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يف إطار املؤمتر اخلام  واللشرين الطارئ لالحتاد الربملاين  اجملتملنينات اللربية ومن ميقلهم، رؤساء الربملا إن  
احلبيب املالكي  ملايل األستاذ رئاسةببالرباط، عاصمة اململكة املغربية،  0100 يمليم /متمز 00اللريب املنلاد يم  

امع اليت متارسها رئي  جمل  النماب املغريب، على إثر تصليد اإلجراءات وأعمال الالربملاين اللريب،  رئي  االحتاد
 سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف حق الشلب الفلسطيين، وعلى اخلصمص يف املسجد األقصى، 

الشلب الفلسطيين املكافح من أجل حامقه  ممارسات الامع والاتل اإلسرائيلية يف حق   تابلما باستنكار -
 املشروعة،
مماجهته يف من مع الشلب الفلسطيين وإذ يستحضرون واجبهم يف الدفاع عن الاد  الشريف والتضا - 

وكفاحه التارخيي املشروع من أجل االستاالل وإقامة دولته  ،ةالاملية واللنصرية اإلسرائيلي ممارسات واإلجراءاتلل
 ،    الشريف وضمان حق اللمدة لالجئني املستالة وعاصمتها الاد 

يف سياق إقليمي مضطرب، تستفيد منه  ،هبا الاضية الفلسطينية وبلد مناقشة الظروف الدقياة اليت متر   -
 باألسا  احلكممة اإلسرائيلية لتنفيذ خمططاهتا االستيطانية والاملية،

  :فإنهم من واجبهم السياسي كممقلني للشلمب وملربين عن الرأي اللا  يف بلداهنم،  وانطالقا   -
 72مؤ /  0القرار رقم 

 :تهاإداناإلسرائيلي و  االحتالل إجراءات رفض حول
 :يدعو إلىالمؤتمر الخامس والعشرين الطارىء لالتحاد البرلماني العربي 

رفضمن ويدينمن بشدة اإلجراءات اليت اختذهتا أو ستتخذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف املسجد ي -0
الشريف، من حماولة تقبيت آليات تانية وأمنية ورقابية للرقلة الدخمل إىل األقصى وحميطه ويف جمممع الاد  
من جانب سلطات االحتالل وحلاة جديدة يف مسلسل  واستفزازا   املسجد األقصى، ويلتربوهنا عدوانا  

 ،هذه اإلجراءات وما واكبها من عمليات قتل كما يؤكدون أن  . الامع ومصادرة حامق الشلب الفلسطيين
اليت  ،من جانب إسرائيل يف انتهاكاهتا ألبسط حامق اإلنسان تلترب إملانا   ،بناء الشلب الفلسطيينوقمع أل

 للمجه احلاياي لالحتالل، الشلب الفلسطيين، وتأكيدا   مارستها ومتارسها يف حق  
سالمية وطم  هميتها اللربية اإللتغيري ملامل املدينة  ،اإلجراءات اإلسرائيلية يرفضمن ويدينمن بشدة كل   -0

 واملسيحية، ومصادرة أمالك الفلسطينيني من بيمت وحارات ومزارع ورممز تارخيية و عمرانية وملامل جغرافية، 
 صادرة حق  ة، وميلتربون اإلجراءات اإلسرائيلية األخرية يف الاد ، سياسات لدفع املنطاة إىل حرب ديني   -0

 ،األساسية اإلنسانية احلامق ا منباعتبارمهوحرية ممارستها اللبادة 
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 72مؤ /  7القرار رقم 
 :امل مسؤولياتهبتحم   يونسكواألمم المتحدة وال مطالبةحول 

 :يدعو إلىالمؤتمر الخامس والعشرين الطارىء لالتحاد البرلماني العربي 
األمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للبربية والللم  والقاافة  يطالب املشاركمن يف الدورة الطارئة، -0
يف محاية اإلرث اللمراين وامللامل األثرية والتارخيية يف فلسطني، ويف  ا كاملةمهتامسؤوليل بتحم  ( يمنسكم)

وإعمال املماثيق واالتفاقيات الدولية  مادمتها املسجد األقصى من عمليات تغيري هميتها، أو تدمريها؛
وبروتمكمليها  ،1949اتفاقيات جنيف للا   خصمصا   ،حبماية البراث اإلنساين يف أزمنة االحتالل واحلرب

 املتللق حبماية اآلثار التارخيية  والقاافية و الدينية، يف الشق   اإلضافيني
 
 

 72مؤ /  3القرار رقم 
 :الشريف الدفاع عن القدساألردن في ، السعودية، ملوك المغرب أصحاب الجاللة بدوراإلشادة حول 

