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تحرير مدينة القـدس العربيـة وعـدم     بشأن 27/11/1980بتاريخ عمان  

 وضع من شأنه المساس بسيادة العرب الكاملة علـى المدينـة            بأيالقبول  

 1.................................................................................المقدسة

البيان الختامي الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة     -2

 من قـضية    العربي بشأن الموقف    27/11/1980بتاريخ  ان  عم) 11(ع  .د

 11.........................................................................فلسطين والقدس

البيان الختامي الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة     -3

 على قطع جميـع     التأكيد بشأن   22/10/2000-21بتاريخ  القاهرة  ع  .غ.د

  القدس أو تعترف بها عاصـمة      إلى تنقل سفارتها    التي العالقات مع الدول  

 19.................................................................................إلسرائيل

البيان الختامي الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة     -4

 بشأن قطع جميع العالقات مـع       28/3/2001-27بتاريخ   عمان) 13(ع  .د

 28....................إلسرائيل القدس أو تعترف بها عاصمة إلىتنقل سفارتها  التيالدول 

لى مستوى القمة البيان الختامي الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية ع    -5

 بشأن قطع جميـع     )13( فقرة   28/3/2002-27بتاريخ  بيروت  ) 14(ع  .د

 46...............إلسرائيل القدس أو تعترف بها عاصمة إلى تنقل سفارتها التيالعالقات مع الدول 

) 28(ع  . د 674قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم           -6

 اسية للقضية الفلسطينية  متابعة التطورات السي   بشأن   29/3/2017بتاريخ  

 68....................)7( فقرة والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية

إعالن عمان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة             -7

 بشأن مطالبة دول العالم عدم نقل سفارتها        29/3/2017بتاريخ  ) 28(ع  .د

 73...........................................ئيلإلسرا القدس أو االعتراف بها عاصمة إلى

) 29(ع  . د 709قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم           -8

 79 ................التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة بشأن 15/4/2018بتاريخ 
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) 29(ع  . د 708قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم           -9

ياسية للقضية الفلسطينية   متابعة التطورات الس  بشأن   15/4/2018بتاريخ  

  85 ..............................والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية

) 29(ع  . د 707قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم           -10

تسمية مجلس جامعة الدول العربية على مـستوى         بشأن   15/4/2018بتاريخ  

  94 ........................................."سدقمة الق"بالظهران بـ) 29(القمة الدورة العادية 

إعالن الظهران الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية علـى مـستوى             -11
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ع . د 8227قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم           -32

 بشأن التطورات واالنتهاكات اإلسـرائيلية فـي        7/3/2018بتاريخ  ) 149(

 166....................................................................مدينة القدس المحتلة

ع . د 8228لس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم         قرار مج  -33

للتـصدي   ةـة الدولي ـة اإلعالمي ـالخط بشأن   7/3/2018بتاريخ  ) 149(

 170..................باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي للقرار األمريكي األحادي
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ــال  -أوالً ــي المجـ   فـ

ــسياسـ   :يالــــ
المــصادقة علــى  
برنامج العمل العربي   

ــشترك   :المـــــ

 

المصادقة على برنامج العمـل العربـي المـشترك           
لة القادمة، وفـق  لمواجهة العدو الصهيوني في المرح 

الصيغة التي أوصى بها مجلـس وزراء الخارجيـة         
 .التحضيري باإلجماع والمرفقة بهذا القرار

 
  )27/11/1980 - 11ع .د/ 142ق .ق(



-2- 

  برنامج العمل العربي المشترك

  لمواجهة العدو الصهيوني في المرحلة القادمة
  

عربية، وحرصا على   انطالقا من األهداف واألسس التي حددتها مؤتمرات القمة ال        
االستمرار في العمل السياسي وتحديد تطور العالقات الخارجية للدول العربية مع           
مختلف القوى العالمية بما يؤدى إلى خدمة األهداف المحددة للنـضال العربـي،             
وبوحي من مقررات قمتي بغداد وتونس في هذه المرحلة بالذات التي نسعى فيهـا              

 واقتصادي عربي فعال ومؤثر للرد على التحديات لتحقيق تنسيق سياسي وعسكري
  التي نواجهها،

واقتناعا بضرورة وضع برنامج واضح ودقيق للعمل العربي المشترك لمواجهـة           
  العدو الصهيوني في المرحلة القادمة،

وحرصا على الحفاظ على المكاسب واالنتصارات التي حققها النضال الفلـسطيني           
تويات الدولية وفي األمم المتحدة، وما يـستوجبه        داخل الوطن المحتل وعلى المس    

ذلك من مواصلة العمل العربي المشترك لتنمية هذه االنتصارات وتجسيمها، فـإن            
  :اللجنة تتقدم بالمقترحات اآلتية

  : في المجال العربـي    -أوالً
 

 الوفاء لقرارات قمتـي     -1

  :بغــداد وتــونس 
 

 وخاصـة   التمسك نصا وروحا بقرارات قمتي بغداد وتونس،        
بالمبادئ األساسية الخمسة اآلتية، ومواصلة السعي للحيلولة       
دون الخروج عنها، واتخاذ التدابير المناسبة ضد األطـراف         

  .التي ال تلتزم لها
وهى جوهر  ,     إن قضية فلسطين قضية عربية مصيرية         -أ

وأن أبناء األمة العربية    . الصراع مع العدو الصهيوني   
بها وملزمون بالنضال مـن     وأقطارها جميعا معنيون    

أجلها وتقديم كل التضحيات المادية والمعنويـة فـي         
  .سبيلها

وإن النضال من أجل استعادة الحقوق العربيـة فـي            
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فلسطين واألراضي العربية المحتلة مسؤولية قوميـة       
وعلى جميع العرب المشاركة فيها كـل مـن         , عامة

موقعه، وبما يمتلك من قدرات عسكرية واقتـصادية        
  .ياسية وغيرهاوس

وأن الصراع مع العدو الـصهيوني يتعـدى إطـار            
الصراع ضده من قبل األقطار التي احتلت أراضـيها         

لمـا تـشكله    ,  إلى األمة العربية كلها    1967في عام   
الصهيونية وكيانها في األراضي المحتلة من خطـر        
عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري على األمـة       

 القوميـة الجوهريـة،     وعلى مصالحها , العربية كلها   
وعلى حضارتها ومصيرها، األمر الذي يحمـل كـل    
أقطار األمة العربية مسؤولية المـشاركة فـي هـذا          

  .الصراع بكل ما تملكه من إمكانات
وعلى كل األقطار العربية تقديم كافة أشكال المساندة          -ب

والدعم والتسهيالت لنضال المقاومة الفلسطينية بشتى      
ظمـة التحريـر الفلـسطينية،      أساليبه من خـالل من    

باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني،      
داخل األراضي المحتلة وخارجها من أجـل تحريـر         
فلسطين واستعادة الحقوق الوطنية للـشعب العربـي        

وتلتزم جميع الدول العربية بالحفاظ على      . الفلسطيني
الوحدة الوطنية الفلسطينية وعدم التدخل في الـشؤون        

  .لداخلية للعمل الفلسطينيا
تأكيد االلتزام بمقررات مـؤتمرات القمـة العربيـة،           -ج

وخاصة المؤتمرين السادس والسابع المنعقـدين فـي        
الجزائر والرباط بتحديد الهدف المرحلـي للنـضال        

  :العربي المشترك كما يلي
التحرير الكامل لجميع األراضي العربية المحتلة    -1

ـ / حزيـران / في عدوان يونيو   ، 1967وان  ج
وعدم التنازل أو التفريط فـي أي جـزء مـن           

  .األراضي أو المساس بالسيادة الوطنية عليها
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تحرير مدينة القدس العربية، وعدم القبول بأي        -2
وضع من شأنه المساس بسيادة العرب الكاملـة        

  .على المدينة المقدسة
االلتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب العربي  -3

 ذلك حقه في العودة وتقرير      الفلسطيني، بما في  
المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على      
ترابه الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية،      
بوصفها الممثـل الـشرعي الوحيـد للـشعب         

وتقوم الدول العربية بمساندة هـذه      . الفلسطيني
الدولة عند قيامها في جميع المجـاالت وعلـى         

  .جميع المستويات
لسطين هي قضية العرب جميعـا، وال       قضية ف  -4

يجوز ألي طرف عربي التنـازل عـن هـذا          
  .االلتزام

واستنادا إلى ما جاء في أعاله، فـإن مـن المبـادئ              -د
الجوهرية التي ال يجوز الخروج عنها أو التساهل فيها 
عدم جواز انفراد أي طرف من األطراف العربية بأي        

العربي حل للقضية الفلسطينية بوجه خاص وللصراع       
  . الصهيوني بوجه عام-

وال يقبل أي حل إال إذا اقترن بقرار من مؤتمر قمـة              -هـ
 .عربي يعقد لهذه الغاية

  : تنقية األجواء العربية   -2
  

 

بغية تنقية األجواء العربية، يتم الوقف المتبادل للحمالت اإلعالمية،         
وتبذل الجهود العاجلة لحل المشكالت القائمة أو التـي قـد           

 وتشكل لجان من بين رؤساء الدول العربية لتحقيق هذا         .تنشأ
الهدف في إطار ميثاق التضامن العربي الذي أقره مـؤتمر          

 .1965القمة العربي في الدار البيضاء عام 

 مقاومة نهج واتفاقيات    -3
ــد  ــب ديفيـ   :كامـ

  
 

استمرار مقاومة نهج واتفاقيات كامب ديفيد وما يترتب عليها           
وكذلك أية  . يتم إسقاطها وإزالة آثارها   من نتائج وآثار حتى     

مبادرة تنطلق منها وإحكام مقاطعة النظام المـصري وفـق          
مقررات قمتي بغداد وتونس والعمل على سد أية ثغرة فـي           
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. تطبيق أحكام المقاطعة باتخاذ إجراءات فعالة لهذا الغـرض        
ويكلف المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل بالمتابعة الجديـة        

طبيق هذه األحكام، مع مراعاة استمرار العمل مع        والفعالة لت 
شعب مصر العربي الشقيق وأفراده، عدا المتعاونين بصورة        
مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني، والحرص على         
إبقاء مصر أرضا وشعبا جزءا من األمة العربية والـوطن          

 .العربي

 أساس الحل الـسلمي     -4
ــسطين ــضية فل   :لق

 

 سياسية لقضية فلسطين والصراع العربـي       رفض أية تسوية    
اإلسرائيلي ال تضمن تحقيـق االنـسحاب الكامـل وغيـر           
المشروط من جميع األراضي الفلسطينية والعربية المحتلـة،        
وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية فـي         
العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة فـوق ترابـه          

ال ) 242(ار قرار مجلس األمن رقـم       الوطني، وكذلك اعتب  
يتفق مع الحقوق العربية وال يشكل أساسا صالحا لحل أزمة          

 .الشرق األوسط، وخاصة قضية فلسطين

 دعم منظمة التحريـر     -5

ــسطينية   :الفلــــ
 

مواصلة دعم منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز اسـتقاللها،          
ومواصلة دعم صمود الشعب الفلـسطيني داخـل الـوطن          

تل، حرصا على تثبيته على أرضـه وتعزيـز قدراتـه           المح
السياسية واالقتصادية والنضالية فـي مواجهـة االحـتالل         
الصهيوني وممارساته ومؤامرة الحكم الذاتي، على أن ينفـذ         

 .ذلك حسب قرار مؤتمر قمة بغداد

 مواجهة الـدول التـي      -6
ــان   ــدعم الكيـ تـ

ــصهيوني   :الــــ

  
 

 العربية بصيغ هادفـة     جيةاالستراتياستخدام كافة اإلمكانيات      
لمواجهة الدول التي تـدعم الكيـان الـصهيوني عـسكريا           
واقتصاديا وسياسيا وبشريا كوسيلة فعالـة لـدعم الحقـوق          

 .الوطنية القومية للشعب الفلسطيني واألمة العربية

 موعد انعقـاد مـؤتمر      -7
  :القمـــــــــة

  
 

التأكيد على قرارات مؤتمرات القمة السابقة بشأن ضـرورة           
/ مؤتمر القمة العربي بصفة دورية خالل شهر نـوفمبر        عقد  

 .تشرين الثاني من كل عام
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 حماية العمل المشترك    -8

  :مـــن الخالفـــات
 

تلتزم الدول األعضاء بالعمل المشترك، وبـالقرارات التـي           
تتخذ جماعيا، وبالمحافظة على االتفاقيات الثنائية والجماعية       

 االلتزام فـي حالـة      المعقودة بينها، وبعدم التراجع عن هذا     
 .حدوث خالفات أو تردي العالقات بينها

ــراع  -9 ــرورة اإلس  ض
ــاق ــوير الميث   :بتط

 

التأكيد على ضرورة اإلسراع بتطوير ميثاق جامعة الـدول           
العربية وهياكلها، بما يدعم الجامعة ويمكنهـا مـن القيـام           

 .بمهامها وتطوير العمل العربي المشترك

ــات  -10 ــة منتج  مقاطع
المعاديــة الــدول 

ــة ــضية العربي   :للق
 

دعوة المواطن العربي إلى مقاطعة منتجات الدول صـاحبة           
 .المواقف العدائية من القضية العربية

 دعم الصمود اللبناني    -11
والمقاومـــــــة 

ــسطينية   :الفلــــ
 

إن زيادة تصعيد العدو الصهيوني لعملياته العسكرية وغاراته          
قوات عمالئه بهدف   العدوانية على الجنوب اللبناني بمؤازرة      

تنفيذ المخطط الصهيوني التوسعي، تـستدعي مـن األمـة          
العربية مضاعفة جهودها للحفاظ على سالمة لبنان وسيادته        
ووحدة أراضيه واستمرار الصمود اللبناني والفلسطيني فـي        
مواجهة العدو الصهيوني عن طريق تعزيز السلطة الشرعية        

مـا يتفـق ومقـررات      اللبنانية ودعم المقاومة الفلسطينية ب    
مؤتمرات الرياض والقاهرة وبيت الـدين، كمـا تـستدعي          
المضي في تنفيذ االلتزامات المتعلقة بإعمار لبنـان تنفيـذا          
لمقررات مؤتمر القمة العربي العاشر في تونس، وذلك دعما         
لوحدة هذا القطر العربي الشقيق وسيادته وللجهود التي تبذلها  

عودة الوئام والسالم واالسـتقرار     الحكومة اللبنانية في سبيل     
 .إلى ربوعه

 : في المجال العسكري-ثانياً

التوازن االستراتيجي مـع     -1
 :العدوان الصهيوني

 .تحقيق التوازن العسكري االستراتيجي مع العدو الصهيوني  

ــادة عـــسكرية -2   قيـ
ــشتركة   :مـــــ

 

تنشأ قيادة عسكرية عربية مشتركة، يقرر مجلـس الـدفاع            
مشترك كافة التفاصيل المتعلقة بتـشكيلها، ويرفـع        العربي ال 
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تقريرا عن التنفيذ إلى مؤتمر القمة القـادم، وتقـوم القيـادة            
 .المشتركة بوضع الخطط العملية لتنفيذها

  مؤســسة عربيــة  -3

ــي ــصنيع الحرب   :للت
 

تقوم األمانة العامة بدراسة إنشاء مؤسسة عربيـة للتـصنيع            
الدفاع العربي للنظر فيهـا  الحربي، على أن تقدم إلى مجلس      

 .ورفعها إلى مؤتمر القمة القادم

  :  دعم دول المواجهـة     -4
 

تقوم الدول العربية بتأمين احتياجـات دول المواجهـة مـن           
 بشكل يخدم المجهود العسكري العربي،      االستراتيجيةالمواد  

 .وفق ما تقرره القيادة العسكرية العربية المشتركة

 :ياسي في المجال الس-ثالثاً

 كسب التأييـد لقـضية      -1

ــسطين   :فلـــــ
 

تكثيف السعي لكسب المزيد مـن التأييـد العـالمي علـى              
الصعيدين الرسمي والشعبي لقضية فلـسطين ومـن أجـل          
تحرير جميع األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتعزيز       
مكانة منظمة التحرير الفلسطينية علـى الـصعيد الـدولي          

صفها ممثال شرعيا ووحيدا للشعب     وتوسيع االعتراف بها بو   
 .العربي الفلسطيني

ــة  -2 ــسة إعالمي   مؤس
  :مــــــــستقلة

 

دراسة إمكانية إنشاء مؤسسة إعالمية مستقلة لمخاطبة العالم          
الخارجي بأسلوب متطور وفق خطة محددة وإبراز وجهـة         
النظر العربية الموحدة حيال قضية فلسطين والقضايا العربية        

 العام بوضع دراسة عـن نظامهـا،        األخرى، ويكلف األمين  
وخطة عملها وطريقة تمويلها، مع األخذ باالعتبار دراسـة         
مصير األنشطة اإلعالمية القائمة في نطاق جامعـة الـدول          
العربية، على أن تعرض هذه الدراسة على مجلس الجامعـة          

  .في اجتماع قادم إلقرارها

ــف  -3 ــسيق المواق   تن
العربية فـي األمـم     

  :المتحـــــــدة
 

الستمرار في العمل في نطاق األمم المتحـدة ومنظماتهـا          ا  
المتخصصة وفي مؤسسات ومؤتمرات المنظمـات الدوليـة        
واإلقليمية، على تنسيق المواقف العربية، وتحقيق التعـاون        
وفق أهداف ومبادئ برنـامج العمـل العربـي المـشترك           
والسياسات التي تقررها مؤسسات جامعة الدول العربية بهذا        

وأن تتفق الـدول العربيـة فـي هـذه المنظمـات            الشأن،  
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والمؤتمرات على نص موحد من قضية الـصراع العربـي          
الصهيوني والقضايا العربية األخرى وتقديمـه إلـى لجنـة          

 .الصياغة النهائية في هذه المنظمات

  عزل إسرائيل في األمم -4
  :المتحـــــــدة

 

مواصلة العمل فـي نطـاق األمـم المتحـدة ومنظماتهـا              
صة على فضح إسرائيل وعزلها من أجل التوصـل         المتخص

إلى تعليق عضويتها وفـرض العقوبـات الدوليـة عليهـا،           
واستصدار القرارات التي تؤيد الحقـوق الوطنيـة للـشعب          
الفلسطيني وانسحاب العدو من جميع األراضي الفلـسطينية        

 .والعربية المحتلة

  تعزيز دور حركة عدم      -5
ــاز   :االنحيـــــ

 

عدم االنحياز وذلك بـااللتزام بمبادئهـا       تعزيز دور حركة      
وتجنب ما ال يتفق وهذه المبادئ، والعمـل علـى تطـوير            
التعاون مع دول هذه المجموعة ثنائيا وجماعيـا ومواصـلة          
السعي لحمل هذه الدول على قطـع جميـع عالقاتهـا مـع             

 .إسرائيل

ــة -6 ــز دور منظم   تعزي
  :المؤتمر اإلسـالمي  

 

اإلسالمي وااللتـزام بمبادئهـا     تعزيز دور منظمة المؤتمر       
  :وأهدافها وتجنب ماال يتفق وهذه المبادئ وذلك بـ

توثيق التعاون بين جامعة الدول العربيـة ومنظمـة             -أ 
  .المؤتمر اإلسالمي وتعزيز العالقات فيما بينهما

مواصلة بذل الجهود لقطع جميع العالقـات التـي ال              -ب 
مي تزال قائمة بين بعض دول منظمة المؤتمر اإلسال       

والعدو اإلسـرائيلي، والحيلولـة دون عـودة هـذه          
  .العالقات

السعي إلى تطوير تأييد الدول والشعوب اإلسـالمية            - ج 
لقضية فلسطين واالستفادة مما يمكن أن تقدمه الدول        

 .اإلسالمية لصالح المعركة ضد العدو اإلسرائيلي

  التعاون بين الجامعـة      -7

ــدة   ــة الوح ومنظم
ــة   :اإلفريقيـــــ

 

عاون بين جامعة الدول العربية ومنظمـة الوحـدة         تعزيز الت   
اإلفريقية، وتطوير العالقات بين الدول العربية واإلفريقيـة        

  :وذلك بـ
مواصلة إسهام الدول العربية والجامعة في النـضال          -أ 

اإلفريقي ضد التمييز العنصري واالستعمار، ودعـم       
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حركات التحرير الوطنية اإلفريقية التي تعترف بهـا        
دة اإلفريقية، وتأييد مبـدأ حـق تقريـر         منظمة الوح 

المصير للشعوب، واحترام الوحدة الترابيـة للـدول،        
  .وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

العمل على الحيلولة دون إعادة العالقات بين الـدول           -ب 
  .اإلفريقية وإسرائيل

استبعاد النظام المصري الحالي عن أجهزة التعـاون          - ج 
  .العربي اإلفريقي

ن االقتصادي القائم بين المجموعتين بما      تدعيم التعاو   -د 
يحقق أهداف قرارات مؤتمر القمة العربي اإلفريقـي        

 .األول

  الحـــوار العربـــي -8
  :األوروبـــــــي

 

مواصلة الحوار العربي األوروبي، والسعي من خالله إلـى           
تحقيق االعتراف بمنظمة التحرير بوصفها ممـثال شـرعيا         

وطنيـة للـشعب    ووحيدا للشعب الفلـسطيني وبـالحقوق ال      
الفلسطيني وفق قرارات األمم المتحـدة المتعلقـة بقـضية          
فلسطين وتمثيل الشعب الفلسطيني وخاصة القـرارين رقـم         

الصادرين عن الجمعية العامة بتـاريخ      ) 3237(و) 3236(
 1980/ 7/ 29بتاريخ ) 7-د أ ط (7/2 ورقم 22/11/1974

 .10/11/1975بتاريخ ) 3375(والقرار رقم 

ــ-9 ــع دول   العالق ات م
ــة  ــا الالتيني   :أمريك

 

تطوير العالقات العربية مع دول أمريكا الالتينية في مختلف           
 .المجاالت

 العالقات مع الـدول     -10
ــتراكية   :االشــــ

 

العمل على استمرار تأييد ودعم مجموعة الدول االشـتراكية           
للحق العربي، وذلك بتعزيز عالقات الصداقة والتعاون معها        

لين السياسي واالقتصادي، والـسعي إلـى       والسيما في المجا  
تطوير دعم هذه الدول للحق العربي بما يزيد مـن قـدرات            

 .الصمود العربي

 التعاون مع حاضـرة     -11
ــان   :الفاتيكـــــ

 

استمرار االتصاالت مع حاضرة الفاتيكان ومـع المقامـات           
والمؤسسات الدينية المسيحية لضمان وقوفها إلى جانب إعادة       

 .الكاملة على القدسالسيادة العربية 
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 التصدي لالعتـراف    -12

ــمة   ــدس عاص بالق
ــرائيل   :إلســـــ

 

قطع جميع العالقات مع أية دولة تعترف بالقـدس عاصـمة             
 .إلسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها

 الجاليات العربية في    -13
  :الخــــــــارج

 

توثيق الروابط بالجاليات العربية في الخارج واالستفادة مـن      
 .لخدمة القضايا العربيةطاقتها وإمكاناتها 

 العالقات بين الدول    -رابعاً
العربيــة والواليــات 

  :المتحدة األمريكيـة  
 

لما كانت حكومة الواليات المتحدة األمريكية تـشكل الـسند            
األساسي للعدو الصهيوني، وذلك بالدعم العسكري والسياسي       
واالقتصادي الذي تقدمه إليه، ورغم أهمية مـصالحها مـع          

لذا فـإن   . ربي، فإنها توظف إمكاناتها لصالح العدو     العالم الع 
 :المؤتمر يؤكد على

  إدانة سياسة حكومـة      -1
ــدة  ــات المتح الوالي

  :األمريكيـــــــة
 

إدانة السياسة التي تمارسـها حكومـة الواليـات المتحـدة             
األمريكية فيما يتعلق بدورها في مساندة سلطات االحـتالل         

