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 للدورة الثانية واألربعون الطارئة  البيان الختامي
 لمجلس االتحاد البرلماني العربي

 4/9/2002-3بغداد 
 

تحت الرعاية السامية لسيادة الرئيس صدام حسيي    رئييس همريريية القيراو   يةيدعية  ريمية 
سيةتمةر  /مي  المهسيس اليي ال القرا،يل    ااق يدت  ديل ةويداد يييمل الرالي  يالراةي  مي   يسيي  

اهتماعيييات اليييديرة الراايييية ياطرةقيييي  ال ارئييية لمهسيييس اعتحييياد الةرلمييياال القرةيييل    2002/
 :ةمشار ة يديد تمر  الشقب الةرلمااية القرةية دل الةسدا  اآلتية 

 

  الصيييما    سيييريا   السيييدا    هيةيييتل   الهزائيير   تييياس   اإلمييارات القرةييية   اطرد  
  الموييرب    مصيير  الهماهيرييية القرةييية السيةييية   لةاييا    ، يير     دسسيي ي  عمييا    القييراو 
 .اليم    ميريتاايا 

  

يشيار  دييل  عمييا  اليديرة  يديياح يدييد متحيي  يمري  اتحيياد مهييالس اليدي  اطعدييا  دييل ما ميية 
 :يتدم  هدي   عما  الديرة ةاداح ياحداح تحت القايا  التالل. المؤتمر اإلستمل 

 

 ت االدارة االمريكية بشن عــدوان عـلى العراق وموقـفهامـواجهة تهديدا)) 

 ((الـمـؤيد للصهيونية والمعادي ألماني الشعب الفلسطيني 

 

 

 حفل االفتتاح

 

هرى ادتتاح الديرة الرااية ياعرةقي  ال ارئة لمهسس اعتحاد دل ،صر المؤتمرات ةةوداد ياةتيد  
المشييار ي  ىلييم  سميية  ممريي  السيييد رئيييس  رييم اسييتم . آيييات ميي  الييح ر الح يييم  ةييتتيةالحفيي  

همريرييية القييراو السيييد عييزة اةييراهيم  اائييب رئيييس مهسييس ،يييادة الريييرة   الييح  اسييتر   سمتيي  
ةالترحيييب ةالةرلميياايي  القييرب يتيهييي  الشيي ر لرييم يلتتحيياد الةرلميياال القرةييل عسييم ع ييد ديرة 

ا ي  الييرم تحييات السييد اليرئيس ي. مهسس اعتحاد دل ةوداد لتعراب ع  تدامارم مي  القيراو 
صدام حسي   رئيس همريرية القراو   يتمايات  ير ت  ةا  ي ي  هرد اعتحاد الييم  عمتح هسيتح 
يصيتاح مسميعاح لدر  مخا ر القديا  اعمري ل الصرييال عسم امتاا يهيداح يتاريخاح يحادراح 

 . يمست ةتح 
 

  دل عراو اعاةيا  يالصسحا  ياطيليا  يتصدى الييم ر ب المؤماي    ىلم ىةراهيمالسيد  ي شار
ليييدحر المييؤامرة ال ةييرى الما ييرة التييل تحي رييا الصييريياية المهرميية يتافييحها اعدارة اعمري ييية 
الةاغية المقتدية عازمة عسم ا  ع تدع شةراح م  ارض القريةة ال اهرة م  المحي  ىلم الخسيي  

يمرااة  ىحعع ي حصاراح    ي احتتعح    ي استقماراح  ي هيماة  ي ىما ،تتح   : يتص  يدها الي   ىع
 . 
 

السيد اائب رئيس مهسس ،يادة الريرة ي ي  ا  اعدارة اعمري ية ،د اةرمت   يماح زم   ي داف
ةقيييد يةشيي   سييادر يعساييل   ميي  ال يييا  الصييرييال تحالفيياح اسييتراتيهياح لمايي  امتاييا ميي  الاريييض 

الدعم الشام  ديل  ي  مييادي   إلسرائي رصترا دل الت دم ياعزدهار د دمت  يحرماارا م  اخح د
 . الحياة ةش   عيحده تصير  ي ت دير 

 

اعسييتمل  يدييس السيييد عييزة اةييراهيم ةييس  الييدم الفسسيي يال   -يحييي  يحييدة الادييا  القرةييل 
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الخسيي   محيي  ىليميالقرا،ل الح  يتددو الييم ااراراح ااميا يتيددو دداعياح عي  القيرب هميقياح مي  ال
يعيي  المسييسمي  عسييم    شييةر يهييديا عسييي  ميي  ارض   الياسييقة   ط  الصييراع ال ييائم ميي  
الصريياية ياعمةريالية اعمري ية لم ي   دداعاح ع  الم دسات دل دسس ي  يحسب  ة  هي اليييم  

  يالسييدا  دداع ع  الم دسات دل ةوداد يال دس يالخسي  يال اهرة يدمشو يعما  يلةاا  ياليم
 ( . ع ال  اع      محمد رسي   ) يالمورب يايرا  يادوااستا  يدل    م ا  يرتف  دي  

