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 البیان الختامي

-مؤتمر السلیمانیة  –   العراق / 2016دیسمبر   11   
	

 بمدینة 2016 دیسمبر 12 و 11 یومي العربي العالم في الدیمقراطي االجتماعي للمنتدى السادسة الدورة التأمت
 الوضع حول ةالّدور تمحورت ولقد االوروبیین االشتراكیین حزب مع مشترك لقاء اطار في بالعراق السلیمانیة

 و العربي العالم في المرأة وضع الى اضافة فیھا الدیمقراطیة االجتماعیة الحركة مستقبل و المنطقة في العام
.فیھ الّالجئین وضعیة  

:	یلي ما الى النقاشات أفضت لقد و  

 إلزالة ةیالشعب مقاومتھ و نيیالفلسط الشعب نضال العربي العالم في مقراطيیالد االجتماعي المنتدى دعمی
 المستقلة ةینیالفلسط دولتھ إقامة و ليیاالسرائ دیاالبارتھا و العنصري زییالتم نظام إسقاط و االحتالل

 و ھایعل العقوبات فرض و لیاسرائ مقاطعة الى والدول االحزاب كافة ندعو و القدس وعاصمتھا والدیمقراطیة
 كافة عن وتفرج العنصري زییالتم نظام و طانیاالست و االحتالل تنھي و ترتدع حتى منھا االستثمارات سحب
 ةیالوطن المصالحة قیتحق و االنقسام انھاء جھود المنتدى دعمیو االحتالل سجون في راتیواالس االسرى
 للمجلس و ةیوالمحل ةیعیالتشر و ةیالرئاس االنتخابات اجراء عبر ةیالداخل ةیمقراطیالد استعادة و ةینیالفلسط
.نيیالفلسط الوطني  

 االتحاد وكان كردستان في البیشمركة قوات جھود العربي العالم في الدیمقراطي االجتماعي المنتدى یثمن ماك
 في العراقي الجیش قوات دور نثمن وكما الجھادیین، للسلفیین والتصدي التخندق في سباقا الكردستاني الوطني
 قرارھم ویدعم موخرا، الموصل ریرلتح حملتھم في بنجاحھم كللت والتي عامین مر على داعش ضد حربھم
 كما. الشھداء الرواح التحیة خالص المنتدى ویقدم خارجیة لقوات استدعائھم عدم و وحدھم الحرب بخوض
	.الحرب و المالیة االزمة من بالرغم كردستان، في الجئ و نازح ملیون نصف و ملیون من اكثر استقبال نثمن  

 عن و والعراق ایسور في األحداث عن ناتجة اتیتحد من األردن بواجھ لما انشغالھ عن المنتدى یعبر و
 ةیعال بطالة و ةیونیومد أزمات عانيی الذي األردني واالقتصاد ةیالتحت البنى على یضغط مما ، نیلالجئ استقبالھ
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 حاالصال دیصع على و. االردن لدعم بتعھداتھم نیوالمانح الدولي المجتمع التزام غیاب في اهیالم في فقر و
 االنتخابات واجراء ، ةیاسیالس اةیللح المنظمة نیانالقو من عدد لیتعد و إقرار ورغم فانھ مقراطيیوالد اسيیالس
 ةیاجتماع و ةیاسیس و ةیعیتشر ئةیب اجل من للعمل ضرورة ھناك التزال فانھ ، ةیالنسب القائمة وفق رةیاالخ
.السلطة على السلمي ولوالتدا ةیالبرلمان ةیاألغلب وفق حكومات لیلتشك تفضي  

 بھدف البحرین في جامع بحوار والبدء والسیاسي االمني االنفراج عملیة في الشروع اھمیة على المنتدى ویؤكد
 انطالق لقاعدة التاسیس شأنھ من الذي الشامل االصالح وتحقیق وتداعیاتھا، الدستوریة السیاسیة االزمة حل
.االھلي والسلم االجتماعي راالستقرا یعزز بما السیاسي للعمل متینة  

 ایلضحا العلني االستماع مرحلة بانطالق تونس في ةیاالنتقال العدالة لمسار الملحوظ التقدم المنتدى ثمنی كما
 الى فضيی أن و ةیاالنتقال للعدالة ةیالدول رییالمعا حسب المسار تواصلی اأن آمل قةیالحق كشف و االستبداد
 دعونی و االمني للوضع الملحوظ للتحسن احھمیارت عن المنتدى اعضاء برعی كما. ةیقیحق ةیوطن مصالحة
 والدخول للثورة ةیاالجتماع األھداف قیلتحق اقتصادھا دفع من تتمكن حتى تونس مساندة الى قةیالصد األحزاب
 االنتقالي رالمسا تواصل متابعة المنتدى اعضاء ھمی كما. التقدم و المستدام االستقرار من دةیجد مرحلة في بذلك
 مطالب مع جابيیاإل التفاعل على قادرة ةیمحل ةیمقراطید و فعال المركزي نظام زیبترك لتونس الرائد
.الدستور الحترام الضامنة ةیالدستور ئاتیالھ زیترك و نیالمواطن  

 يمیاقل صراع إلى تحولت التي ةیالسور للمأساة عسكري حل وجود عدم الواضح من ، السوري الشأن في أما
 وقرارات 2012 لعام 1 فیجن انیب قاعدة على بدأت التي ةیاسیالس ةیالعمل استئناف  قتضيی وھذا ، ودولي
 إلحقاق حقیقى دیمقراطي نظام تحقیق اجل من 2015 لعام 2254 القرار وخاصة العالقة ذات األمن مجلس
المختلفة للمكونات الحقوق  

