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 البيان الختـامي
عالن صنعــــاء  وا 

 

انعقـدت يـي صـنعاء  –رئـي  الممووريـة  –تحت رعاية األخ/ علي عبد هللا صالح 
م إمتماعـات الـدورا التاةـعة والياليـين الةارئـة لمملـ  2001تموز/يوليو/12-11يومي 

نية العربيــة اإلتحاد البرلماني العربي ، شاركت يي أعمال الدورا ويود تميل الشعب البرلما
 -يي البلدان اآلتية :

 المملكة األردنية الواشمية . -1
 دولة اإلمارات العربية المتحدا . -2
 دولة البحرين . -3
 المموورية التونةية . -4
 المموورية المزائرية الديمقراةية الشعبية . -5
 مموورية ميبوتي . -6
 المملكة العربية الةعودية . -7
 مموورية الةودان . -8
 رية .المموورية العربية الةو  -9

 مموورية العراق . -10
 ةلةنة ُعمان . -11



 

 مشروع البيان الختامي

2 

 دولة يلةةين . -12
 دولة قةر . -13
 دولة الكويت . -14
 المموورية اللبنانية . -15
 المماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى. -16
 مموورية مصر العربية . -17
 المملكة المغربية . -18
 المموورية اليمنية . -19

مــيالن كــالح مــن مامعــة الــدول وشــارف يــي أعمــال الــدورا أينــاح ويــدان مالحظــان ي
تحاد ممال  الدول األعناء يي منظمة المؤتمر اإلةالمي .  العربية ، وا 

 

 حفل اإليتتــــــاح
 

مرى حفل إيتتاح الدورا يي مبنى ممل  النواب اليمنـي ، وابتـدأ الحفـل بـتالوا مـن 
 آيات الذكر الحكيم .

ي أعمـال الـدورا يخامـة ألخ/ واةتمع المشاركـون يي حفـل اإليتتاح إلـى كلمـة راعــــ
رئـــي  الممووريـــة اليمنيـــة ، ألقاهـــا بالنيابـــة      ةـــيادا األخ/  –علـــي عبـــدهللا صـــالح 
نائب رئي  المموورية اليمنية ، الذي اةـتول كلمتـه بالترحيـب  –عبدربه منصور هادي 

 بالبرلمــانيين العــرب يــي وةــنوم اليــاني الــيمن ، مشــيراح إلــى أن الــدورا الةارئــة تكتةــب
أهميتوــا الخاصــة نتيمــة الظــروع واألونــاع الصــعبة والتحــديات الكبيــرا والخةيــرا التــي 
توامووــا اإلنتفانــة يــي ظــل تزايــد النــغوة مــن أمــل إموانــوا وحرمــان الشــعب العربــي 
قامـة دولتـه المةـتقلة علـى ترابـه الـوةني  الفلةةيني من حقوقـه المشـروعة المغتصـبة وا 

لةــيد نائــب رئــي  الممووريــة إلــى أن اإلنتفانــة وعاصــمتوا القــد  الشــريع ، وأشــار ا
المباركة قـد أعةـت القنـية الفلةـةينية حنـورها الفاعـل علـى الخارةـة الدوليـة وأمبـرت 
الكيان الصويوني على اإلعتراع بفشـله الـذريع يـي إخمـاد الننـال الفلةـةيني أو تمـاوز 

 الحقوق الفلةةينية .
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ه ومــا تــزال تقدمــه الــيمن للقنــية ونــوا الةــيد هــادي بالــدعم المتواصــل الــذي قدمتــ
الفلةةينية ، مؤكداح أن الصمود الفلةةيني وديمومة اإلنتفانة يحتامـان إلـى كـل أشـكال 
الدعم المادي الةخي ، وهو ما تمت الدعوا إليه خالل القمة العربية العاديـة يـي عمـان، 

لوةن العربي ونكرر الدعوا اليوم بنرورا تشكيل لمان شعبية لممع التبرعات يي أقةار ا
 واإلةالمي .

وأونح الةيد نائب رئي  المموورية أنه لي  هناف شعب ميل الشعب الفلةةيني 
تعرض للظلم واألنةواد ، وأن قنية يلةةين ليةت قنـية يلةـةينية بـل قنـية عربيـة 

 إةالمية يي المقام األول .
ة العربيـة وأكد الةيد/ هادي يي ختام كلمته أن الوقت قد حان ألن يةعى قادا األمـ

إلى توظيع عالقات بلـدانوم والمصـالح العربيـة مـع كايـة الـدول مـن أمـل خدمـة القنـايا 
العربيـة ونصـرا ننـال الشــعب الفلةـةيني وممارةـة النـغة علــى الكيـان الصـويوني مــن 
ـــرارات الشـــرعية الدوليـــة ذات الصـــلة بالصـــراع العربـــي   –أمـــل وقـــع عدوانـــه وتنفيـــذ ق

مع الدولي وممل  األمن الكيـل بمكيـالين والتعامـل بمعـايير الصويوني ، إذ اليموز للممت
 مزدومة مع القنايا واألحداث اإلقليمية والدولية .