 

 حل  ايه السيد اائب رئيس مهسس ،يادة الريرة ةيس  عسيايا ا  ا يف مي  الشي ي تي  سييريا يلةايا  
يع سةي  لاا اع  صرييال    د ساا الييم مقايي  ةقديا  هؤع  اعشرار –دد    ترديد امري ل 

ا  ا ييي  دييل رةييا  الهريياد   دييل خاييدو اعميية الياحييدة ياععتصييام ةحةيي    يالتمسيي  ةرياةتاييا 
يعسيم اعمية القرةيية ا  ت يف ةصيتةة ديد    . ال يمية يتقزيز يحدة الصف يال سمة يالريدف 

و الهامقية عديا  سيا   ا  عسىالقراو ام عسيم غييره مي  امية القيرب يديو ميا الزمايا ايياه ميريا
 .القرةية دل الدداع المشتر  

 

القرةيية القري ية ،يد عسمتايا ا  مي  ع يايتفض ديد  سيم  اطمية   ىليم  ىةيراهيم السيد عزة ي شار
اطيلييم ،ةيليي  ة سييم اآلخييري  يالقةيدييية لرييم  يالرااييية ا،ييراره : اعخييري  د ييد  سييم افسيي  مييرتي  

 .ةالقةيدية لوير   يعدم  الرسر عاساايت  
 

ال ياهر   رئييس اعتحياد الةرلمياال القرةيل     ىةيراهيماحميد  اطسيتاحم استم  المهسس ىلم  سمة ر
القراو يشقة  يرئيس   رئيس المهسس الي ال السيداال   الح  استر  ال سمة ةتيهي  التحية ىلم

 ي،يادت  يمهسس  الي ال   مايهاح ةيس  اعتحياد الةرلمياال ،يد سيةو لي  ا  ايا،  ميدييع القيراو
يالق يةات المفريدة عسي  ةاسم اعمم المتحدة التل خالفت ديل ،رارتريا  ي  اعرادريا   يااسيا،ت 
يرا  ايازع الشر ال اغية ديل دي  اعسيت ةار ،اصيدة احع  الشيقب القرا،يل يتح ييم مقايياتي  

يلرييحا صييدرت ،ييرارات اعتحيياد القرةييل ماادييية ةرديي  الحصييار يالق يةييات . ياسييتتب ،دراتيي  
 . ة عسي  ةاهماع عديية اعتحاد المفريد

 

ال اهر  ااا حي  اقس  ردداا لسترديدات التل ت س ريا اليعييات المتحيدة  ي  يييم  اطستاحي يدس 
يزة    رغةات دي  القالم   يم  ةيارا الدي  اطيرةية اةش  حرب غير مةررة عسم القراو مته

الديلل دل م الةة اليعيات المتحدة ا  يب دل حل  م  المهتم  ايهمي  الدي  القرةية   دسااا اته
ت ييف يييدها يلسيياارا عيي  هييحه اعميية    اح ع مصييسحة لسشييقب اعمري ييل دييل تقميييو ريح القييدا  

يدل افس الماحم دين  المسياادة القمييا  لسديلية الصيريياية . لسقراو يلسي   القرةل ياعستمل 
لي  تيدعم مشيريعرا الخاسير ديل الموتصةة عرض دسس ي  ل  تهسب اطم  يالسيتم عسيرائي  ي

 .الة ا  اآلم  عسم حساب الشقب الفسس يال يدي  الما  ة 
  

ال اهر ع  الدهشة مي  المي،يف اعمري يل اليح  ي اليب اعتميياح ةتوييير الا يام  اطستاحعرب  ي
السياسل دل القراو ةيال ية يي يرح الةيدائ  لمي  يخسفي  ديل حيي  ا  اعدارة اعمري يية تقسيم ااريا 

ةحل  اعراف المهتم  الديلل يمياري   يتفتس اةياةاح لسفيدم السياسية التل ع يقسم مداها اع  تردم
   . 

 

يدل ختام  سمت  اهياب السييد رئييس اعتحياد ةهميي  الح يميات القرةيية ا  تردي  ع يرتريا عاليية 
مخير  اع لستاديد ةايايا القديا  دد شيقيةرا دسي  ي يي  القيراو يحيده هيي الديحية    يميا مي  

ةالتدييام  يالتااصيير ةييي  الشييقيب يالييدي  يالح يمييات القرةييية يلرييحا هقيي  اعتحيياد الةرلميياال 
 .القرةل تدام  اعمة احد اهداد  يازع دتي  التيترات ةي  دي  الما  ة  حد  هم غايات 

 

يزيا المييرارات يا  اال يياهر ةيياعخية ال ييرام دييل القييراو يال ييييت ا  يتهيي اطسييتاح  هيياب ييحل  
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يسقيا ىلم الت ارب اليهداال ييحسيا ما عسو م  ،دايا ةيارم ةريح المحةة ياليد حتم ع تصيير 
 . ازاعات اعخية سةةاح لتدخ  اععدا  

