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 القرارات السياسية
 

إن مؤمت  االحتةد الربملةين الع يب ال اب  والعش ي  يعرب    أسف  ملة آل  إلي  أوضة  بعض العول 
  لذلك فإن مؤمت  االحتةد  الع بية األم  الذي يستع ي إ ةد  ال وح إىل الت ةم  والعمب الع يب املشرتك

 :يؤكع 
 :تعمب   ىتبين تفعيل دبلوماسية برملانية  –أوالا 

 تش ي  احل ار بن االقطةر الع بية ت  الن حل  ل ل مشكال  الاةئمة والص ا ة  العاخ ية  
 .واالوتمة  ب غة احل ار البنة  واهلةدف بعيعان    تشتي  اجله د الع بية يف حب ق ةايوة

 الع بية  م  الشع  الربملةنية اال  ة  يف االحتةد  -ب ملةنية ل مصةحلة الع بية  تشكيب جلةن
 .الربملةين الع يب ورائسة االحتةد واالمةنة العةمة لالحتةد  

 رفض التعخب االي اين والرتكي يف الشؤون العاخ ية ل ب عان الع بية. 
 

 :حول القضية الفلسطينية-اثنيا ا 
ية الف سطينية وي الا ية امل كزية األوىل لألمة الع بية  ويطةل  احلك مة  جمعدا أن الا  يؤكد: أوال

الع بية بتنفيذ الا ارا  الصةدر     مؤمت ات  وجمةلس  السةباة  وبشكب خةص مة أق   املؤمت  الثةلد 
 .والعش ون لالحتةد

الشع  الف سطيين  م  جعيع أن السال  العائم والشةمب ل  يتحاق يف املنطاة دون حص ل يؤكد: اثنيا
و ة متهة الاع  الش قية   1967  ى دولت  املستا ة ذا  السيةد    ى حعود ال اب  م  حزي ان 

حس  ق ارا  الش  ية العولية ذا  الص ة  وحب ق ية الالجئن الف سطينين بع دهتم إىل دايروم اليت 
 .194ش دوا منهة وفق الا ار العويل رقم 
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ية الاةدمة اليت ستنعاع يف املم كة األردنية اهلةمشية هنةية الشه  اجلةري إلق ار الع ب يدعو القمة: اثلثا
خطة   بية م حع  سيةسية واقتصةداي ودب  مةسية  وتنفيذ كةفة ق ارا  الامم الع بية ذا  الص ة 
بف سطن لع م  م د الشع  الف سطيين   ى أرض   ومتكين  م  م اجهة السيةسة  واإلج ا ا  

ية اإلس ائي ية اليت تستهعف من  قية  العولة الف سطينية املستا ة و ة متهة الاع  الش قية   ى االحتالل
 .1967حعود ال اب  م  حزي ان  ة  

الع بية ابست عا  كةفة وسةئب ال غط املمكنة واستثمةر  القةهتة العولية وكةفة  يطالب احلكومات: رابعا
 0334سة  اجملتم  العويل لتطبيق ق ار جم س األم  العويل رقم إمكةنيةهتة لعى دول العةمل املؤث   ومؤس

  الذي ق ر أن مجي  املست طنة  االستعمةرية اإلس ائي ية يف أراضي 0216ديسمرب  03الصةدر يف 
العولة الف سطينية مبة فيهة معينة الاع  احملت ة غ  ش  ية  وتشكب انتهةكةن ل اةن ن العويل  حيد 

 .مية ح   حس  ميثةق رومةيشّكب االستيطةن ج  

الع بية مل اجهة كةفة السيةسة  واإلج ا ا  ومشةري  االستيطةن يف معينة  يدعو احلكومات: خامسا
الاع  احملت ة  واملتمث ة إبحةطتهة ابملست طنة  وجعار ال م العنص ي  ووع  منةدل سكةهنة وتش يعوم 

قبب جمم  ة  م  املتط فن واملست طنن خةرج معينتهم  واال تعا ا  واالقتحةمة  املتك ر  م  
ل مس ع األقصى بت اطٍؤ ومحةيٍة واضحٍة م  قبب حك مة االحتالل وأجهزهتة األمنية  هبعف ف ض 
تاسيم املس ع األقصى دمةنيةن ومكةنيةن  وذلك بتاعمي الع م املةدي الكةيف لتمكن أوب الاع  م  

 .يب م  و يتهة الع بية واإلسالمية واملسيحيةالصم د يف معينتهم والتصعي لكةفة حمةوال  الن
احملكمة اجلنةئية العولية مب فة  االستيطةن واألس ى  يدعو لدعم اجلهود الفلسطينية أمام: سادسا

واحل   الععوانية   ى قطة  غز   ل د  انتهةكة  و عوان االحتالل اإلس ائي ي وقةدت  حبق الشع  
 .ستنةدان إىل اتفةقية جنيف ال ابعةالف سطيين  وت ف  محةية دولية ل  ا

اجله د الف سطينية يف التصعي لكةفة حمةوال  تصفية الا ية الف سطينية  مبة فيهة  يطالب بدعم: سابعا
امل اقف الس بية الصةدر     اإلدار  األم يكية اجلعيع  خة ة مة يتصب بناب سفةرهتة إىل معينة الاع  

 .ععيب م اقفهة السةباة املع نة هبذا اخلص صاحملت ة  وتكثيف االتصةال  معهة لت
ابل غط   ى احلك مة الربيطةنية إللغة  خططهة لالحتفةل  يطالب جملس العموم الربيطاين: اثمنا