واعتـدائها علـى    اإلسرائيلي في ممارسـتها االسـتيطانية       
المقدسات اإلسالمية في األراضي العربية المحتلة ومواقفهـا        
في المحافل الدولية إلى جانب إسرائيل بشكل يتعارض مـع          
الشرعية الدولية، وكذلك فيما يتعلق بدورها في عقد اتفاقيتي         

كما يدين موقفها . كامب ديفيد والمعاهدة المصرية اإلسرائيلية    
تحرير الفلسطينية، واعتبار ذلك تحديا     المعادي تجاه منظمة ال   

لألمة العربية، مع التأكيد بأن استمرار هذه السياسة البـد أن   
ينعكس سلبيا على مصالح الواليـات المتحـدة األمريكيـة          

 .وعالقاتها مع الدول العربية

  تنوير الـرأي العـام       -2

ــي   :األمريكـــــ
 

يكي العمل على تركيز النشاط لدى أوساط الرأي العام األمر          
لشرح قضية فلسطين والعدوان الصهيوني على األمة العربية       

 والعربـي وإبراز األضرار التي تصيب الشعبين األمريكي       
نتيجة سياسة حكومة الواليات المتحدة األمريكية تجاه قضية        

 .فلسطين
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 البيــان الختامــي
  

عقـد فـي   بناء على القرار السادس من قرارات مؤتمر القمة العربي العاشـر المن        
هـ الموافق  1400 محرم   2هـ إلى   1399 ذي الحجة    30تونس خالل الفترة من     

م، استضاف جاللة الملك حسين بن طالل ملـك المملكـة        22/11/1979 إلى   20
األردنية الهاشمية مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في مدينـة عمـان عاصـمة              

هـ الموافق  1401 محرم   20 إلى   18المملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة من       
  .م27/11/1980 إلى 25

وانطالقاً من االلتزام بالمسؤولية القومية بضرورة مواصلة العمل العربي المشترك          
الجاد لمواجهة األخطار والتحديات التي تستهدف األمة العربيـة، وإيمانـاً بـأن             

الفـات  المواجهة القادرة الفعالة ال تكون إال على أساس جمع الكلمة وتجـاوز الخ            
  .وإزالة عوامل االنقسام، وصوالً إلى وحدة الصف العربي

ــي   ــزاع العرب ــث الن بح

الصهيوني، واتخاذ قرارات   
ــسكرية   ــية وعـ سياسـ

ــصادية   :واقتـــــــ
 

فقد تدارس القادة العرب المجتمعون فـي عمـان الوضـع           
العربي الراهن والتطورات السياسية والعسكرية واالقتصادية      

عربية والدولية منذ انعقاد مؤتمر  التي طرأت على الساحتين ال    
القمة العربي العاشر في تونس، وبحثـوا النـزاع العربـي           
الصهيوني واستعرضوا تطوراته، واتخذوا قرارات سياسـية       
وعسكرية واقتصادية تهدف إلى تعزيز قدرة العرب وبنـاء         

 .قوتهم الذاتية في جميع هذه المجاالت
الموقف العربي من قـضية     

ــدس  ــسطين والقـ   :فلـ

 

وأكد القادة العرب تمسكهم بقرارات قمتي بغـداد وتـونس،          
وخاصة ما يتعلق منها بقضية فلسطين باعتبارهـا جـوهر          

وأن المـسؤولية   . الصراع العربي مع العـدو اإلسـرائيلي      
القومية عنها تلزم العرب جميعاً بالعمل والنضال من أجـل          

  .التصدي للخطر الصهيوني الذي يهدد وجود هذه األمة
د المؤتمر على أن تحرير القدس العربية هو واجـب          كما شد 

وأعلن رفض جميع اإلجراءات التي قامت بها  . والتزام قومي 
إسرائيل، وطالب كافة دول العالم باتخاذ مواقـف واضـحة          
ومحددة في مقاومة اإلجراءات اإلسرائيلية، وقرر قطع جميع        
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العالقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل، أو         
 .نقل سفارتها إليهات

دعــم اســتقاللية منظمــة 

  :التحريـــر الفلـــسطينية
 

وأكد القادة العرب تصميمهم على مواصلة مـساندة منظمـة         
التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للـشعب        
الفلسطيني، من أجل استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني،        

ه المستقلة علـى    بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولت       
. كما أكدوا دعم استقاللية المنظمة وحرية إرادتهـا        . أرضه

كما حيى المؤتمر صمود الشعب الفلـسطيني فـي األرض          
الفلسطينية المحتلة وتضحياته البطولية ومقاومتـه الباسـلة        
بإصرار على التصدي لالحتالل اإلسرائيلي، ممـا يعطـي         

ا الشعب وتصميمه الدليل تلو الدليل للعالم كله على صمود هذ       
 .على انتزاع حقه

حق ممارسـة مـسؤوليات     
معالجة مـستقبل الـشعب     

ــسطيني   :الفلـــــــ
 

وأكد المؤتمر حق الشعب العربي الفلسطيني ممثالً بمنظمـة         
التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لهذا الشعب، في        
العودة إلى أرضه وتقرير مصيره بنفـسه وإقامـة الدولـة           

ستقلة فوق ترابه الوطني، مشيراً إلى أن منظمة الفلسطينية الم
التحرير الفلسطينية هي الوحيدة صاحبة الحق في ممارسـة         

  .مسؤوليات معالجة مستقبل الشعب الفلسطيني
 

 ال  242قرار مجلس األمن    
  :يشكل أساساً صالحاً للحل   

 

 ال يتفق مع 242كما أكد المؤتمر أن قرار مجلس األمن رقم        
ال يشكل أساساً صالحاً لحل أزمة الـشرق        الحقوق العربية و  

 .األوسط، وخاصة قضية فلسطين

عزم القادة العـرب علـى      
ــد  ــب ديفي ــقاط كام   :إس

 

وأعاد القادة العرب تأكيد رفضهم التفاقيات كامب ديفيد التي         
أوقعت القيادة المصرية في شرك التآمر على األمة العربيـة          

ـ          رب وقضيتها المصيرية واسـتهدفت تمزيـق وحـدة الع
وأخرجت النظام المصري من الصف العربـي       . وتضامنهم

وقادته إلى التفاوض مع العدو اإلسرائيلي وتوقيـع معاهـدة          
متحدياً إرادة الشعب المصري ومتجـاهالً      . سالم منفردة معه  

وأكدوا عزمهم على   . دوره القومي وانتماءه العربي األصيل    
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عيم مجابهة تلك االتفاقات وإسقاطها وإزالـة آثارهـا وتـد         
إجراءات مقاطعة النظام المصري وفـق نـص مقـررات          

 .مؤتمري قمة بغداد وتونس
تحية تضامن إلى الـشعب     

ــصري   :المــــــــ
 

وتوجه المؤتمر بتحية تضامن إلى الشعب العربي المصري        
الشقيق الذي يشكل جزءاً هاماً من أمتنا العربية وال ينفـصل       

وأعرب عن أملـه فـي أن       . نضاله عن نضال سائر العرب    
مكن من التغلب على الظروف التي أبعدته عـن أشـقائه،           يت

ليعود إلى المشاركة األخوية البنـاءة فـي مـستقبل األمـة            
 .العربية

الموقف العربي من النزاع    
ــران  ــراق وإي ــين الع   :ب

 

وقد بحث المؤتمر باهتمامٍ بالغ النزاع القائم بـين العـراق           
  .الشقيق وإيران

، وحفاظاً على العالقات    وانطالقاً من مبادئ التضامن العربي    
األخوية بين الدول العربية واإلسالمية وحشد طاقاتها لمساندة        
الكفاح الذي تخوضه األمة العربية ضد العدو الـصهيوني،         

يدعو الطرفين إلى وقف إطالق النـار فـوراً         : فإن المؤتمر 
ويؤيد المؤتمر حقوق العـراق     . وحل النزاع بالطرق السلمية   

ياهه وفقاً لالتفاقيات الدولية المعقودة     المشروعة في أرضه وم   
بين البلدين، كما يرحب المؤتمر بتجاوب العراق مع المناشدة         
الصادرة عن المؤتمر اإلسالمي واألمم المتحدة ودول عـدم         
االنحياز لوقف إطالق النار ومع المـساعي الحميـدة لحـل     

ويناشـد المـؤتمر إيـران      . النزاع عن طريق المفاوضات   
  .ثل هذا الموقفاالستجابة لم

كما يناشد المؤتمر الجانبين االلتزام المتبادل بمبـادئ عـدم          
التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الحقـوق، والـسيادة،         
وإقامة عالقات حسن جوار وطيدة بينهما، وأن تكون هـذه          

 .المبادئ أساساً للعالقات بين البالد العربية وإيران
إدانة العدوان اإلسـرائيلي    

ــى ل ــانعلـــ   :بنـــ
 

وأعرب المؤتمر عن إدانته الكاملـة للعـدوان اإلسـرائيلي          
المستمر على لبنان الشقيق، هذا العدوان الذي يشكل تحـدياً          
لكرامة المجتمع الدولي، وأعلن تضامنه المطلق مع الـشعب         
اللبناني الشقيق ومناشدته جميع األطراف في لبنـان دعـم          
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ن ووحـدة   شرعية الدولة، وذلك حفاظاً علـى سـيادة لبنـا         
كما أكد المؤتمر قرارات مؤتمر القمة العاشر فـي         . أراضيه

 .تونس الهادفة إلى إعادة إعمار لبنان
التعاون العربي مع الهيئات    

  :والمنظمـــات الدوليـــة
 

واستعرض المؤتمر العالقات العربية بدول العالم، وأكد على        
ضرورة توثيق الروابط والعالقات بالدول اإلسالمية ومنظمة       

ؤتمر اإلسالمي، وكذلك تعزيز دور حركة عدم االنحيـاز         الم
والتعاون مع دول هذه المجموعة ومع مجموعة دول أمريكا         

كما أكد على ضرورة دعم التضامن العربي مـع         . الالتينية
منظمة الوحدة اإلفريقية ودول القـارة اإلفريقيـة وتـدعيم          
 التعاون العربي اإلفريقي وزيادة توثيق الصالت والعالقـات       

بما يخدم المصالح العربية اإلفريقية ويدعم النضال العـادل         
لشعوب القارة اإلفريقية ضد التمييز العنـصري والتـدخل         

  .األجنبي
كما أكد عزم الدول العربية على مواصلة الحـوار العربـي           
األوروبي بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المزيـد مـن     

  .ضية فلسطينالتفهم لعدالة المطالب العربية، وبخاصة ق
كما أكد ضرورة العمل من أجـل اسـتمرار تأييـد ودعـم             
مجموعة الدول االشتراكية للحق العربي، وتعزيز التعـاون        
مع هذه المجموعة، بما يحقق المصالح المشتركة ويؤدي إلى         
زيادة وتطوير دعم هذه الدول للحق العربي، بصورة تزيـد          

  .من قدرات الصمود العربي
مرار في العمل، في نطاق األمم المتحدة       وقرر المؤتمر االست  

ووكاالتها المتخصصة، وفى مؤسسات مؤتمرات المنظمـات    
الدولية، على تنسيق المواقف العربية وتحقيق التعاون وفـق         
أهداف ومبادئ برنامج العمل العربي المشترك والـسياسات        

  .التي تقررها مؤسسات جامعة الدول العربية
 االتصاالت مـع حاضـرة      وأكد المؤتمر ضرورة استمرار   

الفاتيكان ومع المقامات والمؤسسات الدينية المسيحية لضمان       
  .وقوفها إلى جانب إعادة السيادة العربية الكاملة على القدس
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إدانــة اســتمرار حكومــة 

واشنطن في تأييد إسرائيل    
وإلصاق صـفة اإلرهـاب     
بمنظمــــة التحريــــر 

ــسطينية   :الفلـــــــ
 

واليات المتحدة األمريكيـة    وأدان المؤتمر استمرار حكومة ال    
في تأييد إسرائيل ودعمها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، ممـا         
مكنها من تكريس االحتالل وإنكار الحقوق الشرعية للشعب        
الفلسطيني وتجاهل القرارات الدولية واالستمرار في ممارسة       
العدوان والتوسع واالستعمار االستيطاني، كما أدان المؤتمر       

الواليات المتحدة األمريكية العدائي من منظمة      موقف حكومة   
التحرير الفلسطينية وإنكار حقها في تمثيل الشعب الفلسطيني        

 .العربي وإلصاق صفة اإلرهاب بها
الدعوة لتسوية الخالقـات    

ــة   :العربيـــــــــ
 

وإذ عبر القادة العرب عن قلقهم الشديد من استمرار الخالف          
توجب وقفة جادة   واالنقسام في الصف العربي في ظرف يس      

حازمة لتوحيد الكلمة وحشد الطاقات لمجابهة التحديات التي        
تواجه األمة العربية، فإنهم يدعون إلـى تـسوية الخالفـات        
الطارئة على الساحة العربية، وبروح من الحـس القـومي          
الصادق واإليمان بوحدة الهدف والمـصير، وفـى إطـار          

مر القمـة   نصوص ميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤت      
  .1965في الدار البيضاء عام 

وفى المجال االقتصادي، فقـد بحـث المـؤتمر التحـديات           
االقتصادية واالجتماعية التي تواجهها األمة العربية، ويؤكد       
أن مواجهة هذه التحديات ال يمكن أن تتم إال من خالل جهد            

 .عربي فعال مشترك في إطار رؤية قومية شمولية
وثائق المصادقة على أربع    

  :للعمل االقتصادي القـومي   
 

 اسـتراتيجية وفى هذا اإلطار صادق المؤتمر علـى وثيقـة        
، التـي   2000العمل االقتصادي العربي المشترك حتى عام       

تمثل نقطة تحول تاريخي في المسيرة االقتصادية العربيـة،         
بحكم انطالقها من أهداف الوحدة والتنمية والتحرر والتكامل        

 المدخل التخطيطي القومي بالنسبة للقطاع      العربي، واعتمادها 
االقتصادي المشترك، والمدخل اإلنمائي للتكامـل اإلنتـاجي        
كمنهجية لتنظيم وتنمية الموارد العربية في القطاع المشترك        

  .وترشيد استخدامها
ويعرب المؤتمر عن قناعته أن األمن القومي يستلزم وجـود    

ميـة القوميـة    قاعدة اقتصادية صلبة ال توفرها سـوى التن       
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الشاملة، وبالمقابل فإن األمن يوفر السياج الواقي للمنجزات        
  .اإلنمائية

ويؤمن المؤتمر أن كل قطر عربي يمثل العمق االستراتيجي         
لألقطار العربية األخرى، مما يستوجب التصدي المـشترك        

وفى الوقت الذي يعبر المـؤتمر      . لجميع التحديات والمخاطر  
لكبيرة المحققة فـي حقـل التنميـة         ا لإلنجازاتعن تقديره   

القطرية، فهو يثق في الوقت نفسه بأن تكثيف الجهد القومي          
يعطي الجهود القطرية دفعاً ودعماً، حين توضع ضمن إطار         

وانطالقاً مـن إيمـان     . الرؤية الواضحة للمصالح المشتركة   
المؤتمر بأن اإلنسان العربي هو هدف التنمية وأداتها، فقـد          

 االسـتراتيجية نساني للتنميـة األولويـة فـي        احتل البعد اإل  
االقتصادية العربية، لضمان رفع مستوى األداء االقتـصادي        
لإلنسان العربي، وتطوير خبراته ومهاراته واكتسابه القـدرة   
التقنية، مع التمسك بالشخصية الحضارية األصيلة للمجتمـع        

ويعبر المؤتمر عن إيمانه بأن التكامل االقتـصادي        . العربي
لعربي قد أصبح اليوم أكثر إلحاحا، لكونه ضرورة قوميـة          ا

وموضوعية تستلزمها المرحلة الراهنة والمتغيرات المستجدة      
  .في الوطن العربي

، أقر المجلـس مـشروع عقـد        االستراتيجيةوفى إطار هذه    
التنمية العربية المشتركة بهدف تسريع التنمية فـي الـدول          

رق التنموية بـين أجـزاء      العربية األقل نمواً، وتقليص الفوا    
. الوطن العربي، وتحقيق نمو مطرد لتحسين الدخل الفـردي        

واعتبر عقد الثمانينات العقد األول للتنمية العربية المشتركة،        
وقد خصص لهذا الغرض مبلغ خمسة آالف مليـون دوالر          
خالل السنوات العشر القادمة قابالً للزيادة في ضوء تطـور          

وذلك إضافة إلى الموارد المالية     (الحاجة وحسب اإلمكانيات    
). التي توفرها الصناديق العربية القومية والقطرية القائمـة       

ويهدف المشروع إلى تمويل المشاريع التنموية فـي الـدول          
العربية األقل نمواً، مع إعطاء األولوية للمـشاريع الكبـرى          
التي تساعد على تقوية العالقات بين البالد العربية وتحقيـق          
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ل االقتصادي العربي، فـضالً عـن رفـع المـستوى           التكام
وقرر المؤتمر أن يكـون     . االقتصادي واالجتماعي لشعوبها  

  .التمويل بشكل قروض ميسرة
ولقد التزمت، مشكورة، كل من المملكة العربيـة الـسعودية          
والجمهورية العراقية ودولة الكويت ودولة اإلمارات العربية       

 المذكور، مـع تـرك      المتحدة ودولة قطر بتخصيص المبلغ    
الباب مفتوحاً لباقي الدول العربية األخرى القادرة، للمساهمة        

  .في هذا المشروع مستقبالً، أداء لواجبها القومي
ولقد أولى المؤتمر اهتماماً بالغاً بدور المدخرات والقـدرات         
والموارد العربية، وحسن توجيهها نحو مجاالت االسـتثمار        

المؤتمر االتفاقية الموحدة السـتثمار     ولهذا فقد أقر    . اإلنمائي
رؤوس األموال العربية في الدول العربية، التي تمثل القنـاة          
الرئيسية لتشجيع القطاع الخاص على االستمرار في تمويـل      
مشاريع وبرامج التنمية العربية، وعلى أساس التوازن السليم        

  .والدقيق بين مصالح أطراف العالقة االستثمارية
ارية العمل االقتصادي العربـي المـشترك،       ولضمان استمر 

ودعمه وإبعاده عن الهزات السياسية العارضـة، وتحييـده         
وتوفير قاعدة صلبة يتحرك فوقها االقتصاد العربـي بثقـة          
وثبات في ضوء المصالح العليا، فقد أقر المـؤتمر ميثـاق           

 .العمل االقتصادي القومي
شكر األمانة العامة للجامعة    

ــا  ــى جهودهــ   :علــ
 

د أعرب المؤتمر عن تقديره الكبير للجهود الممتازة التـي          وق
بذلتها األمانة العامة لجامعـة الـدول العربيـة وجهازهـا           
االقتصادي والمنظمات العربية المتخصصة والخبراء العرب      
في إعداد الدراسات االقتصادية التي مكنـت المـؤتمر مـن     

  . العمل االقتصادي العربي المشتركاستراتيجيةوضع 
 

ــوارد صــندوق ت ــز م عزي
ــة ــة الفنيــ   :المعونــ

 

هذا وقد قرر المؤتمر تعزيز مـوارد الـصندوق العربـي           
للمعونة الفنية للدول األفريقية والعربية، تقديراً لدوره القومي        

  .في تقديم المساعدات الفنية لألقطار األفريقية والعربية
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شكر األردن على استضافته    

ــة   :القمــــــــــ
 

سامي وشكره الجزيل لـصاحب     وعبر المؤتمر عن تقديره ال    
الجاللة الملك حسين بن طالل المعظم على الجهود الكبيـرة          
التي بذلها في ترؤسه المؤتمر، وأشـاد بـاعتزام بـصمود           
الشعب العربي في األردن وروحه القومية العميقة والوثابـة         
وبالتأييد الذي ما انفك يبديه لتحقيق أهداف األمة العربية في          

وعبر عن عميق امتنانه للحفـاوة      . لنصرالتحرر والوحدة وا  
والتكريم والعناية التي تلقاها أعضاء المؤتمر وقوبلوا بها من         

 .جاللة الملك وحكومته وشعبه
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 البيــان الختامــي
  

الدعوة التي وجهها فخامة    
الرئيس محمد حسنى مبارك    

إلى عقـد مـؤتمر القمـة       
ــادي  ــر الع ــي غي   العرب

 

وجهها فخامة الرئيس محمد حسني     تلبية للدعوة العاجلة التي     
مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، بصفته رئيس مؤتمر        

، عقد أصحاب   1996القمة العربي غير العادي بالقاهرة عام       
الجاللة والفخامة والسمو ملوك ورؤسـاء وأمـراء الـدول          

 24-23العربية مؤتمراً غير عادي في القاهرة في الفتـرة          
تـشرين األول   /  أكتوبر 22-21هـ الموافق   1421رجب  
  .م2000

يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف بالغة األهمية فـي تـاريخ      
أمتنا ومرحلة جديدة في حياة شعوبها، وفي ظـل تـداعيات           
خطيرة تعطلت بسببها المسيرة السلمية بين العرب وإسرائيل، 
وبعد أن حولت إسرائيل عملية السالم إلى عملية حرب ضد          

خدمة القوة العسكرية لحصاره وعزله     الشعب الفلسطيني مست  
  .وجعله رهينة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة

 
ــشعب   ــة ال ــم انتفاض دع
ــسطيني   الفلــــــــ

 

وتحيي القمة انتفاضة الشعب الفلـسطيني فـي األراضـي          
الفلسطينية المحتلة والتي عبرت بوضوح عن مرارة اإلحباط        

سوية بعد سنوات طويلة من الترقب وانتظار ما تؤدي إليه الت         
السياسية التي لم تتحقق نتائجهـا بـسبب تعنـت إسـرائيل            

ويتـرحم القـادة    . ومماطلتها وتراجعها عن تنفيذ التزاماتها    
العرب على أرواح الشهداء الفلسطينيين ويعتبرون دمـاءهم        
الذكية رصيداً غالياً من أجل تحرير األرض وإقامة الدولـة          

  .وتحقيق السالم
لجماهير العربية من المحـيط     ويشيد القادة العرب بتجاوب ا    

إلى الخليج مع انتفاضة الشعب الفلسطيني الباسل ووقوفها في 
إجماع قومي واضح الستنكار العدوان اإلسرائيلي واألعمال       

ولقد جاءت حركـة    . الوحشية التي قامت بها قوات االحتالل     
الجماهير العربية تعبيراً عـن المـشاعر القوميـة الكامنـة           
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 نضال الشعب الفلـسطيني مـن أجـل         والتضامن القوي مع  
  .سيادته وكرامته ومقدساته

ويحمل القادة العرب إسرائيل مسؤولية إعادة المنطقـة إلـى       
أجواء التوتر ومظاهر العنف نتيجة ممارساتها واعتـداءاتها        
وحصارها ألبناء الشعب الفلسطيني خرقاً اللتزاماتها بموجب       

ة احتالل، فضالً    بصفتها قو  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام     
عما يمثله ذلك من انتهاك فاضح لقواعـد القـانون الـدولي            
وتدمير لجهود بناء السالم في المنطقة، إضافة إلـى تعامـل           
حكام إسرائيل مع قضية القدس الشريف باستخفاف يرضـي         
شهوة االستعراض غير المسؤول واالستفزاز المتعمد المبني       

لتوقف الفوري عـن    على العنصرية البغيضة، ويطالبونها با    
كافة الممارسات االستفزازية، والكف عن سياسة القمع ضد        

  .المواطنين العرب
ويؤكد القادة العرب أن انتفاضة األقصى قد اندلعت نتيجـة          
استمرار وتكريس االحتالل وانتهاكـات إسـرائيل للحـرم         
القدسي الشريف وباقي المقدسات اإلسالمية والمسيحية فـي        

ويستذكر القادة العرب بإجالل    .  المحتلة األراضي الفلسطينية 
 بالشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعـاً       - ويذكرون العالم    -