وكان المشاركون يي ملةـة اإليتتـاح قـد اةـتمعوا قبـل ذلـف إلـى كلمـة ترحيبيـه مـن 
رئـي  مملـ  النـواب اليمنـي ، أعـرب يـي  –ةيادا الشـي// عبـد هللا بـن حةـين األحمـر 

ةــعادته يــي إةتنــاية أعمــال الــدورا الةارئــة لمملــ  اإلتحــاد البرلمــاني  مةــتولوا عــن
العربــي يــي صــنعاء ، خاصــة وأن الــدورا تنعقــد مــن أمــل دعــم اإلنتفانــة الفلةــةينية 
المباركــة ، ويــي ظــل ظــروع ومتغيــرات تشــودها المنةقــة ، ومــاتقوم بــه محايــل اإلحــتالل 

مــواةنين الفلةــةينيين ، وتنكرهــا الصــويوني الغاشــم مــن ممارةــات إمراميــة بشــعة نــد ال
الفانح لإلتفاقات الموقعة مع الةلةة الوةنية الفلةـةينية ، األمـر الـذي يقـود األونـاع 
نحــو التصعيد الخةير وينذر بمواموة شاملة تودد األمن واألةـتقرار يـي المنةقـة برمتوـا 

. 
الةارئـة مـن ونوا الشي/ األحمر يي كلمته بأن اليمن قد دعت إلى عقد هذا الدورا 

أمل التشاور حـول أومـه دعـم اإلنتفانـة ومةـاندا الشـعب الفلةـةيني المماهـد ، إيمانـاح 
منوا بـأن إةـتمرار المقاومـة الباةـلة لإلحـتالل هـي الخيـار الوحيـد الـذي ينـمن إةـترداد 
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الحقوق المغتصبة ، يمـا أخـذ بـالقوا اليةـتعاد إال بـالقوا ، والصـويونية التفوـم  يـر لغـة 
 القوا .
أونح الشي/ األحمـر أينـاح أن علـى البرلمانـات العربيـة مةـؤولية وةنيـة وقوميـة و 

وشرعية تتميل بتقديم العون والمةاندا لألخوا الفلةـةينيين لكـي ينتصـروا لقنـية العـرب 
والمةلمين ويةتعيدوا حقوم يي الومود ويي إقامـة الدولـة الفلةـةينية علـى كامـل التـراب 

 لقد  الشريع .الوةني الفلةةيني بعاصمتوا ا
رئــي  اإلتحــاد  –وتحــدث يــي حفــل اإليتتــاح أينــاح ةــعادا/ عبــد القــادر بــن صــالح 

البرلمــاني العربــي ، رئــي  المملــ  الشــعبي الــوةني المزائــري الــذي بــدأ كلمتــه بــاإلعراب 
رئــــي   –عــــن شــــكر اإلتحــــاد البرلمــــاني العربــــي لةــــيادا األخ/ علــــي عبــــد هللا صــــالح 

يته أعمال الـدورا الةارئـة لمملـ  اإلتحـاد ، كمـا أعـرب عـن المموورية اليمنية على رعا
شكرا لممل  النواب والحكومة والشعب يي اليمن الشقيق على ما أحاةوا بـه المشـاركين 

 يي أعمال الدورا من رعاية وحةن ويادا وتنظيم .
ونوا الةيد بن صالح بـأن هـذا الـدورا هـي الياليـة التـي يعقـدها اإلتحـاد خـالل أقـل 

دعمـــاح النتفانـــة األقصـــى المباركـــة التـــي مـــاءت رداح علـــى تواصـــل اإلحـــتالل مـــن عـــام 
ــــة  ــــى إةــــتمرار الةياةــــات والممارةــــات اإلرهابي اإلةــــرائيلي لألرانــــي الفلةــــةينية وعل
والعنصرية لةلةات اإلحتالل التي تودع إلى التنصل من إةتحقاقات عملية الةالم ومـن 

دع يـرض شـروة إةتةـالمية علـى الشـعب إتفاقاتوا مع الةـلةة الوةنيـة الفلةـةينية بوـ
العربــي الفلةــةيني وقيادتــه تــؤدي إلــى نــرب المشــروع الــوةني الفلةــةيني وهــو تمةــيد 

 الدولة الفلةةينية المةتقلة وعاصمتوا القد  .
وأونح الةيد بن صالح بأن العدوانيـة الصـويونية قـد تحولـت يـي الشـوور األخيـرا 

ني ، توــدد إةــرائيل بمزيــد مــن التصــعيد إلــى حــرب إبــادا شــاملة نــد الشــعب الفلةــةي
وبتوةــيع رقعــة العمليــات إلــى خــارل األرانــي الفلةــةينية يــي مغــامرا عدوانيــة تةــتودع 

 ةورية ولبنان بشكل خاص .
وأشار الةيد بن صالح إلى أن الحرب التي تشنوا إةرائيل على أهلنـا يـي يلةـةين 

ويبـدو  ريبـاح أن مشـاهد القتـل  المحتلة قد بلغت حـداح اليمكـن الةـكوت عنـه أو تماهلـه .
والتدمير لم تير نمير حكومـات العـالم ، ولكـن األكيـر  رابـة واألكيـر إيـارا لإلةـتنكار أن 
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تواصــل الواليــات المتحــدا األمريكيــة الكيــل بمكيــالين يــي مواقفوــا وتواصــل التغةيــة علــى 
يماد المبررات لوا وأن تةاوي بين النحية والمالد .  مرائم إةرائيل وا 

