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 وش ركي مل بعم ) الدورة بيض  ج مبة الدو) البربية برفة مالةظ.

وضوع  واةدا  و : " الوضع معل ا راضعل الفلسعجيقية المةتلعة ومسع قدة ق قشي الدورة م
 اقتف ضة الشب  البربل الفلسجيقل ".

 
 

 جلسة االفتتاح :
 

ابتدبي جلسة امتت ح الدورة الة ديعة وا رببعين الج ر عة لمجلعس االتةع د البرلمع قل البربعل 
ف تةعة ترةمع  علعى برواح شعهدا  بتالوة من آي ي المكر الةكي  . ث  وقف المشع ركون و قعربوا ال

 االقتف ضة الفلسجيقية ا بج ).
 

مل بداية جلسة االمتت ح استمع المش ركون إلى كلمعة العدكتور بةمعد متةعل سعرور   ر عيس 
مجلس الشب  المررا الما بوضع  بن االقتف ضعة الفلسعجيقية قعد اقعدلبي ردا علعى سلسعلة معن 

 آخر   البدوان على المسجد ا قرى الشريف.ا عم ) اإلسرا يلية البدواقية  التل ك ن 
 

ث  بوض  الدكتور سرور الةت  ق التل قبيش ميه  والتل تتلخص مل الظل  التع ريخل العما 
لسععقة  181وقععع علععى الشععب  البربععل الفلسععجيقل مقععم اتخعع م ا معع  المتةععدة لتععرار التتسععي  رقعع  

م ع عن القفس   ومن ثع  ورع  وم  تاله من عدوان وتشريد لهما الشب  تةي مزاع  الد 1947
المت ومععة الفلسععجيقية ب إلر عع     وإخععال) إسععرا ي) بجميععع تبهععداته  الدوليععة   خ رععة التععرارين 

. وإن المجتمع الدولل ل  يتد  م  مل وسبه إلقت م الشب  الفلسجيقل   وبن ش رون  338   242
 قد بتى إلى السلجة لتةتيق ا من لشببه من غير تةتيق السال .

 
مل  تق و) الدكتور سرور مل كلمته الج مبة مج الي الةركعة البرلم قيعة البربيعة بتشعكي) ك

لجقة تترل للةت  ق ب لتب ون مع رؤس   البرلم قع ي ا وروعـ متوسعجية للتةتيعق معل االقته كع ي 
اإلسرا يلية للت قون الدولل اإلقس قل مل ا راضل الفلسجيقية المةتلة   وتكثيف التةر  مل ك مة 

لمة معع) الدوليععة   وعلععى ربسععه  ا معع  المتةععدة . والبمعع) علععى بن يععرغ  مجلععس ا مععن الععدولل ا
إسرا ي) على تقفيم قراراته   ودعوة الةكوم ي البربيعة لجقعة ةتعوق اإلقسع ن معل ا مع  المتةعدة 
إلععى عتععد دورة ج ر ععة لبةععث اقته كعع ي إسععرا ي) لةتععوق اإلقسعع ن الفلسععجيقل   ودعععوة االتةعع د 

 ل الدولل إلى عتد مؤتمر خ ص لبةث قضية الرراع البربل ـ اإلسرا يلل.البرلم ق
 

وتةدث مل جلسة االمتت ح ا ست م عمرو موسى بمين ج مبة الدو) البربية الما بكعد علعى 
بن االةتال) اإلسرا يلل  و السب  ا س سل ورا  م  يجرا مل ا راضعل الفلسعجيقية المةتلعة . 

 و ل مت ومة مشروعة  قه  دم ع عن الةتوق المغتربة.م الةتال) يولد المت ومة   
 

ورمض ا ست م عمرو موسى الموقف ا مريكل من مجري ي الوضع الق شع  معل ملسعجين 
المةتلة  قه قل  للةت  ق . ودع  الوالي ي المتةعدة إلعى التب مع) بموضعوعية وقزا عة معع ةتع  ق 

البربيعة للسعال  التعل بقرتهع  التمعة البربيعة ا وض ع مل المقجتة  وقوه السيد موسى بن المبع درة 
الراببة عشرة معل بيعروي بكعدي بن البعر  ةريرعون علعى السعال  ولكعن موقعف إسعرا ي) معن 

 المب درة بكد بيض ً بقه  غير مبقية ب لسال  مل المقجتة.
 