عن أرضهم المحتلة ومقدساتهم، دون أن يأبهوا بآلة الحرب         
. التي حشدتها إسرائيل في مواجهة الشعب الفلسطيني األعزل

كما يؤكدون حق الشعب الفلسطيني في اقتضاء التعويـضات    
 من إسرائيل جراء ما لحق به من أضرار وخـسائر           العادلة

  .بشرية ومادية
 

إنشاء صـندوق األقـصى     
  وصندوق انتفاضة القـدس   

 

ويقررون، استجابة القتراح المملكة العربية السعودية، إنشاء       
، يخصص له   "صندوق األقصى "صندوقين يحمل أحدهما اسم     

 ثمانمائة مليون دوالر لتمويل مشاريع تحافظ علـى الهويـة         
العربية واإلسالمية للقدس، والحيلولة دون طمسها، وتمكـين        
الشعب الفلسطيني مـن الفكـاك مـن التبعيـة لالقتـصاد            

صندوق انتفاضـة   "اإلسرائيلي، ويحمل الصندوق الثاني اسم      
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برأسمال مقداره مائتي مليون دوالر يخصص لإلنفاق      " القدس
ـ         سبل على أسر الشهداء الفلسطينيين في االنتفاضة وتهيئة ال

ويعربون عن بالغ تقـديرهم لخـادم       . لرعاية وتعليم أبنائهم  
الحرمين الشريفين لقراره مساهمة المملكـة بربـع المبلـغ          

  .المخصص لهذين الصندوقين
ويدعو القادة العرب أبناء األمة العربية للتبرع بـأجر يـوم           
واحد من رواتبهم كمساهمة شعبية عربية لدعم االنتفاضـة         

طني الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة      ومساندة النضال الو  
  .التي تواجهها أمتنا العربية

 
تشكيل لجنة تحقيق دوليـة     

محايدة فـي إطـار األمـم       
ــدة   المتحـــــــــ

 

ويطالب القادة العرب بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة فـي          
إطار األمم المتحدة، لرفع تقريرها لمجلـس األمـن ولجنـة     

 التدهور الخطير في    حقوق اإلنسان حول مسببات ومسؤولية    
األراضي الفلسطينية المحتلة، والمجازر التي ارتكبتها قوات       
االحتالل اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني واللبناني وسائر       

ويشددون في هـذا    . المواطنين العرب في األراضي المحتلة    
 7 في   1322الصدد على ما تضمنه قرار مجلس األمن رقم         

ادر عـن الـدورة االسـتثنائية       ، والقرار الص  2000أكتوبر  
م، 2000 أكتـوبر    19الخاصة للجنة حقوق اإلنـسان فـي        

 أكتوبر  20وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في        
م، ويطالبون مجلس األمـن بمواصـلة النظـر فـي          2000

تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة       
 الدوليين، وأن يتولى مجلس     بما تمثله من تهديد للسلم واألمن     

األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة مسؤولية توفير الحماية        
الالزمـة للــشعب الفلـسطيني الــرازح تحـت االحــتالل    
اإلسرائيلي، وذلك بالنظر في تشكيل قوة أو تواجد دولي لهذا          
الغرض، إذ أن األمم المتحدة تتحمل المسؤولية الدائمة عـن          

طيني حتى تتحقق له ممارسة حقوقـه       األرض والشعب الفلس  
 .الثابتة في فلسطين طبقاً للشرعية الدولية



-22- 

المطالبة بتـشكيل محكمـة     

جنائيــة دوليــة لمحاكمــة 
  مجرمي الحرب اإلسرائيليين  

 

يؤكد القادة العرب أن الدول العربية سوف تالحـق، وفقـاً           
للقانون الدولي، من تسببوا في تلك الممارسـات الوحـشية،          

جلس األمن بتـشكيل محكمـة جنائيـة دوليـة          ويطالبون م 
مخصصة لمحاكمة مجرمي الحـرب اإلسـرائيليين الـذين         
ارتكبوا المجازر بحق الفلسطينيين والعرب فـي األراضـي         
المحتلة على غرار المحكمتـين اللتـين شـكلهما المجلـس           
لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا ويوغوسالفيا الـسابقة،        

محاكمتهم وفق أحكام النظـام     كما سوف يتابعون مالحقتهم ل    
  .األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 
إدانة التصرفات العدوانيـة    

  اإلســــــــــرائيلية
 

ويعرب القادة العرب عن بالغ استيائهم وإدانتهم لقيام إسرائيل 
بالتصعيد في تصرفاتها العدوانية ومواقفها االستفزازية فـي        

الـشامل  وقت كانت تتهيأ فيه المنطقـة للـسالم العـادل و          
خصوصاً بعد أن قرر العرب منذ مؤتمر مدريـد أن خيـار            
السالم الشامل والعادل يفتح الطريق أمـام تـسوية نهائيـة           

  .لصراع ملتهب امتد ألكثر من نصف قرن كامل
ويدين القادة العرب عدم استجابة إسرائيل لخيـار الـسالم،          
وعدم سعيها نحو السالم الشامل والعادل في جدية، ويحذرون 

رائيل من مواصلة الممارسات والتصرفات التي تهدد أمن        إس
  .المنطقة وتقوض استقرارها

يؤكد القادة العرب أن لألمة ثوابت ال يمكن المـساس بهـا،            
وحقوقاً ال يمكن المساومة عليها، وأهدافاً لن يتوقفـوا عـن           

  .السعي لبلوغها بما يحقق المصالح العربية العليا
 

وم التأكيد على أن السالم يق    
علــى مفهــومي الــشمول 

ــدل   والعــــــــــ
 

كما يؤكد القادة العرب أن السالم يقوم على مفهومي الشمول          
والعدل باعتبارهما شرطين الزمـين لقبولـه واسـتمراره،         
ويؤكدون أن هذا التوجه العربي يستدعي التزاما مماثالً من          
إسرائيل التي يتعين عليها أن تقابل هـذا التوجـه بموقـف            

متثالها للشرعية الدولية وفقـاً لقـراري       واضح، يستند إلى ا   
 وقرار الجمعية العامة لألمم 338 و242مجلس األمن رقمي 
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 الخاص بحق العودة والتعويض لالجئـين       194المتحدة رقم   
الفلسطينيين، وسائر قرارات األمـم المتحـدة ذات الـصلة،          
وثوابت ومبادئ العملية السلمية وفي مقدمتها مبـدأ األرض         

  .مقابل السالم
 

التأكيــد علــى أن الــسالم 

الشامل والعادل لن يتحقـق     
إال بقيام الدولة الفلسطينية    
  وعاصمتها القدس الشريف  

 

ويؤكد القادة العرب أن السالم الشامل والعادل لن يتحقق إال          
بعودة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية الكاملة، والتسليم 

 ذلك حقه فـي     بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في     
إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف التـي هـي          

 فضال عما لها مـن      1967أرض فلسطينية محتلة منذ عام      
تأثير روحي ومكانة دينية، واستعادة جميع األراضي العربية        
المحتلة بما في ذلك انسحاب إسرائيل الكامل مـن الـضفة           

محتل إلى خط   الغربية وقطاع غزة، ومن الجوالن السوري ال      
م واستكمال االنسحاب من    1967يونيو  / الرابع من حزيران  

الجنوب اللبناني إلى الحدود المعترف بها دوليا بما في ذلـك           
مزارع شبعا، واإلفراج عن األسرى العرب المحتجزين في        
السجون اإلسرائيلية وذلك تنفيذاً لقـرارات األمـم المتحـدة          

يذاً لقرار مجلـس األمـن      وإزالة المستوطنات اإلسرائيلية تنف   
  ).1980 (465رقم 

 
مساندة األشقاء في سوريا    

ولبنان في اسـتعادة كامـل    
  أراضـــيهم المحتلـــة 

 

وفي هذا اإلطار، يؤكد القادة العرب مجدداً دعمهم لألشـقاء          
في سوريا ولبنان وفلسطين، ويؤكدون تمـسكهم بحقـوقهم         

ن في  كما يؤكدو . المشروعة واستعادة كامل أراضيهم المحتلة    
هذا الصدد رفضهم ألية محاولة لفرض سالم غير عادل وال          
متوازن على أساس المزاعم اإلسـرائيلية، وعلـى حـساب          

  .الحقوق والمصالح العربية
 

التصدي لمحاوالت إسرائيل   
  التغلغل في العالم العربـي    

ويؤكد القادة العرب، في ضوء انتكاسـة عمليـة الـسالم،           
اوالت إسرائيل التغلغـل فـي      التزامهم بالتصدي الحازم لمح   

العالم العربي تحت أي مسمى والتوقف عن إقامة أية عالقات  
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مع إسـرائيل، ويحملـون إسـرائيل مـسؤولية الخطـوات         
والقرارات التي تتخذ في العالقات مع إسرائيل من قبل الدول    
العربية، بما في ذلك إلغاؤها، والتي تستوجبها مواجهة توقف         

 عنها من تطورات خطيرة مـؤخراً،       عملية السالم، وما نجم   
والتفاعالت التـي أدت إليهـا علـى الـساحتين العربيـة            
واإلسالمية، وذلك إلى حين التوصل إلـى الـسالم الـشامل       

  .والعادل
 

وقف كافة خطوات وأنشطة    
التعاون االقتصادي اإلقليمي   
ــرائيل ــع إســـ   مـــ

 

وإذ يشدد القادة العرب على أن توقف عمليـة الـسالم فـي             
ساراتها الثنائية قد أدى إلى إيقاف المـسار متعـدد          مختلف م 

األطراف، فإنهم يؤكدون أن معالجة قضايا التعاون اإلقليمي        
ال يمكن أن تتم دون إنجاز حقيقي تجـاه الـسالم الـشامل             
والعادل في المنطقة، كما أن توقف المسيرة السلمية بـسبب          
 سياسة إسرائيل وممارساتها االستفزازية يجعل الحديث عـن      
. المستقبل المشترك في المنطقة أمـراً غيـر ذي موضـوع          

ويقررون عدم استئناف أي نشاط رسمي أو غير رسمي في          
اإلطار المتعدد األطراف، ووقف كافة خطـوات وأنـشطة         
التعاون االقتصادي اإلقليمي مع إسرائيل في هـذا اإلطـار          
وعدم المشاركة في أي منها وربط استئنافها ومداها بتحقيق         

ملموس في اتجاه تحقيق السالم العادل والشامل علـى         إنجاز  
  .كافة مسارات عملية السالم

 
اإلشــادة بقــرارات لجنــة 
ــدس   القــــــــــ

 

يشيد القادة العرب بقرارات لجنة القدس وخاصة بيان دورتها        
األخيرة في أجادير بالمملكة المغربية برئاسة جاللة الملـك         

ـ           سطين محمد السادس، الذي تؤكد فيه دعم موقف دولـة فل
والذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الـشرقية بمـا      
فيها الحرم القدسي الـشريف وجميـع األمـاكن المقدسـة           
اإلسالمية والمسيحية والتي تشكل جـزءا مـن األراضـي          
الفلسطينية المحتلة، وبالقدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين       

ـ        . المستقلة م ويستذكر القادة العرب قرار مجلس األمـن رق
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الذي يدعو العالم إلى عدم نقل سفاراتها إلى        ) 1980 (478
 –عمان  (القدس، وبقرار مؤتمر القمة العربي الحادي عشر        

الذي يؤكد على قطع جميع العالقات مع الدول التي         ) 1980
  .تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة إلسرائيل

 
تحقيق السالم في المنطقـة     

ئيل إلى يستلزم انضمام إسرا
معاهدة منع انتشار األسلحة    
  النوويـــــــــــة

 

ويؤكد القادة العرب أن تحقيق السالم واألمن الـدائمين فـي           
المنطقة يستلزم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار األسلحة        
النووية، وإخضاع كافة منشآتها النوويـة لنظـام التفتـيش          

الغـة  والمراقبة الدولية، ويؤكدون في هذا الصدد األهمية الب       
إلخالء منطقة الشرق األوسط من السالح النـووي وكافـة          
أسلحة الدمار الشامل باعتبار هذا الهدف شـرطاً ضـرورياً          
والزماً إلرساء أية ترتيبات لألمن اإلقليمـي فـي المنطقـة           

  .مستقبال
 

ــي   ــل العرب ــل العم تفعي
المشترك من خـالل دعـم      

ــة  ــدول العربي ــة ال جامع
ــساتها ــوير مؤسـ   وتطـ

 

دة العرب عن اقتناعهم بأن المتغيـرات الدوليـة         ويعرب القا 
المتالحقة تحتم ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك، ودعم   
جامعة الدول العربية وتحديثها، وتطوير مؤسساتها تعزيـزاً        

 .لمستقبل دورها القومي

الموافقة على عقد الـدورة     

ــة  ــس ) 13(العادي لمجل
الجامعة على مستوى القمة    
ــاألردن  ــان بــ   بعمــ

 

وفي هذا السياق يقرر القادة العرب، وهم يلتقون فـي هـذه            
المرحلة الدقيقة، اعتماد اآللية الخاصة باالنعقـاد الـدوري         
المنتظم للقمة العربية، والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول        

، وأقر صيغتها النهائيـة     )114(العربية في دورته األخيرة     
. لهـذه القمـة   اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري      

وعمالً بالترتيب الهجائي لرئاسة انعقاد القمة الدورية، يقرر        
الملوك والرؤساء واألمراء عقد مجلس جامعة الدول العربية        
على مستوى القمة في دورتها العادية الثالثة عشر في شـهر           

، برئاسة المملكة األردنية الهاشمية فـي       2001آذار  / مارس
 .عمان باألردن
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ــل ــرورة تفعي ــل ض  العم

  االقتصادي العربي المشترك  
 

ويعبر القادة العرب عن ثقتهم في أن االنعقاد الدوري المنتظم   
للقمة العربية سوف يسهم في دعم العمل العربي المـشترك          
في كافة المجاالت، السيما المجال االقتصادي الذي أصـبح         
أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في ظـل تحـوالت دوليـة         

 التكامل االقتصادي العربي ضرورة ملحة      وإقليمية تجعل من  
خاصة مع ما تمتلكه الدول العربية من مصادر ثروة بشرية          

 تسهم في تحقيـق اسـتقرار اقتـصاد         واستراتيجيةوطبيعية  
  .المنطقة والعالم ومعدالت نموه ورخاء شعوبه

 
اإلشادة بروح التضامن التي   
  سادت أعمال مؤتمر القمـة    

 

ام قمتهم بروح التضامن الكامـل      وأشاد القادة العرب في خت    
التي سادت المؤتمر، والمناقشات البناءة التي أسهمت فيهـا         
الوفود الشقيقة كلها بصورة تعكس اإلحساس العميـق لـدى          
الجميع قادة وحكومات وشعوباً بخطورة المرحلة، وأهميـة        
بلورة موقف عربي موحد، يقف في صالبة أمام التهديـدات          

دة المسيرة السلمية إلى طريقها الصحيح اإلسرائيلية سعياً إلعا
  .نحو سالم عادل وشامل في المنطقة

 
تثمين قرار صاحب الـسمو     
الشيخ حمد بن خليفـة آل      

ثاني أمير دولة قطر بتحمل     
تكاليف لجنة التحقيق فـي     

انتهاكات حقوق اإلنسان في    
األراضـــي الفلـــسطينية 
  المحتلـــــــــــة

 

حب الـسمو   كما عبر القادة العرب عن تثمينهم لقرار صـا        
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تحمل تكاليف            
لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان فـي األراضـي          
الفلسطينية المحتلة، التي نص على إنشائها القرار الـصادر         

 عن الدورة الخاصـة الخامـسة للجنـة         19/10/2000في  
 .حقوق اإلنسان، وذلك حتى تتمكن من تحقيق أهدافها

توظيف الطاقـات العربيـة     

  لخدمـــــة األمـــــة
 

وأكد القادة العرب عزمهم على مواصلة توظيـف الطاقـات        
العربية في خدمة قضايا أمتهم ووضع كافة إمكاناتها لتحرير         
األراضي العربية المحتلة ودعم نضال الشعب الفلسطيني من        
أجل استرداد أرضه وإقامة دولتـه علـى ترابـه الـوطني            



-27- 

 والحفاظ علـى المقدسـات اإلسـالمية        وعاصمتها القدس، 
واتفق القادة العرب على مواصـلة      . والمسيحية في فلسطين  

  .مشاوراتهم للتعامل مع المستجدات التي تواجه األمة العربية
 

توجيه الـشكر لجمهوريـة     
مـصر العربيـة ولفخامــة   

الرئيس محمد حسنى مبارك    
ــة  ــضافة القم ــى است   عل

 

رهم وتقـديرهم لفخامـة     وقد عبر القادة العرب عن بالغ شك      
الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية        
ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق على كرم الـضيافة         
وحسن الوفادة مع التقدير الكامل لطريقـة تنظـيم المـؤتمر     
وإعداده، معربين لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك عـن         

 .رفعة واالزدهارأطيب أمنياتهم ولشعب مصر الشقيق دوام ال
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 البيــان الختامــي
  

انعقاد مجلس جامعة الدول    
العربية على مستوى القمة    

في مدينة عمـان عاصـمة      
المملكة األردنية الهاشـمية    

/  مــارس28 و27يــومي 

  2001آذار 

  
 

بدعوة كريمة من صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني          -1
اشـمية،  ابن الحسين المعظم، ملك المملكة األردنية اله      

وتنفيذاَ لقرار مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد        
تشرين /  من شهر أكتوبر   22 و 21في القاهرة بتاريخ    

 بعقد مجلس جامعة الدول العربيـة       2000األول لعام   
على مستوى القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة         

آذار اعتبـاراً مـن عـام       / كل عام في شهر مـارس     
س على مستوى القمة في مدينـة       ، انعقد المجل  2001

 27عمان، عاصمة المملكة األردنية الهاشمية، يومي        
 .2001آذار لعام /  من شهر مارس28و

اعتبار خطاب جاللة الملـك     
عبد اهللا الثاني ابن الحسين     

وثيقة رسمية مـن وثـائق      
ــؤتمر   المـــــــــ

 

يعرب القادة عن تقديرهم البـالغ للمملكـة األردنيـة           -2
ن رعاية وعناية وإعداد رصـين      الهاشمية لما وفرته م   

لهذه القمة، وللمعاني العميقة التي تـضمنها الخطـاب         
االفتتاحي الذي ألقاه جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابـن          
الحسين المعظم، رئيس القمة، وقرروا اعتباره وثيقـة        

 .رسمية من وثائق المؤتمر
اعتبار رسالة صاحب السمو 

الشيخ زايد بن سـلطان آل      
ــان و ــة نهي خطــاب فخام

ــسين  ــدام ح ــرئيس ص ال

وثيقتين رسميتين من وثائق 
ــؤتمر   المـــــــــ

 

كما قرروا اعتبار رسالة صاحب السمو الشيخ زايـد         
بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمـارات العربيـة          
المتحدة إلى جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحـسين          
رئيس المؤتمر، ورسالة فخامة الرئيس صدام حـسين        

رية العراق التي ألقاها نيابة عن فخامتـه    رئيس جمهو 
عزه إبراهيم نائب رئيس مجلس قيـادة       / معالي السيد 

 .الثورة وثيقتين رسميتين من وثائق المؤتمر

اإلعراب عن الشكر لفخامة الـرئيس      

محمد حسني مبارك علـى جهـوده       
خالل ترؤسه القمـة العربيـة غيـر        

 2000تشرين أول / العادية أكتوبر

ادة عن شكرهم البالغ لفخامـة الـرئيس        كما يعرب الق   -3
محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية،       
على جهوده القيمة التي بذلها خالل فترة ترؤسه للقمة         

 .2000تشرين أول / العربية غير العادية أكتوبر



-29- 

اإلجماع على أن اسـتعادة     

التضامن العربـي يـشكل     
الدعامة األساسـية لقـوة     
ــا  ــيانة أمنه ــة وص   األم

 

ويعتبر القادة أن اجتماعهم اليوم في عمـان فـي أول            -4
مؤتمر دوري منتظم، يشكل انطالقة جديدة في مسيرة        
العمل العربي المشترك تمكن مـن اتخـاذ القـرارات         
والمبادرات التي يتطلبها الوضع العربـي، ومعالجـة        

ووفق هذا المنظور أجمع القادة     . القضايا الحيوية لألمة  
من العربـي يـشكل الدعامـة       على أن استعادة التضا   

األساسية، والعروة الوثقى، ومصدر قوة األمة لصيانة       
أمنها، ودرء األخطار عنها وتجسيد آمال وطموحـات        

كما يشكل هـذا المـؤتمر      . أبنائها بالتكامل والتضامن  
حدثاً بارزاً ومناسبة لتجديد العهد بـااللتزام بالثوابـت         

ي المشترك،  والمرتكزات التي يقوم عليها العمل العرب     
 -واحترام الضوابط التي تحكـم العالقـات العربيـة          

العربية، وتصون المصالح الحيوية للدول العربية فـي        
 .إطار تحقيق الوفاق العربي واألمن القومي

تعزيز التـضامن العربـي     
وتفعيل مؤسـسات العمـل     

  العربــــي المــــشترك
 

واستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وأهدافه، وفي         -5
و من التفاهم واإلخاء والصراحة، تدارس القادة حال        ج

األمة، والتحديات التي تواجههـا، واألوضـاع فـي         
المنطقة، وأجروا تقويماً شـامالً للظـروف اإلقليميـة     
والدولية، واضعين نصب أعينهم تعزيـز التـضامن        
العربي، وتفعيل مؤسسات العمل العربـي المـشترك،        

 وصـيانة األمـن    والدفاع عن مصالح األمة وحقوقها،    
 .القومي العربي

استعراض الوضع الخطيـر    
ــشعب   ــشه ال ــذي يعي ال

الفلسطيني جراء العـدوان    
الواسع النطاق الذي تـشنه     

قوات االحتالل اإلسـرائيلية    
  ضــــد الفلــــسطينيين

 

وفي هذا السياق استعرض القادة الوضع الخطير الذي         -6
يعيشه الشعب الفلسطيني جراء العدوان الواسع النطاق       

ي تشنه قوات االحتالل اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين       الذ
مستخدمة مختلف أساليب القمع وأنواع األسلحة، بمـا        
فيها المحرمة دولياً، إلـى جانـب إحكـام الحـصار           
ــتيطانية،   ــسياسة االس ــلة ال ــصادي، ومواص االقت
واالغتياالت وهدم المنازل وتدمير البيئة، وذلـك فـي      

اقات وخرق واضح   انتهاك صارخ لالتفاقات واالستحق   
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 .لقواعد القانون الدولي ولألعراف والمواثيق الدولية
ــصمود  ــة ل ــه التحي توجي
ــسطيني   ــشعب الفلـ الـ

ــلة  ــته الباسـ   وانتفاضـ
 

ويحيي القادة باعتزاز كبير صمود الشعب الفلسطيني،        -7
وانتفاضته الباسلة في وجه الهجمة الشرسة التي تشنها        

ارسـه  إسرائيل، ومجابهته للقمع الوحـشي الـذي تم       
سلطات االحتالل، ويوجهون تحيـة إكبـار وإجـالل         
لشهداء االنتفاضة البواسل، ويشيدون بـروح الفـداء        
والصمود للشعب الفلسطيني الـذي اسـتطاع بقيادتـه       
الوطنية وبعزيمة ال تلين، وتضحية بال حدود، التصدي  
إلجراءات القمع اإلسرائيلية، وإجهاض سياسة األمـر       

 االحتالل بواسطتها فرض    الواقع التي حاولت سلطات   
شروطها المجحفة على الشعب والمفاوض الفلـسطيني       

