
 

 

 

  

  

  

 

 

 وقائع وقرارات

السابعة والثالثون الطارئةالدورة   

البرلماني العربي لمجلس االتحاد  

  0222أكتوبر / تشرين األول 81جاكرتا 

 

 

 

 



 
 
 

 البيـــان الختـــامي

 
 
 

انعقدت  فدي العاةدمإل اونتوني ديإل   2000أكتوبر/عام -في الثامن عشر من تشرين األول
بطلب من مجلس األمإل في تولإل الكوي  اجتماعا  التورة ال ابعإل والثالثدين الطارةدإل  -جاكارتا-

 لمجلس االتحات البرلماني العربي تح  عنوان : 
 

 " دورة الشهيد محمد الدرة" ، والتي أطلق عليها "  لمباركا " انتفاضــة األقصــى
 

 وقت شارك  في أعمال التورة وفوت تمثل الشعب البرلمانيإل في كل من: 
 

 -فل ددطين -العددرا  - ددوريإل -ال ددوتان -الجزاةددر -تددونس -اومددارا  العربيددإل–األرتن 
مراقدب ممثلدون عدن  الديمن  كمدا حهدرها بةد إل -المغدرب -مةدر -الجماهيريإل الليبيإل -الكوي 

االتحدددات البرلمددداني اوفريقدددي واتحدددات المغدددرب العربدددي واتحدددات مجدددالس تول من مدددإل المددد تمر 
 او المي 
 

 تهمن جتول أعمال التورة بنتاً واحتاً :
 

 " األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة وفي مدينة القدس الشريف"
 

نيإل العربيإل ور  اء الوفوت   وانطالقاً وقت تحتث في التورة ال اتة ر  اء الشعب البرلما
من المتاخال  والمناقشا  التي جر  في اجتماعا  تورة مجلس االتحات ، وإتراكاً لما يتعرض 
له الشعب العربي ال ل طيني من مجازر وحشيإل ، وما يتهدتت متيندإل القدتس الشدري  مدن مطدام  

 وأخطار على أيتي  لطا  االحتالل او راةيليإل،
 
 

 لس االتحات البرلماني العربي القرار التالي: اتخذ مج
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 إن مجلس االتحاد البرلماني العربي: 
 
بـ وي كت جميد  القدرارا  التوليدإل المتعلقدإل بالقهديإل ال ل دطينيإل وبوهد  متيندإل  يذكر -1

 478، والقرار 338،  242القتس الشري ، ال  يما قرارا  مجلس األمن التولي 
تهويددت القددتس الويددإل وباطلددإل، وقددرار الجمعيددإل العامددإل ل مددم الددذي يعتبددر إجددراءا  

 إلى تن يذها  ويدعو،  194المتحتة رقم 
 

بـ وي كت قرارا  جمي  مجالس االتحات البرلماني العربي وم تمراتده، ال  ديما  يذكر -2
قرار التورة ال ات إل والثالثين الطارةإل لمجلس االتحات التي عقت  في نيويورك في 

، وكدددذلك قدددرارا  جامعدددإل الدددتول العربيدددإل ومن مدددإل المددد تمر 2000أو دددطس/-آب
إلددى اتخدداذ اوجددراءا   ويدددعواو ددالمي واالتحددات البرلمدداني الددتولي ذا  الةددلإل ، 

 لوهعها موه  التن يذ 
 

المجلددس عددن إتانتدده وا ددتنكاري الشددتيتين للمجددازر الوحشدديإل المددتبرة التددي  يعددر  -3
شددعب العربددي ال ل ددطيني فددي الحددرم ارتكبتهددا  ددلطا  االحددتالل او ددراةيليإل هددت ال

القت ي الشري ، واألراهي ال ل طينيإل المحتلإل األخرى، والتي ذهب هحيتها أكثر 
جدري  ومةداب ، بيدنهم عدتت كبيدر مدن األط دال،  4000من ماةإل شهيت وأكثدر مدن 

 هذي المجازر تج يتاً حياً ورهاب التولإل المن م   ويعتبر
 

ةدددتي الشدددعب العربدددي ال ل دددطيني للمددد امرة م دددانتته الكاملدددإل لتيؤكدددد المجلدددس  -4
الةدهيونيإل هددت متينددإل القددتس الشددري ، وةددموتي فددي وجدده آلددإل الحددرب واورهدداب 
وإجراءا  القم  او راةيليإل وتم كه بحقوقه الوطنيإل وير القابلإل للتةر ، ال  ديما 
حقه في العدوتة إلدى أرهده وفدي تقريدر مةديري وإقامدإل تولتده الم دتقلإل وعاةدمتها 

الرحمإل على الشهتاء الميامين الذين  قوا بتماةهم الزكيإل  ويستمطرلشري ، القتس ا
 أرض الوطن، تفاعاً عن  ياتته ومقت اته  

 
المجلس القاتة العرب الذين  يلتقون في م تمر القمإل في القداهرة العمدل علدى يطال   -5

تجاوز الخالفا  العربيإل ، وتحقيدق مةدالحإل عربيدإل شداملإل تهد  األ داس لتهدامن 
بددي فعددال قدداتر علددى التةددتي لجميدد  التحددتيا  واألخطددار التددي تتددرب  باألمددإل عر