 

ي ا  آخر المتحدري  دل هسسة اعدتتاح سقادة اليد تير سيقدي  حمياد  رئييس المهسيس اليي ال 
ااية القرةية المشار ة دل اعميا  اليديرة القرا،ل    الح  رحب دل مستر  ال سمة ةاليديد االةرلم

ميدحاح ا  اعتحاد الةرلماال القرةل يقم  عسىتقزيز التدام  القرةل ييسرم دل تيهي  هماهير 
المسياهمة ديل : ييمارس اعتحاد هحه المرمة ديل مهيالي  هميا . اعمة احي التيحيد يالديم را ية 

ل    يمقالهية ال ديايا السياسيية ةما يير ،ييمل تيحيد التشريقات القرةية يا،امة الةرلما  القرة
م  خت  اشير الييعل ال ييمل يتقةئية اليرا  القيام لسيدداع عي  ال ديايا السياسيية لتمية القرةيية 

 .يترسيخ مةادى  الديم را ية يدير السس ة التشريقية دل الحياة السياسية 
  

حصار عسم القراو ياعحتت  داف السيد حماد  ا  اعتحاد  يلم اهتماماح خاصاح لميديع ال ي
الصرييال لفسس ي  يع يد ليحل  ديرات خاصية لمهسيس اعتحياد  ميا اسيرم اعتحياد  ديل اصيدار 

عسىيالتيالل  2001ي 2000اعتحاد الةرلماال الديلل دل مؤتمر  ه ارتا يياغا ديغيي ديل عيام 
 . ،رارات تؤيد رد  الحصار ع  القراو يتدعم ال دية الفسس ياية 

 

د تير حماد  ةالدير اعيهاةل الح  تسقةي  الشيقةة السييدااية التيل تتييلم رئاسية اعتحياد  شاد ال ي
حالياح يةمي،ف  اعستاح احمد اةراهيم ال اهر رئيس الشقةة    رئيس اعتحياد    اليح  لقيب ديراح 

دل هحا  ةارزاح دل اعسراع ةق د الديرة الحالية لمهسس اعتحاد    ما اشاد ايداح ةالدير الح  لقة 
ايير اليدي  ةيشي ي    اعميي   اطسيتاحالمها  القامسي  دل م ر اعتحياد ةدمشيو   يديل م يدمترم 

 .القام لتتحاد دل هحا المها  
  

يحي  ميديع الترديد اعمري ل لسقيراو  يديس اليد تير حمياد  اسيتقداد القيراو لمهاةرية    
ةيي  اعدارة ال تمييية دييل اليعيييات  ييي  عييدياال ياحت يياره لحمسيية الترديييد اعهيييف الييح  ت يييم 

 . المتحدة اعمري ية يحسيفترا الصريياية 
 

شار الد تير حماد  ايداح ىليم ال يرار اليح  اتخيحه المهسيس اليي ال القرا،يل ةاعهمياع ةتسيييد  ي
،رار مهسس ،يادة الريرة ةترشيس السيد اليرئيس صيدام حسيي  لماصيب رئييس الهمريريية لفتيرة 

ال ييرار سيييف يقييرض عسييتفتا  شييقةل حسييب م تديييات الدسييتير    يا  هديييدة ميدييحاح     
اعسيتفتا  سيييتم ةحدييير ياسيي  ميي  شخصيييات اععيتم يالرفاديية يالمرتمييي  ةمقرديية الح ي يية دييل 

 . القالم 
 

يدل ختيام  سمتي  اعيرب اليد تير حمياد  عي  اطمي  ديل ا  ت يي  ديرة المهسيس مرميرة يغايية 
 . دت  م   هس  تر،م لمستيى القايا  الح  ااق 

 

 جلسات العمل والقرارات الصادرة عن الدورة
 

ةقد ااتريا  هسسية اعدتتياح ياصي  المهسيس هسسيات  التيل اسيتم  ديريا ىليم  سميات السيادة رؤسيا  
ي،ييد اعييرب الهمييي  عيي  رددييرم ال اميي  . الةرلمااييات يرؤسييا  اليديييد حييي  ميديييع الييديرة 

تادييدهم ةيالمي،ف اعمري يل المقياد  لتمية القرةيية لسترديدات اعمري ية الميهرية ىليم القيراو ي
 ميييا ادااييييا ةشيييدة الحيييرب اليحشيييية التيييل تشيييارا اسيييرائي  ديييد الشيييقب القرةيييل . ياعسيييتمية 

الفسس يال ياعرةيا ع  تدامارم الم سو مق  يي،يدرم صفاح ياحداح ىلم هااب الشيقةي  الشي ي ي  
 . دل    م  القراو يدسس ي  

 