ويعلن القادة وقـوفهم إلـى جانـب الـشعب          . بالقوة
الفلسطيني في نضاله البطولي ودعم انتفاضته وحقـه        
المشروع في مقاومة االحتالل حتى تتحقـق مطالبـه         
الوطنية العادلة المتمثلة في حق العودة، وفي تقريـر         

 وفـي قيـام الدولـة الفلـسطينية المـستقلة          المصير،
 .وعاصمتها القدس

ــة إلــى    ــه التحي توجي
المواطنين السوريين فـي     

 الجوالن السوري المحتل

كما يحيى القادة العرب صمود المواطنين السوريين في  -8
الجوالن العربي السوري المحتل وتمـسكهم بهـويتهم        

 .الوطنية

إدانة االنتهاكات اإلسرائيلية   
ــوق اإل ــسانلحقــ   نــ

 

يدين القادة العدوان اإلسرائيلي المتواصل على الشعب        -9
الفلسطيني، كما يدينون انتهاكات إسـرائيل الجـسيمة        
لحقوق اإلنسان، خاصة العقوبات الجماعيـة وتقطيـع        
أوصال األراضي الفلسطينية، واالعتداءات المـستمرة      
على المرافق الحيوية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية      

جرائم حـرب وجـرائم ضـد اإلنـسانية         والتي تمثل   
وممارسات عنصرية، وكلها تشكل خرقاً جسيماً لقواعد    
القانون اإلنساني الدولي، األمر الذي يتعين مواجهتـه،      
ونتيجة لكل ذلك فإن هـذه الممارسـات الـصهيونية          
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كما يـدعو   . مازالت تعتبر شكال من أشكال العنصرية     
اف اتفاقيـة   القادة إلى استئناف عقد مؤتمر الدول أطر      

 في أسـرع وقـت ممكـن        1949جنيف الرابعة لعام    
 .التخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية المدنيين الفلسطينيين

اإلعراب عن االستياء البالغ    
الستخدام الواليات المتحدة   

فـي  ) الفيتـو (حق النقض   
مجلس األمن ضد مـشروع     
القرار حول حماية الـشعب     

ــسطيني   الفلــــــــ
 

هم البالغ السـتخدام الواليـات      ويعبر القادة عن استيائ    - 10
في مجلس األمـن ضـد      ) الفيتو(المتحدة حق النقض    

مشروع القرار حول حماية الشعب الفلـسطيني فـي         
األراضي الفلسطينية المحتلة وإنشاء قوة األمم المتحدة       
للمراقبة في تلك األراضي، ويعبرون عن رفضهم التام        

نـسجم  للتبريرات األمريكية، حيث إن هذا الموقف ال ي       
إطالقا مع مـسؤولية الواليـات المتحـدة األمريكيـة      
بوصفها راعياً لعملية السالم وعضواً دائماً في مجلس        
األمن وتتحمل مسؤولية خاصة تجاه صـيانة األمـن         

 .والسلم الدوليين
ــن   ــس األم ــة مجل مطالب
بضرورة تحمل مـسؤولية    

تــوفير الحمايــة الدوليــة 
  الالزمة للشعب الفلـسطيني   

 

دة مجدداً مطالبتهم لمجلس األمن بـضرورة       ويؤكد القا  - 11
تحمل مسؤولية توفير الحماية الدولية الالزمة للـشعب        
الفلسطيني الرازح تحت االحتالل اإلسرائيلي، وتشكيل      
قوة دولية لهذا الغرض، ويطالبون الدول األعضاء في        
مجلس األمن، وخاصة الدول دائمة العضوية، اتخـاذ        

 .لكاإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذ
ــن   ــس األم ــة مجل مطالب

محاكمة مجرمـي الحـرب     
ــرائيليين   اإلســـــــ

 

ويطالب القادة مجلس األمن محاكمة مجرمي الحـرب         - 12
اإلسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر وجرائم فـي حـق         
المواطنين العرب في جميع األراضي العربية المحتلة       
وخارجها، وخاصة في ضوء مـا ورد فـي تقريـر           

مم المتحدة لحقوق اإلنـسان     المفوضة السامية للجنة األ   
 .ماري روبنسون/ السيدة

تكليـف المجلـس األعلـى    
لصندوقي األقصى وانتفاضة   
ــغ  ــصرف المبل ــدس ب الق

ويرحب القادة بقـرار المجلـس األعلـى لـصندوقي           - 13
األقصى وانتفاضة القدس االسـتجابة العاجلـة لـدعم         

 15انية السلطة الوطنية الفلسطينية بصرف مبلـغ        ميز
مليون دوالر من القرض الحسن الذي أعتمده بقيمـة         
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اإلضافي المطلـوب لـدعم     
ميزانية الـسلطة الوطنيـة     

  الفلــــــــــسطينية
 

 مليون دوالر، بناء على اقتراح تقدمت به المملكة         60
ــسعودية ــة ال ــة . العربي ــالنظر للظــروف المالي وب

واالقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلـسطيني،       
ن االستجابة لطلـب    يكلفون المجلس األعلى للصندوقي   

السلطة الوطنية الفلسطينية بصرف المبلـغ اإلضـافي     
لدعم ميزانيـة   )  مليون دوالر  180(المطلوب والبالغ   

 .السلطة لألشهر الستة القادمة
ــصيص  ــب بتخـ الترحيـ
جمهورية العراق مبلغ مليار 

يورو لتـأمين احتياجـات     
ــسطيني  ــشعب الفلـ   الـ

 

 مبلـغ   كما يرحب القادة بتخصيص جمهورية العراق     
مليار يورو من مبيعاتها النفطية المـصدرة بموجـب         
مذكرة التفاهم لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من       
الغذاء والدواء والمـستلزمات األساسـية األخـرى،        
ولمساعدة عوائل شهداء االنتفاضة، باعتبار ذلك مطلباً 
قومياً عربياً بدعم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته   

يكلفون المندوبين الدائمين للدول العربيـة      المباركة، و 
لدى األمم المتحدة في نيويورك متابعة وتسهيل طلب        

 .جمهورية العراق لدى مجلس األمن في هذا الشأن
قطع جميع العالقـات مـع      
الدول التي تنقل سـفارتها     
إلى القدس أو تعترف بهـا      

  عاصـــمة إلســـرائيل 
 

ـ          - 14 ن يؤكد القادة على تمسكهم بقـرارات مجلـس األم
ــه   ــة قرارات ــدس، وخاص ــة الق ــة بمدين   المتعلق

) 1980 (465و) 1969 (267و) 1968 (252
التي أكدت بطالن كافة اإلجـراءات      ) 1980 (478و

التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغييـر معـالم هـذه          
المدينة، وطالبت دول العالم بعدم نقل سـفاراتها إلـى          

ـ       . القدس ى مـا   وفي هذا اإلطار يجدد القادة التأكيد عل
، 1980جاء في قرارات القمة العربية في عمان عام         

، بشأن قطع   2000، والقاهرة عام    1990وبغداد عام   
جميع العالقات مع الدول التي تنقـل سـفاراتها إلـى           

 .القدس، أو تعترف بها عاصمة إلسرائيل
التمسك بالـسالم الـشامل     
والعادل في الشرق األوسط    

القادة استمرار تمسكهم بالسالم الشامل والعـادل       يؤكد   - 15
والدائم في الشرق األوسـط علـى أسـاس قـرارات           
الشرعية الدولية، ومبدأ األرض مقابل السالم،  وبمـا         
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  ومبدأ األرض مقابل السالم   
 

يكفل الحقوق العربية المـشروعة، وتحقيـق األمـن         
 .واالستقرار في المنطقة

التأكيد على تالزم المسارين    
ــاني   ــسوري واللبنـ الـ

ع المــسار وترابطهمــا مــ
ــسطيني   الفلــــــــ

 

ويحذر القادة العرب من عواقـب تنـصل الحكومـة           -16
اإلسرائيلية من األسس والمرجعيات والمبـادئ التـي        

، ومن  1991قامت عليها عملية السالم في مدريد سنة        
مغبة االلتفاف عليها، أو طرح بدائل لهـا ال تـستجيب           

ويؤكـدون علـى تـالزم      . لقواعد الـشرعية الدوليـة    
وري واللبناني، وترابطهما مـع المـسار       المسارين الس 

الفلسطيني تحقيقا لألهداف العربية فـي تفعيـل كافـة          
المسارات، ويحذرون مـن الممارسـات اإلسـرائيلية        
الرامية إلى االنفراد بمسار دون آخر، ويـدعون إلـى          

ويؤكدون مجـدداً أن إقامـة الـسالم        . التنسيق العربي 
ذي بـدء،   العادل والشامل في المنطقة يتطلـب بـادئ         

االنسحاب اإلسرائيلي الكامل مـن جميـع األراضـي         
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والجوالن الـسوري        

، 1967حزيـران   / المحتل حتى خط الرابع من يونيو     
ومن األراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة إلى الحدود         
المعترف بها دولياً، بما فيها مـزارع شـبعا، تنفيـذاً           

 ومبـدأ   425 و 338 و 242جلـس األمـن     لقرارات م 
األرض مقابل السالم، وتمكين الشعب الفلسطيني مـن        
استرداد حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العـودة          
إلى دياره، والتعويض عما لحقه من أضـرار نتيجـة          
لالحتالل اإلسرائيلي وفق قرار األمـم المتحـدة رقـم          

 الـوطني  ، وإقامة دولته المـستقلة علـى ترابـه        194
وعاصمتها القدس، واإلفراج عن جميع األسرى العرب       

 .في السجون اإلسرائيلية
رفض الخطط والمحـاوالت    
ــوطنين   ــى ت ــة إل الرامي
الالجئين الفلسطينيين خارج   

يحمل القادة إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة عـن         - 17
وجود مـشكلة الالجئـين الفلـسطينيين وتهجيـرهم،         

رفضهم للخطط والمحاوالت الراميـة إلـى       ويؤكدون  
توطين هؤالء الالجئين خارج ديارهم، كما يؤكـدون        
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  ديارهــــــــــــم
 

على تحميل إسرائيل مسؤولية تعويض الدول العربيـة    
المضيفة عما تحملته هذه الدول من أعباء مالية نيابـة          
عن المجتمع الـدولي، جـراء استـضافتها لهـؤالء          

 .الالجئين
مواصلة تعليـق مـشاركة     

عربيــة فــي  الــدول ال

المفاوضـــات المتعـــددة 
األطراف واستمرار وقـف    
كافــة خطــوات وأنــشطة 

التعاون االقتـصادي مـع     
ــرائيل   إســـــــــ

 

ويقرر القادة مواصلة تعليق مشاركة الدول العربية في         - 18
المفاوضات المتعددة األطراف، واستمرار وقف كافـة       
خطوات وأنشطة التعاون االقتصادي اإلقليمـي مـع        

ؤولية الخطوات واإلجـراءات    إسرائيل، وتحميلها مس  
التي تتخذها الدول العربية تجاهها والتـي تـستوجبها         
مواجهة توقف عمليـة الـسالم، وتـصعيد سـلطات          
االحتالل اإلسرائيلية إلجراءات القمع والحصار علـى       

ويؤكد القادة على قرارهم في قمـة       . الشعب الفلسطيني 
، القاضي بالتـصدي    2000القاهرة غير العادية لعام     

حازم لمحاوالت إسرائيل التغلغل في العالم العربـي        ال
تحت أي مسمى، والتوقف عن إقامة أية عالقات مـع          
إسرائيل، ويحملونها مسؤولية الخطـوات والقـرارات       
التي تتخذ في صدد العالقات معها مـن قبـل الـدول            

كما يطـالبون بتفعيـل     . العربية، بما في ذلك إلغاؤها    
من خالل انتظام عقـد     المقاطعة العربية ضد إسرائيل     

مؤتمرات المقاطعة الدورية التي يدعو إليها المكتـب        
الرئيسي للمقاطعة بهدف منع التعامل مـع إسـرائيل         

 .تطبيقا ألحكام المقاطعة
التضامن مع سورية ولبنان    
ــدات   ــض التهديـ ورفـ

  اإلســــــــــرائيلية
 

كما يؤكد القادة تضامنهم التام مـع سـورية ولبنـان،         - 19
سـرائيلية التـي تـصاعدت      ويرفضون التهديدات اإل  

مؤخراً ضد البلـدين الـشقيقين، وكـذلك التهديـدات          
الخطيرة الموجهة من قبل المسؤولين اإلسرائيليين تجاه      
الدول العربية وتجاه الشعب الفلسطيني وقيادته، كمـا        
يدينون منطق التهديـد باسـتخدام القـوة، ويؤكـدون          
ضرورة تدارس الموقف الخطير الناجم عن ذلك وعن        

ويدعون إلـى   . دة إسرائيل إلى سياستها العنصرية    عو
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 عربيـة واضـحة المعـالم لكـشف         استراتيجيةرسم  
المخططات اإلسرائيلية التي ال تخدم الـسالم وتهـدد         

كما يرفضون محاوالت   . األمن واالستقرار في المنطقة   
إسرائيل إلصاق تهمة اإلرهاب بالدول العربيـة التـي         

مشروعة ضد االحتالل   تقوم بواجب المقاومة الوطنية ال    
 .اإلسرائيلي ألراضيها

ــة   ــان والمطالب ــم لبن دع
ــرى  ــن األس ــاإلفراج ع ب
والمعتقلين اللبنـانيين فـي     

  الـــسجون اإلســـرائيلية
 

يؤكد القادة على دعم لبنان الستكمال تحرير أراضـيه          - 20
من االحتالل اإلسرائيلي حتى الحدود المعتـرف بهـا         

 بـدور   دولياً بما في ذلك مزارع شـبعا، ويـشيدون        
المقاومة اللبنانية الباسلة وبالصمود اللبناني الرائع الذي      
أدى إلى تحقيق اندحار القوات اإلسرائيلية من جنـوب        
لبنان وبقاعه الغربي، ويطالبون باإلفراج عن األسرى       
والمعتقلين اللبنانيين في السجون اإلسرائيلية، ويؤيدون      
حق لبنان ومقاومته في تحريـرهم بـشتى الوسـائل          

لمشروعة، ويدعمون مطالب لبنان في إزالة األلغـام        ا
التي خلفها االحتالل اإلسرائيلي الذي يتحمل مسؤولية       
زرعها وإزالتها، وفي هذا الصدد يشيدون بتبني دولة        
اإلمارات العربية المتحدة لمشروع إزالة األلغام فـي         
لبنان، كما يدعم القادة حقوق لبنان الثابتة في مياهـه           

 . اإلسرائيلية وفقا للقانون الدوليبوجه المطامع
ــرارات   ــى ق ــد عل التأكي

مؤتمرات القمـة العربيـة     
ــدعم ) 11(و) 10( لـــ

الحكومـــة اللبنانيـــة  

ومـــســاعدتها علـــى 
ـــان ـــار لبنــ   إعمــ

 

ويؤكدون مجدداً على قرارات مؤتمرات القمة العربية        - 21
العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة بضرورة دعم       

ومساعدتها إلعمار لبنان، ويـشيدون     الحكومة اللبنانية   
بالمساعدات التي قدمتها الدول العربية إلى لبنان، وتلك        
التي أعربت عن استعدادها لتقديم الدعم، والسيما إلى        
المناطق المحررة، ويدعون إلى تفعيل صندوق دعـم        
لبنان من أجل المساعدة على إعـادة إعمـار بنيتـه           

طق المحـررة مـن     التحتية، وتنميته، السيما في المنا    
 .االحتالل اإلسرائيلي
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التأكيــد علــى أن الــسالم 

واألمن في المنطقة يستلزم    
انضمام إسرائيل لمعاهـدة    
منع انتشار األسلحة النووية 

وإخضاع كافـة منـشآتها     
النوويـة لنظـام التفتـيش    

ـــة ــة الدوليــ   والمراقب
 

ويؤكد القادة أن تحقيق السالم واألمن الـدائمين فـي           - 22
لزم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتـشار       المنطقة يست 

األسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام       
التفتيش والمراقبة الدولية، ويؤكدون في هـذا الـصدد     
األهمية البالغة إلخالء منطقة الـشرق األوسـط مـن          
السالح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل باعتبار هذا 

زماً إلرساء أية ترتيبـات     الهدف شرطاً ضروريا وال   
 .لألمن اإلقليمي في المنطقة مستقبالً

ــتئناف  ــى اس ــد عل التأكي
المفاوضات علـى جميـع     
المسارات من حيث توقفت    

وفقاً للمرجعيات والـشروط    
ــي انطلقــت بموجبهــا   الت

 

ويجدد القادة التأكيد على أن االلتزام بعمليـة الـسالم           - 23
الستحقاقات التي يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ االتفاقات وا 

تم التوصل إليها والبناء على ما تم إنجازه، واستئناف         
المفاوضات على جميع المسارات من حيث توقفـت،        

. وفقاً للمرجعيات والشروط التي انطلقـت بموجبهـا       
وعلى راعيي عملية السالم، وخاصة الواليات المتحدة       
األمريكية، تحمل مسؤولياتهما والتزاماتهما تجاه عملية      

 .سالم على أسس من العدل والحيادال
حث الجهات المهتمة بعملية    
السالم على القيـام بـدور      

فاعل للتغلب على العقبـات     
التي تعترض عملية السالم    

 في الشرق األوسط

كما يحث القادة جميع الدول المهتمة بعملية السالم وفي      - 24
مقدمتها دول االتحاد األوروبي، القيام بـدور فاعـل         

عقبات التي تعترض العملية السلمية في      للتغلب على ال  
 .الشرق األوسط

مطالبة األمم المتحدة لتنفيذ    

قراراتها الخاصة بتـسوية    
ــشرق األوســط   وضــع ال

 

ويرى القادة العرب أن األمم المتحدة المنوط بها صيانة  - 25
األمن والسلم الدوليين، باعتبارها مـصدر الـشرعية        

لية لتنفيذ قراراتها  الدولية، مطالبةً بالقيام بدور أكثر فاع     
 .الخاصة بتسوية قضية الشرق األوسط

ــراق    ــين الع ــة ب الحال

ـــت   والكويــــــــ
 

ويقرر القادة أن يعهد إلى جاللة الملك عبد اهللا الثـاني            - 26
ابن الحسين، رئيس القمة، بإجراء المـشاورات مـع         
إخوانه القادة العرب واألمين العـام لجامعـة الـدول          

 الالزمة لمواصلة بحـث     العربية، والقيام باالتصاالت  
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موضوع الحالة بين العراق والكويت من أجل تحقيـق         
 .التضامن العربي

تهنئة الـشعبين الـشقيقين     

ــري  ــي والقطـ البحرينـ
وقيادتيهما علـى تـسوية     
ــين  الخــالف الحــدودي ب

  البلــــــــــــدين
 

ويهنئ القادة العرب الـشعبين الـشقيقين البحرينـي          - 27
الخـالف  والقطري وقيادتيهما الحكيمتين على تسوية      

الحدودي بين البلدين، ويثمنون الروح األخوية الطيبة       
التي استقبال بها قرار محكمة العدل الدولية بهذا الشأن،   
ويعتبرون أن هذا اإلنجاز الهام سيـسهم فـي تمتـين           
الروابط األخوية بينهما وفي تعزيز المصالح المشتركة       
لكليهما، ويدعم التـضامن العربـي، وكـذلك األمـن        

 .رار في المنطقةواالستق
تهنئة الشعبين الشقيقين في    

المملكة العربية الـسعودية    
ودولة قطر وقيادتيهما على    
  ترسيم الحدود بين البلـدين    

 

كما يهنئ القادة الشعبين الشقيقين في المملكة العربيـة          - 28
السعودية ودولة قطر وقيادتهما الحكيمتين على ما تـم         

ا يسهم في تقوية    إنجازه بترسيم الحدود بين البلدين، بم     
 .الروابط األخوية بينهما ويدعم التضامن العربي

التأكيد على سـيادة دولـة      
اإلمارات العربية المتحـدة    
على جزرها الثالث ودعوة    

إيران إلى إنهاء احتاللهـا     
والكف عن ممارسة سياسة    
ــع   ــر الواق ــرض األم   ف

 

يؤكد القادة العرب مجدداً على سيادة دولة اإلمـارات          - 29
لمتحدة على جزرها الثالث، طُنـب الكبـرى        العربية ا 

وطُنب الصغرى وأبو موسى، وتأييـدهم ومـساندتهم        
لكافة اإلجراءات والوسـائل الـسلمية التـي تتخـذها      

ويدعون . الستعادة سيادتها على جزرها العربية الثالث
إيران إلى إنهاء احتاللها للجـزر العربيـة الـثالث،          

واقع بالقوة  والكف عن ممارسة سياسة فرض األمر ال      
في هذه الجزر الثالث بما في ذلـك إقامـة منـشآت            

ويطـالبون إيـران بإتبـاع     . لتوطين اإليرانيين فيهـا   
الوسائل السلمية لحل النزاع القائم على الجزر العربية        
الثالث وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك       

ويعرب . القبول بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية 
القادة عن أسفهم لرفض إيران التجاوب مع مـساعي         
اللجنة الثالثية التي كلفها مجلس التعاون بوضع آليـة         
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لبدء مفاوضات مباشرة بين دولة اإلمـارات العربيـة         
المتحدة وجمهورية إيران اإلسالمية إلنهاء االحـتالل       

ويكلف القادة األمـين    . اإليراني للجزر العربية الثالث   
ول العربية بمتابعة قـضية االحـتالل       العام لجامعة الد  

اإليراني لجزر دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتقديم       
 .تقرير عنها إلى مؤتمر القمة العربي المقبل

مساندة الجماهيرية العربية   
الليبية في مطالبتها مجلس    
ــات  ــع العقوب ــن برف األم

المفروضة عليهـا بـشكل     
ــائي  ــوري ونهــ   فــ

 

 وتضامنهم مع الجماهيريـة     كما يجدد القادة مساندتهم    - 30
العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى في مطالبتها       
مجلس األمن برفع العقوبات المفروضة عليها بـشكل        
فوري ونهائي، ألنها فقدت مبررات استمرارها تحـت        
أي غطاء، وسيعتبر العرب أنفسهم في حٍل نهائي فـي        

اء بكل  حال استمرارها بعد أن قامت الجماهيرية بالوف      
التزاماتها المنصوص عليها في قرارات المجلس ذات       

كما يعبر القادة عن دعمهم للجماهيريـة فـي         . الصلة
الحصول على تعويضات عما أصابها مـن أضـرار         

  .بشرية ومادية بسبب العقوبات التي فرضت عليها
ويطالبون باإلفراج الفوري عن المواطن الليبي عبـد        

انتـه بموجـب أسـباب      الباسط المقرحي الذي تمت إد    
سياسية ال تمت إلى القانون بأية صلة، واعتباره فـي          
حالة استمرار حجزه رهينـة طبقـاً لكـل القـوانين           

 .واألعراف ذات الصلة
الترحيب بجهود الحكومـة    
االنتقالية فـي جمهوريـة     
ــتكمال  ــصومال السـ الـ

المصالحة وتحقيق الوحـدة    
ــة   الوطنيـــــــــ

 

لية في جمهورية   ويرحب القادة بجهود الحكومة االنتقا     - 31
الصومال الستكمال المصالحة الشاملة وتحقيق الوحدة      
الوطنية وإعادة األمن واالستقرار في البالد، ويقررون       
تقديم الدعم لتثبيـت األمـن واالسـتقرار واسـتعادة          

 .مؤسسات الدولة

الحرص على وحدة وسيادة    

جمهورية السودان ودعـم    

ويؤكد القادة حرصهم على وحدة وسـيادة جمهوريـة          - 32
السودان وسـالمتها اإلقليميـة، ودعمهـم للمبـادرة         
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المبادرة المصرية الليبيـة    
اعدة فـي   المشتركة للمـس  

تحقيق الوفاق الوطني فـي     
ــسودان   الـــــــــ

 

المصرية الليبية المشتركة للمساعدة في تحقيق الوفاق       
الوطني في السودان، ويشيدون بجهود حكومة السودان       