واستمتع المش ركون ببد مل  إلى كلمة ملسجين بلت    ا خ سلي  الزعقون  ر عيس المجلعس 
ل الفلسجيقل  الما بوضع  الجعرا   التعل ترتكبهع  التعواي الرعهيوقية معل ةربهع  الوةشعية الوجق
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ضد الشب  البربل الفلسجيقل وإع دة اةتال) المدن الفلسجيقية و ةر ر الر يس المج  عد ي سعر 
عرم ي ر عيس السعلجة الوجقيعة الفلسعجيقية وعزلعه. كعمل  بشع ر ا خ الزعقعون إلعى ترعرية ي 

را يلل ةو) عد  تتيد البعدوان اإلسعرا يلل بةعدود جغراميعة  موضعة ً بن  عمه وزير الةر  اإلس
التررية ي تؤكد عز  إسرا ي) على توسيع رقبة عدواقه  إلى بكثر من قجر عربل. ومل ختع   

 كلمته بوض  ا خ ببو ا دي  بن المجلو  لدع  االقتف ضة عربي ً :
 
 موقف سي سل عربل موةد داع  للرمود الفلسجيقل  -
التركيز على جل  رق بة وةم ية دوليعين  وقجعع البالقع ي الدبلوم سعية واالقترع دية  و  -

 الثت مية مع ةكومة االةتال) اإلسرا يلل ووقف جميع بشك ) التجبيع مبه .
 إةي   مب  دة الدم ع البربل المشتر . -
 مض عفة الدع  الم دا والم لل للشب  الفلسجيقل. -
  وض ع.عتد قمة عربية ج ر ة لمت ببة ا -
 

وبكد ا خ ببو ا دي  مل خت   كلمته بن الشب  الفلسجيقل لن يخضع  ولن يلين مهم  غلي 
 التضةي ي.
 

وتةععدث مععل جلسععة االمتتعع ح بيضعع ً سععب دة ا سععت م بةمععد ابععرا ي  الجعع  ر  ر ععيس االتةعع د 
ا ي) البرلم قل البربل  ر يس المجلس الوجقل السوداقل. الما بوض  مل مسته) كلمتعه بن إسعر

 ال يلجمه  ق قون  وال يردعه  مبدب ال تبرف شي  ً اسمه المجتمع الدولل. 
 

وبش ر السيد الج  ر إلعى بن البرلم قع ي البربيعة  اقجالقع ً معن متعرراي التمعة ا خيعرة معل 
لبق ن  تبم) سوية معع بجهزتهع  التقفيميعة وتتةمع) مبهع  مسعؤولية إدارة التضعية. وبو) مع  يجع  

لشأن  عو جم عيعة الةع) والتف عع) اإليجع بل معع المةعيج  والترع ل  معع شعبوبق  تتريره مل  ما ا
 المشةوقة ب لغض   ومن ث  تقفيم م  ت  االتف ق عليه مل مؤتمر التمة ا خير ال سيم : 

 
 دع  االقتف ضة المب ركة   -
 تبقى المب درة السبودية التل بيد   مؤتمر التمة  -
 المر لةة بين البراق والكويي. -
 لةة بين ا شت   مل السبودية والبراق   المر  -
 

 وكمل  تقفيم قراراي االتة د البرلم قل البربل المتخمة مل رقب    ال سيم :
  

 إداقة الموقف ا مريكل المقة ز إلى إسرا ي)   -
 المت جبة االقتر دية إلسرا ي) والوالي ي المتةدة  -
 الدع  الم دا لالقتف ضة   -
 إلقليمل لشرح ببب د المأس ة  االتر ) ب لمجتمع الدولل وا -
 

