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 الذي تلي يف اجللسة اخلتاميةالبيان مشروع 

  والعشرين الرابعالصادر عن املؤمتر  

 لالحتاد الربملاين العريب 

 02/20/0222 -02  الرابط  – الربملان 

 

بناًء على  وصيىيا اللةنىا الينيي لىا ل حتىاد الربملىاين العىريب   دوديىا ا ادلىا و إعمااًل مليثاق االحتاد الربملاين العريب، 
  ، بعقىىا املىىالر الرابىىش والعشىىرل  ل حتىىاد الربملىىاين العىىريب (11/20/0212اجلمهصدلىىا اللاناةيىىا  –بىىتو  )والعشىىرل  

وبنىاًء على  دعىص   .حتىاد الربملىاين العىريبمى  الناىا  الىاا لل ل ( 5)، إعمىااًل لىن ا املىادا  0212الربش األول م  العىا  
ةايىىب بىىرر ، د ىىي  االحتىىاد الربملىىاين  األسىىيا وبىىاعص  كرميىىا مىى  دولىىا الىىر ي  كرميىىا مىى  الشىىعاا الربملاةيىىا املشربيىىا الشاىىقيقا 

 مىىىىاد  – آ اد 01و  02لىىىىصمل الربملىىىىاغ املشىىىىريب   الىىىىر   اةعقىىىىا   مقىىىىر  د ىىىىي  الىىىى  النىىىىصا  اللانىىىىاين  العىىىىريب،
 .والعشرل  ل حتاد الربملاين العريب الرابشاملالر  0212/

 :شادكت   أعمال املالر وفصد لثل الشعب الربملاةيا األعضاء   االحتاد الربملاين العريب   الالااغ اآلويا 

 .اململكا األددةيا اهلامشيا -1
 .دولا اإلمادا  العربيا امليحا  -0
 .مملكا الاحرل  -3
 .اجلمهصدلا اليصةسيا -4
 .اجلمهصدلا اجلزا رلا الاميقراطيا الشعايا -5
 .اململكا العربيا السعصدلا -6
 .مجهصدلا السصداغ -2
 .مجهصدلا العراق -8
 .سلطنا عماغ -9

 .دولا فلسطني -12
 .دولا قطر -11
 .دولا الكصلت -10
 اناةيااجلمهصدلا الل -13
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 .مجهصدلا مصر العربيا -14
 .اململكا املشربيا -15
 .اجلمهصدلا اليمنيا -16

 :مراقب ممثلص املناما  الياليا وشادك   أعمال املالر بصيا 

 .جامعا الاول العربيا -
 .مجعيا األمناء العامني للربملاان  العربيا -
 .ال  اليعاوغ لاول اخلليج العربيا -
 .احتاد املشر  العريب -
 .اجملل  الاويل للشا العربيا -
 .احتاد اال  الاول األعضاء   مناما اليعاوغ اإلس مل -
 .اإلفرلقلاالحتاد الربملاين  -
 ماسسا وسيمنسرت للاميقراطيا -
 اجلمعيا الربملاةيا اآلسيصلا -

 
 :حفل االفتتاح

كلما   مث اسيمش أعضاء املالر والضيصف املشادكصغ إىل. آاي  بياان  م  ال كر ا كيم ابياأ ا يل بي و 
 لربملاةيني املشادكني   دحب   بااليها معايل األستاذ احلبيب املالكي، رئيس جملس النواب املغريب، 

دعا إىل بناء و.  دد إىل احيضاغ ه ه الاود  ال راجيماعا  الر   شاكراً هلم حس  اسيةابيهيم لاعص  املشر  
ع قا  اسرتاويةيا بني الالااغ العربيا واإلفرلقيا وضطلش الربملاان  باود د يسل   إدسا ها ودعمها واليحييز 

 .عليها

، اليصجب ال ر كاغ االحتاد الربملاين العريب قا هنةب  الةيياح عل  اإلطاد النصا   ململكا املشربياد ي  ال  ومث  
 .الربملاين اإلفرلقل،   أفق وعزلز ا صاد واليعاوغ وواادل اخلربا  والكياءا 

عل ا يصر ال ر وسةل   ه ا السياق، أغ ما حققب املشر  ما را   الساحا اإلفرلقيا، م    ل الاود الط  
قا  بب ج لا امللك دمحم الساد ، وسعيب حنص بناء ع قا  اقيصادلا واجيماعيا وثقافيا ووربصلا ودوحيا بعمق 

 .اسرتاويةل، لعا مكساا لألما العربيا ك لك ولي  فقط للقاد  اإلفرلقيا
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ادلا واالسرتاويةيا، جتعل م  إفرلقيا عمقا وأكا أغ املعطيا  وا قا ق اليادخييا واجلشرافيا والثقافيا والالنيا واالقيص
مكينا لألما العربيا مثلما لشكل العر  عمقا وامياادا أساسني للقاد  اإلفرلقيا وشعصهبا، مسيحضرا معامل الرؤلا 
االسرتاويةيا اليت عرب عنها املشر  م    ل املصاقف واليحركا  الالناميا جل لا امللك،  صصيا    طابب 

  الرايض، وك ا كلميب  0216أبرلل  02ألقاه ج ليب أما  قاد  دول ال  اليعاوغ اخلليةل    السامل ال ر
بنصاكشص ، واليت ديا  أهم  0216لصليصز  05للقما العربيا الطاد ا اليت اةعقا     02الساميا   الاود  

 .جصاةب وم مح اليأز  العريب الراه 

حرص املشر  عل  أغ وشكل ه ه الاود   طص  ميقاما وإضافا  شربياد ي  ال  النصا   ململكا امل وأكا 
ةصعيا   عمل االحتاد الربملاين العريب، والرفش م  وضعب االعياادر وفعالييب ويصدوب   الساحا العربيا وعل  

 .املسيصى الاويل

القاهر    ل شهر أبرلل وشاد عل  اليزا  اململكا بيصجها  ووصييا  املالر الثالث والعشرل  ال ر اةعقا   
، سصاء منها ما لهم وطصلر آليا  عمل االحتاد ووقصلا حضصده السياسل والرمزر، أو ما ليصل  لقضااي 0216

املشرتكا، إغ عل  املسيصى العريب أو   واجها العمل الربملاين اإلفرلقل واإلس مل والاويل، وعل  اخلصصص ب ل 
 .قضيا اليلسطينيا  عياادها القضيا األوىل واملركزلا لألما العربيااملزلا م  اجلهصد    اما ودعم ال

 

دعا ، معايل األستاذ  عبد احلكيم بن مشاش، رئيس جملس املستشارين املغريب  واستمع أعضاء املؤمتر إىل كلمة
 . املشرتكفيها إىل يياغا مااددا  جرلئا ومايكر  كييلا بيةاوز واقش العةز الانيصر   مناصما العمل العريب

، اسيمراد العةز الانيصر ملا واق  م  املناصما اإلقليميا للعمل املشرتك، األسيا  عاا ا كيم ب  مشا   وسةل
عل  العمل اليعال إلجياد حلصل عربيا لليحااي  العابر  للحاود كاإلدها ، واجلرميا املناما، واهلةر  واالجتاد 

عل  العةز اليادخيل ع  اليأثت م  أجل إجياد حل عادل للقضيا  لاشر، وك ا لألزما  اإلقليميا ع و  
  .اليلسطينيا

أغ جساما ه ه اليحااي  ال لنش االحتاد الربملاين العريب م  املسامها   بناء  األسيا  عاا ا كيم ب  مشا واعيرب 
  ارد إيااد بياان  االةيقال م إىلعناير حلصل ليةاوز الصعص   واملآزق امليعلقا هب ا الصضش، داعيا 

 .ووصييا  ووطصلر االسرتاويةيا ، إىل اختا  مااددا  عمليا

قرادا  واسرتاويةيا  االحتاد  إلختا   ه ا االطاد، بعض السال العمليا  األسيا  عاا ا كيم ب  مشا واقرتح 
د الربملاين العريب واالحتاد الربملاين الربملاين العريب  الدوكاز عل  وكامل األجناا  الربملاةيا الصطنيا وأجناا  االحتا
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الاويل واملناصما االوياقيا الاوليا ومنيةا  مناصما األمم امليحا    كل ما ليعلق  ليحااي  اجلسيما اليت 
  .وصاجهها الالااغ العربيا

إعااد النما ج  و  ما ليعلق مبقرد االحتاد الربملاين العريب القاضل بيصحيا اليشرلعا  غت اخل فيا، اعيرب أغ
االسرتشادلا للقصاةني ليست فقط أدا  ليصحيا املعالت القاةصةيا   الاول العربيا، وإمنا لناشل النار إليها كرافعا 
مل ءما املناصما  القاةصةيا الصطنيا مش االليزاما  االوياقيا مبصجب القاةصغ الاويل  قصق اإلةساغ، ومش ميطلاا  

 .يل وسرلش اإلي حا  املاسساويا واالقيصادلا واالجيماعيا الضرودلاالاساوت الصطنيا مبا لك

إىل أغ ه ه الرهاان  ويصقف قال كل شلء عل  دود الربملاان  وعل  دود  األسيا  عاا ا كيم ب  مشا و ل  
 .االحتاد الربملاين العريب بصييب احتادا برملاةيا إقليميا   ونشيط ه ا املسلسل

معايل الدكتور ميشال موسى ممثل دولة رئيس االحتاد الربملاين العريب، كلمة دولة الرئيس نبيه بري، مث ألق  
ملساد ونيي  قرادا  املالر الثالث  عرض فيهارئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين  
ويعيل الالالصماسيا الربملاةيا وحض الربملاان   والعشرل  واهليئا الينيي لا، مشتًا   ه ا اجملال اىل العمل عل 

 .  ما خي  محالا القا  ووصفت الاعم ال ز  للقضيا اليلسطينيا  اإلجراءا العربيا عل  اختا  
وقال اغ   يا جتربينا وسياعل اليأكيا عل  اغ العمل الربملاين العريب   اطاد احتادان حيياج اىل وشيت حقيقل 