فدي العربيإل ، واتخاذ اوجراءا  الك يلإل بوق  كل عمليا  التطبيد  مد  إ دراةيل،بما 
ذلك إوال  المكاتب التجاريإل وتجميت أو  حب ال  راء، والقيدام بتحدرك علدى أعلدى 
الم ددتويا  العربيددإل واو ددالميإل والم دديحيإل للح ددا  علددى الطدداب  العربددي للمتينددإل 

 ومقت اتها، ووق  جمي  إجراءا  التهويت  
 

نددإل المجلددس المجتمدد  الددتولي والددتول الكبددرى وراعيددي عمليددإل ال ددالم إلددى إتا يدددعو -6
اوبدداتة الجماعيددإل التددي يتعددرض لهددا الشددعب ال ل ددطيني مددن قبددل  ددلطا  االحددتالل 
او راةيليإل، كما يدتعوهم إلدى تحمدل م د ولياتهم فدي حمايدإل الشدعب ال ل دطيني مدن 
المجازر التدي يتعدرض لهدا والتدتخل ال دوري لوقد  االعتدتاءا  التدي تهدتت المنطقدإل 

 برمتها باالن جار 
 

بتداري   1322لمتحدتة بتن يدذ قدرار مجلدس األمدن الدتولي رقدم المجلس األمم ا يطال  -7
م ، والقاهي بإجراء تحقيق تولدي شدامل حدول الجدراةم الوحشديإل التدي 7/10/2000

ارتكبتها قوا  االحتالل او راةيليإل هدت أبنداء الشدعب ال ل دطيني العدزل، ومحاكمدإل 
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ا  الشددرعيإل مجلددس األمددن تن يددذ جميدد  قددرار كمددا يطالدد الم دد ولين عددن ارتكابهددا  
 التوليإل الخرى تون انتقاةيإل أو ازتواجيإل في المعايير 

 

المجلس المجتم  التولي ، وخاةإل حكومإل الواليا  المتحدتة األمريكيدإل ، إلدى  يدعو -8
تن يذ قرارا  الشرعيإل التوليإل والتخلي عدن مواقد  الكيدل بمكيدالين فدي التعامدل مد  

 قهايا العرب العاتلإل  
 

 ددحاب اور ددراةيلي الكامددل مددن جميدد  األراهددي العربيددإل المجلددس إلددى االنيدددعو  -9
وال ل طينيإل المحتلإل، بمدا فدي ذلدك القدتس الشدري ، إلدى حدتوت الرابد  مدن حزيدران 

، وإلددى التم ددك المطلددق بال ددياتة ال ل ددطينيإل الكاملددإل علددى القددتس الشددري   1967
ةدمإل للتولدإل بجمي  أحياةهدا وأماكنهدا المقت دإل الم ديحيإل واو دالميإل ، باعتبارهدا عا

ال ل طينيإل الم تقلإل م  همان حريإل الوةول للجمي  إلى أماكن العبداتة فيهدا، وإلدى 
المجلدس جميد  الدتول إلدى عدتم االعتدرا  بدءي إجدراءا  وتدتابير  يدعوأن يتم ذلك 

وتشددريعا  اتخددذتها إ ددراةيل لتغييددر طبيعددإل متينددإل القددتس وتكوينهددا ال ددكاني تطبيقدداً 
 ل مم المتحتة ومجلس األمن التولي ذا  الةلإل  لقرارا  الجمعيإل العامإل 

 
المجلددس تعمدده لك دداب الشددعب ال ل ددطيني وي كددت حقدده فددي وةددول اومددتاتا   يؤكدد -10

وحةوله على احتياجاته من أوذيإل وأتويإل ومعتا  طبيإل وويرها، ويناشدت المجلدس 
تحتة تول العالم والم   ا  التوليإل وخاةإل مجلس األمن والجمعيإل العامإل ل مم الم

التتخل لمن  إ راةيل من فرض حةار على الشعب ال ل طيني وحرمانه مدن الغدذاء 
 والتواء واحتياجاته األخرى  

 
المجلس مواق  اال تنكار وم اهرا  اوتانإل لمجازر إ دراةيل الوحشديإل هدت  يحيي-11

الشعب ال ل طيني، التي أعرب  عنها الجماهير فدي الدتول العربيدإل واو دالميإل وفدي 
 التول اوفريقيإل واآل يويإل واألوروبيإل   كثير من

 
المجلس تعمه للجهوت المبذولإل من أجل إحالل  الم عاتل وشدامل فدي الشدر   يؤكد-12

األو ط على أ اس ان حاب إ راةيل من جمي  األراهدي العربيدإل المحتلدإل، وعدوتة 
الجوالن ال وري المحتل بان حاب إ دراةيل منده إلدى خدط الرابد  مدن حزيدران عدام 

 و يددعوبتون أيإل شروط، ويحيي المجلدس انتةدار لبندان بتحريدر جنوبده ،  1967
ومبددتأ  338و  242إلددى مواةددلإل العمليددإل ال ددلميإل علددى أ دداس القددرارا  التوليددإل 

 األرض مقابل ال الم ومرجعيإل متريت   
 
 

 م18/10/2000جاكارتا 
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