ومل خت   كلمته بوض  السيد الج  ر بن ملسجين ليسي وةد   المستهدمة ب لبدوان  و إقم  
 قعع   ق  مععة ق دمععة   مكععري ميهعع  سععورية وإيععران والبععراق  و ععل ليسععي إال مراةعع) للبععدوان 

 دع  االقتف ضة .  المقتظر  ث  بش ر إلى بن المجلس الوجقل السوداقل قد ق   ب لتبرع لر ل 
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ومععل جلسععة البمعع) ا ولععى اسععتمع بعضعع   المجلععس إلععى كلمعع ي السعع دة رؤسعع   البرلم قعع ي 
ورؤسعع   الومععود الععمين بجمبععوا علععى إداقععة الةععر  الوةشععية التععل تشععقه  إسععرا ي) ضععد الشععب  

 البربل الفلسجيقل  وعلى مس قدة االقتف ضة الفلسجيقية الب سلة. 
 

 غة ضعمي ممعثالً ععن كع) شعببة برلم قيعة مشع ركة. واجتمبعي ث  شك) المجلس لجقعة رعي
لجقة الري غة ووضبي مشروع قرار ةو) الوضع مل ا راضل الفلسعجيقية المةتلعة  ومسع قدة 
 اقتف ضة الشب  البربل الفلسجيقل  عرض على الجلسة الخت مية للمؤتمر الما بقره ب إلجم ع. 

 
 وميم  يلل قص الترار : 

 
 الدورة الحادية واألربعين الطارئة القرار الصادر عن

 لمجلس االتحاد البرلماني العربي
 

 ( 2002نيسان  -أبريل  6) القاهرة : 
 

 إن مجلس االتحاد البرلماني العربي
  
مت بب ً بتلق شديد ومستقكراً بشد االسعتقك ر ةعر  اإلبع دة الوةشعية الشع ملة التعل تشعقه  قعواي  -

م الت سع والبشرين من آمار   م رس ( الم ضل ضد الشب  االةتال) اإلسرا يلية الغ شمة مق
البربععل الفلسععجيقل  مسععتخدمة الععدب ب ي والمجقععزراي والجعع  راي وآالف الجقععود المععدججين 
بأةععدث ا سععلةة إلععع دة اةععتال) المععدن الفلسععجيقية الواةععدة تلععو ا خععر  را     والبيععرة  

جوبعع س ومة رععرته  لقعع بلس وجقععين وقلتيليععة وبيععي لةعع  وجععولكر  وبيععي جعع ال وسععلفيي و
وغزة والخلي) .. وغير   معن المعدن والبلعداي الفلسعجيقية  تمهيعداً الجتي ةهع   ومعرض مقعع 
التجو) والتي   بةمالي المدا مة واالعتت ) للمواجقين الفلسجيقيين البز)  وإعدا  البشعراي 

الً وقسعع ً  وشععيوخ ً  وجععرح الم عع ي مععن المق ضععلين الفلسععجيقيين ومععن المععدقيين البععز)  بجفعع 
وموارلة تدمير المؤسس ي الفلسجيقية وبقيته  التةتية  وقجعع المع   والكهربع   ععن ا ةيع   
السكقية ومقع سي راي اإلسب ف من إقت م الجرةى والمر بين وقتلهع  إلعى المستشعفي ي التعل 

ة المهعد  اةتلته  التواي الغ زية  ومة ررة دور البب دة وإةراق مسجد عمر  وتجويق كقيس
ومقع ا سر من دمن جثث شهدا ه   وتجويق متر الر  سة الفلسجيقية واقتة   مك تع  ر عيس 
السلجة الوجقية الفلسعجيقية وععز) العر يس ي سعر عرمع ي ععزالً ت مع ً ععن البع ل  الخع رجل  

 وتهديد ةي ته ب لخجر .
 