.  ة صياغة ععداد الةيا  الختامل يمشريع ال يرار حيي  ميدييع  اليديرة رم ش   المهسس لها
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يع دت لهاة الصياغة اهتماعاح ااتخةت دي   السييد اليد تير شيا ر اسيقيد   رئييس لهاية الشيؤي  
القرةية يالخارهية دل مهسس الشقب السير   رئيساح    يالسيد زهير صادي،ة   عدي المهسس  

اح ياعدت مشريع الةييا  الختيامل يمشياري  ال يرارات التيل ستصيدر الي ال الفسس يال    م رر
ي،د عردت هحه المشياري  عسيم الهسسية الختاميية ليديرة المهسيس يتميت المياد ية . ع  الديرة 

 .ةاإلهماع عسيرا 
  

ي،د است ة  دخامة اليرئيس صيدام حسيي    رئييس همريريية القيراو  السيادة رؤسيا  الةرلماايات 
ي  الحدي  مقرم اليد  القرةيل اشار ي  دل اعما  ديرة مهسس اعتحاد يتايرؤسا  اليديد الم

 . الراه  يالترديدات الميهرة ىلم القراو ياليد  دل دسس ي  المحتسة
 

،رت الديرة تيهي  ةر،ية ىلم سيادة الرئيس صدام حسي   رئيس همريرية القراو   لتعراب  ي
و دل مياهرية التردييدات اعمري يية   ميا  ،يرت ع  تدام  الةرلماايي  القرب م  القراو الش ي

تيهي  رسالتي  ىلم    م  اعمي  القام لألمم المتحدة يرئييس مهسيس اعمي  اليديلل لستاةيي  ىليم 
مخا ر القديا  عسم القراو يم الةة اعمم المتحدة ةستخاح همي  اعهيرا ات لسهيم حلي  القيديا  

 . اد ةنرسا  هحه الرسائ  ي سف المهسس اعمااة القامة لتتح. ياي اد 
  

يديما يسل الاصيص ال امسة لس يرارات التيل اتخيحترا اليديرة الراايية ياعرةقيي  ال ارئية لمهسيس 
 :اعتحاد الةرلماال القرةل 

 

 القرار الصادر عن الدورة

 حول العراق وفلسطين

 

 

 مهسس اعتحاد الةرلماال القرةل

ياية اطخييرة لرهمية عدياايية شرسية تيزداد تصياعداح م تاقاح ةس  اطمية القرةيية تتقيرض ديل اآل -
شيارا ىسيرائي  ديد تيحدة   يتتهسم ةصيرة يادحة دل تزام  يتيراة  الحيرب اليحشيية التيل 

الشقب القرةل الفسس يال   ماح عامي    م  هسيتريا التحدييرات القسي رية يالسياسيية الراميية 
 .س لرييييا ميييي  الصييييحةىلييييم شيييي  عييييديا  عسييييم القييييراو الشيييي يو ةحهيييي  يحرائيييي  ع  سييييا

 

م تاقاح  يداح    هحه الرهمية القدياايية الشرسية تسيتردف اطمية القرةيية ديل يهيدهيا يع ييدترا  -
 :ىليييم  ديييل اليا،ييي يتريييدد  مييي  اليييدي  القرةيييية يسييييادترا يحيييديدها   يتريييدف    يمصييييرها

 

  ىهراض اعاتفادة الةاسسة لسشقب القرةل الفسس يال يىرغام  عسم التخسيل عي  تحريير
ى،امة ديلت  الي اية  ح   دل  رد  الموتصةة يع  ح ي،  الي اية الراةتة   يدل م دمترا 

 المست سة يعاصمترا ال دس الشريف   يتمرير المخ   اإلسرائيسل التيسقل  
 

    عز  القراو ع  محي   القرةل يتدميره يارب رريات  يتويير ا ام 

 

 ية إلرغامرما عسم السير دل المخ  ات ترديد سيرية يلةاا  يغيرهما م  الةسدا  القرة
الرامييية ىلييم رسييم خار يية هييسياسييية هديييدة لسما  يية تييؤم   اعسييرائيسية -اطمري ييية 

السي رة ال امسة لسيعيات المتحيدة عسيم ماياة  الياف  القرةيل   يتديم  إلسيرائي  مر يز 
 الصدارة دل الما  ة  

 

ااييات يالمهييالس القرةييية دييل هييحه ال ييريف مييدر اح المسييؤيلية ال يمييية التييل تتحمسرييا الةرلم -
الخ يرة   يياعياح لسخ يرة التل تش سرا الترديدات اطمري ية ةالحرب ديد القيراو عسيم اطمي  
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  .اعسييرائيسيةال يييمل القرةييل ةرمتيي    يالتييل تشيي   دييل الي،ييت افسيي  خدميية  ةيييرة لسمصييالس 
 

و ةال ديية الفسسي ياية ياليدي  ديل مؤ داح ،رار ال مية القرةيية اطخييرة ديل ةييريت ديميا يتقسي -
القراو   يمؤ داح  يداح مسؤيلية الح يمات القرةية عسم الصقيد ال ييمل   ع سييما ديميا يتقسيو 
ةتح يو مصالحة عرةية هادة تقيد لستدام  القرةل لحمت    ييدي  اسيتراتيهية ،يميية لصييااة 