 اللبنانیة السیاسیة القوى من ویأمل اللبنانیة، للجمھوریة جدید رئیس انتخاب إلى وتفاؤل بإیجابیة المنتدى یتطلع
ً  المضي  االھتمام على تعمل حكومة وتألیف لبنان في السیاسیة العملیة تسھیل على التوافق مسار في قدما
 مشتعلةال األزمات عن لبنان وتحیید وأمنیا، واقتصادیا اجتماعیا اللبناني الواقع على الضاغطة الملفات بمختلف

 الالجئین، ملف وتداعیات اعباء تحمل من لتمكینھ المطلوب الدعم وتوفیر الدولة؛ استقرار لضمان محیطھ في
.مواعیدھا في البرلمانیة االنتخابات إجراء عبر فیھ الدیمقراطیة الحیاة وتجدید  

 تفضي التي ةیقتصاداال اساتیالس مواجھة في االجتماعي مقراطيیالد المصري الحزب جھود المنتدى دعمی كما
 و نیالقوان مواجھة في الحزب جھود المنتدى دعمی كما المصري الشعب من االعظم السواد افقار  إلى
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 ةیالرام الحزب بجھود المنتدى دیشی و. ةیاالھل اتیالجمع و النقابات لھا تتعرض التي ةیمقراطیالالد الممارسات
.	ثةیحد ةیمدن ةیمقراطید ولةد بناء إلى ھدفی واسع مقراطيید تحالف بناء إلى  

 إیجاد إلى الرامیة المتحدة لألمم العام األمین جھود العربي العالم في االجتماعي الدیمقراطي المنتدى یساند كما
 المغربي المقترح أن ویعتبر المغربیة، الصحراء في النزاع بخصوص علیھ متوافق سلمي سیاسي حل

 وذات جدیة أرضیة یشكل أن یمكن المغربیة السیادة تحت موسعا یاذات حكما الجنوبیة االقالیم منح بخصوص
النزاع ھذا لحل مصداقیة  

 الرافض موقفھ على العربي بالوطن مقراطيیالد االجتماعي المنتدى ؤكدیف الیمني بالوضع یتعلق ما في أّما
 االطفال مقدمتھم وفي نییللمدن قصف اتیبعمل اتیشیالمل ھذه امیق و منیال في المسلحة اتیشیالمل النقالب
 عنھا تمنع تعزالتي نةیمد وابرزھا نصف و عام من اكثر منذ المدن على قاتل حصار وفرض وخیوالش والنساء
.ةیالدول ةیاالنسان المساعدات حتى و والغذاء ةیواألدو اهیالم ھایف بما ةیاالغاث المساعدات كافة  

 اتیالمرجع إلى ستندی سلمي حوار عبر منیال في زمةلال اسيیس حل ایجاد ضرورة الى المنتدى دعویف علیھ و
 الحوار مخرجات و ةیذیالتنف تھایوآل ةیجیالخل المبادرة:  في والمتمثلة ایودول ایمیاقل و ایمحل بھا المعترف الثالث
 و 2216 رقم الدولي االمن مجلس قرار ذیتنف مقدمتھا وفي الصلة ذات ةیالدول والقرارات الشامل الوطني

.اتیشیالمل لدى نیالمخطوف نییالمدن وكل نییوالنقاب نییاسیوالس نییالصحف سراح اطالق بسرعة المنتدى طالبی  

 استھدف والذي القاھرة في المرقسیة الكنیسة في الیوم صباح حدث الذي اإلرھابي التفجیر حادث المنتدى یدین
	.والتطرف االٍرھاب ضحایا لحزنا ببالغ المنتدى وینعى القداس من خروجھم اثناء األبریاء المواطنین  

 فئات مختلف تنفذه الذي المدني انیللعص الكامل دعمھ علنیو قیالشق السوداني الشعب نضال المنتدى ثمنی كما
 ابشع استخدام على السوداني النظام صری سنة 27  لمدة السلطة احتكار إلى فباإلضافة. السوداني المجتمع
 ورغم. نشاط أي ممارسة عن والتجار والطالب الموظفون توقف فقد. لمدنيا انیالعص مواجھة في القمع وسائل
	.صامدة الشعب ریفجماھ. النظام استخدمھا التي القمع أدوات  

 وسفك العنف اسةیس من رایتاث اكثر انھ اظھر  السلمي التحول أن على مؤشرا شكلی السوداني النظام تراجع إن
.المدني انیاالعص ھذ إنجاح في ةیالسودان المرأة بھ قامت يالذ المركزي الدور النغفل كما. الدماء  

 بااللتزام الحكومة ویطالب التركي الدیمقراطي الحزب من المعتقلین عن الفوري باالفراج المنتدى یطالب
.الحریات وقمع االستبداد ضد مواقفھ في الحزب مع تضامنھ ویعلن الدیمقراطیة بمبادئ  
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المنتدى في كعضو الكردستاني االجتماعي لدیمقراطيا الحزب بعضویة المنتدى یرحب  

 االشتراكیین حزب في ممّثلة الّشقیقة األوروبیة األحزاب طرف من بھ یحظى الذي الّدعم المنتدى یثّمن كما
.المنطقة تعیشھا الّتي باألوضاع االیجابي اھتمامھم و األوروبیین  


