
 

 

 

  

  

  

 

 

 تقرير عن أعمال
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 لسابعةتقرير عن أعمال الدورة ا
 للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب

 (21/12/2010)عمان 
 

يف العاصمة األردنية عمان اجتماعات  تعقد 2010يف احلادي والعشرين من كانون األول )ديسمرب( 
الوطين برئاسة معايل األخ سليم الزعنون ـ رئيس اجمللس  ،الدورة السابعة للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب

رئيس  ،ومشاركة دولة السيد فيصل الفايز ،رئيس اللجنة التنفيذية ،رئيس االحتــاد الربملانـي العربــي ،الفلسطيين
 .جملس النواب األردين يف جلسة افتتاح أعمال اللجنة

 
ملاين شارك يف اجتماع الدورة السابعة للجنة التنفيذية ممثلو الشعب الربملانية األعضاء يف االحتاد الرب 

اجلمهورية  ،مملكة البحرين ،دولة اإلمارات العربية املتحدة ،األردنية اهلامشية اململكة :العريب يف البلدان التالية
اجلمهورية العربية  ،مجهورية السودان ،التونسية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اململكة العربية السعودية

مجهورية  ،اجلمهورية اللبنانية ،دولة الكويت ،دولة قطر ،دولة فلسطني ،ة العراقمجهوري ،سلطنة ُعمان ،السورية
 .اململكة املغربية ،مصر العربية
 

 :جلسة االفتتاح -أوالا 
  

رئيس االحتاد  ،رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين ،حتدث يف جلسة االفتتاح معايل األخ سليم الزعنون
 ،وقدم التهنئة لدولة السيد فيصل الفايز ،الذي رحب باملشاركني يف الدورة ،يذيةرئيس اللجنة التنف ،الربملاين العريب

السيد  تناولو  ،عية اليت ناهلا يف انتخابه رئيساا جمللس النواب األردينامجإلرئيس جملس النواب األردين على الثقة ا
من جانب احلكومة اإلسرائيلية لزعنون الوضع السياسي يف املنطقة مديناا املخططات الصهيونية لتهويد القدس ا

 .الدولية اليت متعن يف حتدي الشرعية
 

القيادة الفلسطينية قد جتاوبت مع اجلهود العربية والدولية ودخلت يف مفاوضات مباشرة أن وأشار إىل 
 أحناءولكنها اضطرت إىل وقف تلك املفاوضات بسبب متابعة إسرائيل لبناء املستوطنات يف مجيع  ،إسرائيل عم
األمريكي على موقف الرئيس أوباما  وأعرب عن األسف النقالب الكونغرس ،ومواصلة احلصار على غزةلسطني ف

وجنح الكونغرس يف إصدار قرار يلزم اإلدارة األمريكية باستخدام حق  ،ه يف القاهرة حول حل الدولتنيقلطأالذي 
 .مسألة االعرتاف بدولة فلسطني هعليالنقض ضد أي موقف اجيايب يتخذه جملس األمن الدويل إذا ما طرحت 

  ،ا اليت أعلنت عزمها على االعرتاف بالدولة الفلسطينيةيوبوليف واألرجنتنيوحيا الرئيس الزعنون الربازيل 
كما   ،العدو يستفيد من االنقسام يف الصف الفلسطيين ودعا إىل ضرورة وضع حد هلذا االنقسام أنكما أكد 

 دمي كل أشكال املساعدة إلقامة الدولة الفلسطينية.حث مجيع الدول العربية على تق



 
رئيس جملس النواب األردين الذي رحب  ،واستمع أعضاء اللجنة إىل كلمة دولة السيد فيصل الفايز

ته إلصدار جملة خاصة لالحتاد تعىن بالشؤون ياوأعرب السيد الفايز عن متن .باملشاركني ومتىن هلم النجاح
كما نوه بإنشاء مركز للتدريب الربملاين آلن   ،لعقد مؤمتر برملاين حول تفعيل دور املرأةو  ،والدراسات الربملانية