 سييتردف الةسييدا  القرةييية  اديية  اطميي  ال يييمل القرةييل دييل مياهريية التحييديات يالترديييدات التييل ت
 

مسييتح راح ميريياو اطمييم المتحييدة   يمةييادا ال ييااي  الييديلل المتقس يية ةالقت،ييات ةييي  الييدي     -
 1794لقيام  3314يتقريف الهمقية القامة لألمم المتحدة لسقديا  المتدم  دل ،رارها المر،م 

دة اععتةييار ليدير اطمييم المتحييدة   يمةيادا اإلعييت  القيالمل لح يييو اإلاسيا    يداعييياح ىلييم ىعيا
 يهيئاترا دل القت،ات ةي  الدي   

 

ما س اح م  اإليما  الراسخ ةيحدة الردف يالمصير يالمصالس المشتر ة لهمي  الةسدا  القرةية  -
  يحتمية القم  عسم تيحيد صفيف اطمة القرةية يهمي   سمتريا عسيم  سياس التقياي  يالت يادؤ 

 يدييييييييريرة الييييييييدداع عيييييييي  ،ديييييييياياها ال يمييييييييية يم دسيييييييياترا  ياعحتييييييييرام المتةيييييييياد    
 

عدتيياح اعاتةيياه ىلييم التحييديات الخ يييرة الااتهيية عيي  اخييتت  ميييازي  ال يييى الديلييية   يةييريز  -
 يياهرة ال  ييب الياحييد الييح  يحيياي  دييرض هيماتيي  عسييم م ييدرات القييالم   يشييييع اعات ائييية 

الديلية يت ةي اترا يال رارات الصادرة عي   يازدياهية المقايير دل التقام  م  مةادا الشرعية
 هيئاترا  

 

مايهيياح ةييس  الحييرب اليحشييية التييل تشييارا ح يميية شيياري  دييد الشييقب القرةييل الفسسيي يال  -
يتداعيات اعحتت  لألرادل الفسس ياية   يالتحدييرات اطمري يية لشي  عيديا  عسيم القيراو 

ياعسيت رار ديريا يديل القيالم يتيؤد  ىليم تردد ةتفهير الما  ة ةرمتريا يزعزعية السيسم ياطمي  
 ي،يع  يار  ىاسااية خ يرة  

 

مقتةراح    التردييدات يالتحدييرات اطمري يية لشي  حيرب عسيم القيراو ةريدف توييير ا امي   -
اطمم المتحدة يمةادا ال ااي  الديلل يلح يو الشقيب ديل ت ريير  ةاح لشرعختش   ااترا اح صار

خ يرة دل القت،ات الديليية تسويل دير اطميم المتحيدة يتقييد القيالم مصيرها    ما تقتةر ساة ة 
 ىلم شريقة الواب  

 

مؤ داح همي  ال رارات الصادرة ع  مهالس اعتحاد يمؤتمرات  الساة ة ةخصيص اليد  دل  -
 القراو يال دية الفسس ياية 

 

 :ي رر ما يسل 
 

 :حول الوضع في العراق  -أوالً 

 

شييقةاح  م  الم سييو لسةرلمااييات يالمهييالس القرةييية ميي  القييراو الشيي يو  يؤ ييد المهسييس التدييا. 1
ييشدد عسم دريرة الدداع ع  يحدة القراو  رداح يشقةاح   يحماية است تل  يسيادت   ي،يادة   

 .الي ايييية   ميييا يؤ يييد رددييي  ل ييي   شييي ا  التيييدخ  اإل،سيميييل ياليييديلل ديييل شيييؤيا  الداخسيييية 
 

اسيتا اره الشيديد لستردييدات ياعسيتقدادات اطمري يية الراميية يقس  المهسس رددي  الم سيو ي. 2
حرب دد القراو   استااداح ىلم حه  يحرائ  ع  ساس لريا   ييقتةير    عيديا  عسيم الىلم ش  
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  يخر،ياح القراو عدياااح عسم اطمة القرةية همقا    يترديداح لألم  ال يمل لهمي  الدي  القرةيية 
 . حدة يال ااي  الديلل دادحاح لميراو اعمم المت

 

 

ي الب ةنلوا  ماا و  ي الب مهسس اطم  ةرد  الحصار ع  القراو ديراح يةت شري     ما .3
الح يير الهييي  شييمالل يهايييةل القييراو ةاعتةييار هييحا الح يير ع يسييتاد ىلييم    ،ييرار ميي  اطمييم 

 .تراةيييييية المتحيييييدة   ييشييييي   اات اصييييياح مييييي  السييييييادة الي ايييييية يتردييييييداح ليحيييييدة القيييييراو ال
 

يدعي الح يمات القرةية ىلم ىعت  استا ارها يشهةرا ط  عديا  عسم القراو م   ية هرة . 4
يىلم تس يد رددرا استخدام  راديرا مميراح يمقةيراح يما س ياح لشي  عيديا  عسيم القيراو      اات
 .الش يو 