ابلذك ى املئ ية  ل  ع ب ف ر املشؤو   والتكف     خطيئتهة حبق الشع  الف سطيين  ألن وذا ال  ع 
 ى ل شع  الف سطيين م  تش يع وجمةدر واحتالل واستعمةر  الظةمل كةن السب  ال ئيسي يف كب مة ج
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وت جي  رسةلة خطية ابسم رئيس االحتةد الربملةين الع يب إىل رئيسي جم سي العم   وال  ردا  هبذا 
 . اخلص ص

  ى د م خطة  مب جلنة  م د الشع  الف سطيين ب ائسة السيع م دوق الغةمن رئيس  يؤكد: اتسعا
لتك ن م  أوعاف لتع يق    ية الكنيس  اإلس ائي ي يف االحتةد الربملةين العويل  جم س األمة الك ييت

نظ ا إلق اروة  عدا  كب ا م  الا انن العنص ية  ووي واج    يب   0217االحتةد الربملةين الع يب لعة  
سطيين  اليت  ت مي إىل ش  نة كب ج ائم االحتالل اإلس ائي ي مبة يف ذلك س قة أراضي الشع  الف 

وهت    قس ا  منهة والت س  االستيطةين ووع  املنةدل  يف انتهةك  ةرخ ل اةن ن العويل وميثةق األمم 
 .املتحع  وميثةق حا ق اإلنسةن  وأوعاف ومبةدئ االحتةد الربملةين العويل

" حت  مسمى  6/0/0217يعي  وي فض الاةن ن الذي أق   الكنيس  اإلس ائي ي بتةريخ  :عاشرا
قةن ن ش  نة وس قة األراضي الف سطينية وأبث  رجعي  وش  نة املست طنة  "  ن التس اي  قةن

االستعمةرية  وغ   م  الا انن العنص ية  ويعترب  انتهةكةن  ةرخةن ملبةدئ الاةن ن العويل وميثةق األمم 
ستيطةن اإلس ائي ي  املتحع   وخط   خط   يف تا يض مة أمج    ي  العةمل بعع  ش  ية كةفة أشكةل اال

ويطةل  دول العةمل ب فض وذا الاةن ن وإدانت  و ع  التعةمب م  نتةئ    ويع   أي ةن االحتةدا  الربملةنية 
واإلق يمية والعولية إىل رفض وإدانة ذلك الاةن ن  وغ   م  الا انن العنص ية اليت يا وة الكنيس  

 .اإلس ائي ي

 العويل إلدانة التش يعة  العنص ية اليت يجيزوة الكنيس  اإلس ائي ي يع   االحتةد الربملةين: حادي عشر
والذي ميثب قمة العنص ية  0/0217-7خة ة قةن ن مة يسمى باةن ن التس اي  والصةدر بتةريخ 

والتط ف ويطةلب  ابختةذ إج ا ا   اةبية ضع الكنيس  مل ةلفت  أوعاف ومبةدئ االحتةد الربملةين العويل 
 .لعولية األخ ى ذا  الص ةوامل اثيق ا

يعي  وي فض بشع  ق ار ودي  احل   اإلس ائي ي افيغعور ليربمةن ا تبةر الصنعوق الف سطيين : اثين عشر
منظمة إروةبية  ويؤكع ان وذا الا ا أييت يف سيةق املسة  مبنظمة التح ي  الف سطينية املمثب الش  ي 

 .وال حي ل شع  الف سطيين

كت ر  رمية خ ف  األمينة العةمة ل  نة األمم املتحع  االقتصةدية واالجتمة ية لغ   حييي الع  :اثلثا عشر
املمةرسة  ) اليت رف   اخل    ل ت  يف والتهعيع وال غ ط لسح  تا يهة األخ ( إسك ا) آسية

 الذي خ ص وب ض ح إىل أن إس ائيب وي دولة( اإلس ائي ية جتة  الشع  الف سطيين ومسألة األرابرهتةيع
 نص ية  أنشأ  نظةا أابرهتةيع ي هع الشع  الف سطيين  ووي مذنبة ابرتكة  ج مية الفصب العنص ي  
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كمة تع فهة  ك ك الاةون العويل  ويعرب    استه ةن  الشعيع لط   األمن العة  لألمم املتحع  
 .بسح  التا ي  أ ال   ويؤكع املؤمت    ى ا تبةر تا ي وة وثياة م  واثئق املؤمت 

يع   مجي  العول واملؤسسة  والش كة  واألف اد إىل وقف كةفة أشكةل التعةمب م   :عشر اثلث
املست طنة  االستعمةرية اإلس ائي ية املاةمة   ى أراضي العولة الف سطينية  ألن ذلك يعترب خمةلفة ل اةن ن 

عيب سالح املاةطعة العويل  ومش عة لالستيطةن والععوان   ى الشع  الف سطيين  ويؤكع   ى د م تف
الع بية لالحتالل اإلس ائي ي  ود م اجله د وتنسيق اخلط ا  م  ح كة  املاةطعة العةملية ويف ماعمتهة 

 ..B.D.Sح كة املاةطعة

يطةل  اجملتم  العويل واهليئة  احلا قية العولية إبلزا  االحتالل اإلس ائي ي ابإلف اج الف ري  :عشر رابع
 ن الف سطينين م  س  هنة مب  فيهم الن ا   وتطبيق امل اثيق واالتفةقية     كةفة األس ى واملعتا

بشأن محةية األش ةص املعنين  1949العولية  ذا  الص ة   يهم  خة ة اتفةقية جنيف ال ابعة لعة  
 .ح   ىأثنة  احل    ومعةم ة األس ى الف سطينين كأس  