وأكد السيد الفايز أمهية احلوار الربملاين األفريقي العريب وضرورته بالنسبة  ،لتدريب عنصر هام يف عمل الربملاناتا
وصل ممثلو الربملانات العربية إىل موقف موحد يت نأكما أعرب عن األمل يف   ،ـ العربية األفريقيةملستقبل العالقات 

 .من قضايا تطوير االحتاد الربملاين الدويل
 
األمني العام لالحتاد الربملاين العريب قد ألقى كلمة يف بداية جلسة  ،ان السيد نور الدين بوشكوجكو 

التهنئة على له وقدم  ،ردينرئيس جملس النواب األ ،االفتتاح رحب يف مستهلها مبشاركة دولة األستاذ فيصل الفايز
من ما مييز عمل هذه الدورة  أنالسيد بوشكوج إىل  روأشا .الثقة الغالية اليت ناهلا من قبل مجيع أعضاء اجمللس

وهي احملطة األساسية  ،من جهة ،السادسة للجنةدورات اللجنة التنفيذية أهنا تشكل حمطةا ملتابعة مقررات الدورة 
ا هيئات االحتاد للمؤمتر السابع عشر لالحتاد الذي سيعقد يف العاصمة القطرية ـ الدوحة يف التحضريية اليت تقوم هب

 .2010مطلع شهر شباط ـ فرباير ـ 
 

 :جدول األعمال -ثانياا 
 

يف بداية أعمال الدورة السابعة وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع جدول األعمال املقرتح عليها من 
 :العامة والذي تضمن البنود اآلتيةرئاسة االحتاد وأمانته 

 
 .إقرار جدول األعمال ـ 1
 .الوضع اإلداري يف األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب ـ 2
 :النشاط اإلعالمي لالحتاد ـ 3

 .النشرة اجلديدة أ ـ 
 .التحضري إلصدار العدد األول من اجمللة النصف سنوية ب ـ 

 
 :لالحتاد األنشطة الدولية واإلقليمية ـ 4
 
 :االحتاد الربملاين الدويل أ ـ
 
 .املؤمتر الثالث لرؤساء برملانات العامل ـ
 .2015ـ  2010مشروع اخلطة اإلسرتاتيجية لالحتاد  ـ



 اجتماع اخلرباء العرب لدراسة مشروع اخلطة وحتديد املوقف العريب منها: ـ
 

 :العالقة مع االحتاد الربملاين اإلفريقي ب ـ
 
 .نة املتابعة للمؤمتر الربملاين اإلفريقي ـ العريباجتماع جل ـ
يف أحدى   2011عام يقي ـ العريب الثالث عشر خالل التحضري للمؤمتر الربملاين اإلفر   ـ

 .البلدان العربية ـ حتديد املكان واملوعد
 .التنسيق حول املوقف من اخلطة اإلسرتاتيجية لالحتاد الربملاين الدويل ـ

 
 شارك فيها االحتاد منذ الدورة السادسة للجنة التنفيذية األنشطة اليتج ـ 

 
 :التحضري للمؤمتر الدوري السابع عشر لالحتاد الربملاين العريب ـ 5
 

 .حتديد موعد املؤمتر بالتنسيق مع الشعبة القطرية الشقيقة أ ـ
 

 :مشروع جدول أعمال املؤمتر ب ـ
 

لربملاين العريب على أن من صالحيات اللجنة /أ من النظام الداخلي لالحتاد ا5تنص املادة   “
أن يناقش املؤمتر السابع  ،وتقرتح األمانة العامة لالحتاد ”.التنفيذية وضع جدول أعمال املؤمتر

عادة رئيس االحتاد علماا أن املشروع قد حظي مبوافقة س ،عشر مشروع جدول األعمال التايل
 :بعد عرضه عليه

 
 ئيس، نائب الرئيس، أمني السر(. انتخاب مكتب املؤمتر )الر 1
 . إقرار جدول األعمال 2
 .. تقرير رئيس االحتاد عن نشاطه ونشاط اللجنة التنفيذية منذ املؤمتر السادس عشر3
 .حول أوضاع االحتاد وأنشطته منذ املؤمتر السادس عشر. تقرير األمني العام 4
 . انتقال الرئاسة 5
ورؤساء الوفود حول الوضع العريب الراهن ودور الربملانيني العرب . مداخالت السادة رؤساء الربملانات 6