للمتـضررين  في تحقيق السالم، وتوصـيل اإلغاثـة        
ويجددون مساندتهم للحكومة السودانية لـدى مجلـس        

 .األمن لرفع العقوبات المفروضة على السودان
ــر   ــة القم ــم جمهوري دع

ومساعدتها في إعادة البناء    
  واإلعمـــــــــــار

 

ويعبر القادة عن حرصهم الكامل على الوحدة الوطنية         - 33
لجمهورية القمر االتحادية اإلسالمية، وسالمة أراضيها      

تها اإلقليمية، ويرحبون بجهود المصالحة الوطنية وسياد
التي تقوم بها حكومة جمهورية القمر بالتعـاون مـع          
جامعة الدول العربية والمنظمـات اإلقليميـة واألمـم         
المتحدة من أجل صيانة الوحدة وتحقيـق المـصالحة         
الوطنية الشاملة، ويقـررون تقـديم الـدعم الـالزم          

وفي هذا السياق   . عمارلمساعدتها في إعادة البناء واإل    
يشيدون بمبادرة دولة قطر ومقترحها بإنشاء صـندوق        
في إطار األمانة العامة لدعم جمهورية القمر االتحادية        
اإلسالمية وإعالن حضرة صاحب السمو الشيخ حمـد        
بن خليفة آل ثاني أمير دولـة قطـر التبـرع لهـذا             

كما يـشيدون بتبـرع     . الصندوق بمبلغ مليوني دوالر   
هيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى      الجما

 .بمبلغ مليون دوالر لهذا الصندوق
تفعيل التكامل االقتـصادي    
ـــربي   العـــــــــ

  

 

يولي القـادة اهتمامـا خاصـا لموضـوع التكامـل            - 34
االقتصادي العربي ويقرون الخطوات الكفيلة بتفعيـل       
هذا الجانب من العمل العربي المشترك، بمـا يحقـق          

ين المصالح المشتركة، والمنـافع المتبادلـة،       الربط ب 
ويعزز القدرات االقتصادية لدولهم باعتماد خطة عربية 
تمكن من تحقيق التنمية الشاملة المـستدامة، وتعمـق         

 مع معطيات   إيجابيالعمل االقتصادي المشترك بتفاعل     
 .االقتصاد الدولي وظاهرة العولمة

ــرة  ــارة الح ــة التج يعرب القادة عن تقديرهم لسير العمل في تنفيذ منطقة         و - 35منطق
التجارة الحرة العربية الكبرى ويثنون علـى مـا تـم           
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ــرى ــة الكبــ   العربيــ
 

إنجازه خالل الفترة الماضية إلقامـة هـذه المنطقـة،          
ويقررون اإلزالة الفورية للقيـود غيـر الجمركيـة،         
اإلدارية والفنية والمالية والنقدية والكمية، وإخـضاع       

ئب ذات األثر المماثل للتخفـيض      كافة الرسوم والضرا  
التدريجي المتفق عليه، ومعاملة السلع العربية معاملـة    

 .السلع الوطنية
ويؤكد القادة على أهمية اإلسراع في دراسـة إدمـاج           - 36 

تجارة الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربيـة        
الكبرى، مع أهمية اإلعداد لالنتقال إلى مرحلة متقدمة        

ي العربي من خـالل إقامـة اتحـاد         للتكامل االقتصاد 
جمركي عربـي، ويكلفـون المجلـس االقتـصادي         

 .واالجتماعي بمتابعة ذلك
تحسين مناخ االستثمار في    
ــدول العربيــــة    الــ

 

ويبارك القادة ما حققته وتحققه الدول العربية في مجال       - 37
تحسين مناخ االستثمار، ويؤكدون على أهمية إعطـاء        

ثمارات مـع تحفيـز   المزيد من الحوافز لجذب االسـت   
القطاع الخاص للقيام بدور أكبر فـي هـذا المجـال،           
ويدعون المؤسسات المالية العربية إلى المساهمة فـي        
تمويل مشروعات البنية األساسية ومشروعات القطاع      
الخاص، ويكلفون المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي       
العمل على مراجعة االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس       

لعربية في الدول العربية بهدف تفعيلها فـي        األموال ا 
 .ضوء المستجدات العالمية والعربية

تكليف المجلس االقتصادي   
واالجتماعي بحث مـشكلة    

النقل وســبل تقوية ربط    
الدول العربية براً وبحـراً     

  وجــــــــــــواً 
 

ونظرا للدور المؤثر لقطاع النقل على مختلف مجاالت         - 38
 يكلـف القـادة     التكامل والتعاون االقتصادي العربي،   

العرب المجلس االقتصادي واالجتماعي العمـل مـع        
جميع الجهات ذات العالقة لبحث مشكلة النقل بمختلف        
جوانبها وأبعادها، وسبل تقوية ربط الدول العربية برا        
وبحرا وجوا، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مـؤتمر          
القمة العربي الدوري القادم من خالل مجلس الجامعـة   

 .وى وزراء الخارجيةعلى مست
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تطوير القدرات العربية في    

مجال تكنولوجيا المعلومات   
ــصاالت   واالتـــــــ

 

وإدراكا من القادة بأن ثورة االتصاالت والمعلومـات         - 39
أخذت تتخطى الحواجز الجغرافية، فإنهم يؤكدون على       
إيالء األولوية لتطوير القدرات العربيـة فـي مجـال          

اعتبارها مجـاال   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و   
حيويا للتعاون والتنسيق علـى المـستوى العربـي،         
ويرحبون بدعوة دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة         
الستضافة االجتماع األول للمنتدى العربي لتكنولوجيا      

 .المعلومات
العمل على وضـع خطـة      
محددة لإلسراع في استكمال 
الربط الكهربـائي العربـي     

ــه   وتقويتـــــــــ
 

ر المتميز للعمل العربي المشترك في      ويثمن القادة الدو   - 40
االستثمارات والتكامل في مجال الكهرباء، ويؤكـدون       
أن المساهمة الحيوية لهذا القطاع تتطلب العمل من قبل    
األجهزة المعنية بشؤون الكهرباء على وضـع خطـة         
محددة لإلسراع في استكمال الربط الكهربائي العربي       

 .وتقويته
دعـم الـسياحة العربيـة     

بينية وجذب المزيد مـن     ال

ــى  ــة إل ــسياحة األجنبي ال
ــة ــة العربيــ   المنطقــ

 

ونظرا لألهمية النسبية المتنامية لقطاع السياحة علـى         - 41
المستوى العربي، وما يشهده هذا القطاع من منافـسة         
على المستوى الدولي، يؤكد القادة على ضرورة عمل        
كافة األجهزة والجهات ذات العالقة بحركة الـسياحة        

 البينية والتنمية السياحية لحفز السياحة العربية       العربية
البينية وجذب المزيد من السياحة األجنبية إلى المنطقة        
العربية من خالل دعم االستثمار في هذا القطاع، وما         
يتعلق بخدمات النقل بين الدول العربيـة، وتـسهيالت         

 .الدخول إليها
إعالن أبو ظبي حـول      -

مستقبل العمل البيئـي    
  .العربي

أهمية التنسيق العربـي    -
ــة األرض   ــول قم ح

2002.  

ويثمن القادة نتائج العمل العربي المشترك في مجـال          - 42
 البيئة والتنمية المستدامة والتنسيق في المحافل الدولية،      

قبل ويعربون عن تأييدهم إلعالن أبو ظبي حول مـست        
العمل البيئي العربي كمنهاج عمل في القرن الحـادي         
والعشرين، ويؤكدون على أهمية التـشاور والتنـسيق        

 كما يرحـب القـادة      2002العربي لقمة األرض عام     
بعقد الدورة السابعة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم        
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مؤتمر األطـراف فـي      -

اتفاقية األمم المتحـدة    
ــاخي  ـــير المن للتغـ

 ).2001مراكش (

المتحدة للتغير المناخي بمدينة مراكش المغربية خالل       
تشرين /  نوفمبر 9تشرين أول إلى    / ر أكتوب 29الفترة  
 .2001الثاني 

الترحيب بمبادرة جمهورية   

مصر العربية بعقد المؤتمر    
االقتصادي العربي األول في    

  2001القاهرة في نوفمبر    

 

ويرحب القادة بمبادرة جمهورية مصر العربية بعقـد         - 43
المؤتمر االقتصادي العربي األول فـي القـاهرة فـي     

 بمـشاركة حكومـات     2001ي  تشرين الثـان  / نوفمبر
الدول العربية والقطاع الخـاص العربـي واألجنبـي         
والمؤسسات االقتصادية اإلقليمية والدوليـة، وتكليـف       
األمين العام لجامعة الدول العربية، اتخاذ الخطـوات        

 .الالزمة بالتعاون مع الدول المضيفة لنجاح المؤتمر
تفعيل اآلليات والمؤسسات   

ابعـة  العربية المكلفـة بمت   

العمل االقتصادي العربـي     
  المـــــــــــشترك

 

وفي ضوء المهام المتزايدة المناطة بالجهاز الفني فـي     - 44
األمانة العامة، يكلفون األمين العـام بالتعـاون مـع          
المجلس االقتصادي واالجتماعي بالعمل على دعم هذا       
الجهاز وتطويره وذلك مـن أجـل تفعيـل اآلليـات           

 العمل االقتصادي   والمؤسسات العربية المكلفة بمتابعة   
وأن يتولى المجلـس االقتـصادي      . العربي المشترك 

واالجتماعي بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات العمـل       
العربي مهـام تحـضير الموضـوعات االقتـصادية         
وعرضها على مجلس الجامعة على مـستوى وزراء        

 .الخارجية، تمهيداً لرفعها إلى القمة
تعزيز عالقات التعاون مـع     

ــوار ا ــي دول الج لجغراف

ودعوة تركيا إلى الـدخول     
في مفاوضات ثالثية مع كل     
من العراق وسوريا للتوصل    

إلى اتفاق عـادل لتقاسـم      
  الميــــــــــــاه

 

وبعد أن استعرض القادة العالقات مـع دول الجـوار           - 45
الجغرافي، فأنهم يؤكدون على أهمية تعزيز عالقـات        
التعاون مع هذه الدول خاصة إيران وتركيا التي ترتبط 

ت تاريخية وحضارية ومصالح مـشتركة مـع        بعالقا
ويعتبر القادة قضية المياه في أبعادهـا       . الوطن العربي 

القانونية واالقتصادية واألمنية مسألة في غاية الحيوية       
ومن هذا المنطلق يدعون تركيـا إلـى        . لألمة العربية 

الدخول في مفاوضات ثالثية مع كـل مـن العـراق           
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الـدولي واالتفاقـات    وسورية، وفقاً ألحكام القـانون      
المعقودة بينها، للتوصل إلى اتفاق عـادل ومنـصف         

 .لتقاسم المياه، يضمن حقوق البلدان الثالثة
العمل على تعزيز التعـاون     
  العربــــي األفريقــــي

 

وانطالقاً من التمازج التاريخي والحضاري والمصالح       - 46
المشتركة التي تجمع أمتنا العربيـة مـع دول القـارة        

ثر التعاون العربي اإلفريقـي باهتمـام       اإلفريقية، استأ 
القادة فتدارسوا مختلف جوانبه، وأكدوا على مواصـلة        
الجهود لتعزيز التعاون العربـي األفريقـي، وإزالـة         
العوائق التي تعترض اجتماعـات أجهزتـه وتنفيـذ         
البرامج المشتركة، ويكلفون األمـين العـام متابعـة         

 الوحـدة   اتصاالته في هذا الشأن مع نظيره في منظمة       
ويعربون في هذا الـسياق عـن الترحيـب         . األفريقية

باستضافة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الـشعبية      
اللجنة الدائمة للتعاون العربي األفريقي في اجتماع يعقد 

 .في الجزائر
ــي  ــوار العرب ــاء الح إحي

ــق   ــا يحق ــي بم األوروب
ــة  ــصالح المتوازنـ المـ
ــة   والمتكافئــــــــ

 

 األوروبية  -مية العالقات العربية    ويرى القادة أهمية تن    - 47
وتطويرها، بما في ذلـك إحيـاء الحـوار العربـي           
األوروبي، وتطوير تلك العالقات بما يحقق المـصالح        

 .المتوازنة والمتكافئة

االهتمام بأوضاع المغتربين   
ــرب   العــــــــــ

 

وتناول القادة شؤون المغتربين العـرب فـي الـدول           - 48
وبا، فرحبـوا   األجنبية، وخاصة في األمريكيتين وأور    

بالدور المتنامي للجاليات العربيـة ومـا تقـوم بـه           
الجمعيات العربية واإلسالمية من تفاعل ملحوظ مـع        

ويعبرون عن حرصـهم علـى إيـالء        . قضايا األمة 
االهتمام الكامل بأوضاع المغتربين العـرب ورعايـة        

 .مصالحهم، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم األم
توجيه الشكر والتقدير إلى    

لي الدكتور أحمد عصمت معا

ويوجه القادة الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد         - 49
عصمت عبد المجيد على إدارته شؤون العمل العربي        
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عبد المجيد علـى إدارتـه      
ــي   ــل العرب ــؤون العم ش

ــه   ــاء تولي ــشترك أثن الم
مــسؤولية األمــين العــام 
ــة ــدول العربي ــة ال   لجامع

 

لعـام لجامعـة    المشترك أثناء توليه مسؤولية األمين ا     
الدول العربية بكل كفاءة واقتدار حيث ساهم بخبرتـه         
الواسعة وحنكته السياسية في الحفاظ علـى االنـسجام    
والتوافق بين أعضاء الجامعة العربية وإرسـاء قـيم         
وأسس جديدة الستعادة التضامن العربي وفي النهوض       
بمؤسسات العمل العربي المشترك في ظـل ظـروف         

 .لية عصيبةوتحوالت عربية ودو
اختيار معالي السيد عمـرو     
موسى أميناً عاماً لجامعـة     

ــدول العربيــــة    الــ
 

وأجمع القادة على اختيار معالي السيد عمرو موسـى،        - 50
وزير خارجية جمهورية مصر العربية، أمينـاً عامـاً         
لجامعة الدول العربية، منوهين بما يتمتع به من حنكة         

فـة العمـل    دبلوماسية، وكفاءة عالية تؤهله لتـولي د      
العربي المشترك على رأس األمانة العامـة لجامعـة         
الدول العربية في هذه المرحلة متمنـين لـه التوفيـق       

 .والنجاح في عمله
إصــالح أوضــاع األمانــة 
العامة لجامعة الدول العربية 

من جميع النواحي الماليـة     
  واإلداريــة والتنظيميــة 

 

وحرصا على تمكين جامعـة الـدول العربيـة مـن            - 51
طالع برسالتها وأداء مهامها، وتنفيـذ برامجهـا        االض

وأنشطتها، كلف القادة األمين العـام للجامعـة اتخـاذ          
الخطوات الالزمة واقتراح الصيغ المناسبة إلصـالح       
أوضاع األمانة العامة للجامعة من جميـع النـواحي         
المالية واإلدارية والتنظيمية، من أجل إعادة هيكلتهـا،        

ـ    ا وأدائهـا، وتمكينهـا مـن       واالرتقاء بأساليب عمله
االضطالع بالمتطلبات القومية، ومواكبة المـستجدات      

ويرحبون في هـذا    . على الساحتين اإلقليمية والدولية   
الصدد بكافة المقترحات المقدمة من الدول األعـضاء،      
بما فيها الورقة المقدمة من دولة قطر والمقترح المقدم         

 .من المملكة األردنية الهاشمية
لشكر إلـى رئـيس     توجيه ا 

لجنة المتابعـة والتحـرك     
وأعضائها المنبثقة عن قمة    

ويوجه القادة الشكر إلى رئيس لجنة المتابعة والتحرك         - 52
وأعضائها المنبثقة عن قمة القاهرة األخيرة على مـا         
قاموا به من جهود لتنفيذ قرارات القمة، مؤكدين على         

ذه اللجنة كآلية عمل ضرورية تتولى متابعـة        أهمية ه 
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ــى  ــد عل ــاهرة والتأكي الق
ــا ــي عمله   اســتمرارها ف

 

تنفيذ قرارات القمة، والتحرك على الساحتين اإلقليمية       
والدولية، ويقررون استمرارها في عملهـا، علـى أن         
تتولى رئاسة القمة، بالتشاور مع القادة العرب، أمـر         
تشكيلها، وأن تعقد اجتماعاتهـا كـل شـهرين علـى           

ستوى المنـدوبين   المستوى الوزاري، وشهريا على م    
الدائمين أو الممثلين الشخصيين للـوزراء فـي مقـر          
األمانة العامة للجامعة، أو في إحدى الدول األعـضاء         

 .التي تطلب استضافة أعمالها
عقد الدورة العادية الرابعة    
عشرة لمجلس جامعة الدول    
العربية على مستوى القمة    

  2002في بيروت مـارس     
 

نعقاد الدوري لمجلس جامعة    وعمالً بما جاء في آلية اال      - 53
الدول العربية على مستوى القمة، وفي ضوء االتفـاق         
الذي تم بـين دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة            
والجمهورية اللبنانية بشأن تبادل رئاسة القمة بينهمـا،        
يقرر القادة عقد الدورة العادية الرابعة عشرة لمجلـس         

بيـروت  جامعة الدول العربية على مستوى القمة في        
آذار / عاصمة الجمهورية اللبنانية خالل شهر مـارس      

، على أن تعود دولة البحرين لتولي رئاسة        2002عام  
الدورة الخامسة عشرة وفقاً لقاعدة الترتيب الهجـائي        

 .ألسماء الدول األعضاء في تولي رئاسة القمة
ــان  ــراب عــن االمتن اإلع
للشعب األردنـي ولجاللـة     

بـن  الملك عبد اهللا الثاني ا    

الحــسين علــى الــضيافة 
وحسن اإلعـداد والتنظـيم     
  إلنجــاح أعمــال المــؤتمر

 

ويتوجه القادة بخالص التحية ووافـر االمتنـان إلـى           - 54
الشعب األردني الشقيق على حفاوة االستقبال وكـرم        
الضيافة التي أحاط بها الوفود المشاركة فـي القمـة          
العربية، ويعربون عن تقديرهم الكبير لصاحب الجاللة       

ملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين المعظم للجهد الكبير         ال
الذي بذله إلنجاح أعمال مؤتمر القمة، ولحسن اإلعداد        

وأشادوا بالحكمة والمثابرة والكفاءة التي أدار     . والتنظيم
بها جاللته جلسات العمل، والتي كان لها أبلغ األثر في          

تـي  إنجاح أعمال القمة، والتوصل إلى النتائج الهامة ال    
توجت اجتماعاتها والتي من شأنها أن تعزز مـسيرة         
العمل العربي المشترك وتحقق المصالح العليا لألمـة        

 .العربية وتساهم في صيانة األمن القومي العربي
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 البيــان الختامــي
  

انعقاد مجلس جامعة الدول    
العربية على مستوى القمة    
في مدينة بيروت عاصـمة     

الجمهورية اللبنانية يـومي    
ــارس28 و27 آذار /  مـ

2002  

 

بدعوة كريمة من فخامة رئيس الجمهوريـة اللبنانيـة          -1
العماد إميل لحود، وتنفيذاً لقرار مؤتمر القمة العربـي         

 22 و 21غير العادي المنعقد فـي القـاهرة بتـاريخ          
 بعقد مجلس جامعة    2000تشرين األول لعام    / أكتوبر

في الدول العربية على مستوى القمة، بصفة منتظمة،        
  دورة عادية مرة كل عام،

انعقد المجلس على مستوى القمة في مدينـة بيـروت          
 من شهر   28 و 27عاصمة الجمهورية اللبنانية، يومي     

 .2002آذار لعام / مارس
ــدير   ــن التق ــراب ع اإلع

للجمهورية اللبنانية واعتبار 
خطاب فخامة الرئيس العماد 
إميل لحود وثيقة رسـمية     

ــؤتمر   ــائق الم ــن وث   م
 

 القادة العرب عن تقديرهم البـالغ للجمهوريـة         يعرب -2
رئاسةً وحكومةً وبرلماناً وشعباً، ِلما قدمته من : اللبنانية

رعاية وعناية، وإعداد مميز لهـذه القمـة، وقـرروا          
اعتبار الخطاب االفتتاحي لفخامة الرئيس العماد إميـل   

 .لحود رئيس القمة، وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر

لشكر لجاللة  اإلعراب عن ا  
الملك عبد اهللا الثاني ابـن      

الحسين على جهوده خالل     
ــة  ــة العربي ترؤســه للقم

آذار / مارس) 13(العادية  

2001  
 

اطلع القادة على الرسالة الملكيـة الـسامية لحـضرة           -3
صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثـاني ابـن الحـسين           
المعظم ملك المملكة األردنية الهاشمية والمرفـق بهـا         

ير رئاسة القمة، وتقرير لجنة المتابعـة والتحـرك،         تقر
ويعربون عن شكرهم البالغ لجاللته، على جهوده القيمة        

) 13(التي بذلها خالل فترة ترؤسه للقمة العربية العادية 
 .2001آذار / مارس

تهنئة حضرة صاحب السمو    
الشيخ جابر األحمد الجـابر     

الصباح أمير دولة الكويـت     
 العودة إلى   بالشفاء وسالمة 

  أرض الـــــــــوطن

يعبر القادة عن سرورهم البالغ، بعد أن من اهللا تعالى            -4
على حضرة صاحب السمو الشيخ جابر األحمد الجابر        
الصباح أمير دولة الكويت، بالشفاء، وعـودة سـموه         
سالماً معافى إلى أرض الوطن وإلى شـعبه العزيـز،          

ير متمنيين لسموه دوام الصحة والعافية لمواصلة الـس       
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في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء واألمن للـشعب          
الكويتي الشقيق، واإلسهام في مسيرة األمة العربية مع        

 .إخوانه القادة
اإلشـــادة باإلصـــالحات 
ــة  ــي مملك ــتورية ف الدس
البحرين والتحول إلى النظام 

ــتوري  ــي الدسـ   الملكـ
 

يعبر القادة عن تهانيهم األخوية الـصادقة، لحـضرة          -5
 الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملـك         صاحب العظمة 

مملكة البحرين، ولشعبها الشقيق، بما انتهى إليه ميثاق        
العمل الوطني الذي أجمع عليه شعب البحرين، بإعالن        
البحرين مملكة دستورية عربية إسالمية، واسـتكمال       
مؤسساتها الدستورية، متمنيين لشعب مملكة البحرين،      

مزيـد مـن التقـدم      في ظل قيادته الحكيمة، تحقيق ال     
واالزدهار، ومواصلة اإلسهام مع أشقائه العرب فـي        
مسيرة العمل العربي المشترك، وتحقيق أهداف األمـة      

 .العربية
تعزيز التـضامن العربـي،     
وتفعيل مؤسـسات العمـل     
  العربــــي المــــشترك

 

تدارس القادة في جوٍ من التفاهم واإلخاء والـصراحة          -6
ا، واألوضاع فـي    حال األمة، والتحديات التي تواجهه    

المنطقة العربية، وأجروا تقويمـاً شـامالً للظـروف         
اإلقليمية والدولية، واضعين نـصب أعيـنهم تعزيـز         
التضامن العربي، وتفعيل مؤسسات العمـل العربـي        
المشترك، للدفاع عن مصالح األمة وحقوقها وصـيانة        
األمن القومي العربي، واعتبروا انعقاد هذا المـؤتمر        

 حدثاً ذا داللة خاصة للتعبيـر عـن         على أرض لبنان  
تضامن األمة العربية مع لبنان ودعمه، ومناسبة للتأكيد 
على االلتزام بالقواعد والمرتكزات التي يقـوم عليهـا         

 .العمل العربي المشترك
توجيه الشكر إلـى رئـيس      
لجنة المتابعـة والتحـرك     

وأعضائها المنبثقة عن قمة    
ــان    2001عمــــــ

 