 .ليعل ييغ عملنا 
ودعا الر ي  برر اىل اعاد  وشكيل وويعيل جلنا املرأ  والطيل ، واىل وشكيل جلنا برملاةيا شاابيا واد  وضش 

 .اسرتاويةيا شاابيا عربيا 
وا  اكا عل  اسيعاد  القضيا اليلسطينيا مصقعها كقضيا العر  االسا  قال اغ اسرا يل وزلا م  ضشصطها عل  

ل سياديا م  ول ابيب اىل القا  ويصاًل اىل حتقيق هاف لهصدلا الكياغ وعايميب االداد  االمتكيا اجلالا  لنق
 غ ق السيادا  العربيا والسيادا  االس ميا والصالقا   واشنط  ا ا ما اقامت  القا  ، مكرداً ما طالب بب 

 .االداد  االمتكيا عل  ةقل سياديا م  القا  
قا ً  اغ  لك لسياعل اواًل الصحا  اليلسطينيا، واثةيا اعاد  االعيااد عربياً وجاد عل  حمصدلا القضيا اليلسطينيا 

 .هل ه القضيا  عياادها القضيا املركزلا، واثلثاً اعاد  بناء الثقا   الع قا  العربيا مش اجلصاد املسلم 
حياكم ه ا االدها  ودعا الر ي  برر اىل مصاجها االدها  ال ر لنيشر   اقطادان عرب يياغا وشرلش مصحا 

العابر للحاود وليخ  االجراءا  ل سها    جتييف مصادده ومصادده، ولرتافق كل  لك مش اداد  عربيا مصحا  
للعمليا  ا ربيا واالمنيا املشرتكا ال وييح هل ا االدها  اليريا لنقل حروبب عرب اقطادان   املشرق العريب او 

 .ريب وجعل ه ا القطر او  اك قاعا  الدوكاز عملباالةيقال م  املشرق اىل املشر  الع
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بعا لص  " وةااب اىل اغ االدها  ال ر خيسر حروبب   العراق وسصداي ووضيق عليب مساحا اةيشاده بل ويقل  لصما
لاحث ع  بط  د ص ليساد الينا ضر وب ل لك لقش اليهالا املقال  –اغ ه ا االدها   –اىل حا اهلزميا الكاملا 

 .اغ واالددغ ومها لقعاغ اكثر م  ار وقت مض  عل  منااد اليصصلب عل  لان
وليت الر ي  برر اىل ضرود  اهيما  القاد  العر  مبساعا  لاناغ واالددغ   مصاجها وااعيا  ازما النازحني 

 .السصدلني واليلسطينيني 
 لقص  امر اكثر اسيحالا واغ عل  و يم كلميب  ليأكيا عل  اغ فرض اليشيت  لقص  امر مسيحيل، ومنش اليشيت 

االحتاد  ليايل ما اليا املساعا  للمكصان  السياسيا   الالااغ العربيا املضطربا ملساعايا عل  ا صاد ويياغا 
 .الييامها  

 

معايل السيد أمني عام جامعة الدول العربية، كلمة  السفري الدكتور فاضل دمحم جواد، ممثلألقى سعادة  كذلك
هنأ   بااليها املشر  عل  احيضاغ مالر االحتاد الربملاين  األمني العام جلامعة الدول العربية –أبو الغيظ أمحد 

 املشربيا   دعم القضااي العربيا الكربى،  العريب، واثىن عل  الاود الرايدر ال ر وقص  بب اململكا

لب م  جهصد مقاده أثناء  اد الربملاين العريب عل  مابووصجب  ليحيا  واليقالر إىل دولا الر ي  ةايب برر، د ي  االحت
 . دائسيب االحتاد الربملاين العريب،كما لىن لرائسا االحتاد اجلالا  اليصفيق   قياد  االحتاد ملا فيب مصلحا األما العربيا

يت حتيل الصااد  عل  مشتًا إىل أغ اليحااي  كثت  أما  الربملاان  العربيا، وعل  دأسها القضيا اليلسطينيا ال
ماكاًا أةب اللصجا  .أجنا  العمل العريب املشرتك، ووعيرب اهلم األكرب ال ر ليمحصد حصلب أم  واسيقراد املنطقا

 .وعادض بني الابلصماسيا ا كصميا والابلصماسيا الربملاةيا 

و   يا  كلميب أكا االمني العا  جلامعا الاول العربيا أغ ويضافر جهصد الربملاةيني العر    ه ه املرحلا العصياا 
للقيا  باود فعال   وصحيا الرؤى حصل القضااي الكربى لألما العربيا واملسامها   دسم م مح دؤلا عربيا مشرتكا 

 .ريب املشرتك   بعاه الشعيبورتجم طمصحا  الشعص  اليصاقا إىل العمل الع

كلما اسيهلها  لشكر للملكا املشربيا   ،كما ألقى األمني العام لالحتاد الربملاين العريب، األستاذ فايز الشوابكة
مبمثل دولا الر ي  ةايب برر، وبرؤساء اجملال  ودؤساء الصفصد  مرحااً  .شعاًا وملكًا وبرملااًن عل  اسيضافا املالر

 .املشادكني
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ماكااًا عل  ضرود  العمل . واعيرب أغ املالر اليص  لكيسب أمهياا كات ، دمبا ويصق ما ساقها   ظل الاروف اليت ةعيش فيها
 .املشرتك ليحقيق طمصحا  الشاعص  العربيا

واملشك   اليت وصاجب أماينا غا االحتاد الربملاين العريب ميثال   ه ه الاروف منصاا للي قل والياقاد  وللنار   القضااي وأضاف أ
 .اإلقليميا منها والاوليا عل  حاا سصاء: العربيا والساعل الاؤو    إجياد حلصل هلا أو الاحث ع  حلصل هلا، وملنش اليا    اخلادجيا

لقضيا األ  املركزلاا وأكاا أغا األماةا العاما ال واا ر جهااً، عل  اإلط ق،   ييئا املنا ا  املناساا ل لك، كاالليياف حصل ا
 .القضيا اليلسطينيا، والصقصف بصجب االحي ل مبا أُويح م  قادا  وإمكاان  مادلاا وسياسياا

ني فإقراد برملاهنم الكنيست املزعص  لقصاةني عنصرلا ومحلا الياهصلا الشاعصاء للقا  واألماك  وأمساء األماك  هلص حتٍا سافر لكل القصاة
 .ولياواألعراف واألحكا  الا

 .عاملواظهر أغ وعرلا االحي ل أما  العامل ضرود  ملحا لقص  هبا االحتاد الربملاين العريب   احملافل الااوليا  شا جهصد األياقاء   ال
لعمل وم  جها أ رى أكاا سعل االحتاد الربملاين العريب إىل العمل عل  وصحيا اليشرلعا  غت اخل فيا   قضااي كثت  لهاا الطارلق 

دبلصماسيا برملاةيا فعاالا لليرت  املميا  بني : وواضحا بعنصاغ حيث وضعت األماةا العاما اسرتاويةيا عمل شاملا. عريب مشرتك مصحاا
 . 0200/ 0218األعصا  

ا الياحاااي  كما دعا إىل العمل الياعل   وعزلز الشاراكا مش املنااما  الربملاةيا العاملياا   سايل وعزلز املصاقف   مصاجه
 .واملشك  

 .كما دعا إىل إعاد  إحياء الرابطا الربملاةيا لليعاوغ الربملاين العريب األودويب
أغا األماةا العاما ل حتاد الربملاين العريب املشرتك قا عملت جبها عل  حتقيق أهااف االحتاد ضم  األةاما وامليثاق وونيي  وخلص إىل 
 .ووياغٍ  ، بكل إ  ص03قرادا  املالر 

ر و يم كلميب  ليصجب  لشاكر إىل الرائسا اجلليلا، د ي  االحتاد الربملاين العريب، دولا األسيا  ةايب برر، عل  االهيما  اخلاصا ال 
وكراد .مااأواله لألماةا العاما وما لسار هلا م  أمصد وما قاا  هلا م  دعم بكلا األوجب ليقص  بعملها  قيااد وكياء  ملا فيب  ت ه ه األ

ميمنيًا الياصفيق ألعمال املالر   سايل ...الشاكر إىل اململكا املشربياا عل  اسيضافا املالر، والرتحيب أبيحا  الااولا واملعايل والساعاد 
 .اخلت ومجش العر  ووصحيا الرؤى ملا فيب مصلحا للةميش
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 : جدول األعمال –انتخاب رئيس املؤمتر  –جلسات العمل 
 

 .  د ي  ال  النصا  املشريب   ، معايل األسيا  ا ايب املالكل  باالا جلسا العمل األوىل ورأ  املالر 
، ان اًا للر ي  ، مملكا الاحرل    د ي  ال  النصا ،  أمحا ب  إبراهيم داشا امل  معايلومت وسما  

دولا اإلمادا  العربيا    لر ي  اجملل  الصطين االحتادرالنا ب الثاين ، الزعايب عاا هللا سعاد  السيا عاا العزلزو 
 . سر املالر، أمنيامليحا 

 : وافق املالر عل  جاول األعمال املقرتح م  اللةنا الينيي لا ل حتاد 

 .إقرار جدول األعمال .2
 .تقرير الرئيس عن نشاطه ونشاط اللجنة التنفيذية منذ املؤمتر الثالث والعشرين .0
 .العام حول أوضاع االحتاد وأنشطته منذ املؤمتر الثالث والعشرينتقرير األمني  .0
 .للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب للمصادقة عليهما 02-02تقريري الدورتني  .4
مداخالت السيدات والسادة رؤساء الربملاانت واجملالس ورؤساء الوفود حول الوضع العريب  .5

 .الراهن 
 .0222الحتاد يف خالل عام النشاط الدويل واإلقليمي ل .6
 :اجتماعات اللجان الدائمة يف االحتاد .2

 .جلنا الشاوغ السياسيا والع قا  الربملاةيا .أ 
 .جلنا الشاوغ املاليا واالقيصادلا .  
 .جلنا شاوغ املرأ  والطيصلا .ج 
 .0222خطة عمل االحتاد لعام  .8
 :الشؤون املالية .9

 .0216ا سا  اخليامل لعا   .أ 
 .0212ا  مشروع مصازةا االحتاد لع .  

