتحاد البرلماني العربي:

 

  اعتبار الوثيقة المقدمة من الشعبة البرلمانية لدولة االمارات العربية المتحدة بخصوص

الدولي ،وثيقة مقدمة من العالقات بين منظمة االمم المتحدة واالتحاد البرلماني 

المجموعة العربية وتكليف ممثل المجموعة في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني 

 الدولي الدفاع عنها.

  الطلب من البرلمانات العربية تقديم ثالث مرشحين لكل مكتب من مكاتب اللجان الدائمة

واحدة عل  االقل م   برلمانيةلالتحاد البرلماني الدولي عل  ان تكون ضمنهم امراة 

 مالحظة بقاا البرلمانيين العرب  االعضاا في مكتب اللجان حاليا الستكمال مدة انتدابهم.

  التوصية بدعم ممثل الكاميرون لمنصب االمين  العام لالتحاد البرلماني الدولي في

لالتحاد  130االنتخابات التي ستجري خالل شهر مارس القادم اثناا انعقاد الجمعية 

 برلماني الدولي في جنيف.ال

 
 20/مؤ 7القرار رقم 

 :2014خطة عمل االتحاد لعام 
 

 
عا   حال ل قة على خطة عةل اات ةة،  2014الةخاف عا نة ال ةذكرة ارةا ةا خرلت في  ك

 ختنفيذ ةا خرل فيها ةن ةاالرات في حلخل السيخلة الةالية الةتخفرة. 
 

 
 
 

 20/مؤ 8القرار رقم 
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 للعاملين في االتحاد:الهيكل التنظيمي 
  

 
احالة ةارخع الهيكل التظيةي للعاةلين في ارةانة العاةة لالتحال الارلةاني العراي  ةرفق 

ياين فيها الراتس ارساسي لكل فئة خالترقيات السنخية الى اللحنة الةحغرة  تخفيحيةاحلاخل 
فافة إلى الةغرس، ااإل-الكخيت-نالسخلا-الحزائر -اإلةارات العرايةالةناثقة عن اللحنة التنفيذية )

للراسته خاقتراج اتخاذ قرار ااانها ، خعرض الةقترج على ااحتةاع القال  للحنة (ارةين العا  
التنفيذية لالتحال.ختكليب السيل رئيس ااتحال الارلةاني العراي ااتخاذ القرارات الالزةة لسير 

 عةل ارةانة العاةة لالتحال.
 
 

 20/مؤ 9القرار رقم 
 معايير وآليات إلعفاا بعض الشعب البرلمانية األعضاا من الديون المترتبة عليها:

  
 

  ةعايير خآليات إلعفاال اعض الاعس الارلةانية ارعفاال ةن الليخن الةترتاة احالة ةارخع
-زائرالح -اإلةارات العراية)الى اللحنة الةحغرة الةناثقة عن اللحنة التنفيذية  عليها

للراسته خاقتراج اتخاذ قرار ااانها (الةغرس، ااإلفافة إلى ارةين العا  -الكخيت-السخلان
 ، خعرض الةقترج على ااحتةاع القال  للحنة التنفيذية لالتحال.

  12-31لغاية   الاعاة الارلةانية التخنسية ةن ةستحقاتها الةالية  الةترتاة عليهااعفاال-
 .( دوالر أمريكي 103,900خالاالغة)  2012

 
 20/مؤ 10القرار رقم 
 :2013لعام  الختامي الحساب 

 
  

  
 خالةتفةـــــن:  2013الةخافقة على التقرير الةالي لعا   (
 . ةذكرة ارةانة العاةة لالتحال اةا فيها:1

 ( لخار أةريكي.112,750خالاالغة )  2013النفقات التي حرفت خالل عا   -أ
( لخار 680,773خالاالغة )  2013إحةالي اإليرالات التي ححلت خالل عا   -ب

 أةريكي خالةكخنة ةن :
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الاالغة  2013اإليرالات الةححلة ةن ةساهةات الاعس الارلةانية لعا   -
 ( لخار أةريكي.857,692)

خةا قال خالاالغة  2012اإليرالات الةححلة ةن ليخن الاعس الارلةانية لعا   -
 لخار أةريكي.( 200,75)
اإليرالات الةححلة ةن خارلات أخرى )الفخائل اللائنة خفرخقات تحخيل عةالت  -

 .(  لخار أةريكي623,5( خالاالغة )-ةلينة–
( لخار أةريكي إلى حساس ااحتياطي 611,421تحخيل خفر اللخرة الحالية الاالغ ) -ت

 العا .
 
 .31/12/2013لالتحال كةا هي في الةخافقة على الايانات الحسااية الختاةية . 2
 .2013. تقرير ةلقق الحسااات لعا  3
، ختحفية الةخحخلات الثااتة غير 12. قائةة الةخحخلات الثااتة كةا خرلت في الكاب رق  4

 الحالحة لالستعةال خفق اإلحراالات ارحخلية.
 

( 69,769غ )تخحيص الةاالغ الةتاقية ةن الرحيل النقلي الخاص انلخة القلس خالاال (2
لخار أةريكي لتنظي  نلخة حخل ااستيطان في اررافي العراية الةحتلة في فلسطين 

 .2014خالحخان، خةطالاة إحلى الاعس الارلةانية استفافة هذي النلخة خالل عا  
 

 الةخافقة على التقرير الةقل  حخل ةارخع اناال الةقر اللائ  لالتحال الةاق خالةتفةن: (3
 ارةانة العاةة لالتحال.ةذكرة أ  ـ 

 س ـ تقرير ةلقق الحسااات.
 