نية وتطبيق كةفة اتفةقيةهتة مبة يف ذلك تشكيب يع م استم ار جه د املصةحلة الف سطي :عشر خامس
حك مة وحع  وطنية متةر   الحيةهتة كةم ة يف كةفة أراضي العولة الف سطينية  وتا   مبهة  إ ةد  
اال مةر يف قطة  غز  ورف  احلصةر اإلس ائي ي الظةمل  ن   واإلش اف   ى إج ا  االنت ةاب  العةمة 

 .الف سطينية

حية والتاعي  ل شع  الف سطيين الصةمع   ى أرض  واملاةو  لا ا  االحتالل ي ج  الت :عشر سادس
البةغية ب جةل  وبنسةئ  وأطفةل  وبكب مة مي ك م  إمكةنية    ى أرض ف سطن  أرض ال سةال  

 .السمةوية  والبط لة والشهعا 

 
 :حول مصر -اثلثاا 

 .م  واستا ار مجه رية مص  الع بيةأدان املؤمت ون اجل ائم االروةبية العم ية امل تكبة ضع أ .1
حتت ل ق تتية ستتع النه تتة  ومجه ريتتة الستت دانوأكتتع وق فتت   ةنتت  مجه ريتتة مصتت  الع بيتتة  .0

 .م  آاثر س بية   ى احلصة املةئية املا ر  هلمة ملة ل  األثي يب
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 :حول لبنان -رابعاا 

 س االم  د م لبنةن لتمكين  م  استكمةل حت ي  ارض  وتنفيذ كةمب منعرجة  ق ار جم .1
 .وكذلك ت سيم حعود  البح ية 1721العويل رقم 

د م لبنةن مل اجهة االستحاةقة  املرتتبة   ى ادمة نزوح الشع  الس ري الشايق ومة وفع  .0
الي  م  خميمة  س رية م  االشاة  الف سطينين  إضةفة اىل امل يمة  الف سطينية 

 املت اجع  في  مسباةن 
وجتةود ال غ ط السيةسية واالقتصةدية  رب اختةذ اجنةد د م لبنةن إلستعةد   ةفيت   .3

استحاةقةت  العست رية ويف الط يعة انت ة  رئيس ل  مه رية  والطالق آلية  التش ي  
 .وخص  ةن  يةغة قةن ن جعيع لالنت ةاب  التش يعية

د م اجليش واالجهز  االمنية ال بنةنية ابلسالح والعتةد مل اجهة االروة    ى حعود   .4
 .ل طنية و  ى حعود جمتمع ا
 

 :حول سورية -خامساا 

يؤكع ت ةمن  م  س رية ومسةنعهتة  ود م حاهة املش و   يف اسرتجة  كةمب اجل الن  .1

   وفاةن لا ارا  األمم 1967( ي ني )الس ري احملتب حىت حعود ال اب  م  حزي ان 

ب ل م اجل الن الس ري املتحع  ذا  الص ة  ويعترب مجي  اإلج ا ا  اليت اختذهتة إس ائي

 الغية وابط ة وخمةلفة لا ارا  الش  ية العولية  

 .التعخب بش هنة العاخ ية يؤكع   ى وحع  س راي ارضةن وشعبةن وي فض بشع  .0

يؤكع د م  ل ح ار اجلةري بن املك ان  الس رية ت  الن حل  ل سيةسية بنة    ى ق ارا   .3

 .جم س األم  وتفةمهة  دولية
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  :ل اململكة االردنية اهلاشيمة حو  -سادساا 
 

يع   اىل د م املم كة االردنية اهلةمشية مل اجهة االستحاةقة  امل تز  هبة دوليةن  بشأن أدمة  .1
 .نزوح الشع  الس ري إىل أراضيهة

د م جه د االردن يف م اجهة اس ائيب ح ل االنتهةكة  املتك ر  ل مس ع االٌقصى  .0
ياعر  ةليةن دور  يف ر ةية املاعسة  االسالمية واملاعسة  املسيحية يف الاع    و 

 .واملسيحية
املم كتتتتة االردنيتتتتة أدان املتتتتؤمت ون اجلتتتت ائم االروةبيتتتتة العم يتتتتة امل تكبتتتتة ضتتتتع أمتتتت  واستتتتتا ار  .3

 .اهلةمشية
 

 
 

  :حول العراق  -سابعاا 
 

 وحييييتةب  التحعاي  اليت ي اجههة الع اق  ويشيع بعور  وت حيةت  يف حمةربة االروة   .1
انتصةرا  الا ا  الع اقية يف جبهة  الاتةل ضع دا ش  ويعع دا ش والكيةان  االروةبية 

و ينةشع قيةدات  السيةسية االس ا  يف اجنةد اال الح والتغي   الع بية  لألمة عوان مشرتكةن 
 .واملصةحلة ال طنية    ى ط يق ت سيخ مبةدى  احلكم ال شيع وبنة  دولة املؤسسة 

  ة  يف االحتةد الربملةين الع يب والعول الصعياة   ى مسةنع  الع اق وشعب  حيد العول اال .0
يف حتعايت  وا ةد  اال مةر وأتويب املنةطق املنك بة الاتحة الف  ة ل مه  ي  الع د  اىل 

 .منةطاهم والعيش بك امة
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ة يع   إىل العمب   ى إغةثة اندحي معينة امل  ب م  خالل تاعمي املسة عا  االنسةني .3
 .وذلك بسب  املعةان 

 
 

 : حول دولة اإلمارات العربية املتحدة  -اثمناا 

م   يجعد د م  حلق دولة األمةرا  الع بية املتحع  الكةمب واملش و    ى جزروة الثالث احملت ة .1

  طن  الكربى وطن  الصغ ى وأب  م سى  ويؤيع كةفة اإلج ا ا  وال سةئب  قبب إي ان

 .ة اإلمةرا  الع بية املتحع  الستعةد  سيةدهتة   ى جزروة احملت ةالس مية اليت تت ذوة دول