 يف استعادة التضامن العريب وتعزيزه وضمان االستقرار الداخلي جلميع البلدان العربية 
 .. تعزيز الدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان ودورمها يف عملية التنمية املستدامة يف الوطن العريب7
 لالحتاد  قليميواإل. النشاط الدويل 8
  :. اجتماعات اللجان الدائمة يف االحتاد9



   جلنة الشؤون السياسية والعالقات الربملانية 
   جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
   جلنة شؤون املرأة والطفولة 

  2011. خطة عمل االحتاد لعام 10
  :. الشؤون املالية11

  2010أ. احلساب اخلتامي لعام  
 2011انية االحتاد لعام ب. ميز  
 2012ج. تقديرات أولية حول ميزانية عام  

 . املقر اجلديد لالحتاد 12
 . تعيني األمني العام 13
 . ما يستجد من أعمال 14
 

 .حتضري التقارير واملذكرات حول بنود جدول األعمال  ـج 
 
 .املؤمتر بصفة مراقب ال اقرتاح قائمة املنظمات اإلقليمية والدولية اليت ستدعي حلضور أعم  د ـ

 
 :املؤمتر الربملاين العريب حول تفعيل دور املرأة ـ 6

 مؤمتر تونس حول "املرأة العربية يف الربملان"
 
 املركز اإلقليمي للتدريب والدراسات القانونية ـ 7
 
 2011جائزة التميز الربملاين العريب لعام  ـ  8
 
 االجتماع القادم للجنة التنفيذية ـ 9
 
 
 :املناقشات والقرارات -جلسات العمل -لثاا ثا
 

بعد إقرار جدول األعمال استعرض أعضاء اللجنة املذكرة املقدمة من األمانة العامة لالحتاد الربملاين 
 وخلصت ،ودارت مناقشات مستفيضة ومسؤولة حول خمتلف القضايا املطروحة ،العريب االقرتاحات الواردة فيها

 :ارات التاليةاملناقشات إىل اختاذ القر 
 



 :الوضع اإلداري يف األمانة العامة لالحتاد (1
 

 املرشح السوري ملنصب األمني  ،وافقت اللجنة على تأجيل البت مبوضوع تعيني السيد حممد خضور
نظراا لعدم متكنه من احلضور ملقابلة اللجنة املصغرة  ،إىل اجتماعها القادم يف الدوحة ،العام املساعد
 .املكلفة بذلك

 زيادة بوضح األمني العام أن األمانة العامة بصدد اقرتاح أ ،بالنسبة الرتشيحات إىل املناصب األخرى
 .شواغرج ترشيحات جديدة هلذه الا ملموسة على رواتب موظفي الدرجة األوىل يف االحتاد واستدر 

 قاا لألنظمةوافقت اللجنة على تكليف األمني العام بتعيني املوظفني من الدرجات األدىن، وف. 
  أخذت اللجنة علماا بقرب انتهاء مدة األمني العام لالحتاد الربملاين العريب وبالكتاب الذي أرسله السيد

رئيس جملس النواب املغريب للسادة رؤساء اجملالس لدعم إعادة انتخاب األمني العام احلايل لفرتة ثانيٍة 
. ادة رؤساء اجملالس هلذا االقرتاحة على مساندة السوفقاا مليثاق االحتاد وأنظمته وأطلع أعضاء اللجن

لعام جبدية خالل الفرتات ، منوهةا باألعمال اليت قام هبا األمني اهذا االجتاهباإلمجاع وباركت اللجنة 
  .السابقة

 
 :النشاط اإلعالمي لالحتاد (2

 
  ربية" بدالا من آفاق برملانيةسنوية ليصبح "آفاق برملانية عالوافقت اللجنة على تغيري اسم اجمللة نصف،  