ى رئيس وأعضاء لجنة المتابعـة      يوجه القادة الشكر إل    -7
، لما  )2001(والتحرك المنبثقة عن قمة عمان العادية       

قاموا به من جهود مقـدرة لتنفيـذ قـرارات القمـة،            
ويعهدون لرئاسة القمة الحالية إجراء المشاورات مـع        
القادة العرب ومع األمين العام لتشكيلها وتحديد آليـة         

 .وأسلوب عملها
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ــام   ــين الع ــر األم   تقري

 

طلع القادة على تقرير األمين العام الذي تناول مختلف         ا -8
مجاالت العمل العربي المشترك، بما في ذلك عمليـة         
تحديث وتطوير منظومة الجامعة العربية لتمكين كافة       
مؤسساتها من االضطالع بالمتطلبات القومية العربية،      
بغية مواكبة المستجدات علـى الـساحتين اإلقليميـة         

ن عن التقدير للخطوات التي اتخذها      والدولية، ويعربو 
األمين العام تنفيذاً لقرارات القمة الـسابقة فـي هـذا           

 .الشأن
الوضع الخطير في األراضي    
ــة ــسطينية المحتلـ   الفلـ

 

استعرض القادة الوضع البالغ الخطورة الذي يعيـشه         -9
الشعب الفلسطيني جراء الحرب التدميرية المبرمجـة       

 االحتالل اإلسـرائيلية    والشاملة التي تشنها عليه قوات    
بشتى األساليب وكافة األسلحة، بغية تدمير مؤسـساته        
وإخضاعه وإخماد جذوة مقاومة االحتالل في نفـوس        
أبنائه، إلى جانب استمرارها في سياسة االسـتيطان،        
واالغتياالت، وهدم المنازل وإقامة منـاطق عازلـة،        
وتدمير البيئة، وإحكام الحصار االقتصادي واإلبعـاد       

التهجير، في خرق صارخ للقانون الدولي ولالتفاقات       و
  .واألعراف والمواثيق الدولية

ويحملـون إسـرائيل المــسؤولية الكاملـة لعــدوانها    
ولممارساتها الوحشية على الشعب الفلسطيني وسلطته      
الوطنية، وما أحدثته من دمار وخـسائر فـي البنيـة           
األساسية للمدن والقـرى والمخيمـات والمؤسـسات        

قتصاد الوطني الفلسطيني، ويؤكدون على ضرورة      واال
إلزام إسرائيل بمسؤولية التعويض عـن جميـع هـذه      

 .األضرار والخسائر

ويطالبون في هذا الشأن بتنفيذ اإلعالن الصادر عـن         
مؤتمر الدول األطراف السامية المتعاقدة فـي اتفاقيـة         

، الذي عقد في جنيف فـي       1949جنيف الرابعة لعام    
ي طالب إسرائيل باالحترام الكامـل       الذ 5/12/2001

لبنود االتفاقية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها        
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القدس الشرقية، وباحترام التزاماتهـا بـصفتها القـوة      
 .القائمة باالحتالل

ــصمود  ــة ل ــه التحي توجي

ــسطيني   ــشعب الفلـ الـ
ــته   وانتفاضــــــــ

 

يحيي القادة العرب باعتزاز كبيـر الـصمود الرائـع           - 10
بي الفلسطيني، وانتفاضته الباسلة، وقيادته     للشعب العر 

الشرعية والوطنية وعلى رأسها الرئيس ياسر عرفات،       
ويوجهون تحية إكبار وإجالل لشهداء هذه االنتفاضة،       
ويشيدون بروح الفداء والصمود والتضحية ألسـرهم       
وللشعب الفلسطيني، الذي اسـتطاع التـصدي آللـة         

مر الواقع التي الحرب اإلسرائيلية، وإجهاض سياسة األ    
 .حاولت سلطات االحتالل فرضها

دعم االقتصاد الفلـسطيني    

والدعم المـالي لموازنـة     
  السلطة الوطنية الفلسطينية  

 

استعرض القادة الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب        - 11
العربي الفلسطيني جراء اسـتمرار قـوات االحـتالل      
اإلسرائيلي في تدمير بنيته التحتية، وفرض الحـصار        

يه وعلى قيادته الوطنية، وتصعيد مختلف أشـكال         عل
العدوان على أرواح وكرامة الشعب الفلسطيني، ويؤكد       
القادة استمرار دعمهم لالقتصاد الفلـسطيني وبنيتـه         
التحتية لتثبيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه،       
ويقررون دعم ميزانية السلطة الوطنيـة الفلـسطينية        

 55ن دوالر بواقـع      مليـو  330بمبلغ إجمالي قـدره     
مليون دوالر شهرياً، ولمدة ستة أشهر، ابتـداء مـن          

، قابلة للتجديد التلقائي كل سـتة أشـهر         1/4/2002
أخرى، طالما استمر العـدوان اإلسـرائيلي واسـتمر         
احتياج السلطة الوطنية الفلسطينية لهذا الدعم، على أن        
تكون جملة هـذه المبـالغ منحـة ال تـرد، وتكـون             

لزامية على جميع الدول العربية بنـسب       المساهمات إ 
حصصها في موازنة األمانة العامـة، وتـسدد هـذه          
المساهمات في حساب جديد خاص يفتح لدى األمانـة         

كما يقـررون أن تقـدم الـدول        . العامة لهذا الغرض  
 مليون دوالر توجـه     150العربية دعماً إضافيا قدره     

  .لصندوقي األقصى واالنتفاضة
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انة العامة مواصلة التحرك لتنـسيق      ويكلف القادة األم  
وتنشيط جهود المؤسسات والمنظمات األهلية العربيـة       
والدولية، الهادفة إلى دعم صمود الشعب الفلـسطيني،        
بما في ذلك تنظيم حملة لتبرع أبناء األمـة العربيـة           
بمرتب يوم عمل لصالح حساب دعم صمود الـشعب         

العامـة   الذي أنشأته األمانة     124448الفلسطيني رقم   
 .لدى فروع البنك العربي

تمسك الدول العربية بالسالم 
العــادل والــشامل كهــدف 

ــتراتيجي  ــار اسـ   وخيـ
 

يؤكد القادة مجدداً على قـراراتهم الـسابقة المتعلقـة           - 12
بتمسكهم بالسالم العادل والـشامل، كهـدف وخيـار         
استراتيجي، يتحقق في ظل تنفيذ الـشرعية الدوليـة،         

ف مفاوضات الـسالم علـى      ويطالبون إسرائيل استئنا  
جميع المسارات استناداً لقرارات مجلس األمن بما في        

، وقرار الجمعيـة    425 و 338 و 242ذلك القرارات   
، ولمرجعية مؤتمر مدريد، ومبدأ األرض      194العامة  

  .مقابل السالم
ويؤكدون أن السالم الشامل والعادل ال يمكن أن يتحقق         

 األراضـي   إال بانسحاب إسرائيل الكامل مـن جميـع       
العربية التي تحتلها، والسيما من الجـوالن العربـي         

حزيـران  / السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو      
، ومن األراضي اللبنانية التي مازالـت تحـت         1967

االحتالل بما في ذلك مزارع شبعا، وتمكـين الـشعب       
الفلسطيني من التمتع بجميـع حقوقـه غيـر القابلـة           

ي تقرير المـصير، وإقامـة      للتصرف، بما فيها حقه ف    
دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس،       
وتأمين حق العودة لالجئـين الفلـسطينيين، اسـتناداً         
لقرارات الشرعية الدولية ولمبادئ القانون الدولي بمـا    

، واإلفـراج عـن     194فيها قرار الجمعيـة العامـة       
لية المعتقلين والمخطوفين العرب من السجون اإلسرائي     

 .كافة
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إقرار حق العودة ورفـض     

الخطط والمحاوالت الرامية   
ــين   ــوطين الالجئ ــى ت إل
  الفلسطينيين خارج ديارهم   

 

يحمل القادة إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة عـن         - 13
وجود مـشكلة الالجئـين الفلـسطينيين وتهجيـرهم،         
ويؤكدون رفضهم التام لمشاريع الحلول والمخططـات       

. ة إلى تـوطينهم خـارج ديـارهم       والمحاوالت الرامي 
ويؤكدون تمسكهم بقرارات مجلـس األمـن المتعلقـة         

 267و) 1968 (252بمدينة القدس خاصة القرارات     
التي تؤكد  ) 1980 (478و) 1980 (465و) 1969(

بطالن كافة اإلجراءات التي اتخذتها، وتتخذها إسرائيل       
دة وفي هذا اإلطار، يجدد القا    . لتغيير معالم هذه المدينة   

التأكيد على ما جاء في قرارات القمـة العربيـة فـي           
، والقاهرة عام   1990، وبغداد عام    1980عمان عام   

 بشأن قطع جميع العالقات مع الدول التي تنقل         2000
 .سفاراتها إلى القدس، أو تعترف بها عاصمة إلسرائيل

ــة إلــى    ــه التحي توجي
المواطنين السوريين فـي     
الجوالن العربي الـسوري    

  تــــــــــــلالمح
 

يؤكد القادة إدانتهم إسرائيل بـشدة السـتمرارها فـي           - 14
احتالل الجوالن العربي السوري وتضامنهم التام مـع        
سورية ومساندة حقها في اسـتعادة كامـل الجـوالن          

/ العربي السوري المحتل إلى خط الرابع مـن يونيـو         
، استناداً إلى أسـس عمليـة الـسالم         1967حزيران  

ا يؤكد القادة على دعـم      كم. وقرارات الشرعية الدولية  
صمود المواطنين العرب في الجوالن السوري المحتل، 
والوقوف إلى جانبهم في تصديهم لالحتالل اإلسرائيلي       
وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم      
وهويتهم العربية السورية، ويؤكدون ضرورة تطبيـق       

 علـى مـواطني     1949اتفاقية جنيف الرابعة لعـام      
  .ن السوري المحتلالجوال

كما يؤكد القادة على التمسك بقرارات الشرعية الدولية        
التي تقضي بعدم االعتراف بأي أوضاع تـنجم عـن          
النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي العربيـة       
المحتلة، ويعتبرون أن هذه النشاطات إجراءات غيـر        
مشروعة وال ترتب حقاً وال تنشئ التزامـاً وتـشكل          
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التفاقيات جنيف وجريمة حرب وفقـاُ للملحـق        خرقاً  
 .األول لهذه االتفاقيات، وانتهاكاً ألسس عملية السالم

التضامن مع لبنان واإلشادة    

  بالمقاومة الوطنية اللبنانية  
 

يؤكد القادة على دعم لبنان الستكمال تحرير أراضـيه          - 15
من االحتالل اإلسرائيلي حتى حدوده المعتـرف بهـا         

ك مزارع شبعا، وذلك بشتى الوسـائل       دولياً بما في ذل   
المشروعة، ويشيدون بدور المقاومة اللبنانية الباسـلة       
وبالصمود اللبناني الرائع الذي أدى إلى اندحار القوات        

  .اإلسرائيلية من جنوب لبنان وبقاعه الغربي
ويطالبون باإلفراج عن المعتقلين اللبنانيين في السجون       

متحـدة جميـع الخـرائط      اإلسرائيلية، وبتسليم األمم ال   
المبينة لمواقع األلغام التي خلفها االحتالل اإلسرائيلي،       
ويطالبون إسرائيل بدفع التعويـضات للبنـان جـراء         
عدوانها المتمادي عليه وعن الضحايا الـذين سـقطوا         
جراء قصفها مركز األمم المتحدة في جنـوب لبنـان          

  .وتسببها بمجزرة قانا
عدوان اإلسرائيلي على   كما يحذرون من أن استمرار ال     

سيادة لبنان المتمثل في خرق الطـائرات والبـوارج         
اإلسرائيلية لألجواء والمياه اإلقليمية اللبنانية سـيؤدي       
إلى تفجير الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، كما        
ينذر بعواقب وخيمة لما يشكله من تحرش واسـتفزاز         

  .تتحمل إسرائيل مسؤوليته الكاملة
قادة عن تضامنهم التام مع لبنـان وسـورية         ويعرب ال 

ويرفضون التهديدات اإلسرائيلية ضدهما، ويعتبـرون      
أن أي عدوان عليهما عدوان علـى الـدول العربيـة           

 .جمعاء
ــرارات   ــى ق ــد عل التأكي

مؤتمرات القمـة العربيـة     
لدعم لبنان ومساعدته فـي     
ــاره  ــود إعمــ   جهــ

 يؤكد القادة على قرارات مـؤتمرات القمـة العربيـة          - 16
المتعلقة بضرورة دعم لبنان، ومساعدته فـي جهـود         
إعماره، ويشيدون بالمساعدات التي قـدمتها بعـض        
الدول العربية لهذا الغرض، ويحثون الدول األعـضاء     
التي أعربت عن استعدادها لتقديم الدعم على تقديمـه،         
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ويدعون إلى تفعيل صندوق دعم لبنان لتمكينـه مـن           
للبنانية، السيما في المناطق    إعادة إعمار البنية التحتية ا    

 .المحررة من االحتالل اإلسرائيلي
ــة  ــب المقاطع ــل مكت تفعي
  العربيـــة إلســــرائيل 

 

يؤكد القادة، في ضوء انتكاسة عملية السالم، التزامهم         - 17
بالتوقف عن إقامة أية عالقات مع إسرائيل، وتفعيـل         
نشاط مكتب المقاطعة العربية إلسرائيل، حتى تستجيب       

ات الشرعية الدوليـة، ومرجعيـة مـؤتمر       لتنفيذ قرار 
مدريد للسالم، واالنسحاب من كافة األراضي العربية       

 .1967حزيران / المحتلة حتى خط الرابع من يونيو
إخــضاع كافــة المنــشآت 
النووية اإلسرائيلية لنظـام    

الضمانات الدولية والمطالبة   
ــى  ــضمام إســرائيل إل بان
معاهدة عدم انتشار األسلحة   

  النوويـــــــــــة
 

ؤكد القادة أن السالم واألمن الدائمين فـي المنطقـة          ي - 18
يستلزمان انضمام إسـرائيل لمعاهـدة عـدم انتـشار         
األسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام       
الضمانات الشاملة للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة،         
ويؤكدون في هذا المجال األهمية البالغة إلخالء منطقة        

السالح النووي وكافة أسلحة الدمار  الشرق األوسط من    
الشامل باعتباره شرطاً ضرورياً والزما إلرساء أيـة        

 .ترتيبات لألمن اإلقليمي في المنطقة مستقبالً
مسؤولية ودور المجتمـع    
الدولي فـي دفـع عمليـة       

ــسالم   الــــــــــ
 

يرحب القادة بما صدر عن االتحاد األوروبـي مـن           - 19
توصـل  مواقف ومبادرات تهدف إلى المساهمة في ال      

إلى حل سياسي عادل وشامل لقضية الشرق األوسـط         
على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبـدأ األرض        
مقابل السالم، ويؤكدون على ضرورة مواصلة أوروبا       
االضطالع بدورها الفاعل في هذا المجـال، وكـذلك         

  .جهود الدول الصديقة األخرى
تهـا  كما يهيبون بالواليات المتحدة إعادة تقيـيم قراءا       

وحساباتها ومواقفها حيال الوضـع فـي األراضـي         
الفلسطينية المحتلة والخروج من عقدة هجمات الحادي       

 فـي   - التي أدانها العرب     -أيلول  / عشر من سبتمبر  
  .مجال تعاملها مع الشرق األوسط

ويدعون الواليات المتحدة إلـى تحمـل مـسؤولياتها         
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رات ويحثونها على استئناف عملية السالم على المـسا       
كافة بدون تأخير، وعدم إعطاء إسرائيل المزيد مـن         
الفرص للسعي إلخضاع الشعب الفلسطيني، وممارسة      

 .سياسة القتل والتدمير بحقه بذريعة محاربة اإلرهاب
  مكافحــــة اإلرهــــاب

 

استعرض القادة تطور األوضاع على الساحة الدوليـة         - 20
، وتبلور حملـة    2001أيلول  /  سبتمبر 11بعد أحداث   

ة لمحاربة اإلرهاب انطالقاً من قـرار مجلـس         عالمي
  .28/9/2002 بتاريخ 1373األمن رقم 

وجددوا إدانتهم الكاملة للهجوم الـذي تعرضـت لـه          
الواليات المتحـدة األمريكيـة، ورفـضهم وإدانـتهم         
لإلرهاب بكل أشكاله واسـتعدادهم الكامـل للتعـاون         
والمساهمة في كل جهد لمحاربته تحت مظلـة األمـم          

ة، ويطالبون بضرورة عقد مؤتمر دولـي فـي         المتحد
إطار األمم المتحدة لبحث موضوع اإلرهاب ووضـع        

  .تعريف دقيق له
ويؤكدون على ضرورة التمييز بوضوح بين اإلرهاب       
الذي يدينونه وبين حق الشعوب المشروع في مقاومة        
االحتالل األجنبي، رفضا له ودفاعاً عن النفس، وفقـاً         

ة وقرارات األمم المتحـدة ذات      لمبادئ الشرعية الدولي  
 46/51الصلة، والسيما قرار الجمعية العامـة رقـم         

  . الخاص بمحاربة اإلرهاب19/1/1991تاريخ 
ويؤكدون حق الشعب الفلسطيني والـشعب اللبنـاني        
والشعب السوري في مقاومـة االحـتالل والعـدوان         
اإلسرائيلي، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً تكفله الـشرائع        

ق الدولية، ويرفضون الخلط بين هـذا الحـق         والمواثي
المشروع في مقاومة االحتالل وبين إرهـاب الدولـة         

  .الذي تمارسه إسرائيل في األراضي الفلسطينية
ويؤكدون على أن أي تحريف في مفهـوم اإلرهـاب          
ليشمل المقاومة العربية لالحتالل اإلسـرائيلي يـشكل        

لدولة غطاء غير شرعي الستمرار االحتالل وإرهاب ا      
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الذي تمارسه إسرائيل على حساب الحقوق العربيـة،        
  .وقرارات األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي

وإذ يعتبرون أن اإلرهاب ظاهرة عالميـة ال تـرتبط          
بجنس أو دين أو وطـن، يؤكـدون رفـضهم التـام            
لمحاوالت بعض األوساط ربـط ظـاهرة اإلرهـاب         

  .باإلسالم والعرب
 اسـتغالل الحملـة ضـد       ويؤكدون رفضهم محاولـة   

اإلرهاب في توجيه تهديدات باستخدام القوة ضد أيـة         
دولة عربية ويعتبرونها عدواناً ومساساً بأمن المنطقة        
واستقرارها مما يتنافى مع أهـداف ومبـادئ األمـم          

 .المتحدة والقانون الدولي

  الحالة بين العراق والكويت   
 

تـرام  يرحب القادة بتأكيدات جمهورية العراق على اح       - 21
استقالل وسيادة وأمن دولة الكويت وضـمان سـالمة         
ووحدة أراضيها بما يؤدي إلى تجنب كل ما من شأنه          

 ويدعون إلـى تبنـي      1990تكرار ما حدث في عام      
سياسات تؤدي إلى ضمان ذلك في إطار مـن النوايـا      

وفي هذا اإلطار يدعو    . الحسنة وعالقات حسن الجوار   
ــة القــادة إلــى أهميــة وقــف الحمــالت  اإلعالمي

والتصريحات السلبية تمهيدا لخلـق أجـواء إيجابيـة         
تطمئن البلدين بالتمسك بمبادئ حسن الجـوار وعـدم         

  .التدخل في الشؤون الداخلية
ويطالب القادة باحترام استقالل وسيادة العراق وأمنـه        

 .ووحدة أراضيه وسالمته اإلقليمية
ئي كما يطالبون العراق بالتعاون إليجاد حل سريع ونها     

لقضية األسرى والمرتهنين الكويتيين وإعادة الممتلكات      
وتعـاون   .وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة     

الكويت فيما يقدمه العراق عن مفقوديـه مـن خـالل           
  .اللجنة الدولية للصليب األحمر

ويرحب القادة باستئناف الحوار بين العـراق واألمـم         
ء استكماال لتنفيـذ    المتحدة الذي بدأ في جو إيجابي وبنا      
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 .قرارات مجلس األمن ذات الصلة

ويطالبون برفع العقوبات عن العراق وإنهـاء معانـاة         
 .شعبه الشقيق بما يؤمن االستقرار واألمن في المنطقة

التهديد بالعدوان على بعض    
ــدول العربيــــة    الــ

 

تدارس القادة التهديد بالعدوان علـى بعـض الـدول           - 22
وأكـدوا رفـضهم    العربية وبصورة خاصة العـراق      

المطلق ضرب العراق أو تهديد أمن وسالمة أية دولة         
عربية باعتباره تهديداً لألمن القومي لجميـع الـدول         

 .العربية
التأكيد على سـيادة دولـة      
اإلمارات العربية المتحـدة    
على جزرها الثالث ودعوة    

ــالمية   ــة اإلس الجمهوري
اإليرانية إلى إنهاء احتاللها    

اسة والكف عن ممارسة سي   

ــع   ــر الواق ــرض األم   ف
 

يؤكد القادة مجدداً على سيادة دولة اإلمارات العربيـة          - 23
المتحدة على جزرها الثالث، طنب الكبـرى وطنـب         
الصغرى وأبو موسى، وتأييـدهم ومـساندتهم لكافـة         
اإلجراءات والوسائل السلمية التي تتخـذها السـتعادة        

ويـدعو القـادة    . سيادتها على جزرها العربية الثالث    
مهورية اإلسالمية اإليرانية إلـى إنهـاء احتاللهـا        الج

للجزر العربية الثالث، والكفّ عن ممارسـة سياسـة         
فرض األمر الواقع بالقوة في هذه الجزر الثالث بمـا          

. في ذلك إقامة منـشآت لتـوطين اإليـرانيين فيهـا          
ويطالبون الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إتباع الوسائل      

قائم على الجزر العربية الـثالث      السلمية لحل النزاع ال   
وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي، والقبـول بإحالـة         

ويكلف القادة األمين   . النزاع إلى محكمة العدل الدولية    
العام لجامعة الدول العربية، متابعة قـضية االحـتالل         
اإليراني لجزر دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتقديم       

 .ة العربي المقبلتقرير عنها إلى مؤتمر القم
مساندة الجماهيرية العربية   
الليبية الشعبية االشـتراكية    

العظمى في مطالبتها مجلس    
ــات  ــع العقوب ــن برف األم
المفروضة عليهـا بـشكل     

يجدد القادة مساندتهم وتضامنهم مع الجماهيرية العربية        - 24
الليبية الشعبية االشتراكية العظمى في مطالبتها مجلس       

ن برفع العقوبات المفروضة عليها بشكل فـوري        األم
ونهائي، وذلك بعد أن قامـت الجماهيريـة العظمـى          
بالوفاء بكّل التزاماتها المنصوص عليها في قـرارات        
المجلس ذات الصلة، وسيقوم العـرب بإلغـاء هـذه          
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ــائي  ــوري ونهــ   فــ
 

العقوبات، وسيعتبرون أنفسهم في حّل من االلتزام بها        
  .في حال استمرارها

عن دعمهم للجماهيريـة العظمـى فـي        ويعبر القادة   
الحصول على تعويضات عما أصابها مـن أضـرار         
بشرية ومادية بسبب العقوبات التي فُرضـت عليهـا،         
ويطالبون باإلفراج الفوري عن المواطن الليبي عبـد        
الباسط المقرحي الذي تمت إدانتـه بموجـب أسـباب          

 .سياسية ال تمتّ إلى القانون بأية صلة
 الحكومـة   الترحيب بجهود 

االنتقالية فـي جمهوريـة     
ــتكمال  ــصومال السـ الـ

المصالحة وتحقيق الوحـدة    
ــة   الوطنيـــــــــ

 