 

يىاريا  مقااياة ي الب الح يمات القرةية ةالقم  عسم ردي  الحصيار المفيريض عسيم القيراو . 5
شييقة    يمييؤازرة الهريييد الدةسيماسييية التييل ي يييم ةرييا القييراو ى،سيمييياح يديلييياح لت ييييو اعترامييات 

 .حييييييرب دييييييده الال الميييييية التييييييل تسييييييتردد  يىحةييييييا  اعسييييييتقدادات الرامييييييية ىلييييييم شيييييي  
 

 .يحيل المهسس ميا،ف اإلهماع القرةية المتداماة م  القراو يالراددية ط  عيديا  عسيي  . 6

 

يحيل الميا،ف الشهاعة المستا رة لسقديا  عسيم القيراو التيل  عرةيت عاريا القدييد مي  دي  . 9
القييالم   ةمييا ديرييا   ررييية الييدي  دائميية القديييية دييل مهسييس اطميي  الييديلل  يال رييير ميي  الييدي  

  ةاإلدييادة ىلييم ال رييير ميي  الةرلمااييات اطخييرى دييل آسيييا يىدري يييا ي مري ييا التتياييية ي يرةييا 
 . مات يهيئات المهتم  المدال دل مختسف  احا  القالم يالما
  

يدعي المهتم  الديلل   ح يمات يةرلماايات يما ميات   ىليم تديادر الهرييد ديل مقاردية . 8
القييديا  عسييم القييراو   يالدييو  ة يي  اليسييائ  المم ايية لي،ييف التحدييير لسقييديا  يمايي  ي،يييع 

 .ىاسيييااية خ ييييرة ديييل الما  ييية حيييرب ميييدمرة يصيييقب اليييت ر  ةاتائهريييا   يتهايييب  اررييية 
 

ةي  القراو ياطمم المتحدة   ييرم  مةادرة القيراو دعيية يدات ايؤ د الدعية ىلم عيدة المف. 7
رئيس يخةرا  لهاة المرا،ةي  الديليي  لزيارة القراو يىهيرا  محادريات دايية تسيتردف التيصي  

 .زاع ةميهيييييييييييييب ،يييييييييييييرارات مهسيييييييييييييس اطمييييييييييييي  ـايييييييييييييسىليييييييييييييم حييييييييييييي  شيييييييييييييام  ل
 

مهسس الشييخ يمهسس الايياب ديل  لدعية المهسس الي ال القرا،ل ل   م  رئيسيرحب ة. 10
مي  مي  يختياريهم مي  الخةيرا  لزييارة  المهسسيي  ال ياورس اطمري ل إلرسا  يدد م   عدا 

 . سيييييييسحة اليييييييدمار الشيييييييام   يالتس يييييييد مييييييي  عيييييييدم يهييييييييد القيييييييراو لمقردييييييية الح ي ييييييية 
 

راو عسيم احتيرام اسيت ت  يسييادة ي مي  ديلية تس يد همريريية القيل ارتياح  المهسس يسه . 11
ييقتةر هحا التس يد ىسراماح ةاا ح دل خسو  هيا   يدما  ستمة ييحدة  راديرا   الش يو ال ييت

 . ا رر ىيهاةية لسمصالحة ةي  الةسدي  الش ي ي 
 

تيل ال 689مي  ال يرار  14م   سسحة اليدمار الشيام     ة ياح لسف يرة   ي الب ةتهريد ىسرائي. 12
تيياص عسييم ىخييت  ما  يية الشييرو اطيسيي  ميي  تسيي  اطسييسحة   ييؤ ييد عسييم ردديي   اعات ائييية 

 . ياعزدياهية دل تافيح ،رارات مهسس اطم 
 

يدعي ىلم اسيتاراض الهمياهير القرةيية ي تئقريا المااديسة يمؤتمراتريا ال يميية ي حزاةريا  .13
اليدعم لسقيراو يالتديام  مقي  ة ي  اشي ا  يا اةاترا يهيئات المهتم  المدال  لت يديم المزييد مي  
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التقةير يالدو  يالقمي  عسيم تقةئية الير   القيام القيالمل يمرا يز ال يرار إلحةيا  التحدييرات 
يالستم المااهدة   اطمري ية القديااية دد القراو  يالتاسيو دل حل  م     ،يى الخير يالقد

 . لسقديا  يالريماة 
 

عتحاد ي مااتي  القامية ةتا ييم زييارات عاهسية ليدييد ةرلماايية ي رر المهسس ت سيف رئاسة ا .14
عرةية لتتصا  ةالةرلما  اطيرةل يةقض الةرلمااات اطخرى   ةما ديرا ال ياورس اطمري ل   

 .لةح  ميديع الترديدات اطمري ية دد القراو
  

دي  القرةيية   يمهسيس يدعي اطمااة القامة لتتحاد ىلم ىةتغ الةيا  الختامل ىليم هامقية الي .15
اطم  الديلل    ياعتحاد الةرلماال الديلل   ياعتحادات الةرلماايية اإل،سيميية   يىليم ال يياورس 
اطمري ل   يمهسس القميم الةري اال   يمهسس الديما الريسل   يالهمقية الي اية الفراسية   