وأن تعمل  ،كما وافقت على أن تتضمن مواد اجمللة تعريفا عن األنظمة الداخلية للربملانات العربية
تضمن مجيع األنظمة الداخلية للربملانات واجملالس العربية ضرورة أن ب اسإصدار كر على األمانة العامة 
 .لربملانيني العرب يف املنظمات اإلقليمية والدوليةد املواقف اإلعالمية لحيهتتم اجمللة يف تو 

 واالستفادة  ،ضرورة متابعة حتسني املوقع االلكرتوين لالحتاد ودراسة إمكانية نشر مواده باللغات األجنبية
 .من جتربة االحتاد الربملاين الدويل يف هذا اجملال

 
 :األنشطة الدولية واإلقليمية لالحتاد (3
 

 :ملاين الدويلاالحتاد الرب  أ ـ 
 

  وافقت اللجنة على التقرير الصادر عن اجتماع اخلرباء الربملانيني والقانونيني العرب حول اخلطة
( وكلفت رئاسة االحتاد بنقل هذا املوقف 2015ـ  2010) لتطوير االحتاد الربملاين الدويل اإلسرتاتيجية

 .إىل رئاسة االحتاد الربملاين الدويل
  
 :ـ العريب اإلفريقيربملاين املؤمتر الب ـ  



 
  األعضاء لتحديد مكان وموعد اجتماع   شعبلاالعامة اتصاالهتا مع  األمانةوافقت اللجنة على أن تتابع

 .2011واملؤمتر الربملاين اإلفريقي العريب الثالث عشر خالل عام  ةكل من جلنة املتابعة اإلفريقية ـ العربي
  ـ اإلفريقي وضرورة االهتمام بتعزيز العالقات العربية ـ اإلفريقية يف  يبأكدت اللجنة أمهية التعاون العر

 .خمتلف اجملاالت
  كذلك وافقت اللجنة على ضرورة التنسيق مع االحتاد الربملاين اإلفريقي فيما يتعلق بتوحيد املواقف من

 .لتطوير االحتاد الربملاين الدويل اإلسرتاتيجيةاخلطة 
 

 :سابع عشر لالحتاد الربملاين العريبالتحضري للمؤمتر ال (4
 

 ر ــال املؤمتــا أعمـــر و جمللس الشورى القطري على استضافتهـــة قطـــر لدولـــه الشكــررت اللجنة توجيــق
 .2/2011/ 8ـ  6ع عشر لالحتاد يف الفرتة من ـــالساب

 مانة العامة لالحتادوافقت اللجنة على مشروع جدول أعمال املؤمتر كما ورد يف مذكرة األ. 
  وافقت اللجنة على قائمة املنظمات املدعوة حلضور أعمال املؤمتر بصفة مراقب بعد إجراء تعديالٍت

 :عليها
 

 ـ جامعة الدول العربية 
 ـ الربملاين العريب

  ـ احتاد املغرب العريب
 ـ جملس الشورى الحتاد املغريب العريب 

 ةـ جملس التعاون لدول اخلليج العربي
 جمللس التعاون لدول اخلليج العربية  األعلىـ مكتب شؤون اهليئة االستشارية للمجلس 

 ـ احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي 
 طة األمناء العامني للربملانات العربية بـ را

 ـ االحتاد الربملاين الدويل 
 ـ االحتاد الربملاين اإلفريقي 

  (الواليات املتحدة األمريكية NCSL)شرعي الوالياتـ املؤمتر الوطين مل
  اإلمنائيـ برنامج األمم املتحدة 

 .يف إفريقيا والعامل العريب واجملالس املماثلةوخ يـ رابطة جمالس الش
  

 القضايا املتعلقة بشؤون املرأة: (5
 



 :ملرأةشؤون ا جلنة -أ
مع جملس النواب اللبناين ورئيسة جلنة شؤون املرأة والطفولة يف وافقت اللجنة على متابعة األمانة العامة اتصاالهتا 

 .لجنة حتضريية للبث جبميع القضايا التنظيمية املتعلقة باملؤمترالاالحتاد الربملاين العريب لتشكيل 
  