يطةل  إي ان برتمجة مة تع ن     رغبتهة يف حتسن العالقة  م  العول الع بية  إىل خط ا   .0

 م ية وم م سة  ق ال وفعال  ابالست ةبة إىل الع  ا  الصةدقة واجلةد  م  دولة اإلمةرا  

 حب النزا  ح ل اجلزر اإلمةراتية الثالث احملت ة ابلط ق الس مية  س ا  الع بية املتحع  العا ية إىل

 .ابملفةوضة  املبةش   اجلةد  أو ابل     إىل حمكمة الععل العولية

مجه رية إي ان االسالمية بعع  التعخب يف الشؤون العاخ ية  يطةل إن االحتةد الربملةين الع يب  .3
ق ةاي اجلزر ورفض س  اجل ار  والت ج  ل ح ار يف حب لبعض العول الع بية واحرتا   القة  ح
  والتأكيع   ى ض ور  إهنةئ   انطالقةن م  ان اجلزر أي مزا م إي انية ابملطةلبة أبية جزر أخ ى

 .وي أرض   بية حمت ة  م  أتكيعوة   ى ذلك اثنة  مشةركتهة يف احملةفب الربملةنية امل ت فة
 

 

 



 01 

 

 حول اليمن -اتسعاا 
 

اجلهتت د العوليتة والتحتةلف العتت يب بايتةد  املم كتتة الع بيتة الستع دية حلتتب االدمتة يتثم   ةل .1  اليمنيتتةيتة ن
 .طباةن لا ارا  األمم املتحع  

جتعيع التأكيع   ى وج   ال ق ف م  الشتع  اليميتين الشتايق ود تم احلك متة الشت  ية وقت ا   .0
  ة تتفةأكيتتع   تتى أن  م يتتة التحتتةلف العتت يب متت  أجتتب حتايتتق األمتت  واالستتتا ار يف التتيم   والت

متت  ( 51)تنستت م متت  امل اثيتتق اإلق يميتتة والعوليتتة  الستتيمة مةت تتمنت  املتتةد   وإ تتةد  األمتتب احلتتز 
) ميثتةق األمتم املتحتتع  وقت ارا  جم تتس األمت  التتعويل اخلة تة ابل ضتت  يف التيم  ومنهتتة الات ار رقتتم 

 .م  امل يشية  احل ثية الذي يا ي إب ةد  الش  ية املغتصبة حت  الفصب السةب ( 0016
يؤكتع   تى الات ارا  العوليتتة الصتةدر   ت  جم تتس األمت  التعويل بشتتأن الشت  ية العستت رية اليمينتتة   .3

والاتتت ارا  الع بيتتتة بشتتتأن الشتتت  ية ( 0016)ورقتتتم ( 0021)و  تتتى وجتتت  اخلصتتت ص الاتتت ار رقتتتم 
  بع رب  منص ر وةدي   ابل ئيس الش  يالعست رية املينية املتمث ة 

بشأن إلغتة  ( 18) ى الا اري  الصةدري     رئيس اجلهم رية  بع رب  منص ر وةدي رقم يؤكع   .4
بشتتتأن ناتتتب الربملتتتةن ( 19)الاتتت ارا  الصتتتةدر   تتت  فصتتتيب سيةستتتي ب ملتتتةين الميثتتتب الشتتت  ية  ورقتتتم 

الشتتت  ي  اليمتتتين  و  يتتت  يتتتتم التعةمتتتب والت ةطتتت  متتت  الربملتتتةن ( تتتعن)اليمتتتين إىل العة تتتمةاملؤقتة 
  تى مجيت  الشتع  الربملةنيتة الع بيتة اال  تة  يف  وتذاوتعمتيم (  تعن) العة تمة املؤقتتة امل ج د يف

 .االحتةد و  ى املنظمة  واالحتةدا  واملؤسسة  الع بية واالق يمة والعولية ذا  الص ة

 
 
 
 
 



 00 

 
 

 حول ليبيا-عاشراا 
 

ي حت  ابتفتةق الصت  ا  املغ بيتتة التذي ر تت  األمتتم املتحتع  التذي ميهتتع لتشتكيب حك متة وفتتةق  .1
وطين م  التأكيع   ى أن جم تس النت ا  ال يتمل املنت ت  واملعترتف بت  دوليتةن واق يميتةن وت   تةح  
احلق األ يب يف ا تمةد االتفةق بعتع اجت ا  تعتعيب دستت ري يشت    لت   كمتة نتص   يت  االتفتةق 

 .ةسيالسي
كمة يطةل   األمم املتحع  ب فت  احلظت  املفت وض   تى اجلتيش ال يتمل حتىت يتصتعى هلتذ  الظتةو    .0

 .اخلط   اليت هتعد االم  الا مي ال يمل واالم  الا مي الع يب
يثم   ةليةن اجله د اليت تبذهلة س طنة  مةن الشاياة يف حب اخلالفة    ى املست ى الع يب  كمتة  .3

االجتمة تتتة  التتتيت  اتتتع  يف ستتت طنة  متتتةن الشتتتاياة  جلهتتتة  تتتيةغة دستتتت ر يتتتثم   ةليتتتةن نتتتتةئ  
 .جعيع ل بالد   ويتمىن وحع  املك ان  ال يبية ملة فيهة مص حة ليبية الشاياة

 
 :حول السودان  -حادي عشر 

 
يؤكع د م  الا ى ومسةنعت  املت ا  ة ل س دان يف م اجهة كتب متة يتهتعد ستالمت  ووحعتت  وأمنت   .1