 .انتقال الرائسة .22
 .ما يستجد من أعمال .22
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وافق املالر عل  اةيقال دائسا االحتاد م   وتنفيذًا ألحكام ميثاق االحتاد الربملاين العريب ونظامه الداخلي
 .معايل األسيا  ا ايب املالكل، د ي  ال  النصا  املشريبالشعاا اللاناةيا إىل الشعاا املشربيا، بشخ  د يسها 

 
، د ىىي  االحتىىاد الربملىىاين العىىريب ، د ىىي   بىىرردولىىا األسىىيا  ةايىىب وافىىق املىىالر علىى  اليقرلىىر املقىىا  مىى  وقىىا 

 .الثالث والعشرل  ل حتادةشاطب وةشا  اللةنا الينيي لا من  املالر ،امليضم    النصا  اللاناينال  
كمىىىىىىا وافىىىىىىق املىىىىىىالر علىىىىىى  اليقرلىىىىىىر املقىىىىىىا  مىىىىىى  االمىىىىىىني العىىىىىىا  ل حتىىىىىىاد الربملىىىىىىاين العىىىىىىريب لليىىىىىىرت  مىىىىىى  

 .املالر ا ايل اةعقادولشالا  19/4/0216
للةنا الينيي لىا ل حتىاد الربملىاين ( 01-02) الاودونيكما يادق املالر عل  اليصييا  الصادد  ع  

 . العريب 
ىل مىىىىاا    السىىىىاد  دؤسىىىىاء الربملىىىىاان  ودؤسىىىىاء الصفىىىىصد الىىىى ل  ونىىىىاولصا مث اةيقىىىىل املىىىىالر ل سىىىىيماع إ

كىى لك  اسىىيمش أعضىىاء املىىالر   . األوضىىاع العربيىىا الراهنىىا والانىىصد األ ىىرى املادجىىا   جىىاول أعمىىال املىىالر
 . جلسا أ رى إىل كلما  ممثلل املناما  الشقيقا والصالقا ال ل  حضروا بصيا مراقاني

 :قا  بيشكيل ث ث جلاغ مها وكاغ املالر قا

 .جلنا الشاوغ السياسيا والع قا  الربملاةيا -
 .جلنا الشاوغ املاليا واالقيصادلا  -
 .والطيصلاجلنا شاوغ املرأ   -
 

وقىا اجيمعىىت اللةىاغ  ىى ل اةعقىىاد املىالر واةيخاىىت كىل جلنىىا د يسىىا ومقىردا وانقشىىت بنىصد جىىاول األعمىىال 
وقادلرها ووصييايا اليت عرضت عل  املالر   جلسىيب اخلياميىا ولىت املصافقىا الصاقعا   ةطاق ا يصايها، وأعا  

 .عليهما
تعبررياً  ملك اململكرة املغربيرة،دمحم السراد  امللركجاللرة إىل ؤمتر توجيره برقيرة رركر وامتنران كما قررر املر

 .واهتمام من رعاية وعناية به اململكة املغربية املؤمترين ملا أحاطت  التقديرعن 
رئريس جملرس النرواب  ،كرل مرن معرايل األسرتاذ احلبيرب املرالكي   كما قرر املؤمتر توجيه برقية ركر اىل

،تعبرررياً عررن ررركر املررؤمتر :و معررايل األسررتاذ عبررد احلكرريم بنشررماش ، رئرريس جملررس املستشررارين املغررريب املغررريب
 .ؤمتر ابجناح أعمال امل وكودارها اإلدارية الشعبة الربملانية املغربيةالهتمام 
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*  *  * 

 
 :مث أقر املؤمتر صيغة بيانه اخلتامي الذي أعتدته جلانه على النحو التايل

 
 

 القرارات السياسية
 

إغ مالر االحتاد الربملاين العريب الرابش والعشرل  لعرب ع  أسيب ملا آلت إليب أوضاع بعض الاول العربيا 
 :العريب املشرتك ، ل لك فإغ مالر االحتاد لاكا  األمر ال ر لسياعل إعاد  الروح إىل اليضام  والعمل

 :وعمل عل تبين تفعيل دبلوماسية برملانية  –أوالً 
   وشةيش ا صاد بني االقطاد العربيا وصيً   لصل للمشك   القا ما والصراعا  الاا ليا، واالهيما

 .هابلشا ا صاد الاناء واهلادف بعيااً ع  وشييت اجلهصد العربيا   حل قضااي
  العربيا، م  الشعب الربملاةيا االعضاء   االحتاد الربملاين العريب  -وشكيل جلاغ برملاةيا للمصا ا العربيا

 .ودائسا االحتاد واالماةا العاما ل حتاد  
 دفض اليا ل االلراين والرتكل   الشاوغ الاا ليا للالااغ العربيا. 

 
 :حول القضية الفلسطينية-اثنيا ً 
اادا أغ القضيا اليلسطينيا هل القضيا املركزلا األوىل لألما العربيا، ولطالب ا كصما  العربيا بينيي   يؤكد: أوال

 .القرادا  الصادد  ع  مالراوب واالسب السابقا، وبشكل  اص ما أقره املالر الثالث والعشروغ ل حتاد

م  جالا أغ الس   الاا م والشامل ل  ليحقق   املنطقا دوغ حصصل الشعب اليلسطيين عل   يؤكد: اثنيا
وعايميها القا  الشرقيا، حسب قرادا   1962دوليب املسيقلا  ا  السياد  عل  حاود الرابش م  حزلراغ 

شردوا منها وفق القراد  الشرعيا الاوليا  ا  الصلا، وحل قضيا ال جئني اليلسطينيني بعصديم إىل دايدهم اليت
 .194الاويل دقم 



10 
 

العربيا القادما اليت سينعقا   اململكا األددةيا اهلامشيا هنالا الشهر اجلادر إلقراد  طا عربيا  يدعو القمة: اثلثا
مصحا  سياسيا واقيصاداي ودبلصماسيا، وونيي  كافا قرادا  القمم العربيا  ا  الصلا بيلسطني لاعم يمصد 

سطيين عل  أدضب، ولكينب م  مصاجها السياسا  واإلجراءا  االحي ليا اإلسرا يليا اليت وسيهاف الشعب اليل
 .1962منش قيا  الاولا اليلسطينيا املسيقلا وعايميها القا  الشرقيا عل  حاود الرابش م  حزلراغ عا  

ع قايا الاوليا وكافا  العربيا  سيخاا  كافا وسا ل الضشط املمكنا واسيثماد يطالب احلكومات: رابعا
الصادد  0334إمكاةيايا لاى دول العامل املاثر  وماسسا  اجمليمش الاويل ليطايق قراد ال  األم  الاويل دقم 

، ال ر قرد أغ مجيش املسيصطنا  االسيعمادلا اإلسرا يليا   أداضل الاولا اليلسطينيا مبا 0216دلسمرب  03  
 شرعيا، ووشكل اةيهاكًا للقاةصغ الاويل، حيث لشكال االسييطاغ جرميا حر  فيها مالنا القا  احمليلا غت

 .حسب ميثاق دوما

العربيا ملصاجها كافا السياسا  واإلجراءا  ومشادلش االسييطاغ   مالنا القا   يدعو احلكومات: خامسا
ا ووشرلاهم  ادج مالنيهم، احمليلا، وامليمثلا إبحاطيها  ملسيصطنا  وجااد الضم العنصرر، وها  منازل سكاهن

واالعيااءا  واالقيحاما  امليكرد  م  قال امصعا  م  امليطرفني واملسيصطنني للمسةا األقص  بيصاطٍا ومحالٍا 
واضحٍا م  قال حكصما االحي ل وأجهزيا األمنيا، هباف فرض وقسيم املسةا األقص  زماةيًا ومكاةياً، و لك 

يمكني أهل القا  م  الصمصد   مالنيهم واليصار لكافا حماوال  النيل م  بيقامي الاعم املادر الكا  ل
 .هصليها العربيا واإلس ميا واملسيحيا

احملكما اجلنا يا الاوليا مبليا  االسييطاغ واألسرى وا ر   يدعو لدعم اجلهود الفلسطينية أمام: سادسا
اإلسرا يلل وقادوب حبق الشعب اليلسطيين، ووصفت العاواةيا عل  قطاع غز ، لردع اةيهاكا  وعاواغ االحي ل 

 .محالا دوليا لب اسيناداً إىل اوياقيا جنيف الرابعا

اجلهصد اليلسطينيا   اليصار لكافا حماوال  وصييا القضيا اليلسطينيا، مبا فيها املصاقف  يطالب بدعم: سابعا
بنقل سياديا إىل مالنا القا  احمليلا، ووكثيف السلايا الصادد  ع  اإلداد  األمرلكيا اجلالا   ايا ما ليصل 
 .االوصاال  معها ليعالل مصاقيها السابقا املعلنا هب ا اخلصصص

 لضشط عل  ا كصما الربلطاةيا إللشاء  ططها ل حييال  ل كرى املئصلا   يطالب جملس العموم الربيطاين: اثمنا
ب اليلسطيين، ألغ ه ا الصعا الاامل كاغ الساب الر يسل لصعا بليصد املشاو ، واليكيت ع   طيئيها حبق الشع
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  كل ما جرى للشعب اليلسطيين م  وشرلا واازد واحي ل واسيعماد، ووصجيب دسالا  طيا  سم د ي  االحتاد 
 . الربملاين العريب إىل د يسل السل العمص  واللصددا  هب ا اخلصصص

عب اليلسطيين برائسا السيا مرزوق الشامن د ي  ال  األما عل  دعم  طا عمل جلنا يمصد الش يؤكد: اتسعا
الكصليت ليعليق عضصلا الكنيست اإلسرا يلل   االحتاد الربملاين الاويل ليكصغ م  أهااف االحتاد الربملاين العريب 