إعععالن مبعع درة  مبتبععراً بن ترععبيد  ععمه الةععر  اإلجراميععة التععل جعع  ي ببععد وقععي قرععير مععن -

السععال  البربيععة  ععل رد اسععتفزازا وقعع  علععى  ععمه المبعع درة  وتةععد رعع رخ ل مععة البربيععة  
وإرععرار علععى وإمبعع ن مععل اقته كعع ي ةتععوق اإلقسعع ن والةريعع ي ا س سععية مععل ا رضععل 
البربيععة  واسععتهت ر بكعع) قععو  الةريععة والسععال  مععل البعع ل  بجمععع  و ععل تببيععر عععن اإلمععالس 

لسععف ح شعع رون  ومة ولععة ي  سعة للهععرو  مععن اسععتةت ق ي السععال  البعع د) السي سعل لةكومععة ا
والش م) والتقر) من التزام ته  الدولية  ومسبى مفضوح لجعر البعر  إلعى مواقعف تببعد   

 عن البم) على ةشد الجهود و الج ق ي الب لمية إلى ج قبه .
 
خععم جعع بع ةععر  شعع ملة مقو عع ً بععأن الةععر  الوةشععية التععل بقععدمي عليهعع  إسععرا ي)  والتععل تأ -

 تؤكد مجعدداً  -كم  بعلن وزير الةر  اإلسرا يلل  -مفتوةة ومتةررة من الةدود الجغرامية 
بن إسرا ي) ال تمل  إال سي سة واةدة واستراتيجية واةدة  ل الةر  والبدوان  وبن م  تتو  
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به مل ملسجين المةتلة  و جز  من مخجج عدواقل ش م) يسعتهدف معرض االستسعال  علعى 
 الشب  البربل الفلسجيقل  وتهديد بمن الدو) البربية المج ورة  خرور ً سوري  ولبق ن. 

 
د االقتف ضة والمت ومة الفلسجيقية والضرب ي التل وجهه  ببج ) االقتف ضعة موضة ً بن تر ع -

والمت ومعة إلعى سعلج ي االةععتال) اإلسعرا يلية  والفشع) العما مقيععي بعه ةكومعة إسعرا ي) مععل 
تةتيععق ا مععن لشععببه  مععن خععال) رمضععه  تةتيععق السععال  البعع د) والشعع م)  بو إرغعع   الشععب  

ع راي ي االستسال  قد شك) مأزق ً خجيراً لةكومة ش رون البربل الفلسجيقل وقي دته على رم
على الربيد الداخلل  كم  بن القج ح السي سل الب رز العما سعجلته قمعة بيعروي البربيعة معل 
جرح مب درة سعال  ةظيعي بمجمع ع عربعل وإسعالمل ودولعل قع در قعد زادي معن عزلعة  عمه 

زق الما وجدي قفسه  ميعه  و لع  الةكومة على الربيدين اإلقليمل والدولل  ومن عمق المأ
يبق بمع   شع رون إلقتع م قفسعه سعو  خلعق وقع  ع عسعكرية جديعدة علعى ا رض تقفعم  يبتعه  

 وتبتى على االةتال) .
 

( يؤكععد المجلععس جميععع التععراراي الرعع درة عععن مجعع لس االتةعع د ومؤتمراتععه السعع بتة ةععو) 1 
مر الت سعع والعدورة الخ مسعة التضية الفلسجيقية  وخرور ً التراراي الرع درة ععن المعؤت

( والعدورة السع ببة 2000سعبتمبر/-والثالثين الج ر ة لمجلس االتة د معل قيويعور   بيلعو)
( والععدورة الت سععبة والثالثععين الج ر ععة مععل 2001مبرايععر/-والثالثععين مععل ببععو ظبععل  شععب ج

( وقععراراي المععؤتمر الب شععر ا خيععر لالتةعع د مععل الخرجععو  2001يوليععو /-رععقب    تمععوز
 (  ويدعو إلى تقفيم  .2002مبراير/- شب ج

 
( يوجه تةيعة اعتعزاز وإكبع ر إلعى رعمود الشعب  الفلسعجيقل واقتف ضعته الب سعلة  ويسعتمجر 2 