 .ويع      ت ةمن  مع  يف د م سةئ  اجله د اليت تبذهلة حك مت  إلحالل السال واستا ار  
يجتتعد التأكيتتع   تتى ال قتت ف باتت   متت  الستت دان يف م اجهتتة املتتؤام ا  والتهعيتتعا  اخلةرجيتتة التتيت  .0

حي كهة الكيةن الصهي ين مستغالن نف ذ  و القةت  مت  بعتض دول اجلت ار لز ز تة استتا ار  وتعت يض 
 .شعب  ل  ط وحع  أرض  و 

يعتتت    تتت  تاتتتعي   الكبتتت  لكتتتب اجلهتتت د التتتيت بتتتذلتهة ال ستتتةطة املشتتترتكة لألمتتتم املتحتتتع  واإلحتتتتةد  .3
اإلف ياي وجةمعة التعول الع بيتة ومنظمتة التعتةون اإلستالمي إلحتالل الستال  يف الست دان  وياتعر 
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إىل وثياتتتة  بشتتكب ختتةص ت تتتك اجلهتت د البنتتة   واملثتتتةب   التتيت بتتتذلتهة دولتتة قطتت  يف ستتتبيب الت  تتب
 .العوحة لسال  دارف ر

يع   إىل تكةتف جه د مجي  األط اف ل عمب   ى تنفيذوة م  أجب إرستة  قة تع  متينتة لألمت   .4
واالستتتتا ار والتنميتتتة  ويتتتع   الربملتتتةان  الع بيتتتة إىل حتتتد حك مةهتتتتة   تتتى تاتتتعمي التتتع م املتتتةدي 

لتنميتة ل عت د  ابإلق تيم إىل ستةبق واملعن ي التذي ميّكت  مت  إنفتةذ اتفةقيت  العوحتة وإطتالق جهت د ا
 . هع 

يجعد التأكيع   ى ق ارات  السةباة ويع      رف   الكةمب لا ار احملكمة اجلنةئية العوليتة الصتةدر  .5
حبتتق ف ةمتتة الستتتيع رئتتيس مجه ريتتة الستتت دان وبعتتض الايتتةدا  الستتت دانية   0229متتةر   4يف 

يف العالقتة  العوليتة وانتهةكتة ستةف ان ل ستيةد  ويعترب  خ قةن فةضحةن ل اةن ن العويل وسةباة خطت   
ويؤكعم قف  الثةب  م  الا ارا  التيت اختتذ  اإلحتتةد اإلف ياتي وجةمعتة . ال طنية جلمه رية الس دان

 .العول الع بية والربملةن اإلف ياي يف وذا الشأن
  االقتصتةية ل فت  العات ابيع   اىل ال ق ف م  الس دان  م  أجب تعزيز ود تم اخلطت ا  ال اميتة  .6

 .ويثم  العور الكب  الذي قةم  ب  املم كة الع بية السع دية يف وذا الشأن .املف وضة   ي 
 

يعتت    تت  قنة تتت  أبن الستت دان ميثتتب  ماتتةن إستترتاتي يةن لألمتتة الع بيتتة ومصتتعران وةمتتةن متت  مصتتةدر  .7
دان يف ستبيب حتايتق حتايق األم  الغذائي ل  ط  الع يب  ويشيع ابجله د اليت تبذهلة حك مة الس  

التنميتة الشتتةم ة وتشتييع البنيتتة التحتيتة واستتتغالل املت ارد الطبيعيتتة الكبت   التتيت يزخت  هبتتة الستت دان  
ويتتع   إىل دايد  وتعزيتتز االستتتثمةرا  الع بيتتة يف الستت دان يف جمتتةال  التعتتعي  والصتتنة ة والزرا تتة 

 .حلي ية األخ ىهبعف حتايق األم  الغذائي املنش د  ويف سةئ  اجملةال  ا

 
  :حول الصومال  -اثين عشر 

 
ي ح  ابلا ارا  الصةدر     مؤمت  لنعن ل مصةحلة بن خمت ف األط اف الص مةلية  ويعترب وتذ   .1

 .الا ارا  خط   جةد    ى ط يق حب األدمة الص مةلية
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الغتذائي والطتمل يطةل  املنظمة  الع بية واإلق يمية والعولية بتاعمي املسة عا  اإلنسةنية والتع م  .0
 .مل اجهة آاثر النزا ة  املس حة يف الص مةل

 
ومليليؤؤة املمؤؤربيت   حؤؤول التضؤؤامن مؤؤع اململكؤؤة املمربيؤؤة فيمؤؤا يتعلؤؤ   ؤؤدين  سؤؤبتة -اثلؤؤث عشؤؤر 

 :احملتلت  
 

 
يجتتعد مستتتةنعت  التةمتتتة والشتتتةم ة ل  هتتت د التتتيت تبتتتذهلة املم كتتتة املغ بيتتتة بكتتتب أجهزهتتتتة ومؤسستتتةهتة يف   .1

 .رتجة  املعينتن املغ بيتن احملت تن سبتة وم ي ية واجلزر اجلعف يةسبيب اس
 
يطةل  احلك مة اإلسبةنية ابلش و  يف مفةوضتة  مبةشت   مت  املم كتة املغ بيتة حلتب وتذ  الا تية   .0

س ميةن  والت ةو  م  املارتح الذي سبق أن تاع  ب  جاللة املغف ر لت  امل تك احلست  الثتةين  وال امتي 
خ يتتة إستبةنية ت مغ بيتة مشتترتكة ل تفكتت  يف حتب  تتةدل وست مي هلتتذ  الا تية  يكتت ن متت   إىل تكت ي 

شأن  إ ةد  احلا ق الش  ية الثةبتة ل مم كة املغ بيتة يف وتةتن املتعينتن الست يبتن إب ةدهتمتة ل ستيةد  
 .املغ بية