 :يدعو إلىالمؤتمر الخامس والعشرين الطارىء لالتحاد البرلماني العربي 
صاحب اجلاللة املل  حممد الساد  رئي  جلنة املشاركمن يف الدورة الطارئة، ويقمنمن، ما يام  به يشيد  -0

عن الاد  الشريف وصيانة ملاملها ومآثرها واحلفاظ على طابلها اللريب  دفاعا  الاد  من جهمد دولية 
التلليم وترميم املآثر والتكفل  تودعم صممد أهلها وجتميد عدد من اخلدمات املادمة هلم يف جماال

  احلرمني الشريفني املل  كما يشيدون مبا يام  به خاد. االجتماعي من خالل صندوق بيت مال الاد 
مبا يام  جاللة املل  عبد اهلل القاين و  ،بن عبد اللزيز من جهمد واتصاالت دولية من أجل الاد ن سلما

 بصفته صاحب المصاية الشرعية على املادسات يف الاد  الشريف،  
 

 72مؤ /  4القرار رقم 
 :سمو القضية الفلسطينية حول

 :يدعو إلىالمؤتمر الخامس والعشرين الطارىء لالتحاد البرلماني العربي 
ىل اللمل على و يدعمن إ، الاضية الفلسطينية تسمم على ما سماها من قضايا أخرى يؤكدون على أن   -0

 حشد الدعم الدويل للاضية الفلسطينية،
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 72مؤ /  2القرار رقم 

 :دعم أسر الشهداء الفلسطينيين حول
 :يدعو إلىالمؤتمر الخامس والعشرين الطارىء لالتحاد البرلماني العربي 

ىل اللمل مع احلكممات اللربية ومنظمات اجملتمع املدين لتأمني الدعم املادي ألسر الشهداء يدعمن إ -0
 دمت بيمهتم، ويابرحمن إنشاء صندوق دعم برملاين خاص باملسجد األقصى والاد ،الفلسطينيني ومن ه  

 
 72مؤ /  6القرار رقم 

 :دعم صمود الشعب الفلسطينيلجنة  حول
 :يدعو إلىالمؤتمر الخامس والعشرين الطارىء لالتحاد البرلماني العربي 

لريب يف دورته القالقة واللشرين يكلفمن جلنة دعم صممد الشلب الفلسطيين املنبقاة عن االحتاد الربملاين ال  -0
 ،واألردن ،املغربمن  ورؤساء برملانات كل   ،رئي  جمل  األمة الكمييت ،مرزوق الغامنملايل األستاذ برئاسة 
واجلزائر، بالايا  بزيارات للدد من الدول النافذة يف الارار الدويل للااء قادهتا وبرملاناهتا وذل   ،وفلسطني

 من أجل طرح ممضمع االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة للمادسات اإلسالمية واملسيحية يف فلسطني،    
 

 72مؤ /  2القرار رقم 
 :البرلمانية واالتحادات المنظماتاالتصال مع حول 

 :يدعو إلىالمؤتمر الخامس والعشرين الطارىء لالتحاد البرلماني العربي 
دة األطراف ومع يلتز  املشاركمن يف الدورة مبتابلة االتصاالت الالزمة يف إطار املنظمات الربملانية املتلد    -0

لمقف إجراءاهتا التلسفية الالشرعية  ،ةاإلسرائيليالربملانات المطنية من أجل الضغط على حكممة االحتالل 
رفع احلصار عن الشلب الفلسطيين ووقف االستيطان و ،  كافةاألراضي احملتلة  و يف املسجد األقصى والاد  

ىل مفاوضات حتت رعاية دولية مبا يؤدي إىل إهناء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي اللربية يف آجال واجللم  إ
 زمين واضح،جدول  فققريبة وو 

 
 



6 
 

 72مؤ /  8القرار رقم 
 :   صمود الشعب الفلسطينيشادة باإل حول 

 :يدعو إلىالمؤتمر الخامس والعشرين الطارىء لالتحاد البرلماني العربي 
الذين  ،بيت املاد  خباصة واملرابطني واملرابطات من أهل ،من صممد الشلب الفلسطيين بلامةحيي   -01

حيممن ويذودون عن الابلة األوىل للمسلمني ومسرى الرسمل عليه الصالة والسال  بصدورهم اللارية 
من على شهداء األقصى، ويتمنمن الشفاء اللاجل للجرحى واحلرية وقلمهبم اللامرة باإلميان والكرامة ويبرمح  

 اللريب واإلسالمي والدويل هلبة الشلبنمن عاليا  تزايد مظاهر املساندة والتأييد الشليب ويقم   ،لألسرى
 الفلسطيين لنصرة األقصى املبارك،