كل جرا م   ،وهل واجب عريب،  ةارا إلقرادها عادا  كاتا م  القصاةني العنصرلا اليت  ورمل إىل شرعنا0212لعا  
االحي ل اإلسرا يلل مبا    لك سرقا أداضل الشعب اليلسطيين  ويةته قسرا  منها واليصسش االسييطاين وها  
املنازل،   اةيهاك يادخ للقاةصغ الاويل وميثاق األمم امليحا  وميثاق حقصق اإلةساغ، وأهااف وماادئ االحتاد 

 .الربملاين الاويل

قاةصغ " حتت مسم   6/0/0212صغ ال ر أقره الكنيست اإلسرا يلل بيادلخ لال  ولرفض القاة :عاررا
قاةصغ شرعنا وسرقا األداضل اليلسطينيا وأبثر دجعل، وشرعنا املسيصطنا  االسيعمادلا، وغته م  " اليسصاي  

ه  طت    وقصلض القصاةني العنصرلا، ولعيربه اةيهاكًا ياد ًا ملاادئ القاةصغ الاويل وميثاق األمم امليحا ، و طص 
ما أمجش عليب العامل بعا  شرعيا كافا أشكال االسييطاغ اإلسرا يلل، ولطالب دول العامل برفض ه ا القاةصغ وإداةيب 
وعا  اليعامل مش ةيا ةب، ولاعص ألضاً االحتادا  الربملاةيا واإلقليميا والاوليا إىل دفض وإداةا  لك القاةصغ، وغته 

 .اليت لقرها الكنيست اإلسرا يللم  القصاةني العنصرلا 

لاعص االحتاد الربملاين الاويل إلداةا اليشرلعا  العنصرلا اليت جييزها الكنيست اإلسرا يلل  ايا : حادي عشر
وال ر ميثل قما العنصرلا واليطرف ولطالاب  0/0212-2قاةصغ ما لسم  بقاةصغ اليسصاي  والصادد بيادلخ 

يست ملخالييب أهااف وماادئ االحتاد الربملاين الاويل واملصاثيق الاوليا األ رى  ختا  إجراءا  عقابيا ضا الكن
 . ا  الصلا

لال  ولرفض بشا  قراد وزلر ا ر  اإلسرا يلل افيشاود ليربماغ اعيااد الصناوق اليلسطيين مناما : اثين عشر
ينيا املمثل الشرعل والصحل للشعب إدهابيا، ولاكا اغ ه ا القرا أييت   سياق املسا  مبناما اليحرلر اليلسط

 .اليلسطيين

) حييل الاكيصد  دميا  لف، األمينا العاما للةنا األمم امليحا  االقيصادلا واالجيماعيا لشر  آسيا :اثلثا عشر
املمادسا  اإلسرا يليا جتاه ) اليت دفضت اخلضصع لليخصلف واليهالا والضشص  لسحب وقرلها األ ت( إسكصا

ال ر  ل  وبصضصح إىل أغ إسرا يل هل دولا عنصرلا، أةشأ  ةاامت ( ين ومسألا األد ديالاالشعب اليلسطي
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أ ديالا لضها الشعب اليلسطيين، وهل م ةاا  دوكا  جرميا اليصل العنصرر كما وعرفها يكصك القاوغ 
 ه، ولاكا املالر عل  الاويل، ولعرب ع  اسيهةاةب الشالا لطلب األمني العا  لألمم امليحا  بسحب اليقرلر أع

 .اعيااد وقرلرها وثيقا م  واث ق املالر

لاعص مجيش الاول واملاسسا  والشركا  واألفراد إىل وقف كافا أشكال اليعامل مش املسيصطنا   :اثلث عشر
مشةعا االسيعمادلا اإلسرا يليا املقاما عل  أداضل الاولا اليلسطينيا، ألغ  لك لعيرب خماليا للقاةصغ الاويل، و 

ل سييطاغ والعاواغ عل  الشعب اليلسطيين، ولاكا عل  دعم ويعيل س ح املقاطعا العربيا ل حي ل 
 ..B.D.Sاإلسرا يلل، ودعم اجلهصد وونسيق اخلطصا  مش حركا  املقاطعا العامليا و  مقاميها حركا املقاطعا

زا  االحي ل اإلسرا يلل  إلفراج اليصدر ع  كافا لطالب اجمليمش الاويل واهليئا  ا قصقيا الاوليا إبل :رابع عشر
األسرى واملعيقلني اليلسطينيني م  سةصهنا مب  فيهم النصا ، ووطايق املصاثيق واالوياقيا  الاوليا   ا  الصلا 

بشأغ محالا األشخاص املاةيني أثناء ا ر ، ومعاملا األسرى  1949عليهم،  ايا اوياقيا جنيف الرابعا لعا  
 .حر  ىطينيني كأسر اليلس

لاعم اسيمراد جهصد املصا ا اليلسطينيا ووطايق كافا اوياقيايا مبا    لك وشكيل حكصما وحا   :خامس عشر
وطنيا لاد  ي حيايا كاملا   كافا أداضل الاولا اليلسطينيا، ووقص  مبها  إعاد  االعماد   قطاع غز  ودفش 

 .راف عل  إجراء االةيخا   العاما اليلسطينياا صاد اإلسرا يلل الاامل عنب، واإلش

لصجب اليحيا واليقالر للشعب اليلسطيين الصاما عل  أدضب واملقاو  لقصا  االحي ل الااغيا  :ساد  عشر
برجالب وبنسا ب وأطيالب وبكل ما ميلك م  إمكاةيا  عل  أدض فلسطني، أدض الرساال  السماولا، والاطصلا 

 .والشهااء

 
 
 
 

 :حول مصر -اثلثاً 

 .أداغ املالروغ اجلرا م االدهابيا الامصلا املروكاا ضا أم  واسيقراد مجهصدلا مصر العربيا .1
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وأكا وقصفب جباةب مجهصدلا مصر العربيىا ومجهصدلىا السىصداغ حىصل قضىيا سىا النهضىا األثيىصيب ملىا  .0
 .لب م  آاثد سلايا عل  ا صا املا يا املقرد  هلما

 
 

 :حول لبنان -رابعاً 

دعم لاناغ ليمكينب م  اسيكمال حترلر ادضب وونيي  كامل منادجا  قراد ال  االم  الاويل دقم  .1
 .وك لك ورسيم حاوده الاحرلا 1221

دعم لاناغ ملصاجها االسيحقاقا  املرتواا عل  ازما ةزوح الشعب السصدر الشقيق وما وفا اليب م   .0
 ملخيما  اليلسطينيا امليصاجا  فيب مساقاً خميما  سصدلا م  االشقاء اليلسطينيني، إضافا اىل ا

دعم لاناغ إلسيعاد  عافييب وجتاوز الضشص  السياسيا واالقيصادلا عرب اختا  اجناز اسيحقاقاوب  .3
الاسيصدلا و  الطليعا اةيخا  د ي  للةمهصدلا، والط ق آليا  اليشرلش و صصيًا يياغا قاةصغ 

 .جالا ل ةيخا   اليشرلعيا
جهز  االمنيا اللاناةيا  لس ح والعياد ملصاجها االدها  عل  حاوده الصطنيا وعل  دعم اجليش واال .4

 .حاود ايمعب
 

 :حول سورية -خامساً 

لاكا وضامنب مش سصدلا ومساةايا  ودعم حقها املشروع    اسرتجاع كامل اجلصالغ السصدر  .1

 ، وفقًا لقرادا  األمم امليحا   ا  الصلا، 1962( لصةيص)احمليل حىت حاود الرابش م  حزلراغ 

دا  ولعيرب مجيش اإلجراءا  اليت اخت يا إسرا يل لضم اجلصالغ السصدر الغيا و طلا وخماليا لقرا

 الشرعيا الاوليا، 

 .لاكا عل  وحا  سصداي ادضاً وشعااً ولرفض بشا  اليا ل بشصهنا الاا ليا .0
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لاكا دعمب للحصاد اجلادر بني املكصان  السصدلا وصيً   لصل سياسيا بناء عل  قرادا  ال   .3

 .األم  وويامها  دوليا

 

  :حول اململكة االردنية اهلاريمة  -سادساً 
 

اململكا االددةيا اهلامشيا ملصاجها االسيحقاقا  املليز  هبا دولياً  بشأغ أزما ةزوح لاعص اىل دعم  .1
 .الشعب السصدر إىل أداضيها

دعم جهصد االددغ   مصاجها اسرا يل حصل االةيهاكا  امليكرد  للمسةا االٌقص  واملقاسا   .0
 .واملسيحيااملسيحيا   القا  ، ولقاد عالياً دوده   دعالا املقاسا  االس ميا 

 .اململكا االددةيا اهلامشياأداغ املالروغ اجلرا م االدهابيا الامصلا املروكاا ضا أم  واسيقراد  .3
 

 
 

  :حول العراق  -سابعاً 
 

ليابش اليحااي  اليت لصاجهها العراق، ولشيا باوده ووضحياوب   حمادبا االدها ،وحييل اةيصادا   .1
داعش، ولعا داعش والكياان  االدهابيا عاواً مشرتكًا لألما القصا  العراقيا   جاها  القيال ضا 

العربيا، و لناشا قياداوب السياسيا االسراع   اجناز االي ح واليشيت واملصا ا الصطنيا، عل  طرلق 
 .ورسيخ ماادىء ا كم الرشيا وبناء دولا املاسسا 

لقا عل  مساةا  العراق وشعاب   حيث الاول االعضاء   االحتاد الربملاين العريب والاول الصا .0
حتاايوب واعاد  االعماد وأتهيل املناطق املنكصبا الاتحا اليريا للمهةرل  العصد  اىل مناطقهم 

 .والعيش بكراما
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لاعص إىل العمل عل  إغاثا انزحل مالنا املصيل م    ل وقامي املساعاا  االةساةيا و لك  .3
 .بساب املعاان 

 
 

 : اإلمارات العربية املتحدةحول دولة   -اثمناً 

جياد دعمب  ق دولا األمادا  العربيا امليحا  الكامل واملشروع عل  جزدها الث ث احمليلا م  قال إلراغ  .1