 :مؤمتر تونس حول "املرأة العربية يف الربملان"  -ب

كة بصورة فعالة يف أعمال هذا املؤمتر الذي سيعقد يف املشار على وافقت اللجنة على حث الربملانات العربية 
 .إجناحه( واإلسهام يف 26/1/2011ـ  24تونس )

 
 :لتدريب الربملاين والدراسات القانونيةلاملركز اإلقليمي  (6

 
  لتدريب الربملاين والدراسات ليف جمال إنشاء املركز اإلقليمي  أجنزتوافقت اللجنة على اخلطوات اليت

 .ة يف العاصمة اللبنانيةالقانوني
  وافقت اللجنة أيضاا على أن تلحظ ميزانية االحتاد للعام القادم دعماا مالياا هلذا املركز من خالل

 .مسامهات الشعب األعضاء
  

 :2011جائزة التميز الربملاين العريب لعام  (7
 

تتمكن من تقدمي اقرتاحاهتا  نظراا ألن األمانة العامة مل 2011وافقت اللجنة على حجب اجلائزة لعام 
الداخلية يف وأكدت اللجنة ضرورة مراعاة أحكام الالئحة  ،بشروط تشكيل جلنة اجلائزةوااللتزام 
  .املستقبل

  
 :االجتماع القادم للجنة التنفيذية (8

 أوضح األمني العام لالحتاد أنه انطالقاا من ظروف انعقاد املؤمتر السابع عشر لالحتاد، 
تفاق مع األخوة يف جملس الشورى القطري على عقد االجتماع القادم للجنة فقد مت اال

 .يف العاصمة القطرية ـ الدوحة 6/2/2011التنفيذية لالحتاد يوم 
 ووافقت اللجنة على هذا املوعد. 

  
 :قضايا أخرى اثريت يف االجتماع من خارج جدول األعمال (9

 
 حول املقر اجلديد لالحتاد: 

اء اللجنة إعطاء توضيحات حول ما استجد يف موضوع بناء املقر اجلديد لالحتاد طلب أحد أعض
وقد أوضح سعادة رئيس االحتاد األخ سليم الزعنون أنه خالل اجتماع الرؤساء يف املؤمتر السادس عشر  .بدمشق



إىل مؤمتر  ،االحتادباسم رئيس  ،لالحتاد الذي عقد يف القاهرة يف أوائل هذا العام مت االتفاق على توجيه رسالة
وحىت اآلن مل يستجد  ،وقد وجهت الرسالة ووصلت إىل رئيس القمة .القمة العربية بطلب املساعدة لبناء املقر

 .شيء خبصوصها
 

 حول زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية: 
عضو  اقرتح بعض األعضاء فكرة أن يصبح متثيل كل شعبة برملانية يف اللجنة التنفيذية عضواان بدل

تبني أن تطبيق هذا االقرتاح يتطلب  ومن خالل املناقشة .خاصة بالنسبة للربملانات املكونة من غرفتني ،واحد
 .لذلك شروطاا حمددةا ال تتوافر اآلنوأن  ،تعديالا يف ميثاق االحتاد ونظامه الداخلي

 
 :برقيات الشكر والتقدير -رابعاا 

 
  :برقيات شكر وتقدير إىل كل من اللجنة التنفيذية على إرسال أعضاءوافق 

  ملك اململكة األردنية اهلامشية ،امللك عبد هللا الثاين بن احلسنيصاحب اجلاللة. 
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،سيادة األخ حممود عباس. 
 رئيس جملس النواب األردين ،دولة األستاذ فيصل الفايز. 
 عيان األردينلس األرئيس جم ،ستاذ طاهر املصريدولة األ. 

 
 كما وافقت اللجنة التنفيذية على إرسال برقيتني لكل من: 

  صاحب السمو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين، أمري دولة قطر لتهنئته باإلجنازات الكبرية اليت
 لكرة القدم.  2022قاد إليها مسوه وباخلصوص حيازة دولة قطر شرف تنظيم كأس العامل 

  حممد بن مبارك اخلليفي، رئيس جملس الشورى يف دولة قطر لشكره على سعادة األستاذ
استضافة الدوحة للمؤمتر السابع عشر لالحتاد واإلجراءات اليت اختذها النعقاد املؤمترين يف 

  أحسن الظروف. 
 