 
 72مؤ /  9القرار رقم 

 :عاصمة دولة فلسطين الشرقيةحول اعتبار القدس 
 :يدعو إلىالمؤتمر الخامس والعشرين الطارىء لالتحاد البرلماني العربي 

قضية  طروحات أخرى حلل   بالاد  الكربى وأيئيلية الاائلة الطروحات اإلسرا يرفضمن رفضا  قاطلا  كل   -00
عاصمة دولة فلسطني، ، الاد  اللربية على أن   وندالاد  على أسا  وضلها حتت وصاية دولية، ويشد  

واليت كانت قائمة قبل االحتالل اإلسرائيلي يف اخلام  من  ،هي الاد  الشرقية حبدودها امللبرف هبا
وعشرات الارارات األخرى  0000، والارار 000األممي رقم  على ذل  الارار ، كما نص  0000حزيران 

ويطالبمن بفتح مجيع أبماب . اليت اعتربت الاد  الشرقية احملتلة جزءا  من األراضي الفلسطينية احملتلة األخرى
وضاع ىل املسجد وإعادة األإدون الدخمل املسجد األقصى املبارك ورفض حتديد أعمار املصلني الذين يم 

 ،يمليم/ متمز 00ىل ما كانت عليه قبل إ مجيلها

مبسجدها األقصى ومجيع األماكن املادسة من كنائ  ومساجد وأماكن  ،الاد  يؤكدون على أن   - 00
األمر الذي  ،املدينةهي مل  خالص للشلب الفلسطيين بناها حبضارته وجهده وماله منذ نشأة  ،تراثية

 ،سكمأكدته الامانني والارارات واملنظمات امللنية مبا فيها منظمة اليمن
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 72مؤ /  01القرار رقم 
 :إلى إدانة القوانين العنصرية حول دعوة االتحاد البرلماني الدولي

 :يدعو إلىالمؤتمر الخامس والعشرين الطارىء لالتحاد البرلماني العربي 
 ،إدانة ما يام  به الكنيست اإلسرائيلي من إقرار قمانني عنصريةإىل يدعمن االحتاد الربملاين الدويل   -00

الذي ( الاد  املمحدة)ى مسقره الكنيست اإلسرائيلي حتت ما يخاصة مشروع الاانمن اجلديد الذي أ
وحيقمن  ،ال  يف املنطاةيضع عمائق جديدة أما  حتايق السو  للارارات الدولية ذات الصلة يشكل انتهاكا  

سرائيلي يف فلسطني، إىل الدورة اإلبشأن انتهاكات االحتالل  تادمي مشروع قرارالربملانات اللربية على 
 ،املابلة ملؤمتر االحتاد الربملاين الدويل

 
 72مؤ /  00القرار رقم 

 :تحرير األسرىل الضغط على إسرائيل حول
 :يدعو إلىلالتحاد البرلماني العربي  المؤتمر الخامس والعشرين الطارىء

وخاصة منهم من اعتالما  ،يدعمن إىل الضغط على إسرائيل من أجل حترير األسرى الفلسطينيني -00
 ،عن األقصى ة الشلبية األخرية دفاعا  واختطفما خالل اهلب  

 
 72مؤ /  07القرار رقم 

 :االعتزاز بمظاهر التضامنحول 
 :يدعو إلىالطارىء لالتحاد البرلماني العربي المؤتمر الخامس والعشرين 

دت يف مشاركة رجال الدين املسيحيني يلربمن عن اعتزازهم مبظاهر التضامن والتآلف اليت جتس    -00
ف يف أعمال الدفاع عن املسجد ؤذنني للصالة داخل حرمها، والتكاتا للموالكنائ  اليت فتحت أبماهب
 ،األقصى ومماجهة االحتالل
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 25مؤ /  03القرار رقم 
 :المملكة المغربية على استضافة الدورة الطارئةشكر حول 

 :يدعو إلىالمؤتمر الخامس والعشرين الطارىء لالتحاد البرلماني العربي 
على استضافة هذه الدورة  وحكممة   وبرملانا   وشلبا   يلربمن عن تاديرهم وشكرهم للمملكة املغربية، ملكا    -00

الدور القابت واملركزي للمملكة اليت يرأ  عاهلها  ون، ويؤكدأسباب النجاح هلا وتمفري كل   حتاد،الطارئة لال
 .   جلنة الاد  يف الدفاع عن املدينة املادسة ودعم صممد أهلها ،املل  حممد الساد جاللة 

 
 

 7102 يوليو /تموز 72في ر في الرباط ر  ح   
 

 
 

 :عند االطالع مراعاتهايرجى  لطفا  مالحظة 

 .لقد تم ترقيم القرارات كعناوين مع المحافظة على الرقم المتسلسل للقرارات كما وردت في البيان الختامي 
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