، طنب الكربى وطنب الصشرى وأبص مصس ، ولالا كافا اإلجراءا  والصسا ل السلميا اليت ويخ ها دولا 

 .سياديا عل  جزدها احمليلااإلمادا  العربيا امليحا  السيعاد  

لطالب إلراغ برتمجا ما وعلنب ع  دغايها   حتسني الع قا  مش الاول العربيا، إىل  طصا  عمليا  .0

وملمصسا، قصال وفع ،  السيةابا إىل الاعصا  الصادقا واجلاد  م  دولا اإلمادا  العربيا امليحا  

 ث احمليلا  لطرق السلميا، سصاء  ملياوضا  املااشر  الااعيا إىل حل النزاع حصل اجلزد اإلماداويا الث

 .اجلاد  أو  للةصء إىل حمكما العال الاوليا

إغ االحتاد الربملاين العريب لطالب مجهصدلا إلراغ االس ميا بعا  اليا ل   الشاوغ الاا ليا لاعض  .3
 اجلزد ودفض أر مزاعم إلراةيا الاول العربيا واحرتا  ع قا  حس  اجلصاد، واليصجب للحصاد   حل قضااي

، واليأكيا عل  ضرود  إهنا ب، اةط قًا م  اغ اجلزد هل أدض عربيا حميلا، مش  ملطالاا أبلا جزد أ رى
 .أتكياها عل   لك اثناء مشادكيها   احملافل الربملاةيا املخيليا

 

 
 حول اليمن -اتسعاً 
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بقيىىىاد  اململكىىىا العربيىىىا السىىىعصدلا  ىىىل االزمىىىا اليمنيىىىا طاقىىىاً لىىىثم  عاليىىىاً اجلهىىىصد الاوليىىىا واليحىىىالف العىىىريب  .1
 .لقرادا  األمم امليحا  

جتالا اليأكيا عل  وجص  الصقصف مش الشعب اليميىين الشىقيق ودعىم ا كصمىا الشىرعيا وقىصا  اليحىالف  .0
  األمىىل العىىريب مىى  أجىىل حتقيىىق األمىى  واالسىىيقراد   الىىيم ، واليأكيىىا علىى  أغ عمليىىا عايىىيا ا ىىز  وإعىىاد

مىى  ميثىىاق األمىىم امليحىىا  وقىىرادا  ( 51)ونسىىةم مىىش املصاثيىىق اإلقليميىىا والاوليىىا، السىىيما ماوضىىمنيب املىىاد  
حتىىت اليصىىل السىىابش الىى ر ( 0016) الىى  األمىى  الىىاويل اخلايىىا  لصضىىش   الىىيم  ومنهىىا القىىراد دقىىم 

 .لقضل إبعاد  الشرعيا املشيصاا م  املليشيا  ا صثيا
رادا  الاوليا الصادد  ع  ال  األم  الاويل بشأغ الشىرعيا الاسىيصدلا اليمينىا، وعلى  وجىب لاكا عل  الق .3

والقىرادا  العربيىا بشىأغ الشىرعيا الاسىيصدلا املينيىا امليمثلىا ( 0016)ودقىم ( 0021)اخلصصص القىراد دقىم 
  لر ي  الشرعل عاا دبب منصصد هادر، 

بشىأغ إلشىاء القىرادا  ( 18)دلا عاا دبب منصصد هادر دقىم لاكا عل  القرادل  الصاددل  ع  د ي  اجلهمص  .4
بشىىىىىىأغ ةقىىىىىىل الربملىىىىىىاغ اليمىىىىىىين إىل ( 19)الصىىىىىىادد  عىىىىىى  فصىىىىىىيل سياسىىىىىىل برملىىىىىىاين الميثىىىىىىل الشىىىىىىرعيا، ودقىىىىىىم 

، وعليىىىب لىىىيم اليعامىىىل واليخاطىىىب مىىىش الربملىىىاغ اليمىىىين الشىىىرعل املصجىىىصد   العايىىىما (عىىىاغ)العايىىىمااملاقيا 
علىىى  مجيىىىش الشىىىىعب الربملاةيىىىا العربيىىىا االعضىىىىاء   االحتىىىاد وعلىىى  املنامىىىىا  ووعمىىىيم هىىىى ا ( عىىىاغ)املاقيىىىا 

 .واالحتادا  واملاسسا  العربيا واالقليما والاوليا  ا  الصلا

 
 
 
 
 
 

 
 حول ليبيا-عارراً 
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لرحب  وياق الصىختا  املشربيىا الى ر دعيىب األمىم امليحىا  الى ر ميهىا ليشىكيل حكصمىا وفىاق وطىين مىش  .1
الىى  النىىصا  الليىىيب املنيخىىب واملعىىرتف بىىب دوليىىاً واقليميىىاً هىىص يىىاحب ا ىىق األيىىيل    اليأكيىىا علىى  أغ

 .اعيماد االوياق بعا اجراء وعالل دسيصدر لشرع  لب، كما ة  عليب االوياق السياسل
كمىىا لطالىىب  األمىىم امليحىىا  برفىىش ا اىىر امليىىروض علىى  اجلىىيش الليىىيب حىىىت ليصىىاى هلىى ه الاىىاهر  اخلطىىت   .0

 .اد االم  القصمل اللييب واالم  القصمل العريباليت ي
لىىثم  عاليىىاً اجلهىىصد الىىيت واىى هلا سىىلطنا عمىىاغ الشىىقيقا   حىىل اخل فىىا  علىى  املسىىيصى العىىريب  كمىىا لىىثم   .3

عاليىىىاً ةيىىىا ج االجيماعىىىا  الىىىيت عقىىىا    سىىىلطنا عمىىىاغ الشىىىقيقا  جلهىىىا يىىىياغا دسىىىيصد جالىىىا للىىىا د ، 
 .ملا فيها مصلحا ليايا الشقيقاوليمىن وحا  املكصان  الليايا 

 
 :حول السودان  -حادي عشر 

 

لاكا دعمب القصى ومساةاوب امليصايلا للسصداغ   مصاجها كل مىا ليهىاد سى ميب ووحاوىب وأمنىب واسىيقراده  .1
 .ولعر  ع  وضامنب معب   دعم سا ر اجلهصد اليت وا هلا حكصميب إلح ل الس  

السىىىصداغ   مصاجهىىىا املىىىاامرا  واليهالىىىاا  اخلادجيىىىا الىىىيت حيركهىىىا  جيىىىاد اليأكيىىىا علىىى  الصقىىىصف بقىىىص  مىىىش .0
الكيىىاغ الصىىهيصين مسىىيش ً ةيىىص ه وع قاوىىب مىىش بعىىض دول اجلىىصاد لزعزعىىا اسىىيقراده ووعىىرلض وحىىا  أدضىىب 

 .وشعاب للخطر
ل لعىىىر  عىىى  وقىىىالره الكاىىىت لكىىىل اجلهىىىصد الىىىيت بىىى ليها الصسىىىاطا املشىىىرتكا لألمىىىم امليحىىىا  واإلحتىىىاد اإلفرلقىىى .3

وجامعا الاول العربيا ومناما اليعاوغ اإلس مل إلح ل الس     السصداغ، ولقاد بشىكل  ىاص ولىك 
 .اجلهصد الاناء  واملثابر  اليت ب ليها دولا قطر   سايل اليصيل إىل وثيقا الاوحا لس   دادفصد

ينىىىىا لألمىىىى  لىىىىاعص إىل وكىىىىاوف جهىىىىصد مجيىىىىش األطىىىىراف للعمىىىىل علىىىى  ونييىىىى ها مىىىى  أجىىىىل إدسىىىىاء قاعىىىىا  مي .4
واالسيقراد والينميا، ولاعص الربملاان  العربيا إىل حث حكصمايا على  وقىامي الىاعم املىادر واملعنىصر الى ر 

 .ميكا  م  إةيا  اوياقيب الاوحا وإط ق جهصد الينميا للعصد   إلقليم إىل سابق عهاه
 4ا اجلنا يىىا الاوليىىا الصىىادد   جيىىاد اليأكيىىا علىى  قراداوىىب السىىابقا ولعلىى  عىى  دفضىىب الكامىىل لقىىراد احملكمىى .5

حبىىىق فخامىىىا السىىىيا د ىىىي  مجهصدلىىىا السىىىصداغ وبعىىىض القيىىىادا  السىىىصداةيا، ولعيىىىربه  رقىىىاً  0229مىىىاد  
فاضىىىحاً للقىىىاةصغ الىىىاويل وسىىىابقا  طىىىت    الع قىىىا  الاوليىىىا واةيهاكىىىا سىىىافراً للسىىىياد  الصطنيىىىا جلمهصدلىىىا 
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اختىىى ه اإلحتىىىاد اإلفرلقىىىل وجامعىىىا الىىىاول العربيىىىا والربملىىىاغ  ولاكامصقيىىىب الثابىىىت مىىى  القىىىرادا  الىىىيت. السىىىصداغ
 .اإلفرلقل   ه ا الشأغ

لاعص اىل الصقصف مش السصداغ  م  أجل وعزلز ودعىم اخلطىصا  الراميىا لرفىش العقىص   االقيصىالا امليروضىا  .6
 .ولثم  الاود الكات ال ر قامت بب اململكا العربيا السعصدلا   ه ا الشأغ. عليب

 
ع  قناعيب أبغ السصداغ ميثل عمقاً إسرتاويةياً لألما العربيىا ومصىاداً هامىاً مى  مصىادد حتقيىق األمى  لعر   .2

الشىىى ا ل للىىىصط  العىىىريب، ولشىىىيا  جلهىىىصد الىىىيت واىىى هلا حكصمىىىا السىىىصداغ   سىىىايل حتقيىىىق الينميىىىا الشىىىاملا 
السىىصداغ، ولىىاعص إىل زايد  ووعزلىىز ووشىىييا الانيىىا اليحييىىا واسىىيش ل املىىصادد الطايعيىىا الكاىىت  الىىيت لز ىىر هبىىا 