 

ن تتتمة  املم كتتتة ويتتتثم  املتتتؤمت  اجلهتتت د التتتيت بتتتذهلة جاللتتتة امل تتتك   الستتتةد  يف م ضتتت    تتت د  إ .3
املغ بيتتتة الشتتتاياة إىل االحتتتتةد االف ياتتتي   تتتة يفستتت  اجملتتتةل أمتتتة  األشتتتاة  يف املغتتت   يف احملةفظتتتة   تتتى 

 .وحع  أراضيهم الرتابية وحا قهم التةرخيية
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 :حول قطر -رابع عشر 

األراضي  يستنك  االحتةد الربملةين الع يب اختطةف امل اطنين الاط ين األب اي  ال ذي  دخ  ا 
الع اقية بص ر  قةن نية ومش و ة  ويع      الت ةم  التة  م  حك مة دولة قط  ومسةنعهتة يف مجي  
االج ا ا  اليت تت ذوة ل مةن اطالق س اح م اطنيهة واستعةدهتم حل يتهم و  دهتم أمنين ل طنهم 

 .واس وم
 
 
 

 : حول اململكة العربية السعودية  –خامس عشر 
ربملةين الع يب اذ يؤكع   ى وق ف  إىل جةن  الشاياة ان االحتةد ال .1

املم كة الع بية السع دية فةن  يعي  وبشع  األ مةل األروةبية اليت 
 .تستهعف أم  وإستا ار املم كة

( ابليسيت) احل ثية إبطالق  ةروخ  املي يشة   ي   مةاقعم إدانة  .0
ه اليمنيةم  حمةفظة  عع   ا   ي   منطاة مكة املك مة مسة  ابجت

   والذي 07/12/0216ه امل افق  06/21/1438السب  
ا رتضت  ق ا  العفة  اجل ي السع دي ودم ت  قبب و  ل  دون 

حل مة املاعسة   احل ثية جتةود م  امل يشية  ويف ذلكأض ار  
 .واستهعاف حل     املس منواستهتةر مبشة   

نة التنسيق والتهعئة استهعاف امل يشية  احل ثية مؤخ ان ملبىن جل إدانة .3
ظه ان اجلن   ابملم كة الع بية  معينةالتةب  لألمم املتحع  يف 

امل يشية  م  األراضي اليمينة  والذي  أط عتهةالسع دية  باذائف 
كةن ما ران أن تست يف األمم املتحع  في  ال  نة اليت ستش ف 

 .  ى وقف األ مةل الععائية واإلبالغ    االنتهةكة 
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سع دية أثنة  قيةمهة بعورية م اقبة غ   ( ف قةطة ) ض إدانة تع   .4
مينة  احلعيع  هل    إروةيب م  قبب ثالثة دوارق انتحةرية اتبعة 
ل م شية  احل ثية  وإن استم ار امل يشية  احل ثية يف است عا  
مينة  احلعيع  قة ع  انطالق ل عم ية  اإلروةبية يعع تط ران خط ان 

ملالحة العولية و  ى تعفق املسة عا  م  شأن  التأث    ى ا
 .اليمنين ول م اطنناإلنسةنية والطبية ل مينة  

إدانة واستنكةر استم ار التعخال  اإلي انية يف الشؤون العاخ ية  .5
لعول املنطاة  وذلك م  خالل مسةنع  اإلروة   وتعري  
 اإلروةبين  وهت ي  األس حة واملتف  ا   وإاثر  النع ا  الطةئفية 
وم ا  ة التص حية    ى خمت ف املست اي  لز ز ة األم  والنظة  
واالستا ار  والذي يتنةىف م  مبعأ حس  اجل ار و ع  التعخب يف 
 .الشؤون العاخ ية وفاةن ملبةدى  ميثةق األمم املتحع  والاةن ن العويل

 

 
 : حول مملكة البحرين  –سادس عشر 

حلفةظ   ى سيةدت  ووحع  شعب  واختةذ كةفة ال سةئب جعد املؤمت  د م  الكةمب ل بح ي  يف ا .1
 .املةنعة ل فتنة وإاثر  الف ضى بتعخب مبةش  م  إي ان

أدان املؤمت  استم ار التعخب اإلي اين يف شؤون البح ي  العاخ ية وحمةوالهتة املتك ر  لز ز ة األم   .0
 .واالستا ار ود مهة لإلروة  املنظم   ى ارض البح ي 

مبة اختذت  البح ي  م   اج ا ا  وخط ا   م ية حلمةية حا ق اإلنسةن  وت ف  رح  املؤمت   .3
 .مجي  املتط بة  اإلنسةنية التزامةن ابمل اثيق العولية

طةل  االحتةد مب ةطبة املنظمة  واالحتةدا  العولية حبثهة   ى ال غط   ى اي ان ل قف  .4
 .تعحالهتة املستم   يف الشأن العاخ ي ل بح ي 
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 : حول اإلرهاب -شر ع سابع
ان االحتةد الربملةين الع يب اذ يؤكع   ى تنفيذ ق ارا  جمةلس  وجلةن  التنفيذية ومؤمت ات  

 :السةباة يع   
ت حيع التش يعة  يف العةمل الع يب م  خالل االحتةد الربملةين الع يب مل اجهة  .أ 

ة ذا  والتأكيع   ى ق ارا  جةمعة العول الع بي.االروة  يف كةفة أشكةل 
 .الص ة 

يا   " جم س   يب مشرتك حملةربة االروة  والتط ف" العمب   ى أتسيس  .  
 .  ى اسةس  وض  اسرتاتي ية  وسيةسة  مشرتكة حملةربة االروة  والتط ف