الرةمة على شهدا  االقتف ضة ا برار  ويبر  عن تأييده المجلق ومس قدته الك ملة لقض ) 
ر عع   الدولععة  ومععل شععب  ملسععجين وخيعع ره مععل موارععلة مت ومععة االةععتال) والترععدا إل

مواجهة التمع والبدوان اإلسرا يليين دم ع ً ععن ةتوقعه الوجقيعة المشعروعة  بمع  ميهع  ةعق 
الالج ععين مععل البععودة والتبععويض وإق مععة الدولععة الفلسععجيقية المسععتتلة وع رععمته  التععدس 
الشريف  على الترا  الوجقل الفلسجيقل والسي دة الفلسعجيقية علعى الةعر  الشعريف  جبتع ً 

لتععراراي الرعع درة عععن الجمبيععة الب مععة ل معع  المتةععدة ومجلععس ا مععن الععدولل السععيم  ل
( وقععراراي االتةعع د البرلمعع قل الععدولل  478   338  242   194   181التععراراي   

( 1997ببريعع)/-المتبلتععة ب لتضععية الفلسععجيقية مععل مؤتمراتععه المقبتععدة مععل سععي و)  قيسعع ن
(  و واغععع دوغو 2000بكتععوبر/- تشعععرين بو) ( وج كرتعع 2000ببريععع)/-وعمعع ن  قيسعع ن

 (.2001ستبمبر/- بيلو)
 

ويرمع المجلس روته ب لتةية الغ لية ل خ المق ض) ي سر عرم ي مل مك ن ةر ره لتكون 
له زاداً ودعم ً وقوة  وتشد من بزره ومن بزر الشب  الفلسجيقل البج)  وتدعو   لعه ب لقرعر 

 المبين.
 
ةر  اإلب دة الش ملة وجرا   االعتدا  على اإلقس قية التل تتعو  بهع   ( يدين المجلس بك) شدة3 

قععواي االةععتال) الرععهيوقل  والمتمثلععة بمععع دة اةععتال) المععدن الفلسععجيقية وبعمعع ) التتعع) 
والتععدمير وإعععدا  المق ضععلين ا بريعع   البععز)  وتععدقيس المتدسعع ي  واالعتتعع الي الجم عيععة 

الر  سععة الفلسععجيقية  ومعرض البزلععة علععى ر ععيس  بقع   الشععب  الفلسععجيقل وةرع ر متععر 
 السلجة الوجقية الفلسجيقية.
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( يج ل  المجلس ا م  المتةدة والمجتمع الدولل وس  ر ةكوم ي الب ل  بمداقة رعريةة لهعمه 4 
الةر  الوةشية  واتخ م اإلجرا اي الضرورية لوقفه  علعى الفعور وتعأمين رق بعة وةم يعة 

 دوليتين للشب  الفلسجيقل.
 
( يدين المجلس االقةي ز ا مريكل المجلق إلى إسرا ي) والتفسيراي ا مريكية وةيدة الج ق  5 

لةتيتععة ا وضعع ع مععل الشععرق ا وسععج  السععيم  تج  لهعع  لةتيتععة بن االةععتال) اإلسععرا يلل 
لفلسعجين  ومع  قجعع  عقعه مععن تشعريد وقتع) للمععدقيين الفلسعجيقيين  بجفعع الً وقسع   وشععيوخ ً  

ه  وبقيته  ا س سية  و السب  ا س سل للرراع مل المقجتة  كم  يستقكر بك) و د  مق زل
شدة مة والي اإلدارة ا مريكية تةوي) ةربه  ضد اإلر    عن ب دامه  وتوظيفه  لخدمعة 
االةععتال) اإلسععرا يلل وإر عع   الدولععة الرععهيوقية الععما تم رسععه إسععرا ي) مععل ا راضععل 

مععد بععين اإلر عع   والةععق الشععرعل للشععبو  مععل مت ومععة الفلسععجيقية المةتلععة وخلجهعع  المتب
االةتال) بجميعع ا شعك ) المت ةعة  كمع  يسعتقكر إدراجهع  لتقظيمع ي المت ومعة ضعمن قعوا   
اإلر    واتب عه  للسي سة االقتت  ية والمب يير المزدوجة مل تقفيم التعراراي الرع درة ععن 

ة ا مريكيععة ا خيععرة بخرععوص ا معع  المتةععدة. ويععدين المجلععس بيضعع ً ترععرية ي اإلدار
 الوضع مل ملسجين المةتلة والتل تس وا بين الضةية والجالد.