ال الةــيد رئــي  اإلتحــاد أن العــالم الــذي يفخــر اليــوم بأنــه يةــرع الخةــي نحــو إشــاعة وقــ
الديمقراةية والحرية وحقوق اإلنةان مةلوب منه اليوم أن يةـمي األشـياء بأةـمائوا وأن يتخـذ 
عادا إحياء  اإلمراءات النرورية لردع إةرائيل ووقع حربوا الوممية ند الشعب الفلةةيني وا 

الشرق األوةة ويقاح لقرارات الشرعية الدوليـة ومرمعيـة مدريـد بمـا يـديع هـذا  عملية الةالم يي
العملية نحو تحقيق أهدايوا يي التوصـل إلـى ةـالم عـادل وشـامل يبنـى علـى إنةـحاب إةـرائيل 

م واالعتـراع بحقـوق 1967الكامل من األراني العربية المحتلة حتى خةوة الرابع مـن حزيـران 
ـــة دولتــه ، الشــعب العربــي الفلةــةيني  قامــ ويــي مقــدمتوا تحريــر أرانــيه وتقريــر مصــيرا وا 

 المةتقلة وعاصمتوا القــد  وعودا الالمئين من أبنائه إلى ديارهم .
ــا إعــادا للقنــية  ــي إنو وأشــار الةــيد بــن صــالح إلــى أن االنتفانــة قــد نمحــت ي

وميــاح الفلةــةينية زخموــا وحمموــا الحقيقــي ومعلــت مــن العمــل العربــي المشــترف وامبــاح ق
يومياح ينبغي القيام به ، كما أنوا نمحت يي إعادا شيء من الحياا إلى التنامن العربـي 
ومـد تعبيـراح عنــه يـي انعقـاد قمتــي القـاهرا وعمــان اللتـين اتخـذتا قــرارات وانـحة بنــرورا 

 تقديم كل أشكال العون والمةاندا لالنتفانة البةلة .
تحــاد واةــتنكارا الشــديدين للممــازر لــذلف أكــد الةــيد رئــي  االتحــاد عنــد إدانــة اال 

ــد  ــي ترتكبوــا ةــلةات االحــتالل اإلةــرائيلية ، كمــا أعــرب عــن التأيي الوحشــية المــدبرا الت
ـــة  رهـــاب الدول ـــة الحـــرب وا  المةلـــق لتصـــدي الشـــعب الفلةـــةيني وصـــمودا يـــي ومـــه آل

واقع اإلةرائيلية ، وأدان التوديدات اإلةرائيلية ند ةورية ولبنان ، كما أةتنكر نرب الم
 العةكرية الةورية .. مؤكداح تنامن االتحاد مع البلدين الشقيقين .

ويي ختـام كلمتـه أونـح الةـيد بـن صـالح أن الونـع الخةيـر الـذي تمـر بـه أمتنـا 
يتةلب منـا القيـام بتحـرف دولـي ةـريع لوقـع العـدوان الوحشـي الـذي يتعـرض لـه الشـعب 

ــررات قمتــي القــاهرا وعمــان  العربــي الفلةــةيني وتــويير الحمايــة الدوليــة لــه وونــع مق
وقرارات ممال  االتحاد البرلماني العربي مونع التنفيذ ، وأن علـى دورا مملـ  االتحـاد 
 الةارئة ونع برنامج عمل يحدد دور البرلمانيين العرب يي مةاندا االنتفانة المباركة .

ي إلـى كذلف اةتمع المشاركون يي حفل ايتتاح دورا ممل  االتحاد البرلماني العرب
رةالة ومووا إلى المشاركين يي الدورا ةيادا األخ / ياةر عريات رئـي  دولـة يلةـةين 
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، رئــــي  اللمنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر الفلةــــةينية ، رئــــي  الةــــلةة الوةنيــــة 
الفلةــةينية ، وقرأهــا بالنيابــة ةــعادا األخ / ةــليم الزعنــون ، رئــي  المملــ  الــوةني 

 الفلةةيني .
يي مةتولوا عن شكر الرئي  عريات لفخامة األخ الـرئي  / علـي  أعربت الرةالة

عبد هللا صالح رئي  المموورية اليمنية على مةـاندته الدائمـة ومواقفـه الشـماعة لـدعم 
الكفاح العادل والمشروع للشعب الفلةةيني للتخلص مـن االحـتالل واالةـتيةان وتخلـيص 

 تي تتعرض لخةر النياع والتوويد .القد  الشريع والمقدةات المةيحية واإلةالمية ال
واعتبر الرئي  عريات يي رةالته انعقاد الدورا الةارئـة لمملـ  االتحـاد البرلمـاني 
العربــي يــي الــيمن الشــقيق رةــالة قويــة موموــة مــن الــرئي  اليمنــي ومــن شــعب الــيمن 

الـدولي والبرلمان اليمني ومن كل مميلي األمة العربية إلى الرأي العام العـالمي والممتمـع 
ـــى الشـــعب الفلةـــةيني  ـــع العـــدوان اإلةـــرائيلي عل ـــ  األمـــن واألمـــم المتحـــدا لوق وممل
ومقدةاته ونـرورا تمكـين مملـ  األمـن مـن اتخـاذ قـرار عامـل بارةـال مـراقبين دوليـين 
إلى األرض الفلةةينية لونع حد للعدوان وريـع الحصـار العةـكري واالقتصـادي والةـوق 