ال ق ف   ى أسبة  االروة  والفك  التكف ي املتط ف واختةذ السبب  .ج 
 .الالدمة مل اجهة التمعد االروةيب بن  ف ف أبنةئنة 

 .احملةفظة   ى اجملتعة  ذا  الصفة التععدية يف العول الع بية ود مهة .د 
ت حيع اجله د اال المية والعينية ال امية اىل كشف ديف وذ  اجلمة ة   .ه 

املتط فة والعمب   ى دم  النسي  االجتمة ي واملذومل يف ال ط  الع يب م  
يف احلية   خالل اتبة  السيةسة  الاةئمة   ى تاعي  األخ  واحرتا  حا 

 .واملعتاع
التمييز بن اإلروة  وحق الشع   يف املاةومة م  أجب حت ي  أراضيهة ض ور   .و 

 .م  االحتالل واستعةد  حا قهة املش و ة  وفاةن ل م اثيق والا ارا  العولية
اروة  العولة اليت متةرس  اس ائيب واالروة  التكف ي العم ي الذي ي ى أن  .د 

مهة وجهةن لعم ة واحع  يستع ي  ت حيع الطةقة  يستهعف االقطةر الع بية 
وت حيعوة يف احل   ضع االروة  م  أجب استعةد  وحع  واالمكةنية  

أراضي ومؤسسة  أقطةران واستا اروة  ود م الشع  الف سطيين يف ن ةل  
 .لتحايق امةني  ال طنية
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د اإلروة   مي  أشكةل  و  ر  و ةرسةت   ويع   إىل ت ةف  اجله  يعي   .ح 
ال طنية واإلق يمية والعولية ل ض  حع هلذ  الظةو   اخلط    وض ور  جتفيف 
م ارد  البش ية و منةب  مت ي   وجت مي دف  الفعية ل تنظيمة  

والتصعي لكةفة أشكةل  ب ر السالح واملس حن ل حعود ال طنية .اإلروةبية
 .والاةرية

لتسةم  والس م  ويؤكع ال بط املتعمع بن اإلروة  واإلسال   دي  ايستنك   .ط 
 .أن اإلروة  ال دي  ل 

العم ية  االروةبية اليت استهعف  الاةر  االف ياية والاةر  االوربية يعي   .ي 
ابالضةفة اىل العول الع بية ويع   اىل جهع دويل مشرتك مستنع اىل ق ارا  
جم س األم  العويل إلستئصةل وذا الس طةن الذي يهعد استا ار النظة  العة  

 .ق يمي والعويلاال
ثاةفة الك اوية وخطة  التح يض   ى العنف   وذلك م  خالل حت مي وجت مي  .ك 

تش يعة  م زمة  لبنة  منظ مة قيم وثاةفة  جمتمعية تؤم  ابلتععدية وقب ل 
االخ  والتعةيش الس مي بن مك ان  اجملتم  بغض النظ     اهل اي  

 .الف  ية
معة  املعنية واستعمةل املعنين  يطةل  ب ف  احلصةر املف وض   ى الت  .ل 

 كعرو  بش ية يف إطةر احل و  
يع   اىل احرتا  ق ا ع الاةن ن العويل واتفةقية  جنيف مبة خيص احل و   .  

والع د  األمنة ل معنين اىل منةطاهم اليت و  وا منهة   وتاعمي كةفة 
 املسة عا  اإلغةثية

يتتتة ميتتت ل متتت  مجيتتت  ي  تتتي إبنشتتتة   تتتنعوق   تتتى مستتتت ى جةمعتتتة التتتعول الع ب .ن 
 .العول الع بية   وذلك ملكةفحة االروة    ى مست ى كةفة العول الع بية

 .م اجعة وتط ي  االتفةقية الع بية ملكةفحة االروة  .  
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 :  تشكيل جلنة فرعية –عشر  سابع
االحتةد  أ  ة    ال  نة السيةسية تتك ن م   منبثاةتشكيب جلنة ف  ية 

جتتم  بشكب دوري ومستم  تتنةول  ة العةمة لالحتةدواألمةن الربملةين الع يب
مجي  التط را  واملست عا  يف الشأن السيةسي الع يب أو العويل حبيد 
تك ن مط فعة وم تبطة دون ف ارق دمنية قع تك ن سببةن يف  ع  معةجلة 

 .املست عا  بشكب مبةش  وف ري

 
 القرارات املتعلقة ابلشؤون الربملانية

 
 ل االحتاد الربملاين الدويلحول النشاط داخ

  
 :املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد الربملاين العريب يدعو إىل

 (.136)دراسة إمكةنية إدراج بن د طةرئة يف جعول أ مةل اجلمعية  -أ
التشتتتةور بتتتن ال فتتت د الع بيتتتة ملتتتب  الشتتت اغ  اخلة تتتة ابجملم  تتتة الع بيتتتة يف ويئتتتة  االحتتتتةد  -ب

  .الربملةين العويل
بط تت  إضتتةفة ط تت  املاتتع  متت  اجمل تتس التت طين الف ستتطيين ابستتم اجملم  تتة الع بيتتة ال د تتم  -ج

لالحتتتةد الربملتتةين التتعويل  والتتيت ستتت  ى يف  136بنتتع طتتةرئ يف جتتعول أ متتةل اجلمعيتتة 
 :  بعن ان0217إب يب  5-1دكة يف الفرت  م  

 
دور : لدولت االستيطان اإلسرائيلي يف دولة فلسط  احملتلة غري قانوين ومدمر حلل ا"