يؤكد القادة الحفاظ على وحـدة وسـيادة جمهوريـة           - 25
الصومال وسالمتها اإلقليمية، ورفـض التـدخل فـي       
شؤونها الداخلية ويرحبون بجهود الحكومة االنتقاليـة       

ق الوحدة  الصومالية الستكمال المصالحة الشاملة وتحقي    
الوطنية، وإعادة األمن واالستقرار في البالد، ويؤكدون 
أهمية العمل على تقديم العون المادي والفني وسـرعة         
تسديد الحصص في صندوق دعم الصومال ويقررون       

 مليون دوالر إلى الحكومـة      56تقديم دعم مالي قدره     
الصومالية االنتقالية لتمكينها من تنفيذ برنامجها العاجل       

علق باسـتعادة األمـن واالسـتقرار واسـتكمال         المت
 .المصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات الدولة

الحرص على وحدة وسيادة    
جمهورية السودان ودعـم    

 الليبية  -المبادرة المصرية   
المشتركة للمـساعدة فـي     
تحقيق الوفاق الوطني فـي     

ــسودان   الـــــــــ
 

يعرب القادة عن تقديرهم لجهود حكومة السودان فـي          - 26
يق السالم الشامل والوفاق الوطني بين جميع أبناء        تحق

السودان، وإيصال اإلغاثة للمتـضررين، ويؤكـدون       
الحرص على وحـدة وسـيادة جمهوريـة الـسودان          

 -وسالمتها اإلقليمية، ودعمهم للمبـادرة المـصرية        
الليبية المشتركة للمساعدة في تحقيق الوفاق الـوطني        

 .في السودان
 

دوق النظام األساسي للـصن   
العربــي لــدعم الــسودان 
  لتنميــــة جنوبــــه 

اطلع القادة على مشروع النظام األساسـي للـصندوق     - 27
العربي لدعم السودان لتنمية جنوبه، ويقررون الموافقة       
عليه، وتكليف األمين العام إجراء االتصاالت لحـشد        
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الموارد المالية لهـذا الـصندوق، ويحثـون الـدول           
زمـة إليـصال    األعضاء على تقديم المـساهمات الال     

رسالة واضحة للشعب السوداني تؤكد وقوف الـدول        
العربية مع الجهود المبذولة إلعـادة إعمـار جنـوب          

 .السودان
ــر   ــة القم ــم جمهوري دع

ــالمية  ــة اإلسـ االتحاديـ
ومساعدتها في إعادة البناء    
  واإلعمـــــــــــار

 

يعبر القادة عن حرصهم الكامل على الوحدة الوطنيـة          - 28
إلسالمية، وسالمة أراضيها   لجمهورية القمر االتحادية ا   

وسيادتها اإلقليمية، ويرحبـون بـإجراء االنتخابـات        
الديمقراطية، ويباركون جهود المصالحة الوطنية التي      
تقوم بها الحكومة القمريـة مـع مختلـف األطـراف      
بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنظمـة الوحـدة         
األفريقية، واألمم المتحدة، من أجـل صـيانة وحـدة          

بالد، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، ويقـررون       ال
تقديم الدعم الـالزم لمـساعدتها فـي إعـادة البنـاء            

وفي هذا السياق يعربون عن التقدير للدول       . واإلعمار
األعضاء التي ساهمت في دعم صـندوق جمهوريـة         
القمر االتحادية اإلسالمية، ويجددون الـدعوة للـدول        

 .عم هذا الصندوقالعربية األخرى لإلسهام في د
نهرا الفرات ودجلة، ودعوة    
تركيا للدخول في مفاوضات    
ثالثية مع العراق وسورية    

ــاه   ــسيم المي ــول تق   ح
 

يؤكد القادة دعمهم لحقوق كل من العراق وسورية في          - 29
مياه نهري الفرات ودجلة، ويعتبر القـادة أن قـضية          
 المياه في أبعادها القانونية واالقتصادية واألمنية، مسألة    

في غاية الحيوية لألمة العربية، ويدعون تركيـا إلـى    
الدخول في مفاوضات ثالثية مع كـل مـن العـراق           
وسورية وفقاً ألحكام القـانون الـدولي، واالتفاقـات         
المعقودة بينها، للتوصل إلى اتفاق عـادل ومنـصف         
لتقاسم المياه يضمن حقوق البلدان الثالثة في الميـاه،         

ستمرار تركيا فـي إقامـة     كما يعربون عن قلقهم من ا     
السدود والمشاريع األخرى على النهرين دون تـشاور        

 .مع العراق وسورية
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ــات الحــوار  ــز عالق تعزي

والتعاون مع الدول المحيطة 
ــة  ــدول العربيــ   بالــ

 

يؤكد القادة على أهمية عالقات الحوار والتعاون مـع          - 30
الدول الصديقة المحيطة بالدول العربيـة بمـا يعـزز       

العربي، ويحفظ الحقوق العربية، خاصة     األمن القومي   
مع تلك الدول التي ترتبط بعالقات تاريخية وحضارية        

 .ومصالح مشتركة مع الوطن العربي
العمل على تعزيز التعـاون     

  العربــــي األفريقــــي
 

يؤكد القادة على أهمية مواصلة الجهود إلزالة العوائق         - 31
التي تعترض تفعيل التعاون العربي األفريقي وانتظام       
اجتماعات أجهزته، وذلك في ضوء قرارات مجلـس        
الجامعة على المستوى الوزاري فـي هـذا الـشأن،          
ويكلفون األمين العام متابعـة اتـصاالته فـي هـذا           
الخصوص، بما في ذلك مع األمـين العـام لمنظمـة           

 .الوحدة األفريقية
ــي  ــوار العرب ــاء الح إحي
ــق   ــا يحق ــي بم األوروب

ــة  ــصالح المتوازنـ المـ
ــة   والمتكافئــــــــ

 

يؤكد القادة على أهميـة تنميـة العالقـات العربيـة            - 32
األوروبية وفق خطوات محددة يتفق عليها مع الجانب        
األوروبي، بما في ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة         
الدول العربية واالتحاد األوروبي وبمـا يـؤدى إلـى          
تطوير هذه العالقات ويخدم المصالح المشتركة، وفقـا        

كافـة القـضايا ذات االهتمـام       لنظرة شاملة، تعـالج     
المشترك وتحقـق المـصالح المتوازنـة والمتكافئـة         

 .للجانبين
تطوير المجلس االقتصادي   

ــاعي   واالجتمـــــــ
 

أخذ القادة علماً بتقرير األمين العـام بـشأن تطـوير            - 33
األمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحديث وتطوير       

ت وفيمـا يتعلـق بالمقترحـا     . العمل العربي المشترك  
الخاصة بتطوير المجلس االقتصادي واالجتماعي، قرر 
القادة إحالتها إلى وزراء خارجية الـدول األعـضاء         
إلبداء المالحظات واالقتراحات الالزمـة فـي هـذا         
الصدد، وعرضها على مجلس الجامعة فـي دورتـه         

 . التخاذ القرار الالزم118القادمة 
د القادة دعوتهم األمم المتحدة وجميع الدول اتخـاذ         يجد - 34الصندوق العالمي للتضامن   

اإلجراءات الكفيلة بإنشاء الصندوق العالمي للتـضامن       
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ــر  ــة الفقــ   ومكافحــ
 

ومكافحة الفقر وانطالق عمله، وذلك في إطار تنفيـذ         
قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادرة في هذا        

 .الشأن
ــة  ــصادات العربيـ االقتـ
ــصادية  ــرات االقت والمتغي
  الدوليــــــــــــة

 

ب القادة بالجهود المبذولة لالرتقاء باالقتـصادات       يرح - 35
العربية وزيادة كفاءتها، بما يسمح بمزيد مـن فعاليـة          
اندماجها في االقتصاد العالمي من خالل إقامـة بنيـة          
اقتصادية تتسم بمزيد من الكفاءة تـدعمها إجـراءات         
اإلصالحات الهيكلية، ومساع لرفع حجم ودرجة تنوع       

ستثمارات األجنبية، وتسريع   الصادرات واستقطاب اال  
  .نقل التقنيات ووسائل اإلدارة والتسويق الحديثة

أيلول المأساوية  /  سبتمبر 11ويدرك القادة أن أحداث     
وانعكاساتها السلبية على مختلف مناطق العالم، ومنها       
المنطقة العربية أدت إلى تزايد ضعف نمو االقتـصاد         

قبل تلـك   العالمي الذي كانت بوادر ضعفه قد ظهرت        
األحداث، وفاقمت من حجم التأثير، مما يتطلـب مـن          
مختلف الجهات المختصة في البلدان العربية مضاعفة       

 .الجهود
تعزيز التكامل االقتـصادي    
ــي   العربــــــــــ

 

يؤكد القادة حرصهم على تعزيـز وتفعيـل التكامـل           - 36
االقتصادي العربي وفقـاً لخطـة شـاملة، ومراحـل          

ح المـشتركة،   متدرجة، تراعى الربط بـين المـصال      
والمنافع المتبادلة، وتعزيز القدرات االقتصادية لكـل       
دولة من الدول العربية، وتمكن من تحقيق تنمية عربية 

ويؤكدون حرصـهم علـى تعزيـز       . شاملة ومستدامة 
التعاون االقتصادي العربـي لبلـوغ هـذه األهـداف          
ويكلفون كافة مؤسسات العمل العربي المشترك بالعمل       

  . كل في مجال اختصاصهعلى تحقيق ذلك
ويبدي القادة ارتياحهم لمستوى اإلنجاز الذي تـم فـي          
تنفيذ قرارات قمة عمان المتعلقة بـالنهوض بالعمـل         
االقتصادي العربي، ويحثـون المجلـس االقتـصادي        
واالجتماعي على استكمال تنفيذ تلك القرارات واتخاذ       
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اإلجراءات والخطوات الالزمة بالتعاون مـع الـدول        
 .اءاألعض

ــرة  ــارة الح ــة التج منطق

ــرى ــة الكبــ   العربيــ
 

يعرب القادة عن تقديرهم لسير العمل في تنفيذ منطقة          - 37
التجارة الحرة العربية الكبرى، ويثنون على مـا تـم          
إنجازه خالل الفترة الماضية إلقامـة هـذه المنطقـة،          
ويباركون جهود المجلس االقتصادي واالجتماعي في       

 الصادر  212القرار رقم   هذا الصدد وفي متابعة تنفيذ      
، خاصة فيمـا يتعلـق    28/3/2001عن القمة بتاريخ    

بالخطوات التي اتخذها الستكمال إقامة المنطقـة مـع         
  .2005مطلع عام 

وتفعيالً لقرار قمة عمان في فقراته المتعلقـة بإزالـة          
القيود غير الجمركية، يقررون العمل علـى توحيـد         

العمل الورقي هياكل رسوم وأجور الخدمات والنماذج و
في الدول العربية كافة فيما يتعلق بانسياب السلع فيمـا    
بينها، ويكلفون المجلس االقتصادي واالجتماعي باتخاذ      
الخطوات العملية لتنفيذ ذلك، ويوجهون الجهات المعنية 
األخرى في الدول األعضاء التعـاون مـع المجلـس          

  .االقتصادي واالجتماعي في هذا الصدد
عن ارتياحهم لإلجراءات التي اتخـذها      ويعرب القادة   

المجلس االقتصادي واالجتماعي بـشأن الحـد مـن         
االستثناءات في إطار منطقة التجارة الحـرة العربيـة         
الكبرى، وذلك بالنسبة للدول األعضاء فـي المنطقـة         
حالياً، ويعهد للمجلس االقتصادي واالجتماعي تقـدير       

  .الموقف بالنسبة للدول التي ستنضم بعد ذلك
وسعيا لتذليل العقبات التي تواجـه التجـارة العربيـة          
البينية في قطاع األدوية والمستحضرات الطبية بصفة       
خاصة لالعتبارات اإلنـسانية إضـافة إلـى األبعـاد          
االقتصادية، يبارك القادة التوجه إلنشاء الهيئة العربية       
الموحدة لتسجيل الـدواء، ويكلفـون وزراء الـصحة         

تراح اللبنـاني ورفـع مقترحـاتهم    العرب بدراسة االق  
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المتعلقة بإجراءات تنفيذ ذلك إلى المجلس االقتـصادي        
  .واالجتماعي

وحرصا من القادة على تسهيل انضمام الدول العربية        
األقل نموا لمنطقة التجارة الحرة العربيـة الكبـرى،         
يباركون مـا توصـل إليـه المجلـس االقتـصادي           

 لتلـك الـدول     واالجتماعي بشأن تقديم معاملة خاصة    
  .تشجعها على االنضمام

يؤكد القادة على أهمية سرعة إدماج تجارة الخـدمات         
ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويرحبون       
بمبادرة الجمهورية اللبنانية الخاصـة ببـدء مناقـشة         
مشروع االتفاقية التي أعدتها لتحرير تجارة الخدمات،       

مجلس االقتصادي  وعرض ما يتم في هذا الشأن على ال       
. واالجتماعي تمهيدا لرفعه إلى القمة العربية القادمـة       

كما يؤكد القادة أهمية األعداد لالنتقال إلـى مرحلـة          
متقدمة في التكامل االقتصادي العربي من خالل إقامة        
االتحاد الجمركي العربي، ويطلبـون مـن المجلـس         
االقتصادي واالجتماعي عرض مقترحاته وتصوره في      

  .شأن على مؤتمر القمة العربية القادمهذا ال
ونظراً ألهميـة تنظـيم المنافـسة والـسيطرة علـى        
االحتكارات في الدول العربية وفق قواعد يتم االتفـاق         
عليها بين الدول األعضاء واالرتبـاط الوثيـق لـذلك     
بموضوع تحرير التجارة العربية، يدعم القادة جهـود        

إلى قواعـد   المجلس االقتصادي واالجتماعي للتوصل     
  .عربية موحدة للمنافسة والسيطرة على االحتكارات

يؤكد القادة على ضرورة أن يولي المجلس االقتصادي        
واالجتماعي وكافة الجهات المعنية أهميـة لموضـوع    
التجارة اإللكترونية وتسهيل إيجاد الوسائل الالزمة من       
خالل تشريعات متناسقة فيما بين الـدول األعـضاء         

ودعـوة  . ية حركة التبادل التجاري بينها    تساهم في تنم  
الدول العربية للعمل علـى تطـوير البنيـة التحتيـة           
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لالتصاالت من خالل ربطها بشبكات األلياف الضوئية       
 .ودعم جهود القطاع الخاص في هذا المجال

النقل وسبل تقويـة ربـط      

الدول العربية براً وبحـرا     
  وجــــــــــــواً 

 

 النقل على مختلف يؤكد القادة على الدور المؤثر لقطاع - 38
مجاالت التكامل والتعاون االقتصادي العربي، ويكلفون   
المجلس االقتصادي واالجتماعي، ومجلس وزراء النقل    
العرب وكافة الجهات العربية ذات العالقـة سـرعة          
استكمال الدراسات المتعلقة بمعالجة مشاكل النقل بـين   

، الدول العربية واستكمال الربط البرى والبحري بينها      
ورفع ما يتم التوصل إليه بـشكل دوري إلـى القمـة            

ويبـاركون توجـه المجلـس االقتـصادي        . العربية
واالجتماعي إلعداد اتفاقية جماعية تعالج العقبات التي       
تواجه حركة النقل وفقـا للمقترحـات التـي قـدمتها           

 .الجمهورية اللبنانية
 الجويإطالق حريات النقل    

ــة   ــدول العربي ــين ال   ب
 

 القادة للتحديات التي يواجهها قطاع النقـل        إدراكا من  - 39
 في الدول األعضاء، ولتمكين الشركات العربية       الجوي
 من المنافسة علـى المـستوى العربـي         الجويللنقل  

والدولي وتقديم خدمات أفـضل للمـواطن العربـي،         
وتسهيل تنقله بين الدول العربية، وبما يساهم في تنمية         

ة، يقررون الموافقـة  وتشجيع السياحة في الدول العربي  
 بين الدول العربيـة،     الجويعلى إطالق حريات النقل     

وفق قرار مجلس وزراء النقل العرب، والهيئة العربية        
ويكلفون مجلس وزراء النقل العرب     . للطيران المدني 

بمتابعة ذلك ورفع تقرير دوري إلى القمة العربية حول 
نقـل  مستوى التنفيذ لحين استكمال التحرير الـشامل لل      

 .الجوي
ــي  ــتثمار البين ــم االس دع

ــي   العربــــــــــ
 

يؤكد القادة على أهمية تشجيع االسـتثمارات العربيـة          - 40
البينية والمشتركة ودعوة مؤسسات التمويل العربيـة       
وقطاع التمويل الخاص للمساهمة في تمويل المشاريع       
االقتصادية التي ينفذها القطاعان العام والخاص والتي       

لدان العربية خاصـة المتعلقـة      تسهم في التنمية في الب    



-64- 

منها بالبنية التحتية، كما يؤكدون على ضرورة اتخـاذ        
الخطوات الالزمة للتعريف بمناخ االستثمار في الدول       
العربية وإيجاد قنوات اتصال دائمة للمستثمرين لمتابعة       

 .برامجهم واهتماماتهم االستثمارية
استكمال الربط الكهربـائي    
ــه ــي وتقويتــ   العربــ

 

القادة جهود مجلس الوزراء العـرب المعنيـين        يثمن   - 41
بشؤون الكهرباء لتحقيق الربط الكهربائي الشامل بين       
الدول العربية وتقريره الشامل في هـذا الخـصوص،         
وكذلك جهود الصندوق العربي لإلنمـاء االقتـصادي        
واالجتماعي في تمويل مشاريع الربط الكهربائي بـين        

على التقرير الشامل   الدول العربية، ويقررون الموافقة     
لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء حول 
الربط الكهربائي العربي والتوصيات الـواردة فيـه،        
ويطلبون من مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون       
الكهرباء ترتيب توفير التمويل الالزم إلعداد الدراسات       

 .المطلوبة من مختلف مصادر التمويل المتاحة
ر القدرات العربية في    تطوي

مجال تكنولوجيا المعلومات   
ــصاالت   واالتـــــــ

 

إدراكاً لألهمية التي أصبح يحتلها قطـاع المعلومـات          - 42
واالتصاالت بعد الثورة الهائلة التي شهدها هذا القطاع        
خالل السنوات األخيرة، وتأثيراته على زيادة اإلنتاجية       
والمنافسة على المستوى الدولي إلـى جانـب تـوفير          

ترابط بين مختلف أرجاء الوطن العربي وبينه وبين        ال
العالم الخارجي، يعرب القادة عن ارتيـاحهم للجهـود         
المبذولة لتطوير وتنمية قطاع المعلومات واالتصاالت،      
ويثمنون جهود مجلس وزراء االتصاالت العرب فـي        
هذا الخصوص، ويباركون إنشاء المنظمـة العربيـة        

ات ومقرها تونس، كمـا     لتكنولوجيا االتصال والمعلوم  
يباركون إنشاء المنتدى العربي لتكنولوجيا المعلومات      

  .ومقره القاهرة
ويؤكد القادة على أهمية المـشاركة الفاعلـة للـدول          
العربية فـي القمـة العالميـة لمجتمـع المعلومـات           

 بتونس بدعوة كريمـة مـن       2005واالتصاالت عام   
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ي الحكومة التونسية وتحـت رعايـة االتحـاد الـدول         
لالتصاالت وذلك اعتباراً للدور اإليجابي لهذا القطـاع        

 .في تطوير التعاون بين الدول العربية
الوضع البيئـي بفلـسطين     
ــة  ــي المحتلـ   واألراضـ

 

يبدي القادة قلقهم من تردي الوضع البيئـي بفلـسطين           - 43
واألراضي المحتلة والمتمثل في تلوث مصادر الميـاه        

لطبيعـي وتـراكم    والسواحل واختفاء الغطاء النباتي ا    
النفايات الخطرة إلى جانب العديد من المخاطر البيئية        
األخرى مما أدى إلى مزيـد مـن الـضغوط علـى            
المواطنين وسوء أحوالهم المعيشية، ويرحـب القـادة        
بقرار المجلس الحاكم لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في        
دورته االستثنائية السابعة والمتعلق بتكليـف المـدير        

ذي للبرنامج بزيارة المنطقة كخطوة أولى نحـو        التنفي
تكليف فريق مـن الخبـراء بإعـداد دراسـة وافيـه            
وموضوعية للوضع البيئي في األراضي الفلـسطينية       
المحتلة لتحديد المواقع التي تحتاج إلى تدابير عاجلـة،        
ويطلبون من كافة الجهات واألجهزة المعنيـة تقـديم         

رنامج األمم المتحدة   المعلومات والتسهيالت الالزمة لب   
للبيئة لمـساعدته فـي إجـراء واسـتكمال الدراسـة           

 .المطلوبة
مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
ــستدامة   المــــــــ

 

يتطلع القادة إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة         - 44
، لتحقيـق   )4/9/2002 إلى   26/8جوهانسبرج من   (

تعاون أوثق بين دول العالم لمحاربة الفقر والوصـول         
إلى تنمية شاملة تنعكس أثارها على مختلف شـعوب         

ويؤكدون حرصـهم   . العالم وتحسن مستوى معيشتهم   
على االلتزام بالعمل في إطار المـسؤولية المـشتركة         
والمتباينة مع قادة الدول المتقدمـة والـدول الناميـة          
لتحقيق التنمية المستدامة، ويطالبون الـدول المتقدمـة        

دة الدول النامية تنفيـذا لمـا       الوفاء بالتزاماتها لمساع  
 عن قمـة األرض فـي ريـو دي          1992صدر عام   

جانيرو، وما سيصدر عن مؤتمر جوهانـسبرج مـن         
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قرارات، وعدم اتخاذ المعايير البيئية عائقاً أمام الدول        
 .النامية

ــالمي  ــة الع ــؤتمر القم م

  لألغذيـــــــــــة
 

يرحب القادة بانعقاد مؤتمر القمة العـالمي لألغذيـة          - 45
، ويطـالبون   13/6/2002-10فترة من   بروما في ال  

بحشد المزيد من الجهد الـدولي إلنجـاح عقـد هـذا            
المؤتمر وتوفير الدعم لمنظمـة األغذيـة والزراعـة         
لتعزيز جهودها لمواجهة مشاكل الفقر والغذاء خاصة       

 .في الدول النامية
ــة ــسياحة العربي ــم ال   دع

 

نظراً لألهمية النسبية المتنامية لقطاع الـسياحة علـى          - 46
المستوى العربي وما يشهده هذا القطاع مـن خـسائر          
نتيجة األحداث العالمية األخيرة، والكساد والركود الذي 
تمر به السياحة على المستويين العالمي والعربي، وبعد 
إطالع القادة على التقرير الذي صدر عـن المجلـس          
الوزاري العربي للسياحة حول ترجمة توجيهات قمـة        

ت وإجراءات تـدعم القطـاع       إلى خطوا  2001عمان  
السياحي العربي والحركة السياحية بين الدول العربية،       
يقررون الموافقة على ما ورد بالتقرير من توصيات،        
ويوجهون كافة الجهات المعنية في الـدول األعـضاء         
لتنفيذها بالتعاون مـع المجلـس الـوزاري العربـي          

وتكليف مجلـس وزراء الـسياحة ومجلـس      . للسياحة
اإلعالم العرب التنـسيق فيمـا بيـنهم للقيـام          وزراء  

بحمالت مشتركة إلبراز الصورة الحضارية واإلنسانية    
للعرب والمسلمين وتنشيط وتطوير حركة السياحة إلى       

 .المنطقة العربية
  المؤسسات المالية العربية  

 

يعرب القادة عن ارتياحهم للدور الذي تلعبه المؤسسات         - 47
االقتصادية العربية، ودعـم    المالية العربية في التنمية     

مشروعات التكامل االقتصادي العربي، ويؤكدون على      
أهمية إقامة تعاون أوثق بين هذه المؤسسات والمجالس        
الوزارية والمنظمات العاملة في إطار جامعة الـدول        
العربية بهدف تنفيذ مشروعات التكامـل االقتـصادي        
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 .اتالتي يتم إقرارها في إطار تلك المجالس والمنظم
دعوة المؤسسات والشركات 
ــة  ــصادية والماليـ االقتـ