 
( يععدعو الةكومعع ي والمقظمعع ي البربيععة إلععى تتععدي  جميععع بشععك ) الععدع  المعع دا والمبقععوا 6 

لرععمود الشععب  الفلسععجيقل وتععومير جميععع المععواد الضععرورية مععن بغميععة وبدويععة وبمععوا) 
الممكقة إليرع )  عمه المعواد إلعى الهي ع ي والمقظمع ي الفلسعجيقية  واستخدا  جميع الوس  )

 المسؤولة عن تقظي  ةي ة الشب  الفلسجيقل تةي الةر ر واالةتال).
 
اإلسرا يلل يجع  بن تتضعمن االقسعة   اإلسعرا يلل  -( يؤكد بن بية تسوية للرراع البربل 7 

مل ملسجين والجوالن وم  بتل الك م) وغير المشروج من جميع ا راضل البربية المةتلة 
من براض مةتلة مل جقو  لبق ن  وتمكين الشب  الفلسجيقل من مم رسة ةتوقعه الوجقيعة 
الث بتععة  بمعع  ميهعع  ةععق الالج ععين مععل البععودة والتبععويض  وتتريععر المرععير وإق مععة الدولععة 

   338   242الفلسجيقية  على ترابه الوجقل وع رمته  التدس  ومتع ً للتعراراي الدوليعة 
. ويععدعو المجلععس إلععى تقفيععم قععرارا 194  وقععرارا الجمبيععة الب مععة ل معع  المتةععدة 425

الداعيين إلى االقسعة   الفعورا للتعواي اإلسعرا يلية  1403  1402مجلس ا من الدولل 
 من المدن الفلسجيقية المةتلة .

 
مريكيععة وروسععي  ( يج لعع  المجتمععع الععدولل  السععيم  ا معع   المتةععدة والواليعع ي المتةععدة ا 8 

واالتةعع د ا وروبععل  بعع لتةر  الفععورا إلرسعع ) قععواي دوليععة إلععى ملسععجين المةتلععة لععردع 
إسععرا ي) عععن ةربهعع  الهمجيععة ضععد الشععب  البربععل الفلسععجيقل وةم يععة  ععما الشععب  مععن 
البععدوان اإلسععرا يلل الععما وضععع المقجتععة علععى شععف  اقفجعع ر كبيععر ال يمكععن  ةععد الععتكهن 

 ببواقبه.
 
المجلس ب لمب درة البربية للسال  التل اقترةه  سمو ا مير عبد   بن عبد البزيز   ( يرة 9 

ولل عهد المملكة البربية السعبودية  وبقر ع  معؤتمر التمعة البربيعة معل بيعروي معل بواخعر 
آمار الم ضل  ويبلن تأييده الك م) لهمه المب درة  ويدعو الدو) البربية إلى البم)   -م رس 

المستوي ي ك مة لكس  التأييد الدولل لهمه المب درة التل ج  ي متوازقعة تم مع ً  الةثيث على
 ومتفتة مع قراراي الشرعية الدولية ماي الرلة ب لرراع مل الشرق ا وسج.
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( يؤكد المجلس ضرورة البم) الجع د لتفبيع) التضع من البربعل ب عتبع ره الت ععدة ا س سعية 10 
الدو) البربية والوسيلة الفب لة لتوةيد ج ق ته  وإمك ق تهع   التل ال غقى عقه  لتبزيز قدراي

 وةم ية استترار   الداخلل وتبزيز مك قته  الدولية. 
 