االسىىىىيثمادا  العربيىىىىا   السىىىىصداغ   اىىىىاال  اليعىىىىال  والصىىىىناعا والزداعىىىىا هبىىىىاف حتقيىىىىق األمىىىى  الشىىىى ا ل 
 .املنشصد، و  سا ر اجملاال  ا يصلا األ رى

 
  :حول الصومال  -اثين عشر 

 
اف الصىصماليا، ولعيىرب هى ه القىرادا  لرحب  لقرادا  الصادد  ع  مالر لناغ للمصا ا بني خميلف األطر  .1

 . طص  جاد  عل  طرلق حل األزما الصصماليا
 

لطالب املناما  العربيىا واإلقليميىا والاوليىا بيقىامي املسىاعاا  اإلةسىاةيا والىاعم الشى ا ل والطىيب ملصاجهىا  .0
 .آاثد النزاعا  املسلحا   الصصمال

 

 

 

 

 :ومليلية املغربيتني احملتلتني  فيما يتعلق مبدينيت سبتةحول التضامن مع اململكة املغربية  -اثلث عشر 
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جيىىىىاد مسىىىىاةاوب اليامىىىىا والشىىىىاملا للةهىىىىصد الىىىىيت واىىىى هلا اململكىىىىا املشربيىىىىا بكىىىىل أجهزيىىىىا وماسسىىىىايا   سىىىىايل   .1
 .اسرتجاع املالنيني املشربييني احمليليني سايا ومليليا واجلزد اجلعيرلا

 
لطالىىىب ا كصمىىىا اإلسىىىااةيا  لشىىىروع   مياوضىىىا  مااشىىىر  مىىىش اململكىىىا املشربيىىىا  ىىىل هىىى ه القضىىىيا سىىىلمياً،   .0

واليةاو  مش املقرتح ال ر ساق أغ وقا  بب ج لىا املشيىصد لىب امللىك ا سى  الثىاين، والرامىل إىل وكىصل   ليىا 
لكىصغ مى  شىأةب إعىاد  ا قىصق الشىرعيا إسااةيا ى مشربيا مشرتكا للييكت   حل عادل وسىلمل هلى ه القضىيا، 

 .الثابيا للمملكا املشربيا   هاوني املالنيني السليايني إبعاديما للسياد  املشربيا

 

ولىثم  املىىالر اجلهىصد الىىيت بى هلا ج لىىا امللىك دمحم السىىاد    مصضىصع عىىصد  إةضىما  اململكىىا املشربيىا الشىىقيقا  .3
أمىىىىا  األشىىىىقاء   املشىىىىر    احملافاىىىىا علىىىى  وحىىىىا  أداضىىىىيهم الرتابيىىىىا  إىل االحتىىىىاد االفرلقىىىىل، ممىىىىا ليسىىىىح اجملىىىىال

 .وحقصقهم اليادخييا
 
 

 :حول قطر -رابع عشر 
لسينكر االحتاد الربملاين العريب ا يطاف املصاطنيني القطرلني األبرايء الل ل  د لصا األداضل العراقيا بصصد   

دولا قطر ومساةايا   مجيش االجراءا  اليت ويخ ها  قاةصةيا ومشروعا، ولعر  ع  اليضام  اليا  مش حكصما
 .لضماغ اط ق سراح مصاطنيها واسيعاديم  رليهم وعصديم أمنيني لصطنهم واسرهم

 

 

 

 

 : حول اململكة العربية السعودية  –خامس عشر 
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اغ االحتاد الربملاين العريب ا  لاكا عل  وقصفب إىل جاةب الشقيقا اململكا  .1
دلا فاةب لال  وبشا  األعمال األدهابيا اليت وسيهاف أم  العربيا السعص 

 .وإسيقراد اململكا
م  حمافاا (  ليسيت) إداةا مااقامت عليب امليليشا  ا صثيا إبط ق يادوخ  .0

منطقا مكا املكرما مساء لص  السات    جتاهيعا  اليمنيا 
 ، وال ر اعرتضيب قصا  02/12/0216ه املصافق  06/21/1438

اجلصر السعصدر ودمروب قال ويصلب دوغ أضراد، و   لك جتاوز م   الافاع
املليشيا  ا صثيا  رما املقاسا  واسيهياد مبشاعر املسلمني واسيهااف 

 . ر  هللا
إداةا اسيهااف املليشيا  ا صثيا ما رًا ملاىن جلنا الينسيق واليها ا اليابش  .3

العربيا السعصدلا، بق ا ف  لألمم امليحا    مالنا ظهراغ اجلنص   ململكا
أطلعيها املليشيا  م  األداضل اليمينا، وال ر كاغ مقرداً أغ وسيضيف األمم 
امليحا  فيب اللةنا اليت سيشرف عل  وقف األعمال العاا يا واإلب غ ع  

 .االةيهاكا 
سعصدلا أثناء قيامها باودلا مراقاا غر  ميناء ا الا  ( فرقاطا ) إداةا وعرض  .4

إدهايب م  قال ث ثا زوادق اةيحادلا اتبعا للملشيا  ا صثيا، وإغ هلةص  
اسيمراد املليشيا  ا صثيا   اسيخاا  ميناء ا الا  قاعا  اةط ق 
للعمليا  اإلدهابيا لعا وطصدًا  طتًا م  شأةب اليأثت عل  امل حا الاوليا 

 .اليمنيني وعل  وافق املساعاا  اإلةساةيا والطايا للميناء وللمصاطنني
إداةا واسينكاد اسيمراد اليا    اإللراةيا   الشاوغ الاا ليا لاول  .5

املنطقا، و لك م    ل مساةا  اإلدها ، ووادلب اإلدهابيني، ويرلب 
األسلحا واملييةرا ، وإاثد  النعرا  الطا ييا، ومصايلا اليصرحيا  عل  

وال ر ليناىف مش مااأ  خميلف املسيصاي  لزعزعا األم  والناا  واالسيقراد،
حس  اجلصاد وعا  اليا ل   الشاوغ الاا ليا وفقًا ملاادىء ميثاق األمم 

 .امليحا  والقاةصغ الاويل
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 : حول مملكة البحرين  –ساد  عشر 
جاد املالر دعمب الكامل للاحرل    ا ياظ عل  سيادوب ووحا  شعاب واختا  كافا الصسا ل املاةعا لليينا  .1

 .اليصض  بيا ل مااشر م  إلراغوإاثد  
أداغ املالر اسيمراد اليا ل اإللراين   شاوغ الاحرل  الاا ليا وحماواليا امليكرد  لزعزعا األم   .0

 .واالسيقراد ودعمها لإلدها  املنام عل  ادض الاحرل 
 مجيش دحب املالر مبا اخت وب الاحرل  م   اجراءا  و طصا  عمليا  مالا حقصق اإلةساغ، ووصفت .3

 .امليطلاا  اإلةساةيا اليزاماً  ملصاثيق الاوليا
طالب االحتاد مبخاطاا املناما  واالحتادا  الاوليا حبثها عل  الضشط عل  الراغ لصقف واح يا  .4

 .املسيمر    الشأغ الاا لل للاحرل 
 

 : حول اإلرهاب -سابع عشر 

قرادا  االسب وجلاةب الينيي لا ومالراوب السابقا اغ االحتاد الربملاين العريب ا  لاكا عل  ونيي  
 :لاعص 
وصحيا اليشرلعا    العامل العريب م    ل االحتاد الربملاين العريب ملصاجها االدها      .أ 

 .واليأكيا عل  قرادا  جامعا الاول العربيا  ا  الصلا .كافا أشكالب
لقص  عل  اساسب " واليطرفال  عريب مشرتك حملادبا االدها  " العمل عل  أتسي   .  

 .وضش اسرتاويةيا  وسياسا  مشرتكا حملادبا االدها  واليطرف
الصقصف عل  أساا  االدها  واليكر اليكيتر امليطرف واختا  السال ال زما ملصاجها  .ج 

 .اليماد االدهايب بني ييصف أبنا نا 
 .ااحملافاا عل  اجمليعا   ا  الصيا اليعادلا   الاول العربيا ودعمه .د 
وصحيا اجلهصد االع ميا والالنيا الراميا اىل كشف زلف ه ه اجلماعا  امليطرفا  .ه 

والعمل عل  دمج النسيج االجيماعل وامل هيب   الصط  العريب م    ل اوااع 
 .السياسا  القا ما عل  وقالر األ ر واحرتا  حقب   ا يا  واملعيقا



22 
 

قاوما م  أجل حترلر أداضيها م  اليمييز بني اإلدها  وحق الشعص    املضرود   .و 
 .االحي ل واسيعاد  حقصقها املشروعا، وفقاً للمصاثيق والقرادا  الاوليا

ادها  الاولا اليت لادسب اسرا يل واالدها  اليكيتر الامصر ال ر لسيهاف لرى أغ  .ز 
االقطاد العربيا مها وجهاغ لعملا واحا  لسياعل  وصحيا الطاقا  واالمكاةيا  

  ا ر  ضا االدها  م  أجل اسيعاد  وحا  أداضل وماسسا  أقطادان  ووصحياها
 .واسيقرادها  ودعم الشعب اليلسطيين   ةضالب ليحقيق اماةيب الصطنيا

اإلدها  جبميش أشكالب ويصده وممادساوب، ولاعص إىل وضافر اجلهصد الصطنيا لال   .ح 
د  جتييف مصادده الاشرلا و واإلقليميا والاوليا لصضش حا هل ه الااهر  اخلطت ، وضرو 

واليصار لكافا أشكال عاصد .منابش لصللب وجترمي دفش اليالا للينايما  اإلدهابيا
 .الس ح واملسلحني للحاود الصطنيا والقادلا

الربط امليعما بني اإلدها  واإلس  ، دل  اليسامح والسلم، ولاكا أغ لسينكر  .  
 .اإلدها  ال دل  لب

يا اليت اسيهافت القاد  االفرلقيا والقاد  االودبيا  الضافا اىل العمليا  االدهابلال   .ر 
الاول العربيا ولاعص اىل جها دويل مشرتك مسينا اىل قرادا  ال  األم  الاويل 