 األمني .
ق تقرير "ميتشيل" وتمميد االةـتيةان واةـتئناع المفاونـات وةالبت الرةالة بتةبي

 ( .194،  425،  338،  242تحت إشراع دولي لتةبيق قرارات الشرعية الدولية )
ونوهت رةالة الرئي  عريات بأن الشعب الفلةـةيني مـرابة يـي بيـت المقـد  إلـى 

صــمودا يــي ومــه  يــوم الــدين ، وأنــه يتةلــع إلــى أمتــه العربيــة المميــدا لشــد أزرا وتــدعيم
قامــة الدولــة  المعتــدين اإلةــرائيليين حتــى يكتــب هللا لــه وألمتنــا العربيــة النصــر المــؤزر وا 
ــزول االحــتالل واالةــتيةان عــن  الفلةــةينية المةــتقلة وعاصــمتوا القــد  الشــريع ، وي

 أرننا العربية الفلةةينية .
 إقرار مدول األعمــال :

االتحاد تم إقرار مـدول األعمـال الـذي  ويي ملةة العمل األولى التي عقدها ممل 
 تنمن البندين التاليين :
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االنتفانـة البةوليـة للشــعب العربـي الفلةــةيني ، ودور البرلمـانيين العــرب  -1
 يي مةاندا كفاح األهل يي يلةةين المحتلة .

ةلب االنتةاب إلى االتحاد المقدم من ممل  الشورى يي المملكة العربيـة  -2
 الةعودية .
ــد وايــق ال ــاني مــن مــدول األعمــال وق ــد الي ــدء بمناقشــة البن ــى الب مملــ  عل

إليةــاح الممــال لويــد مملــ  الشــورى الةــعودي الشــقيق المةــاهمة يــي أعمــال 
 الممل  بصفته عنواح كامل العنوية .

وبعــد عــرض المانــب القــانوني المتعلــق بقبــول األعنــاء المــدد يــي االتحــاد 
ملــ  الشــورى الةــعودي إلــى وايــق المملــ  بالتصــفيق اإلممــاعي علــى اننــمام م

عنــوية االتحــاد وقــد رحبــت الويــود المشــاركة باننــمام مملــ  الشــورى الةــعودي 
 إلى االتحاد .

كــذلف وايــق المملــ  باإلممــاع علــى الــدعوا الموموــة مــن المملــ  الــوةني 
الةوداني بعقد المـؤتمر العاشـر لإلتحـاد البرلمـاني العربـي والـدورا العاديـة لمملـ  

 م .2002عام  –يبراير  –رةوم خالل شور شباة اإلتحاد يي الخ
ــه العامــة بمتابعــة المونــوع واإلعــداد  وكلــع المملــ  رئاةــة اإلتحــاد وأمانت

 إلنعقاد مؤتمر اإلتحاد ومملةه بالتنةيق مع الشعبة الةودانية الشقيقة.
ويي ملةات العمـل التاليـة اةـتمع المملـ  إلـى كلمـات الةـادا رؤةـاء البرلمانـات 

يود حول مونوع البند األول يي مـدول األعمـال المتعلـق بانتفانـة األقصـى ورؤةاء الو 
 المباركة ودور البرلمانيين العرب يي مةاندتوا.

ـــي   ـــي عبـــد هللا صـــالح رئ ـــ  توميـــه برقيـــة إلـــى يخامـــة األخ / عل ـــرر الممل وق
المموورية اليمنية ، تعبيراح عن الشكر والتقـدير لمـا لقيـه المشـاركون يـي الـيمن الشـقيق 

 من رعاية وتكريم .
مزيــل الشــكر واالمتنــان إلــى مملــ  النــواب كــذلف أعــرب المشــاركون يــي الــدورا عــن 

اليمني الشقيق ورئيةه ةيادا الشي// عبدهللا بن حةين األحمر رئي  الممل  علـى مـا بـذلوا 
من مود مميز يي التحنير ألعمـال الـدورا الةارئـة لمملـ  االتحـاد ، وعلـى مـا القـاا أعنـاء 
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  مــن حفــاوا ورعايــة وتكــريم تعبــر عــن األصــالة العربيــة المعرويــة يــي الشــعب اليمنــي المملــ
 الشقيق .

وأعرب أعناء الممل  أيناح عن شكرهم وتقديرهم لألمانة العامة لممل  النواب اليمني 
 وإلةارات الممل  الذين أةوموا مميعاح يي إنماح أعمال دورا ممل  االتحاد.

ا وتقــديرا إلــى موــاز األمانــة العامــة لإلتحــاد البرلمــاني وأعــرب المملــ  أينــاح عــن شــكر 
العربــي وعلــى رأةــه األمــين العــام علــى الموــود التــي بــذلوها يــي إعــداد ويــائق الــدورا الةارئــة 

 وتنظيموا ، األمر الذي أةوم يي تةويل أعمال الويود المشاركة ويي إنماح أعمال الدورا.