( يدعو الةكوم ي البربية إلى إيت ف خجواي التجبيع معع إسعرا ي) و إيتع ف جميعع بشعك ) 11 

الدبلوم سعية معع التب م) مبه   ووقف االتر الي بجميع بقواعه  مبه   واتخ م اإلجعرا اي 
مختلف دو) الب ل  و س  ر المقظم ي الدولية للتةعر  قةعو إداقعة إسعرا ي) و مم رسعة ك معة 
الضغوج الدولية عليهع  و االلتعزا  بأةكع   المت جبعة البربيعة إلسعرا ي) ةتعى توقعف ةربهع  
الهمجيععة ضععد الشععب  البربععل الفلسععجيقل و تقسععة  مععن سعع  ر ا راضععل البربيععة المةتلععة 

 لتزامه  بتراراي الشرعية الدولية .وتبلن ا
 
( يععدين المجلععس التهديععداي التععل تجلتهعع  إسععرا ي) ضععد كعع) مععن سععورية و لبقعع ن  و يؤكععد 12 

تض مقه مبهم  مل استب دة براضيهم  المةتلة معل الجعوالن ةتعى خعج الرابعع معن ةزيعران 
اعتععدا  علععى   و مععل مععزارع شععبب  اللبق قيععة  و يبتبععر با اعتععدا  عليهمعع   1967 يوقيععو( 

 ا مة البربية .
 
( يج لعع  الةكومعع ي البربيععة بممسعع ح المجعع ) للمقظمعع ي البربيععة مععل مسعع قدته  لالقتف ضععة 13 

الفلسجيقية الب سلة و إجعالق مب دراتهع  لهسعه   معل تعومير مختلعف بشعك ) العدع  المع دا و 
 المبقوا لهمه االقتف ضة.

 
بديعد معن العدو) ا وروبيعة  و كعمل  المواقعف ( يتدر الموقف المبعد ل العما عبعري عقعه ال14 

الشج عة للبديد من المقظمع ي و الشخرعي ي ا وروبيعة التعل اسعتقكري معل مظ  راتهع  و 
بي ق ته  الةر  الوةشية التل تشقه  إسرا ي) ضد الشب  البربعل الفلسعجيقل  و يعدعو إلعى 

ضعغج بوروبعل   تبزيز  عما التضع من ا وروبعل و تفبيلعه و تةويلعه إلعى عمع) ملمعوس و
شببل و ةكومل  علعى الةكومعة اإلسعرا يلية لوقعف ةربهع  الوةشعية ضعد الشعب  البربعل 

 الفلسجيقل.
 
( يدعو إلى موارلة الجهود البربية من بج) تشعكي) لجقعة تةتيعق دوليعة مة يعدة معل إجع ر 15 

ديعة ا م  المتةدة  ترمع تترير   لمجلس ا من و دعوة لجقة ةتوق اإلقس ن لدورة غير ع 
لبةث اقته ك ي إسرا ي) لةتوق اإلقس ن مل ا راضل الفلسجيقية المةتلة و المجع زر التعل 
ارتكبته  قواي االةتال) اإلسرا يلية بةق الشب  الفلسجيقل  و السبل قةو استردار قرار 
من مجلس ا من  مل إج ر الفر) الس بع من ميثع ق ا مع  المتةعدة يفعرض علعى إسعرا ي) 

المدة ب القسة   من ا راضل البربية المةتلة  و البد  معوراً معل مف وضع ي التزام ً مةدد 
 السال .

 
( يدعو ر  سة االتة د البرلم قل البربل إلى اإلسراع بتقفيعم قعرار المعؤتمر الب شعر ا خيعر 16 

( و الت ضععل بمرسعع ) ومععود برلم قيععة عربيععة إلععى 2002مبرايععر/-لالتةعع د  الخرجو /شععب ج
لشرح ةتيتعة ا وضع ع معل الشعرق ا وسعج و خجعورة الةعر  التعل  ببض عوار  الب ل 

تشععقه  إسععرا ي) ضععد الشععب  البربععل الفلسععجيقل علععى ا مععن و السععال  مععل المقجتععة و مععل 
 الب ل .

  2002/أبريل ) نيسان ( / 6القاهرة في / 
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