اد رئيس االحت ،سليم الزعنون/ ألستاذ لم ــوا عن عايل تقديرهــعربأل و ـر اجلزيــوا بالشكـــكما توجه
رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة وحس الوفادة اليت لقيها  ،الربملاين العريب

التحضري  أحسنكما توجهوا بالشكر جلهاز األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب الذي   ،اللجنة يف عمان أعضاء
از اإلداري للمجلس الوطين الفلسطيين على تفانيه يف العمل لالجتماع وعربوا عن شكرهم اجلزيل للجه واإلعداد

 .وحسن تنظيميه لالجتماع وجلميع الفعاليات املصاحبة له
 

 :وفيما يلي نص هذا البيان ،هذا وقد وافقت اللجنة على إصدار بيان حول األوضاع العربية الراهنة
 



 
 بيان صادر عن

 اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب
 ول الوضع العريب الراهنح
 (21/12/2010عمان )

 
يعرب أعضاء اللجنة التنفيذية عن استهجاهنم واستنكارهم إلعالن اإلدارة األمريكية األخري واخلاص بتخليها  ـ1

عن مساعيها إلقناع إسرائيل بتجميد االستيطان لفرتة زمنية حمدودة متهيداً الستئناف املفاوضات، و يدينون قرار 
األمريكي األخري الذي يرفض االعرتاف بدولة فلسطني من جانب واحد. وباملقابل فإهنم يثمنون  الكونغرس

 .عالياً اعرتاف بعض دول أمريكا الالتينية بدولة فلسطني ويأملون أن تتابع اعرتافات الدول بدولة فلسطني
 
مري وتقطيع أوصال لألراضي الفلسطينية يؤكد اجملتمعون على أن جممل السياسات اإٍلسرائيلية املتبعة من قتل وتد ـ 2

واستمرار يف عمليات االستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وهتويد للقدس وطرد لسكاهنا العرب وتدمري 
واالستمرار يف حفر األنفاق أسفل احلرم القدسي الشريف ويف حميطه مما يضعف  ،ملنازهلم ومصادرة ألراضيهم

ا نؤكد على أن إسرائيل غري معنية بتحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع إمن ،من أساساته ويهدد باهنياره
مبا يوجب على اجلانب الفلسطيين والعريب اللجوء إىل خيارات  ،الفلسطيين ـ اإلسرائيلي والعريب ـ اإلسرائيلي

  .كوقف املفاوضات أو إعادة القضية إىل منظمة األمم ا ملتحدة  ،أخرى
 
من قوانني عنصرية متالحقة من قبل الكنيست اإلسرائيلي من مثل قسم الوالء واملواطنة  يدين اجملتمعون ما صدر ـ 3

كما يدينون   ،ويهودية الدولة وربط أي انسحاب من القدس احملتلة واجلوالن السوري احملتل بإجراء استفتاء عام
دير البلح مؤخراً من قتل  استمرار إسرائيل يف ارتكاب أعمال إجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيين كما جرى يف

واستمرارها يف فرض حصارها اجلائر على قطاع غزة رغم كل املطالبات الدولية  ،متعمد خلمسة شبان فلسطينيني
بفك ذلك احلصار و إبعاد النواب عن القدس و باألخص إبعاد النائب الفلسطيين حممد أبو طري، و غريها من 

 .املمارسات اإلسرائيلية اليت ال حصر هلا
 
 ،حتقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإهناء االنقسام احلاصل يدعو اجملتمعون مجيع األطراف إىل اإلسراع يف  ـ 4

ويدعمون بقوة احملاوالت اجلارية لتحقيق هذا الغرض تعزيزًا وصونا للحق الفلسطيين يف العودة و إقامة الدولة 
  .لتطرف اإٍلسرائيلي املتعاظمنيمواجهة العنجهية وا الفلسطينية و عاصمتها القدس و