شقةية يالمرايية ديل اليي   يمهسس اياب الشقب الصيال  يىلم همي  المؤتمرات ياعتحادات ال
 . القرةل يالقالم اإلستمل يدل المرهر 

 

 

 :حول فلسطين  -ثانياً 
 

يقرب المهسس عي  ،س ي  الشيديد ىزا  اليدي  ةيالط الخ ييرة اليح  يقيشي  الشيقب الفسسي يال . 1
 هرا  الحرب التدميرية المةرمهة يالشامسة التل تشارا عسي  ،يات اعحتت  اإلسيرائيسية   ييقسي 
ع  ىداات  ياستا اره الشديدي  لرحه الحرب التل تستخدم ديرا ىسرائي  همي   اياع اطسسحة ةويية 

يىخمياد هيحية م ايمية اعحيتت  ديل افييس  ةاائي    ىليم    يتصفية ااتفاديت    تدمير مؤسسات  
 يى،اميية  ياععت ييا    يهييدم المايياز      هااييب اسييتمرارها دييل سياسيية اعسييتي ا  ياعغتييياعت

يتييدمير الةاييية التحتييية دييل اطرادييل الفسسيي ياية المحتسيية يىح ييام الحصييار   الماييا و القازليية 
يي  المهسييس ىسييرائي  المسييؤيلية ال امسيية عيي  . الهميياعل  اع،تصيياد  ياإلةقيياد يالترهييير  ييحمح

عدياارا يممارساترا اليحشية عسم الشقب الفسس يال يسس ت  الي اية   يما ياهم عي  حلي  مي  
خسيائر ةشيرية يا،تصيادية   ييقتةير حلي  القيديا  خر،ياح داديحاح لس يااي  اليديلل يلهميي  دمار ي

 . اطعراف يالمياريو الديلية 
 

ييهيي  تحييية اعتييزاز يى ةييار ىلييم صييميد الشييقب الفسسيي يال يااتفادييت  الةاسييسة  ييسييتم ر . 2
ل امسيية لادييا  الرحميية عسييم شييردا  اعاتفاديية اطةييرار  ييقييرب عيي  تسييييده الم سييو يمسيياادت  ا

يخياره دل مياصسة م ايمية اعحيتت   ي،يادت  الشرعية الماتخةة يسس ت  الي اية شقب دسس ي 
يالتصد  إلرهاب الديلة  يدل مياهرة ال م  يالقديا  اإلسيرائيسيي  دداعياح عي  ح ي،ي  الي ايية 

ة المسيت سة   المشيريعة  ةميا ديريا حيو التهئيي  ديل القييدة يالتقيييض يى،امية الديلية الفسسي ياي
يعاصيمترا ال يدس الشييريف  عسيم التيراب الييي ال الفسسي يال يالسييادة الفسسيي ياية عسيم الحييرم 
الشييريف   ة يياح لس ييرارات الصييادرة عيي  الهمقييية القاميية لألمييم المتحييدة يمهسييس اطميي  الييديلل 

 . 498  338  242   174   181عسيما ال رارات 
 

إلسرائيسل ةاعت ا  الةرلماايي  الماادسي  مريا  الةرغيرل يادد المهسس ة يام ،يات اعحتت  ا.3
يعةييد الييرحيم مسيييح   ييقتةيير ا  حليي  اععت ييا  التقسييفل مؤشيير عسييم مييدى اسييترتار ح يميية 
اعحتت  ة   المةادا الديم را ية ياح ام الشرعية الديلية   ييدعي هميي  ةرلماايات القيالم ىليم 

الةرلمياايي  اإلاسيااية يلحصيااترم الةرلماايية   يىليم القمي  التاديد ةحل  اعاترا  الفادس لح يو 
 . عسيييييييييييييييم ى يييييييييييييييتو سيييييييييييييييراحرما يهميييييييييييييييي  المقت سيييييييييييييييي  ةيييييييييييييييدي  تيييييييييييييييسخير 

 

الب المهسس الح يمات يالما مات القرةية  ادة ةت ديم     ش ا  الدعم الماد  يالمقاي  ي . 4
اح هميي  اإلهيرا ات التيل ل فاح الشقب الفسس يال يم ايمت  الةاسسة لتحتت  اإلسرائيسل   ياتخ
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  م  شسارا دعم اع،تصاد الفسس يال يةايت  التحتية لترةيت صميد الشقب الفسس يال عسم  رد  
 .الفسس ياية م  ميا ايرا  اطرادل ىدراغالراددة ىلم  اإلسرائيسيةالةرام   يىدشا 

  

م التل  ،رترا ،مة ةيريت يؤ د المهسس مهدداح ترحية  يت ديره ال ةيري  لسمةادرة القرةية لسست. 5
  ييقس  عي  تسيييده ال امي  لريا   يييدعي اليدي  القرةيية  2002مارس  -القرةية دل  ياخر آحار 