وشــكل المملــ  لمنــة صــيا ة إلعــداد مشــروع )إعــالن صــنعاء( حــول االنتفانــة 
تنفيــذاح لمــا تــم االتفــاق عليــه يــي االمتمــاع التــداولي للةــادا رؤةــاء البرلمانــات ورؤةــاء 

 م .10/7/2001الويود الذي ُعقد يوم اليالياء الموايق 
خرمـت يـي  وقد عقدت لمنة الصـيا ة المنبيقـة عـن دورا المملـ  امتماعـاح مةـوالح 

نوايته بمشـروع )إعـالن صـنعاء( الـذي تـم عرنـه يـي الملةـة الختاميـة للـدورا ، وتمـت 
 الموايقة عليه باإلمماع .

 وييما يلي النص الكامل لوذا اإلعالن :
 
 

 بةم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل القائل :

 )إن تنصروا هللا ينصركم وييبت أقدامكـــم(
 صدق هللا العظيم

 ( الطارئة39ء الصادر عن الدورة الـ )إعالن صنعا

 لمجلس االتحاد البرلماني العربي المنعقد في صنعاء

 م2001/يوليو 12-11هـ الموافق 1422/ربيع ثاني/ 21-20خالل الفترة 

( الةارئة التي اةتنـايتوا الشـعبة 39إن ممل  االتحاد البرلماني العربي يي دورته الـ )
م تحت عنـوان 2001/يوليو 12-11هـ الموايق 1422ع ياني/ /ربي21-20اليمنية خالل الفترا 

" االنتفانــة البةوليــة للشــعب العربــي الفلةــةيني ودور البرلمــانيين العــرب يــي مةــاندا كفــاح 
 األهل يي يلةةين المحتلة" :
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ــا  - ــدخل عامو ــي ت ــي الفلةــةيني الت ــة للشــعب العرب ــى أن االنتفانــة المبارك مشــيراح إل
اح علـى مواصـلة الكفـاح والتصـدي للعـدوان الصـويوني الخام  عشر وهي أشد تصـميم

ـــى تواصـــل االحـــتالل لألرانـــي الفلةـــةينية واةـــتمرار الممارةـــات  ـــد مـــاءت رداح عل ق
اإلرهابية والعنصرية للكيـان الصـويوني ، وكـذلف رداح علـى المراو ـات اإلةـرائيلية التـي 

ة والمراهنــات توــدع إلــى التنصــل مــن اةــتحقاقات عمليــة الةــالم ر ــم النتــائج المخيبــ
ةـرائيل  الخاةرا لعملية الةالم وما تم االتفاق عليه بين الةلةة الوةنية الفلةةينية وا 

، 
مــــديناح التصــــعيد الخةيــــر لالعتــــداءات الصــــويونية الةــــايرا علــــى الشــــعب العربــــي  -

الفلةــةيني الــذي تمــاوز يــي ممرياتــه وأهدايــه كــل الحــدود ، وتحــول إلــى حــرب إبــادا 
ات الميش الصويوني األةلحة اليقيلة بـراح وبحـراح ومـواح ، ناشـرا شاملة تةتخدم ييوا قو 

الدمار على امتداد الةاحة الفلةةينية ومواصلة يي الوقت نفةه إصرارها المعلن على 
ةـالق  تكري  احتاللوا لألراني الفلةـةينية وتوويـدها وتكييـع عمليـات االةـتيةان وا 

 فلةةينية .التوديدات واالةتعداد لتوةيعوا خارل األراني ال
معتبراح أن العدوان الوحشي الذي تشنه قوات االحتالل الصويوني على الشعب العربي  -

الفلةــةيني يشــكل عــدواناح ةــايراح علــى األمتــين العربيــة واإلةــالمية ، وتوديــداح مباشــراح 
لمصالحوما وومودهما ، وأن الكفاح البةولي الذي يخونه الشعب العربي الفلةةيني 

 ويوني هو حٌق مشروع يميل دياعاح عن ومودا وحقوقه .ند االحتالل الص
مةتذكراح القرارات الصادرا عـن ممـال  االتحـاد البرلمـاني العربـي ال ةـيما القـرار رقـم  -
م يـي عمـان ، والقـرار رقـم 1986( لعـام 3م يي صنعاء ، والقرار رقم )1984( لعام 1)
ي أبــو ظبــي ، والقــرار م يــ1989( لعــام 3م يــي تــون  ، والقــرار رقــم )1988( لعــام 5)

م يــي المزائــر ، ومميــع قــرارات االتحــاد المتعلقــة بقنــية الشــعب 1991( لعــام 5رقــم )
ــدورا ) ( 38العربــي الفلةــةيني وانتفانــته المباركــة ، وكــذلف القــرارات الصــادرا عــن ال

 م.2001لمملــ  االتحــاد يي أبو ظبي لعام 
ي الفلةــةيني وتصــديه يؤكــد المملــ  مةــاندته المةلقــة لكفــاح الشــعب العربــ -1

البةـــولي للحـــرب الوحشـــية التـــي تشـــنوا عليـــه ةـــلةات االحـــتالل اإلةـــرائيلي ، 
مــراءات القمــع اإلةــرائيلية ،  ويحيــي صــمودا يــي ومــه آلــة الحــرب واإلرهــاب وا 
وتمةكه بحقوقه الوةنيـة  يـر القابلـة للتصـرع ويـي مقـدمتوا حقـه يـي تحريـر 