 
يؤكد اجملتمعون على حق سوريا املشروع يف استعادة كامل اجلوالن السوري احملتل حىت حدود الرابع من حزيران   ـ 5

ويدينون الضغوط اليت متارسها اإلدارة األمريكية وبعض األوساط الغربية عليها خاصة ما تثريه من  ،1967
 .وري سريشبهات حول برنامج نووي س

 



حييي اجملتمعون و يدعمون املساعي السعودية ـ السورية املشرتكة اهلادفة لتعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية ونزع   ـ 6
ويدينون بشدة االنتهاكات  ،بذور الفتنة اليت حتاول جهات أجنبية معادية بثها بني أبناء الوطن واملصري الواحد

انية ـ ويؤكدون على حق لبنان املشروع باسرتجاع أراضيه احملتلة جبميع الوسائل اإلسرائيلية اليومية للسيادة اللبن
 .املتاحة

 
يطالب اجملتمعون إيران حبل النزاع القائم بينها وبني دولة اإلمارات العربية حول اجلزر اإلماراتية الثالث احملتلة  ـ 7

 ة العدل الدولية.بالطرق السلمية سواء باملفاوضات املباشرة أو باللجوء إىل حمكم
 
و  ،يؤكد اجملتمعون على أن قضايا السودان الداخلية املتعلقة بوحدة أرضه و شعبه تؤثر سلبًا على األمة العربية ـ 8

و ،يدينون التدخل الغريب اإلسرائيلي يف السودان و يدعون إىل إجراء استفتاء تقرير املصري حبرية و نزاهة
الشعب السوداين بغض النظر عن نتيجة االستفتاء حىت ال يؤدي  يناشدون الشعوب العربية الوقوف مع

يف حال وقوعه إىل حرب و نزاع مسلح ينعكس سلبا على موارد السودان البشرية و املادية و ينشىء  ،االنفصال
  .دولة جديدة مدعومة بدول معادية و على رأسها إسرائيل مما سيؤثر سلبا على العالقات العربية اإلفريقية

من اجملتمعون الدور الكبري الذي تقوم به دولة قطر باستضافتها للمبادرة العربية األفريقية للتفاوض بني يثو 
احلكومة السودانية و اجلماعات املسلحة يف دارفور و يدعمون جهود الوساطة للوصول التفاق سالم يف دارفور 

 .و ينهي االقتتال يف هذه املنطقة 2010يوقع قبل هناية العام 
 
يثمن اجملتمعون عالياً توافق القوى الفاعلة يف العراق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويباركون للشعب العراقي   ـ 9

 على أمل اخلروج الكامل من هذا البند. ،اخلروج من معظم البند السابع لألمم املتحدة
 

ة باليمن ولبنان، كما يباركون هلا الفوز يف يقدر اجملتمعون الدور الكبري الذي تقوم به دولة قطر يف جهود املصاحل ـ 10
ذلك الفوز الذي يعكس ثقة العامل مبا حققته دولة قطر من  2022ـ  2020استضافة مونديال كأس العامل 

 إجنازات ضخمة يف مجيع اجملاالت.
 
 

انية استفزازية تعترب واستصدار قرارات برمل ،يدين اجملتمعون التصعيد األخري يف املوقف االسباين جتاه املغرب  ـ 11
كما يؤكدون على مساندة املغرب يف جهوده اهلادفة إىل   ،تدخاًل يف شؤونه الداخلية وانتقاصًا من سيادته

ويطالبون احلكومة اإلسبانية بالشروع يف مفاوضات  ،و مليلية واجلزر اجلعفرية ااسرتجاع املدينتني املغربيتني سبت
  .ه القضية سلمياً مباشرة مع احلكومة املغربية حلل هذ

 
يدعو اجملتمعون الربملانات العربية والدولية إىل ضرورة إدانة استعمار الشعوب وهنب مقدراهتا والعمل على جترمي  -12

 االستعمار واالعتذار للشعوب اليت مت استعمارها.
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