ىلييم القميي  عسييم  سييب التسييييد الييديلل ياإل،سيمييل لرييحه المةييادرة المتيازايية يالمتف يية ميي  ،ييرارات 
  المسيتهدات التيل شيردترا   يمياإلسيرائيسل  -القرةيل   الشرعية الديلية حات الصيسة ةالصيراع 

 .الما  ة دل اآلياة اطخيرة 
 

ي الب المهسس اطمم المتحدة   يع سيما مهسس اطم  الديلل يسائر ح يمات القيالم  ةندااية . 6
هميقيياح ىلييم اتخيياح   ييييدعيها    الحييرب اليحشييية التييل تشييارا ىسييرائي  دييد الشييقب الفسسيي يال

سييم الفييير يتييسمي  ر،اةيية يحماييية ديليتييي  لسشييقب اإلهييرا ات الدييريرية لي،ييف تسيي  الحييرب ع
 .الفسس يال 

 

يدي  المهسس اعاحياز اطمري ل الم سو ىلم ىسرائي  يالتفسييرات اطمري يية يحييدة الهاايب . 9
لح ي يية اطيديياع دييل الشييرو اطيسيي   عسيييما تهاهيي  اإلدارة اطمري ييية لح ي يية    اعحييتت  

اسل لسصراع دل الما  ة   ميا يسيتا ر ة ي  شيدة محيايعت اإلسرائيسل لفسس ي  هي السةب اطس
اإلدارة اطمري ية تحيي  حرةرا دد اإلرهاب ع   هدادرا يتي يفرا لخدمة اعحتت  اإلسيرائيسل 
يىرهاب الديلة الح  تمارس  ىسرائي  ديل اطراديل الفسسي ياية المحتسية   يخس ريا المتقميد ةيي  

ياترام اإلسيتم  يمة اعحتت  ةهمي  اطش ا  المتاحة  اإلرهاب يالحو الشرعل لسشقيب دل م ا
ييدي   حل  ىدراهرا لتا يمات الم ايمة دم  ،يائم اإلرهاب ةالتشهي  عسم ممارسة اإلرهاب   

  ياتةاعرا لسسياسة اعات ائية يالمقايير المزديهة دل تافيح ال رارات الصادرة ع  اطميم المتحيدة 
 .حييييييييييييييييييييييييييييييي  الصييييييييييييييييييييييييييييييراع دييييييييييييييييييييييييييييييل الشييييييييييييييييييييييييييييييرو اطيسيييييييييييييييييييييييييييييي  

 

يدي  المهسس الترديدات التل ت س را ىسرائي  دد  ي  مي  سييرية يلةايا    ي يؤ يد تدياما  . 8
   1967( يياييي)مقرما دل استقادة  راديرما المحتسة دل الهيع  حتم خ  الراة  م  حزييرا  

السةاااييية  ي يقتةيير    اعتييدا  عسيرمييا اعتييدا  عسييم اطميية  يتييت   فيير شيييةا ي دييل مييزارع شييةقا
 .يي الييييييب ةيييييين تو سييييييراح اطسييييييرى السةايييييياايي  دييييييل السييييييهي  اعسييييييرائيسية . قرةييييييية ال
 

يؤ د المهسس دريرة القم  الهاد لتفقي  التدام  القرةل ةاعتةاره ال اعدة اطساسية التل ع . 7
غاييم عارييا لتقزيييز ،ييدرات الييدي  القرةييية ياليسيييسة الفقاليية لتيحيييد  ا،اترييا يىم اااترييا يحماييية 

 .لداخسل يتقزيز م ااترا الديليةاست رارها ا
 

يدعي الح يميات القرةيية ىليم ىي ياف خ ييات الت ةيي  مي  ىسيرائي  ي ىي ياف هميي   شي ا  . 10
التقام  ياعتصا  مقرا ياعلتزام ةسح ام الم ا قة القرةية إلسرائي  حتم تي،ف حرةريا الرمهيية 

المحتسية يتقسي  التزامرييا  ديد الشيقب القرةيل الفسسي يال يتاسيحب مي  سيائر اطراديل القرةيية
 .ة رارات الشرعية الديلية 

 

يدعي رئاسية اعتحياد الةرلمياال القرةيل ىليم اإلسيراع ةتافييح ،يرار الميؤتمر القاشير اطخيير . 11
يال ادييل ةنرسيا  يديييد ةرلمااييية عرةييية ىلييم ةقييض ( 2002/دةراييير-شييةا / الخر يييم )لتتحياد 

و اطيس  يخ يرة الحيرب التيل تشيارا ىسيرائي  عياصم القالم لشرح ح ي ة اطيداع دل الشر
 .ديييييد الشيييييقب القرةيييييل الفسسييييي يال عسيييييم اطمييييي  يالسيييييتم ديييييل الما  ييييية يديييييل القيييييالم
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