دين مـن أبنائـه إلـى وةـنوم . ، ويـي أرانيه المغتصبة وعـودا الالمئـين والمشـر 
قامــة دولتــه المةــتقلة علــى ترابــه الــوةني وعاصــمتوا القــد   تقريــر مصــيرا وا 
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ــرارات ) ــة وبخاصــة الق ــرارات الشــرعية الدولي ــذاح لق ،  194،  181الشــريع ، تنفي
( الصـــادرا عـــن الممعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدا ومملـــ  األمـــن 338،  242

ــا لعــام الــدولي ، ولقــراري اإلتحــاد  ــدولي يــي مــؤتمري عمــان وماكرت البرلمــاني ال
ــأرواحوم 2000) ــذين نــحوا ب ــامين ال ــى الشــوداء المي م( ويةــتمةر الرحمــة عل

 دياعاح عن اةتقالل الوةن وةيادته ومقدةاته .
يؤكــد أينــاح ان مدينــة القــد  الشــريع ذات الوويــة العربيــة اإلةــالمية مــزء ال  -2

ةبق عليوا ما ينةبـق علـى تلـف األرانـي، يتمزأ من األراني العربية المحتلة ين
ويعلن رينه واةتنكارا القاةعين لقرار ةلةات االحتالل الصويوني نـم القـد  
، ويدين الةياةات والممارةـات واإلرهـاب الصـويوني الرامـي إلـى تغييـر المعـالم 
المغرايية والةكانية والونع القانوني والةياةي للمدينـة المقدةـة بمـا يـي ذلـف 

ر واألةواق االةتيةانية داخلوا ويي محيةوا وانتوـاف حرمـة مقدةـاتوا زرع البؤ 
 ومحاولة إيرا وا من ةكانوا العرب تنفيذاح لمخةة توويدها .

يعلــن المملــ  أن االةــتيةان اإلةــرائيلي يــي األرانــي العربيــة المحتلــة يشــكل  -3
ةـايراح  إنتواكاح صارخاح لقرارات األمـم المتحـدا ومبـادل القـانون الـدولي ، واعتـداءح 

على الشعب العربي الفلةةيني واألمة العربية وتوديداح خةيراح للةالم واألمن يـي 
زالـة مميـع أشـكال اإلةـتيةان واإلمتنـاع عـن  المنةقة والعالم ، ويةالب بوقـع وا 
بناء مةتوةنات مديـدا أو توةـيع المةـتوةنات القائمـة ، ويـدعم بكـل الوةـائل 

نتف انته الباةلة لإلةتيةان والمةتوةنين ، تصدي الشعب العربي الفلةةيني وا 
ويةالب الممل  الممتمع الدولي وراعيي عملية الةالم بومـه خـاص ، اإللتـزام 

( 10/7م والقــرار )2000( لعــام 1322بتنفيــذ قــرار مملــ  األمــن الــدولي رقــم )
للــدورا الةارئــة للممعيــة العامــة لألمــم المتحــدا الــذي يةالــب مميــع الــدول عــدم 

 إلةرائيل يي ممال اإلةتيةان. تقديم مةاعدات
يةتنكر الممل  األعمال الوحشية التي ترتكبوا قـوات اإلحـتالل اإلةـرائيلي نـد  -4

أبناء الشعب العربي الفلةةيني مـن قتـل مةـتمر وترويـع للمـواةنين العـزل مـن 
شيوخ وأةفال ونةاء ، وا  تيـال لنشـةاء اإلنتفانـة الوةنيـة ، وقصـع لألحيـاء 

قـتالع الةكنية ، وتدمير للم نازل على رؤو  ةاكنيوا ، وتمريع لألرانـي ، وا 
 لألشمار ، وتدمير للمنشآت الصناعية واالقتصادية والبنى التحتية.

ــازات  -5 ــاح كالغ ــة والمحرمــة دولي ــان الصــويوني لألةــلحة الفتاك ــدين إةــتعمال الكي ي
الةامة والذخائر شديدا اإلنشةار واليورانيـوم المننـب ، ويـدعو األمـم المتحـدا 
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ــــة وال ــــى إتخــــاذ اإلمــــراءات العقابي ــــة ذات الصــــلة إل ــــة والدولي منظمــــات الوةني
 المناةبة.

ـــي  -6 ـــرا الت ـــات الخةي ـــي المـــرائم واإلنتواك ـــة لمرتكب ـــة دولي ـــامراء محاكم ـــب ب يةال
تمارةوا قوات اإلحتالل الصويوني ، وعلى رأةوم اإلرهابي شارون ، ند أبنـاء 

ــدان العربيــة ــى  الشــعب العربــي الفلةــةيني ومــواةني البل األخــرى ومعــاقبتوم عل
ــدولي ومواييــق حقــوق اإلنةــان ،  إرتكــاب تلــف المــرائم ةبقــاح ألحكــام القــانون ال
ويكلع رئي  اللمنة البرلمانية العربية لكشع المـرائم اإلةـرائيلية نـد المـدنيين 
قامة دعوى ند ممرمي  العرب باتخاذ االمراءات الالزمة إلعداد الئحة االتوام وا 

دو اإلةــرائيلي ، علــى أن يتكفــل االتحــاد البرلمــاني العربــي الحــرب مــن قــادا العــ
 بتأمين النفقات الالزمة إلقامة الدعوى واإلةتمرار ييوا .