 .إلسيئصال ه ا السرطاغ ال ر لهاد اسيقراد الناا  العا  االقليمل والاويل
نف ، و لك م    ل ثقافا الكراهيا و طا  اليحرلض عل  العحترمي وجترمي  .ك 

وشرلعا  ملزما، لاناء مناصما قيم وثقافا  ايمعيا وام   ليعادلا وقاصل اال ر 
 .واليعالش السلمل بني مكصان  اجمليمش بشض النار ع  اهلصاي  اليرعيا

لطالب برفش ا صاد امليروض عل  اليةمعا  املاةيا واسيعمال املاةيني كادوع بشرلا  .ل 
   إطاد ا رو ،

اىل احرتا  قصاعا القاةصغ الاويل واوياقيا  جنيف مبا خي  ا رو  والعصد  لاعص  .  
 األمنا للماةيني اىل مناطقهم اليت هةروا منها ، ووقامي كافا املساعاا  اإلغاثيا

لصيل إبةشاء يناوق عل  مسيصى جامعا الىاول العربيىا ميىصل مى  مجيىش الىاول العربيىا  .غ 
 .افا الاول العربيا، و لك ملكافحا االدها  عل  مسيصى ك

 .مراجعا ووطصلر االوياقيا العربيا ملكافحا االدها  .  
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 : تشكيل جلنة فرعية  –عشر  اثمن

وشكيل جلنا فرعيا مناثقا ع  اللةنا السياسيا ويكصغ م  أعضاء االحتاد الربملاين 
العريب واألماةا العاما ل حتاد جتيمش بشكل دودر ومسيمر ويناول مجيش اليطصدا  
واملسيةاا    الشأغ السياسل العريب أو الاويل حبيث وكصغ مطليعا ومرواطا دوغ 

 .فصادق زمنيا قا وكصغ ساااً   عا  معاجلا املسيةاا  بشكل مااشر وفصدر

 القرارات املتعلقة ابلشؤون الربملانية
 

 حول النشاط داخل االحتاد الربملاين الدويل
 :الربملاين العريب يدعو إىلاملؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد 

 (.136)دداسا إمكاةيا إدداج بنصد طاد ا   جاول أعمال اجلمعيا  -أ
اليشىىىاود بىىىىني الصفىىىصد العربيىىىىا ملىىىلء الشىىىىصاغر اخلايىىىىا  جملمصعىىىا العربيىىىىا   هيئىىىا  االحتىىىىاد الربملىىىىاين  -ب

  .الاويل
بطلىب إضىافا بنىا طىادئ دعم  الطلب املقا  م  اجمللى  الىصطين اليلسىطيين  سىم اجملمصعىا العربيىا  -ج

ل حتىىاد الربملىىاين الىىاويل، والىىيت سىىيةرى   دكىىا   اليىىرت  مىى   136علىى  جىىاول أعمىىال اجلمعيىىا 
 :، بعنصاغ0212إبرلل  1-5

 "دور الربملاانت: االستيطان اإلسرائيلي يف دولة فلسطني احملتلة غري قانوين ومدمر حلل الدولتني"

العىىىال، د ىىىىي  الىىىى  النىىىصا  املصىىىىرر ، لعضىىىىصلا ممثىىىىل األسىىىىيا  الىىىاكيصد علىىىىل عاىىىىا دعىىىم ورشىىىىيح  -د
/ ةيسىىىاغ  5اجملمصعىىىا العربيىىىا   اللةنىىىا الينيي لىىىا ل حتىىىاد الربملىىىاين الىىىاويل الىىى ر سىىىينيخب بيىىىادلخ 

للمةلىىى  ا ىىىاكم ل حتىىىاد  022والىىىاود    136 ىىى ل اجيمىىىاع اجلمعيىىىا العامىىىا   0212أبرلىىىل 
 .الربملاين الاويل

برائسىىىا معىىىايل األسىىىيا  مىىىرزوق علىىىل الشىىىامن د ىىىي  الىىى  األمىىىا  الكويتيرررةقيرررام الشرررعبة الربملانيرررة   -ه
الكىىىصليت مبخاطاىىىا مثىىىل اجملمصعىىىا  الربملاةيىىىا العربيىىىا   اللةنىىىا الينيي لىىىا مىىى  أجىىىل اختىىىا  االجىىىراءا  
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ال زمىىا  امليعلقىىا  جىىراء وعىىالل علىى  أةامىىا ولىىصا ح االحتىىاد الربملىىاين الىىاويل حبيىىث لىىن  علىى  أغ 
ختىالف اةامىا ولىىصا ح وقصاعىا االحتىاد الربملىاين الىىاويل جيىب اغ لعىاد الناىر   عضىىصليها الاولىا الىيت 

للمةلىىى   021والىىىاود   132  االحتىىىاد، لهيىىىااً لعىىىرض اليعىىىالل علىىى  اجيمىىىاع اجلمعيىىىا العامىىىا 
 ى ل –دوسىيا االحتادلىا  –ا اكم ل حتاد الربملاين الاويل املقرد عقاها   مالنا ساةت بطرسربغ 

 .0212أكيصبر / وشرل  اول  شهر

 
 

  : العريب –حول التعاون الربملاين اإلفريقي 
 

 :املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد الربملاين العريب يدعو إىل
 

 : الينسيق مش األماةا العاما ل حتاد الربملاين اإلفرلقل م  اجل .1
 

o  ىىى ل النصىىىف األول مىىى  عىىىا   العىىىريب  -عقىىىا اجيمىىىاع جلنىىىا امليابعىىىا للمىىىالر الربملىىىاين االفرلقىىىل 
0212. 

o   حتت عنصاغ 0212ونايم الناو  الربملاةيا املشرتكا   ل النصف األول م  عا: 
 "حتدايت العوملة وأثرها على الثقافات الوطنية يف إفريقيا والعامل العريب"

الحتىاد الربملىىاين حتسىني عمليىا الينسىىيق بىني الصفىىصد الربملاةيىا العربيىا واإلفرلقيىىا املشىادكا   مجعيىىا  ا .0
 .الاويل

 .واادل الزايدا    املالرا  النااميا ل حتادل  .3
 .وسالا املسامها املاليا السنصلا ل حتاد الربملاين اإلفرلقل .4
 .املشادكا   مالرا  االحتاد الربملاين اإلفرلقل واجيماعا  جلنيب الينيي لا .5

 
 : حول العالقات مع الربملاانت واملنظمات األخرى

 
 :املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد الربملاين العريب يدعو إىل
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 .وعزلز الع قا مش جامعا الاول العربيا وواادل الزايدا    املالرا  النااميا لنامها الطرفاغ .أ 
 .وعزلز الع قا مش مجعيا األمناء العامني للربملاان  العربيا .  
األعضاء   مناما اليعاوغ اإلس مل، وواادل الزايدا  مصايلا ووعزلز الع قا  مش احتاد اال  الاول  .ج 

  املالرا  النااميا والاودا  اليت لنامها الطرفاغ، والعمل عل  وصقيش اوياق وعاوغ وونسيق مش ه ا  
 .االحتاد

 .املشادكا   املالر السنصر الاودر ل حتاد الربملاين االفرلقل .د 
 . ميصسطيا -ربملاةيا امليصسطيا واجلمعيا الربملاةيا األودواملشادكا   االجيماع السنصر للةمعيا ال .ه 
املشادكا   املالرا  السنصلا لكل م  دابطا الربملاان  اآلسيصلا، ودابطا الاول املسيقلا، وهيئا مشرعل  .و 

 . الصالاي  االمرلكيا
أعمال املالر القاد   وصجيب الاعصا  ملمثلل املناما  اإلقليميا والاوليا اليت ليعامل معها االحتاد  ضصد .ز 

 . ل حتاد
 إعاد  إحياء دابطا اليعاوغ العريب األوديب .ح 

 

 

 

 

 النشاط اإلعالمي لالحتاد  حول 

 :املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد الربملاين العريب يدعو إىل
 

 .وطصلر النشا  اإلع مل ل حتاد، و وطصلر مصقش االحتاد عل  شاكا اإلةرتةيت -
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 العربية املشرتكةالسوق   حول 

 :املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد الربملاين العريب يدعو إىل
 

 إعاد  إحياء اللةنا اخلايا  لسصق العربيا املشرتكا 
  

 الشباب   حول 

 :املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد الربملاين العريب يدعو إىل
  وبناء مسيقال أفضللاكا عل  ضرود  االهيما   لشاا  وددوهم   الينميا. 
    ويعلق باود الشاا    االحتاد الربملاين العريب 0212إضافا فقر   ضم   طا عمل االحتاد لعا. 
 وضش اسرتاويةيا للشاا  الةيشاهلم م  اليقر والاطالا. 