 "الربملاانت



 09 

األستتتةذ التتعكت ر   تتي  بتتع العتتةل  رئتتيس جم تتس النتت ا  املصتت ي   لع تت ية د تتم ت شتتي   -د
بتتتةريخ   ثتتب اجملم  تتة الع بيتتة يف ال  نتتة التنفيذيتتة لالحتتتةد الربملتتةين التتعويل التتذي ستتينت  

 022 والتتتتتتعور   136ختتتتتتالل اجتمتتتتتتة  اجلمعيتتتتتتة العةمتتتتتتة   0217أب يتتتتتتب / نيستتتتتتةن  5
 .س احلةكم لالحتةد الربملةين العويلل م  

ب ائستتة معتتةيل األستتتةذ متت دوق   تتي الغتتةمن رئتتيس جم تتس  الشؤؤعبة الربملانيؤؤة الكويتيؤؤة قيؤؤام  -ه
املتع اة ابجت ا  األمة الك ييت مب ةطبة اجملم  ة الع بية م  أجب اختةذ االج ا ا  الالدمة  

 ى أن العولة اليت ختةلف انظمتة تععيب   ى أنظمة ول ائ  االحتةد الربملةين العويل ينص  
ول ائ  وق ا ع االحتةد الربملةين العويل يج  ان يعةد النظ  يف    يتهة يف االحتةد  متهيعان 

ل م  تتتتس احلتتتتةكم  021والتتتتعور   137لعتتتت ض التعتتتتعيب   تتتتى اجتمتتتتة  اجلمعيتتتتة العةمتتتتة 
 .لالحتةد الربملةين العويل

 
 

  : العريب –حول التعاون الربملاين اإلفريقي 
 

 :املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد الربملاين العريب يدعو إىل
 

 : التنسيق م  األمةنة العةمة لالحتةد الربملةين اإلف ياي م  اجب .1
 

o  الع يب  - اع اجتمة  جلنة املتةبعة ل مؤمت  الربملةين االف ياي.  
o   حت   ن ان 0217تنظيم النعو  الربملةنية املشرتكة يف بعاية  ة: 

 "ايت العوملة وأثرها على الثقافات الوطنية يف إفريقيا والعامل العريبحتد"
حتسن  م ية التنسيق بن ال ف د الربملةنية الع بية واإلف يايتة املشتةركة يف مجعيتة  االحتتةد  .0

 .الربملةين العويل
 .تبةدل الزايرا  يف املؤمت ا  النظةمية لالحتةدي  .3
 .ةد الربملةين اإلف يايتسعيع املسةمهة املةلية السن ية لالحت .4
 .املشةركة يف مؤمت ا  االحتةد الربملةين اإلف ياي واجتمة ة  جلنت  التنفيذية .5
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 : حول العالقات مع الربملاانت واملنظمات األخرى

 
 :املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد الربملاين العريب يدعو إىل

 

 .ا  يف املؤمت ا  النظةمية ينظمهة الط فةنتعزيز العالقة م  جةمعة العول الع بية وتبةدل الزاير  .أ 
 .تعزيز العالقة م  الربملةن الع يب .  
 .تعزيز العالقة م  مجعية األمنة  العةمن ل ربملةان  الع بية .ج 
م ا  ة وتعزيز العالقة  م  احتةد جمةلس العول األ  ة  يف منظمة التعةون اإلسالمي  وتبةدل  .د 

را  اليت ينظمهة الط فةن  والعمب   ى ت قي  اتفةق تعةون الزايرا  يف املؤمت ا  النظةمية والعو 
 .وتنسيق م  وذا  االحتةد

 .املشةركة يف املؤمت  السن ي العوري لالحتةد الربملةين االف ياي .ه 
 . مت سطية -املشةركة يف االجتمة  السن ي ل  معية الربملةنية املت سطية واجلمعية الربملةنية األورو .و 
السن ية لكب م  رابطة الربملةان  اآلسي ية  ورابطة العول املستا ة  وويئة  املشةركة يف املؤمت ا  .د 

 . مش  ي ال الاي  االم يكية
ت جي  الع  ا  ملمث ي املنظمة  اإلق يمية والعولية اليت يتعةمب معهة االحتةد حل  ر أ مةل  .ح 

 . املؤمت  الاةد  لالحتةد
 إ ةد  إحية  رابطة التعةون الع يب األوريب .ط 

 النشاط اإلعالمي لالحتاد  حول 
 :املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد الربملاين العريب يدعو إىل

 
 .تط ي  النشةط اإل المي لالحتةد  و تط ي  م ق  االحتةد   ى شبكة اإلنرتني  -
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 السوق العربية املشرتكة  حول 
 :املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد الربملاين العريب يدعو إىل

 
 إحية  ال  نة اخلة ة ابلس ق الع بية املشرتكة  إ ةد 
  

 الشباب   حول 
 :املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد الربملاين العريب يدعو إىل

 يؤكع   ى ض ور  االوتمة  ابلشبة  ودرووم يف التنمية وبنة  مستابب أف ب. 
     حتتتةد الربملتتةين تتع تتق بتتعور الشتتبة  يف اال 0217ضتتم  خطتتة  متتب االحتتتةد لعتتة   إضتتةفة فاتت

 .الع يب
  الفا  والبطةلةالشبة  م   وض  اسرتاتي ية حملةرية. 
 

 
متتتتتتتت  يتتتتتتتت   االثنتتتتتتتتن  ال اقتتتتتتتت  يف     العشتتتتتتتت ي واختتمتتتتتتتت  ال  نتتتتتتتتة أ مةهلتتتتتتتتة يف الستتتتتتتتة ة       

02/23/0217 
 

 .ون ج  املؤمت  الك مي املصةدقة   ى وذا التا ي 
 
 

 الرئيس املقرر
 نعوقةدو    خ فةن  بع  ب  ي خ 

 