يةالب األمم المتحدا ، وخاصة مملـ  األمـن الـدولي ، بوصـفه الويئـة الدوليـة  -7
المةؤولة أةاةاح عن حفظ الةلم واألمن الدوليين ، بتحمل مةؤولياته مـن أمـل 

فـــوري للعـــدوان اإلةـــرائيلي وتـــأمين الحمايـــة الدوليـــة الالزمـــة للشـــعب الوقـــع ال
العربي الفلةةيني من حرب اإلبادا التي تشنوا عليه قوات اإلحـتالل الصـويوني 
عــن ةريــق اإلةــراع بارةــال قــوات دوليــة ومــراقبين دوليــين ، ويةالــب الواليــات 

خـاذ ميـل هـذا المتحدا األمريكية بومه خاص بعدم عرقلة عمل ممل  األمن إلت
 القرار.

يؤيــد القــرارات الصــادرا عــن قمتــي القــاهرا وعمــان وقــرارات القمــة اإلةــالمية يــي  -8
الدوحة ، ويدعو الحكومات العربية واإلةالمية إلى االةتمرار يي تنفيـذ القـرارات 
الخاصــة بــدعم الشــعب العربــي الفلةــةيني وانتفانــته المباركــة بمــا يعــزز مــن 

 المخةةات الصويونية.صمودا ويةاعدا على إحباة 
ويةالــب هــذا الحكومــات بتنفيــذ قــرارات القمــم العربيــة المتعلقــة بتخصــيص نةــبة 
يابتة يي ميزانيتوا الةنوية لدعم الشعب الفلةةيني حتى تحرير أرنه . ويدعو 
الممال  النيابية العربية إلى الةعي إلةتصدار تشـريعات بوـذا الخصـوص دون 

 الشعبي والصناديق القائمة . أن يؤير هذا ةلبياح على الدعم
يــدعو الويئــات والمؤةةــات والمنظمــات الشــعبية وكايــة المــواةنين يــي الــوةن  -9

العربــي إلــى دعــم ومةــاندا الشــعب العربــي الفلةــةيني وةــلةته الوةنيــة بقيــادا 
نتفانته الباةلة وتقديم الدعم المادي عبر تعمـيم  منظمة التحرير الفلةةينية وا 

عبية يي كل بلد لوذا الغرض لخلق حالة مةـتمرا مـن إنشاء هيئات وصناديق ش
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المةــاندا للشـــعب العربـــي الفلةـــةيني تمكنــه مـــن مواصـــلة إنتفانـــته المميـــدا 
ومقاومــة المشــروع الصــويوني بمختلــع مظــاهرا الفكريــة والعةــكرية والةياةــية 

 واإلقتصادية واليقايية.
ن الصــويوني يةالــب بوقــع مميــع االتصــاالت الةياةــية واإلقتصــادية مــع الكيــا -10

ةالمــا أةــتمر يــي العــدوان والحصــار علــى الشــعب العربــي الفلةــةيني وةــلةته 
الوةنيــة ، ويــدعو المملــ  الــى وقــع وتمميــد مميــع أشــكال العالقــات ومميــع 
أشكال التةبيع مـع الكيـان الصـويوني ودعـم اللمـان الشـعبية المناهنـة لعمليـة 

ــام الم ــزام بتةبيــق أحك ــع مــع إةــرائيل ، وااللت ــى التةبي ــة نــدا حت ــة العربي قاةع
 تحقيق الةالم العادل والشامل.

يةـــتنكر اإلعتـــداءات والتوديـــدات اإلةـــرائيلية المةـــتمرا نـــد ةـــورية ولبنـــان ،  -11
ــرادارات الةــورية  ــى مــوقعي ال ــرا عل ــداءات اإلةــرائيلية األخي ــدين بشــدا اإلعت وي
واالنتواكــات للممــالين المــوي والبحــري للبنــان ، ويعلــن تنــامنه المةلــق مــع 
ةوريا ولبنـان يـي مواموـة تلـف التوديـدات واإلعتـداءات ، ويـدعو مميـع الـدول 
الشقيقة والصديقة إلى الوقوع بحزم إلـى مانـب ةـوريا ولبنـان نـد أي إعتـداء 

 إةرائيلي عليوما وتفعيل إتفاقية الدياع العربي المشترف.
ـــي تصـــديه للمشـــروع الصـــويوني  -12 ـــت ي ـــدئي والياب ـــع الةـــوري المب ـــيمن الموق ي

عي ، ويؤكــد تنــامنه الكامــل مــع ةــورية ومةــاندتوا يــي إةــتعادا كامــل التوةــ
م ، ويقاح لقرارات 1967الموالن الةوري المحتل حتى خة الرابع من حزيران عام 

( ، كمــا يؤكــد رينــه المةلــق للقــرار اإلةــرائيلي 338( و )242األمــم المتحــدا )
ييـر الونـع القـانوني بنم الموالن ، ولكل اإلمراءات اإلةرائيلية الواديـة إلـى تغ

والــديمو رايي يــي المــوالن الةــوري المحتــل ، ويشــيد بصــمود المــواةنين العــرب 
الةوريين يي الموالن المحتل ويؤكد مةاندتوم يي تصديوم لإلحتالل وتمةـكوم 