 

 20/مؤ 11القرار رقم 
 :4201حول مشروع موازنة االتحاد لعام 

  
 

خالاالغة  2014الةخافقة على ااعتةالات الةرحخلة في ةارخع ةخازنة ااتحال للعا   -1
( فقط ةليخن خةائة خستة خستخن ألب خةائة لخار أةريكي  خفقا للحلخل 1,166,100)

 (.1الةرفق اهذا التقرير) حلخل رق  
 
إقرار النسس الةقترحة لتخزيع ااعتةال الةرحخل على الاعس الارلةانية ارعفاال في  -2

خةطالاة الاعس الارلةانية (. 2ااتحال خفقا  للحلخل الةرفق اهذا التقرير ) حلخل رق  
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ااإلسراع في لفع ةساهةاتها حتى يتسنى لالتحال الخفاال االتزاةاته خلألةانة العاةة القيا  
 اخاحااتها خةخاحلة أناطتها.

خةا قال خفقا للحلخل الةرفق اةذكرة  2013ةطالاة الاعس الارلةانية الةلينة اليخن عا  ـ  3 
 (،  لتسليل ةا عليها ةن ةستحقات في أقرس خقت.2-2 ارةانة العاةة لالتحال ) حلخل رق 

تةليل العةل االقرارات الحالرة عن احتةاعي  اللحنة التنفيذية في الرااط خالكخيت خالقرار ـ  4
الحالر عن الةؤتةر التاسع عار خالقرارات الحالرة عن رئيس ااتحال خالةتعلقة االنقل 

لةاق الى ايرخت ، ختكليب رئيس ااتحال ااتخاذ  الةؤقت لةقر ااتحال الارلةاني العراي ةن
 .القرارات  الالزةة لحسن سير عةل ارةانة العاةة

تحخيل ةن حساس ااحتياطي العا  لالتحال الى حساس ةكافاة نهاية الخلةة ةالغ يعالل   -5
الةالغ الخاحس لفعه في حال انهاال خلةات حةيع العاةلين في ااتحال الارلةاني العراي 

على ان يرحل في الةيزانيات الالحقة الةاالغ الةستحقة سنخيا  2014-12-31اريأل ات
 لةكافاة نهاية الخلةة خفقا  للرخاتس الحاري اها العةل في ارةانة العاةة لالتحال.

اتلقيق حسااات ااتحال للعا     اللكتخر عقاة الرفاالةخافقة على تكليب الةحاسس القانخني  -4
 /2014. 

تكليب ارةين العا  لالتحال الارلةاني العراي اتنفيذ أحكا  الةخازنة خفقا  لةيثاق ااتحال ـ  5
 خأنظةته النافذة.

 
 

 20/مؤ 12القرار رقم 
  : لالتحاد الحادي والعشرونالمؤتمر حول 
  

خفقا لةقتفيات ةيثاق  2015الحالي خالعارين  في الراع ارخل لعا  الةؤتةر  عقل -
 في ايرخت خان  تعذر في القاهرة خان تعذر في الرااط . ااتحال خانظةته

 
 20/مؤ 13القرار رقم 

 : االجتماع القادم للجنة التنفيذيةحول 
  

 
في الةةلكة الةغراية في ارساخع ارخير ةن اهر ةايخ على عقل احتةاعها القال   الةخافقة

حلخل أعةال احتةاع اخ ارساخع ارخل ةن اهر يخنيخ ، ختكليب اللحنة الةحغرة اخفع 
 .اللحنة التنفيذية
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 20/مؤ 14القرار رقم 

 : حول انتخاب األمين العام لالتحاد
  

ااراال حخل انتخاس ااةين العا  لالتحال الارلةاني العراي عخض  الةؤتةرتاالل أعفاال 
، خت  ااتفاق على ان يفتر ااس 2015ااةين العا  الحالي الذي تنتهي ةلته في اهر يخليخ 

التراير لحةيع الاعس الارلةانية العراية لتقلي  ةن يرخنه ةناساا لاغر هذا الةنحس في الفترة 
.خعرض الةراحين على اللحنة التنفيذية 2014اغسطس  31لغاية خ 2014ةن ارخل ةن يخليخ 

للراسة ةلفاته  خالتخحية ااعتةال احل الترايحات ةن قال الةؤتةر الحالي خالعارين لالتحال 
 الارلةاني العراي.

 
 

 20/مؤ 15القرار رقم 
  

 : حول توجيل الشكر ال  جهاز األمانة العامة لالتحاد
 

الااااااكر خالثناال إلى حهاز ارةانة العاةة لالتحال خعلى رأساااااه ارةين العا  على تخحيه 
الحهخل الةاذخلة في تنفيذ قرارات ةؤتةرات ااتحال خاإلعلال الحيل للخثائق ختقلي  الةخازنات 

 سياسة ترايل النفقات. خإتااعاأسلخس علةي، 

 

*  *  * 


	غلاف مؤ 20
	مؤ 20