 
 القرارات املتعلقة ابلشؤون املالية واالقتصادية

 
 

 0226حول احلساب اخلتامي لعام  -أوال
 

على مذكرة األمانة العامة  لالحتاد حول تنفيذ ميزانية االحتاد وبيان املركز املايل للردورة املاليرة املوافقة  .2
 .، وحساابت ميزانية بناء املقر الدائم لالحتاد0226

 .املوافقة على تقرير احملاسب القانوين .0
 ،0228املوافقة على إعداد موازنة االحتاد وفق موازنة الربامج واألداء بدءاً من عام  .0

 
 

 0222حول خطة عمل االحتاد لعام  -اثنيا
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كمىىا ودد    مىى كر  األماةىىا العامىىا مىىش إضىىافا فقىىر  ويعلىىق   0212املصافقىىا علىى   طىىا عمىىل االحتىىاد لعىىا  
 .باود الشاا    االحتاد الربملاين العريب، وونيي  ما ودد فيها م  مااددا    حاود السيصلا املاليا امليصفر  

 
 
 

 0222مشروع موازنة االحتاد لعام  حول-اثلثا 

والاالشا  0212املصافقا عل  االعيمادا  املريصد    مشروع مصازةا االحتاد للعا   -1

،  فقط مليصغ وأدبعما ا وإثناغ ألف وساعما ا وعشر  دوالد أمرلكل ال غت( 104200212)

 (.1جاول دقم )وفقاً للةاول املرفق هب ا اليقرلر 

ليصزلش االعيماد املريصد عل  الشعب الربملاةيا األعضاء   االحتاد وفقاً  إقراد النسب املقرتحا -0

، ومطالاا الشعب الربملاةيا لسااد مسامهيها باءاً (1-0جاول دقم ) للةاول املرفق هب ا اليقرلر 

، حىت ليسىنا ل حتاد الصفاء  ليزاماوب، ولألماةا العاما ل حتاد القيا  0212م  شهر كاةصغ الثاين 

فقط مليصغ ومئياغ واثناغ ( 100800212)والاالشا مامقااده  .بصاجاايا، ومصايلا أةشطيها

 .ومثاةصغ ألف وساعما ا وعشر  دوالد أمرلكل

االلرادا  اليت سينةم ع  اسيثماد مالغ الصدلعا العا ا   سا  بناء مقر االحتاد الربملاين إقراد  -3

لاحر امليصسط   بتو ، ، لاى بنك اMED INCOME FUN I   العريب عرب،

، واملقاد  مبالغ إمجايل قاده 0212وحتصلل اليا ا  النامجا  ع  االسيثماد إىل ميزاةيا االحتاد لعا  

 .فقط ما ا وعشروغ ألف دوىر أمرلكل الغت( 1020222)
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وما قال لليكر  بسااد ماعليها م  مسيحقاا   0216مطالاا الشعب الربملاةيا املالنا بالصغ عا    -4

  أقر  وقت، وإىل أغ ليحقق  لك اللةصء ليشطيا العةز م  الصدلعا العا ا   سا  بناء مقر 

 .االحتاد، وسييم إعاد  املاالغ املسيخاما إىل ا سا  بعا وسالا االليزاما 

لالا العمل  لقرادا  الصادد  ع  اجيماعا  اللةنا الينيي لا، و مالرا  اإلحتاد ودائسيب،  -5

لنقل املاقت ملقر االحتاد الربملاين العريب، م  دمشق اىل بتو ، ويرف املاالغ املرتواا وامليعلقا  

 .ع  ونيي  القرادا  م  األمصال االحيياطيا م  ميزاةيا االحتاد 

 .0212وكليف احملاسب القاةصين فادوق طاةيص  مسعاغ بياقيق حسا   االحتاد لعا   -6

العريب، بينيي  أحكا  املصازةا وفًقًا مليثاق االحتاد وأةاميب  وكليف األمني العا  ل حتاد الربملاين -2

 .الناف  

 

 
 

 القرارات املتعلقة بشؤون املرأة والطفولة
 

 :املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب يدعو إىل
 

 :املوافقة على خطة عمل جلنة رؤون املرأة والطفولة املتضمنة –اواًل 

بني االحتاد الربملاين العريب واملناما  الاوليا واهليئا  الربملاةيا املعنيا بشاوغ املىرأ  وضش آليا وصايل  .1
السىىىيما   اللقىىىاءا  واملىىىالرا  الىىىيت وعقىىىا   إطىىىاد االحتىىىاد الربملىىىاين الىىىاويل، واإلفرلقىىىل، .والطيىىىل 

 .اإلفرلقل  -واإلس مل، وك لك   مالرا  اليعاوغ الربملاين العريب 
ا  برملاةيىىىا للنسىىىاء الربملاةيىىىا ، وإقامىىىا حىىىصاد للربملاةيىىىا  العربيىىىا  مىىىش الربملاةيىىىا  مىىى  وناىىىيم ةىىىاو  .0

 .خميلف قادا  العامل



29 
 

اليأكيا عل  مشادكا الربملاةيىا  العربيىا    الصفىصد الربملاةيىا العربيىا املشىادكا   املىالرا  اإلقليميىا  .3
 .والاوليا 

لعربيىىىىا   اىىىىال املىىىىرأ  والطيصلىىىىا لنشىىىىرها علىىىى  املصقىىىىش وزولىىىىا األماةىىىىا العامىىىىا ل حتىىىىاد  ليشىىىىرلعا  ا .4
 . اإللكرتوين ل حتاد

 :دعص  الشعب الربملاةيا للعمل عل    .5
اختىىىا  مجيىىىش اليىىىاابت املناسىىىاا للقضىىىاء علىىى  املسىىىا  مباىىىاأ العاالىىىا واالةصىىىاف ووكىىىافا   .أ 

 .اليرص بني املرأ  والرجل
 .حار كل مالادر إىل االةيقاص م  كراما املرأ  .  
ا مالىا القاةصةيىا للمىرأ ، وضىماغ فعالييهىا، وإشىراكها   دسىم السياسىا  الصطنيىا فرض  .ج 

 .ليحقيق ونميا مسيااما
إجياد بيئا وظروف دوحيا وأ  قيا ، وثقافيا، واجيماعيا مناسىاا، ليقىا  شخصىيا املىرأ   .د 

 .ووطصدها
هىىىىا عىىىىرب وقىىىىامي الصىىىىصد  الصىىىىحيحا للمىىىىرأ  ودودهىىىىا اإلجيىىىىايب   اجمليمىىىىش، مبىىىىا حييىىىى  كرامي .ه 

 .األجهز  اإلع ميا واملناهج اليعلميما
 .دعم املرأ  الرلييا والااولا .و 
 .مكافحا أةصاع العنف ضا املرأ  .ز 

وقامي وقرلر سنصر شامل أما  مالر االحتاد، وعرض فيب منةزا  اللةنا،     ل العىا ، وكى لك  .6
 .برااها و طيها املسيقاليا إلجياد الاعم الكا  إلجنازها

 .وضش آليا حماد  ملسامها جلنا املرأ  والطيصلا   مناما املرأ  العربيا   .2
. إةشىىىىاء يىىىىيحا  ايىىىىا بلةنىىىىا املىىىىرأ  والطيصلىىىىا علىىىى  املصقىىىىش اإللكىىىىرتوين ل حتىىىىاد الربملىىىىاين العىىىىريب   .8

و لك، ليمكني الربملاةيا  العربيا  م  اليصايل واليخاطب وواادل اخلربا  واليةاد ، واليعرلىف 
 .رأ  ومااددا  االحتاد   سايل النهصض هبا بقضااي امل

 .وضش ال حا ونايميا لعمل جلنا شاوغ املرأ  والطيصلا .9
 .مطالاا الشعب الربملاةيا العربيا بيشكيل جلاغ  ايا بشاوغ املرأ  والطيصلا  .12
حثا الشعب الربملاةيا عل  ضرود  اليادلب وواادل اخلربا  بني الربملاةيىا  العربيىا  والناشىطا   .11

 . ماسسا  اجمليمش املاين 
إل ء املرأ  اليلسطينيا حتت االحىي ل االسىرا يلل اهيمامىاً  ايىاً، وإعىااد وقىادلر حىصل مىا وعاةيىب  .10

 .م  اةيهاكا   قصقها، ودعمها ليمكينها م  الصمصد
 .مكافحا وسر  األطيال م  اليعليم .13
 .عاما( 18)مكافحا عمل الطيال دوغ س   .14
 .األطيال املعصقنيالعمل عل  مساعا   .15
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م    ل إدسال . العمل عل  إعااد دداسا إحصا يا ويناول واقش املرأ    الربملاان  العربيا - 13      

 ، (مرفق منص ج االسيماد )االسيماد  

 استمارة املعلومات اخلاصة بتمثيل النساء يف اجملالس الربملانية العربية

 .ى اسم الربملاغ 1

 . ى سنا أتسيسب 0

 . ى عاد األعضاء 3

 .ى عاد النساء الربملاةيا    اجملل  4

 (.لشااي  إحصا يا)ى ميصسط  أعماد الربملاةيا  األعضاء  5

 .ى اال يصايا  املهنيا للربملاةيا  قال العضصلا   الربملاغ 6

 اخل.. جلناد ي  برملاغ، ان ب د ي ، أمني سر، د ي  جلنا، مقراد : ى املساوليا اليت ويقلاها النساء 2

 .ى االةيماء ا زيب أو النقايب للنساء الربملاةيا  8

ى هل وشادك النساء الربملاةيا    عضصلا الصفصد اليت لشكلها الربملاغ  ضصد املالرا  اإلقليميا  9
 والاوليا؟ وما ةساا ه ا اليمثيل إغ وجا ؟

 ص  هبا الربملاغ، وةساا اليمثيل؟ى هل وشادك الربملاةيا    وفصد الزايدا  الثنا يا اليت لق 12

ى عاد النساء الربملاةيا  املمث   للربملاغ أو للمةمصعا العربيا   اهليئا  الربملاةيا اإلقليميا  11
 .والاوليا

 .نصت دساتري عّدة دول على املساواة بني النساء والرجال يف احلقوق والواجبات: مالحظة 

 :الربملاين العريب اخلاص حول تفعيل دور املرأة العربيةاملؤمتر املوافقة على  –اثنياً 

 :حتديد الزمان واملكان .أ 
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وكليف األماةا العاما ل حتاد إبجراء االوصاال  ال زما مش الشعب الربملاةيا األعضىاء   اللةنىا 
 .اليحضتلا حصل إمكاةيا اسيضافا املالر 

 :مشروع جدول األعمال .ب 
:املالر،  وال ر وضم  املصافقا عل  مشروع جاول أعمال  

 .دور املرأة العربية يف دعم القضااي العربية املصريية .2

 .رؤية الربملانيات العربيات للعملية التشريعية، والرقابية .0

 .معاانة املرأة العربية املهاجرة والنازحة والرازحة حتت االحتالل .0

 .ما يستجد من أعمال .4

 
 

ويف ختام أعمال املؤمتر توجه ، رئيس االحتاد الربملاين العريب ، ابلشكر اىل السادة رؤساء   
توجه ابلشكر اىل  كماالربملاانت ورؤساء الوفود والسادة االعضاء الذين راركوا يف أعمال هذا املؤمتر،  

 .يف املؤمترات واالنشطة الربملانية القادمة االغائبني عن املؤمتر متمنياً أن يشاركو 

********* 