 بأرنوم وهويتوم العربية.
يؤكد ممدداح دعمه الكامل للبنان والمقاومة الوةنية وحقه يي مقاومة االحتــــالل  -13

ــب  ــا مــزارع شــبعا ، ويةال ــا ييو ــة بم ــر كامــل األرانــي اللبناني الصــويوني لتحري
زالـة  باإليرال عن األةـرى والمعتقلين اللبنانيين يي ةمون العدو الصـويوني ، وا 
األلغــام التــي خلفوــا االحــتالل الصــويوني ، ودعــم حــق لبنــان يــي مياهــه ويــي 

اند حـق لبنـان يـي الحصـول مواموة األةماع اإلةرائيلية بوذا الميــاا ، كمـا يةـ
على تعوينات عن الدمار الذي خلفه اإلحتالل الصويوني يي أرانيه ، ويدعو 
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ــة  ــي أقرتوــا القمــم العربي ــة الت ــاء بااللتزامــات المالي ــى الوي ــة إل الحكومــات العربي
 للبنان .

يعــرب عــن اقتناعــه بــان الةريــق الوحيــد لتحقيــق األمــن واالةــتقرار يــي الشــرق  -14
قرارات الشرعية الدولية ، خاصة قـرارات مملـ  األمـن الـدولي  األوةة هو تنفيذ

( وعودا الالمئين الفلةةينيين إلى ديارهم وحقوم يـي 425( ، )338( ، )242)
ــم ) ــة العامــة لألمــم المتحــدا رق ــاح لقــرار الممعي ( وانةــحاب 194التعــويض ، ويق

 إةرائيل من مميع األراني العربية المحتلة . 
ـــ -15 ـــع األمريك ـــدين الموق ـــي ي ـــى الشـــعب العرب ـــدوان الصـــويوني عل ي المنحـــاز للع

الفلةةيني ، ويؤكد ممدداح اةتنكارا للموقع األمريكي يي ممل  األمـن الـدولي 
ند ةلب الحماية الدولية للشعب الفلةةيني ، ويمدد اةتنكارا لقرار الكونمر  

كيـة األمريكي نقل الةفارا األمريكية إلى القـد  الشـريع ، ويـدعو اإلدارا األمري
إلى التخلي عن ةياةة الكيل بمكيالين يي التعامـل مـع القنـايا العربيـة واتخـاذ 
مواقـــع مونـــوعية مـــن الصـــراع المتفمـــر يـــي المنةقـــة ، وان موقـــع االتحـــاد 
البرلمــاني العربــي وعالقتــه بــالكونمر  األمريكــي يتوقــع علــى تصــحيح موقــع 

 الكونمر  من هذا القرار .
ان األوروبي إلـى العمـل علـى زيـادا ياعليـة الـدور يدعو االتحاد األوربي والبرلم -16

األوروبي يي تحقيق ةالم عادل وشامل يـي الشـرق األوةـة وممارةـة النـغة 
ــذ قــرارات  ــي الفلةــةيني وتنفي ــى الشــعب العرب ــى إةــرائيل لوقــع عــدوانوا عل عل

 الشرعية الدولية والتزاموا باةتحقاقات الةالم يي المنةقة .
قيام بموود إعالمية عربيـة متواصـلة تمـاا وةـائل يدعو الممل  إلى نرورا ال -17

اإلعالم الدولية لفنح انتواكات حقوق اإلنةان الفلةةيني واةتنواض النمير 
العالمي وحشد التنامن والتعاةع الدوليين مـع الشـعب العربـي الفلةـةيني يـي 
ـــ  وزراء اإلعـــالم العـــرب  ـــب المملـــ  ممل ـــوةني المشـــروع ، ويةال كفاحـــه ال

ء مشروع التلفزيـون الفنـائي العربـي الـذي اتخـذ قـرار بشـأنه يـي اإلةراع بانشا
 امتماعات بيروت األخيرا .

يكلع الممل  الشعبة البرلمانية الكويتيـة تقـديم ةلـب باةـم الممموعـة العربيـة   -18
إلــى أمانــة االتحــاد البرلمــاني الــدولي يــي منيــع إلدرال بنــد إنــايي يــي مــدول 

ــ ـــاد  بعــد المائ ة الــذي ةــيعقد يــي وا ــادو و يــي أيلــول أعمــال المــؤتمر الةـــ
 /ةبتمبر القادم ، وأن يكون عنوان البند على النحو التالي :
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)إةــوام البرلمانــات يــي التصــدي الةــتمرار األونــاع المأةــاوية يــي األرانــي 
ــة للشــعب  ـــاية دولي ــين وحمـ ــى تــويير مــراقبين دولي ــة والعمــل عل ــة المحتل العربي

 العزل( . العربي الفلةةيني والمدني    ين
( "أبو ظبي 38يؤكد قرارات مؤتمراته وممالةه الةابقة ، وخاصة قرارات الدورا ) -19

( الخـــاص بـــالمزر اإلماراتيـــة الـــيالث 38مـــج 10بــدءاح بـــالقرار رقـــم ) -م 2001
نتواء بالحالة بين العراق والكويت .  المحتلة ، وا 
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