للمــشاركة فــي المــؤتمر 
  االقتــصادي العربــي األول

 

يرحب القادة بجهود الحكومة المصرية وجامعة الدول        - 48
العربية للتحضير لعقد المؤتمر االقتـصادي العربـي        

 18-16األول الذي سيعقد في القاهرة في الفترة مـن      
كة الـدول األعـضاء    بمـشار 2002حزيران  / يونيو

. والمؤسسات االقتصادية والمالية العربيـة والعالميـة      
ويدعون كافة الجهات العربية المعنية إلى المشاركة في 

 .هذا المؤتمر لتحقيق األهداف المرجوة منه
عقد الدورة العادية الخامسة 
عشرة لمجلس جامعة الدول    
العربية على مستوى القمة    

في المنامة عاصمة مملكـة     
ــرينا   لبحـــــــــ
 

عمالً بما جاء في آلية االنعقاد الدوري لمجلس جامعة          - 49
الدول العربية على مستوى القمة، واستناداً لما جاء في         

، 28/3/2001 بتـاريخ    220قرار قمة عمان رقـم      
والداعي إلى تولى مملكة البحرين رئاسة مجلس جامعة 
الدول العربية على مستوى القمة في دورتـه العاديـة          

ة، قرر القادة عقد الدورة العادية الخامسة  الخامسة عشر 
عشرة لمجلس جامعة الدول العربيـة علـى مـستوى       
القمة، في المنامة عاصمة مملكة البحرين، خالل شهر        

 .2003آذار عام / مارس
ــان  ــراب عــن االمتن اإلع
للشعب اللبنـاني ولفخامـة     

الرئيس العماد إميل لحـود     
ــسن  ــضيافة وح ــى ال عل

جـاح  اإلعداد والتنظـيم إلن   
  أعمـــــال القمـــــة

 

يتوجه القادة بخالص التحية ووافر االمتنان إلى لبنـان          - 50
رئاسة وحكومة وبرلماناً وشعباً على حفاوة االسـتقبال   
وكرم الضيافة، ويعربون عن تقديرهم البالغ لفخامـة        
الرئيس العماد إميل لحود للجهود الكبيرة الذي بـذلها         

مر القمة،  في حسن اإلعداد والتنظيم إلنجاح أعمال مؤت      
وأشاد القادة بالحكمة والمثابرة والكفاءة التي أدار بهـا         
فخامته جلسات العمل والتي كان لها أبلغ األثـر فـي           
إنجاح أعمال القمة، والتوصل إلى النتائج الهامة التـي      

 .توجت اجتماعاتها
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القضية الفلـسطينية   
 -والصراع العربـي    

ــرائيلي  اإلســـــ
  :ومستجداته

متابعــة التطــورات  

ــضية   ــسياسية للق ال
والـصراع   الفلسطينية

ــرائيلي   ــي اإلس العرب

وتفعيل مبادرة الـسالم    
  العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة         �

نفيذ القرارات وااللتزامات على المستوى الوزاري الـذي     ت
 ،27/3/2017عقد في عمان بتاريخ 

إذ يؤكد على جميع قراراتـه الـسابقة بخـصوص متابعـة            و - 
التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وآخرها قـرار قمـة         

  ،25/7/2016 –) 27(ع . د643: ق. ق–نواكشوط رقم 

…<†{{{{ÏŁè  

لى مركزية قضية فلسطين بالنـسبة لألمـة        التأكيد مجدداً ع   -1
العربية جمعاء، وعلى الهويـة العربيـة للقـدس الـشرقية           

وإعادة التأكيد علـى حـق      . المحتلة، عاصمة دولة فلسطين   
دولة فلسطين بالسيادة على كافة األرض الفلسطينية المحتلة        

، بما فيها القدس الشرقية، ومجالهـا الجـوي،         1967عام  
  .، وحدودها مع دول الجوارومياهها اإلقليمية

التأكيد على تمسك والتزام الدول العربية بمبـادرة الـسالم           -2
، وعلى أن   2002العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام        

، وأن الـشرط    اسـتراتيجي السالم العادل والشامل خيـار      
المسبق لتحقيقه هو إنهـاء االحـتالل اإلسـرائيلي لكامـل           

، 1967تي احتلـت عـام      األراضي الفلسطينية والعربية ال   
وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلـة         
للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين         
المستقلة كاملة السيادة، وإطالق سراح جميع األسرى مـن         

، سجون االحتالل اإلسرائيلي، وحل قضية الالجئين الفلـسطينيين       
ي، وقرارات الـشرعية الدوليـة،      استناداً إلى القانون الدول   

 .وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السالم العربية
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 2334مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم     -3
، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، علـى         )2016(لعام  

أن االستيطان اإلسرائيلي يشكل انتهاكاً صـارخاً للقـانون         
القـوة  (طريق السالم، وطالب إسـرائيل      الدولي وعقبة في    
بالوقف الفوري والكامل لجميع األنـشطة      ) القائمة باالحتالل 

االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فـي ذلـك          
القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمـع الـدولي لـن       

حزيـران  / يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو       
ك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي       ، بما في ذل   1967

  .يتفق عليها الطرفان من خالل المفاوضات
إدانة سياسة الحكومة اإلسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل          -4

، بـدالً   )األبارثايد(الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري      
وإدانة تطبيق القانون اإلسـرائيلي علـى المـستوطنات         . منه

اضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين      المقامة على أر  
ـ     ، ممـا يعنـي     "قانون التسوية "المحتلة، وخاصة ما يسمى ب

تشريع البناء االستيطاني والضم والتوسع في المنطقة المسماة        
 . الضفة الغربية المحتلةأراضيمن ) ج(

، مـن خـالل     )القوة القائمة باالحتالل  (اعتبار أن إسرائيل     -5
ها وقوانينها، قد أسـست نظـام فـصل         ممارساتها وسياسات 

ضد الشعب الفلـسطيني، فـي انتهـاك        ) ايدثأبار(عنصري  
لمبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك ميثـاق          

، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنـسان      )1945(األمم المتحدة   
، واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري       )1948(

، واالتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة      )1965(بكافة أشكاله   
، وكافـة   )1973(الفصل العنصري ومعاقبـة مرتكبيهـا       

ومطالبة دول العالم   . التقارير والقرارات الدولية ذات الصلة    
والمنظمات والمحاكم الدولية بالتصدي لهـذه الممارسـات        
اإلسرائيلية التي تُجرمها القوانين الدولية ذات الصلة، والتي        

 . العالم بأسرهينبذها
دعوة جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بعـد            -6
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بدولة فلسطين، السيما الدول دائمة العضوية فـي مجلـس          
األمن، ودول االتحاد األوروبي، إلى سرعة االعتراف بدولة     

  .فلسطين، كمساهمة لتحقيق السالم من خالل حل الدولتين
 476مجلـس األمـن     مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري       -7

يعتبران القانون اإلسرائيلي بضم    اللذان  ،  )1980( لعام   478و
القدس الشرقية المحتلة، الغ وباطل، وعـدم إنـشاء بعثـات           

ودعـوة  . دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها        
الدول األعضاء، واألمين العام، ومجالس الـسفراء العربيـة،         

على متابعة أي توجه لخرق قرارات      وبعثات الجامعة، بالعمل    
مجلس األمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتـصدي لـه           

والتأكيد على قرارات مجلـس الجامعـة بمختلـف         . بفاعلية
 .مستوياته في هذا الشأن

التأكيد على إعالن فلسطين الصادر عن قمة ماالبو العربيـة           -8
 االتحـاد  ، ومتابعة تنفيذه، وتعزيز العمل مع    2016األفريقية  

األفريقي لدعم قضية فلـسطين، والتـصدي ألي محـاوالت      
إسرائيلية لاللتفاف على مكانة القضية الفلسطينية في القـارة         
األفريقية، والتي بنيت علـى القـيم المـشتركة المناهـضة           

والتحـذير مـن    . لالستعمار واالضطهاد والتمييز العنصري   
لفلسطينية بما  تنامي التغلغل اإلسرائيلي على حساب القضية ا      

وحث الدول األفريقية على فيه إقامة المؤتمرات بين الجانبين، 
 واإلشـادة   عدم المشاركة بأي مؤتمرات إسرائيلية أفريقيـة،      

 .بجهود مجلس السفراء العرب في أديس أبابا بهذا الشأن
لعـضوية  ) القوة القائمة باالحتالل  (رفض ترشيح إسرائيل     -9

دم انطباق مقومـات    ، لع 2020-2019مجلس األمن عامي    
الترشح بموجب ميثاق األمم المتحدة، حيث أنها قوة احتالل         
ذات سجل طويل من االنتهاكات الجسيمة ألحكـام ميثـاق          
األمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القـانون        

  .الدولي، وحقوق اإلنسان
التنديد بإحياء مناسبة مرور مائة عام علـى وعـد بلفـور             - 10

ي بريطانيـا، ومطالبـة الحكومـة البريطانيـة         المشؤوم ف 
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باالعتراف بدولة فلسطين على اعتبار أنها تتحمل المسؤولية        
 .التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني

تفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول          - 11
العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية    

ات اإلسرائيلية لحقـوق الـشعب الفلـسطيني        بشأن االنتهاك 
وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية       

عـام  " وعد بلفور "التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها       
  .، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن1917

  .التأكيد مجدداً على رفض االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية - 12
رار العمل العربي واإلسالمي المشترك على الدعوة إلى استم - 13

مستوى الحكومات والبرلمانات واالتحادات لـدعم القـضية        
واستمرار تكليف األمين العام للجامعة بالتشاور      . الفلسطينية

والتنسيق مع األمين العام لمنظمة التعاون اإلسـالمي فـي          
مختلف المواضيع واإلجـراءات التـي تخـص القـضية          

ات تنفيذ القرارات العربية واإلسالمية فـي       الفلسطينية، وآلي 
  .هذا الشأن

استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحريـر         - 14
الفلسطينية، بشأن إعادة النظـر فـي العالقـات الـسياسية           

القوة القائمـة   (واالقتصادية واألمنية الفلسطينية مع إسرائيل      
موقعـة  ، بما يضمن دفعها الحترام االتفاقيـات ال       )باالحتالل

  .والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلـسطينية برئاسـة          - 15

فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده فـي مجـال          
المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية       
وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء االنتخابات       

امة بأسرع وقت ممكـن، وااللتـزام بوحـدة التمثيـل           الع
الفلسطيني واألرض الفلسطينية، مؤكدين علـى أن الوحـدة      
الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحريـر الفلـسطينية،         
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة       

 .الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية
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لجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية       اإلشادة با  - 16
لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك احتضانها       
لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني، واتفاق القـاهرة لعـام         

وكذلك . ، ودعوتها الستمرار جهودها في هذا الشأن      2011
اإلشادة بجهود دولة قطر وباقي الدول العربيـة فـي هـذا            

 .خصوصال
الترحيب برئاسة المملكة األردنية الهاشمية، رئيس الـدورة         - 17

  . للقمة العربية، للجنة مبادرة السالم العربية28
استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلـس حقـوق          - 18

اإلنسان واليونسكو، بالتحرك مـع الـدول والمجموعـات         
 .ناإلقليمية لدعم ومتابعة تنفيذ قرارات فلسطين في المنظمتي

 بمـا   استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحـدة        - 19
 :يلي
حشد الـدعم والتأييـد للقـرارات المتعلقـة بالقـضية            �

الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخـل        
مجلس األمن لتحمل مسؤولياته في حفظ األمن والـسلم         
الدوليين، وإنهاء االحتالل، ووقف كافـة الممارسـات        

 .يلية غير القانونيةاإلسرائ
 بشأن االستيطان   2334متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن       �

 .اإلسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين
متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في         �

 .األمم المتحدة
اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي لترشـيح إسـرائيل     �

لس األمن عـامي    لعضوية مج ) القوة القائمة باالحتالل  (
، وأي ترشيح إسرائيلي ألي منصب في       2019-2020

  .أجهزة ولجان األمم المتحدة
تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقريـر           - 20

 .بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة
  

  )29/3/2017 – 3 ج –) 28(ع . د674: ق.ق(
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 البحر منطقة/ الهاشمية األردنية المملكة في المجتمعين العربية، الدول قادة نحن
 والعشرين الثامنة العادية الدورة في ،2017) مارس (آذار من والعشرين التاسع يوم الميت،
 الهاشمية، الجاللة صاحب من كريمة بدعوة القمة، مستوى على العربية الدول جامعة لمجلس
  الهاشمية، األردنية المملكة ملك الحسين، ابن الثاني هللاعبدا الملك

 المستقبل بناء وأن به، تحدق التي األخطار من العربي العالم حماية أن نؤكد إذ
 آليات في المؤطر المشترك، العربي العمل تعزيز يستوجبان شعوبنا، تستحقه الذي األفضل

 األزمات، معالجة على قادرة ملية،ع واقعية طروحات على والمبني مؤسساتية، منهجية عمل
 والخوف القهر من خال آمن، مستقبل نحو صلبة طريق على أمتنا ووضع االنهيار، ووقف

  واإلنجاز، واألمل السالم ويعمه والحروب،

 مئات وتقتل ،دوالً تقوض أزمات فثمة. صعب عربي ظرف في التأمت قمتنا أن ندرك
 ومهجرين، ونازحين الجئين أمتنا أبناء من يينالمال وتشرد العربية، الشعوب من األلوف
 وثمة. والعالم المنطقة في واالستقرار األمن تهدد إرهابية، لعصابات مسبوق غير وانتشار
 بيئات تجذير باتجاه تدفع وثقافية، واقتصادية واجتماعية سياسية وتحديات وقهر، وعوز احتالل
 الشعوب ولحرمان الجهل، لنشر الضالليون يستغلها والتي والفوضى، لإلحباط المولدة اليأس

  .المنجزة الكريمة الحرة اآلمنة الحياة في حقها العربية

  صريحة، معمقة وحوارات مكثفة، مشاورات وبعد

�  :�ــ��

نؤكد استمرارنا في العمل على إعادة إطالق مفاوضات سالم فلسطينية إسرائيلية جادة  -1
ق جدول زمني محدد، إلنهاء الصراع، على وفاعلة، تنهي االنسداد السياسي، وتسير وف

أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 
، وعاصمتها القدس الشرقية، والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق 1967 )يونيو(حزيران 

  .األمن واالستقرار
استراتيجي، تجسده مبادرة السالم ونشدد على أن السالم الشامل والدائم خيار عربي 

، ودعمتها منظمة 2002التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 
التعاون اإلسالمي، والتي ما تزال تشكل الخطة األكثر شمولية وقدرة على تحقيق 
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مصالحة تاريخية، تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع األراضي الفلسطينية والسورية 
، وتضمن معالجة جميع 1967) يونيو(لبنانية المحتلة إلى خطوط الرابع من حزيران وال

قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمها قضية الالجئين، وتوفر األمن والقبول والسالم 
ونشدد على التزامنا المبادرة، وعلى تمسكنا بجميع . إلسرائيل مع جميع الدول العربية

  .م الدائم والشاملبنودها خير سبيٍل لتحقيق السال
وفي السياق ذاته، نؤكد رفضنا كل الخطوات اإلسرائيلية األحادية التي تستهدف تغيير 

ونطالب المجتمع الدولي تنفيذ قرارات . الحقائق على األرض وتقوض حل الدولتين
، والتي تدين )2016 (2334الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس األمن رقم 

كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسالم في . ألراضياالستيطان ومصادرة ا
، والذي جدد التزام المجتمع 2017) يناير( كانون ثاني 15الشرق األوسط بتاريخ 
  . لتحقيق السالم الدائم وحيداًالدولي حل الدولتين سبيالً

كما نؤكد رفضنا جميع الخطوات واإلجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع 
ونثمن . نوني والتاريخي في المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلةالقا

الجهود التي تقوم بها المملكة األردنية الهاشمية، بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن 
الحسين، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، لحماية المدينة 

/ ها العربية اإلسالمية والمسيحية، وخصوصا المسجد األقصىالمقدسة وهوية مقدسات
ونطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس األمن المتعلقة بالقدس، وخصوصا . الحرم الشريف

والتي تَعتبِر ) 1980 (478و) 1980 (465 و267و) 1968 (252 ات أرقامالقرار
شرقية وهويتها، وتطالب فة تغيير معالم القدس الباطلةً كل إجراءات إسرائيل المستهد

ونؤكد . دول العالم عدم نقل سفاراتها إلى القدس أو االعتراف بها عاصمة إلسرائيل
 على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، الذي صدر في أيضاً

، وطالب بوقف االنتهاكات 2016) أكتوبر( تشرين أول 18 بتاريخ 200الدورة 
الحرم الشريف، واعتبر إدارة أوقاف القدس والمسجد / سجد األقصىاإلسرائيلية ضد الم

األقصى األردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه 
  .وتنظيم الدخول إليه

وإننا إذ نجتمع في المملكة األردنية الهاشمية، وعلى بعد بضعة كيلومترات من 
تلة، نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعم جهود األراضي الفلسطينية المح

تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية، 
  .برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس
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نشدد على تكثيفنا العمل على إيجاد حل سلمي ينهي األزمة السورية، بما يحقق  -2
فظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقاللها، وينهي طموحات الشعب السوري، ويح

، وبيانات مجموعة 1 مخرجات جنيف إلى وجود جميع الجماعات اإلرهابية فيها، استناداً
 2254الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، خصوصا القرار 

 التوصل إلى فال حل عسكريا لألزمة، وال سبيل لوقف نزيف الدم إال عبر). 2015(
 إلى واقع سياسي، تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب تسوية سلمية، تحقق انتقاالً

وفي الوقت الذي ندعم فيه جهود تحقيق السالم عبر مسار جنيف الذي يشكل . السوري
اإلطار الوحيد لبحث الحل السلمي، نلحظ أهمية محادثات أستانا في العمل على تثبيت 

  . النار على جميع األراضي السوريةوقف شامل إلطالق
كما أننا نحث المجتمع الدولي على االستمرار في دعم الدول المستضيفة لالجئين 
السوريين، ونشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن، وندعو إلى تبني برامج 
جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة لالجئين في مؤتمر بروكسل، الذي سينعقد 

  .المقبل) أبريل( الخامس من شهر نيسان في
ونعتبر أن المساعدة في تلبية االحتياجات الحياتية والتعليمية لالجئين استثمار في مستقبل 

ذاك أن الخيار هو بين توفير التعليم والمهارات واألمل لالجئين، . آمن للمنطقة والعالم
يد بناء وطنه حين يعود وخصوصا األطفال والشباب بينهم، فيكونون الجيل الذي سيع

 على المنطقة  وأمنياً تنموياًإليه، أو تركهم ضحية للعوز والجهل واليأس، فينتهون عبئاً
من هنا فإننا كلفنا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بحث وضع آلية . والعالم

محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة لالجئين السوريين، بما يمكنها من تحمل 
  .عباء المترتبة على استضافتهماأل

نجدد التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدةَ أراضيه ركن أساس من  -3
ونشدد على دعمنا المطلق . أركان األمن واالستقرار اإلقليميين واألمن القومي العربي

موصل من للعراق الشقيق في جهوده القضاء على العصابات اإلرهابية، وتحرير مدينة ال
ونثمن اإلنجازات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي في تحرير ". داعش"عصابات 

فة إعادة ونؤيد جميع الجهود المستهد. محافظات ومناطق عراقية أخرى من اإلرهابيين
األمن واألمان إلى العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية، عبر تكريس عملية سياسية، 

من العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي، في وطن تثبت دولة المواطنة، وتض
 .من مستقر، ال إلغائية فيه وال تمييز وال إقصائيةآ

نساند جهود التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن، وإنهاء األزمة اليمنية، على أساس  -4
لس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مج
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، وبما يحمي استقالل اليمن ووحدته، ويمنع التدخل في شؤونه )2015 (2216األمن 
ونثمن مبادرات إعادة اإلعمار التي . الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية

 .ستساعد الشعب اليمني الشقيق في عملية إعادة البناء

يبيا، من خالل مصالحة نشدد على ضرورة تحقيق االستقرار األمني والسياسي في ل -5
. وطنية ترتكز إلى اتفاق الصخيرات، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي

ونؤكد دعمنا جهود دول جوار ليبيا العربية تحقيق هذه المصالحة، وخصوصا المبادرة 
ونشدد على ضرورة دعم . ليبي ترعاه األمم المتحدة -  الثالثية، عبر حوار ليبي

لشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية المؤسسات ا
بمشاركة االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي واألمم المتحدة، لدعم التوصل إلى اتفاق 

كما نؤكد وقوفنا مع األشقاء الليبيين في جهودهم دحر العصابات اإلرهابية . ينهي األزمة
 .ثله اإلرهاب على ليبيا وعلى جوارهاواستئصال الخطر الذي يم

نلتزم تكريس جميع اإلمكانات الالزمة للقضاء على العصابات اإلرهابية، وهزيمة  -6
فاإلرهاب آفة ال . اإلرهابيين في جميع ميادين المواجهات العسكرية واألمنية والفكرية

سالم واحترام بد من استئصالها، حماية لشعوبنا، ودفاعا عن أمننا، وعن قيم التسامح وال
وسنستمر في محاربة اإلرهاب وإزالة أسبابه والعمل على القضاء . الحياة التي تجمعنا

 شمولية، تعي مركزية حل األزمات اإلقليمية، استراتيجيةعلى خوارج العصر، ضمن 
وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والمواطنة، ومواجهة الجهل واإلقصاء، 

 .ت اليأس التي يعتاش عليها اإلرهاب، وتنتشر فيها عبثيته وضالليتهفي تفتيت بيئا

نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا، ومحاوالت الربط بين الدين  -7
ونحذر من أن مثل هذه المحاوالت ال تخدم إال الجماعات . اإلسالمي الحنيف واإلرهاب

كما ندين . ين اإلسالمي ومبادئه السمحة بصلةاإلرهابية وضالليتها، التي ال تمت إلى الد
.  أعمال العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمارأيضاً

ونعرب عن بالغ االستياء إزاء األوضاع المأساوية التي تواجهها هذه األقلية المسلمة، 
بفاعلية وبكل الوسائل ونطالب المجتمع الدولي التحرك ". راخين"خصوصاً في والية 

الدبلوماسية والقانونية واإلنسانية لوقف تلك االنتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار 
 .مسؤولياتها القانونية والمدنية واإلنسانية بهذا الصدد

نؤكد الحرص على بناء عالقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي، بما  -8
كما أننا نرفض كل . ار والتنمية اإلقليميةيضمن تحقيق األمن والسالم واالستقر

التدخالت في الشؤون الداخلية للدول العربية، وندين المحاوالت الرامية إلى زعزعة 
األمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات، وما يمثله ذلك من 
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نون الدولي ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العالقات الدولية ومبادئ القا
  .وميثاق منظمة األمم المتحدة

طنب الكبرى وطنب (نؤكد سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة على جزرها الثالث  -9
ونؤيد جميع اإلجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الستعادة ) الصغرى وأبو موسى

عربية المتحدة إيجاد سيادتها عليها، وندعو إيران إلى االستجابة لمبادرة دولة اإلمارات ال
حل سلمي لقضية الجزر الثالث، من خالل المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة 

 .العدل الدولية

نهنئ األشقاء في جمهورية الصومال على استكمال العملية االنتخابية، ونؤكد دعمنا لهم  - 10
 .اربة اإلرهابفي جهودهم إعادة البناء، ومواجهة التحديات االقتصادية والتنموية ومح

 الجهات المعنية بالعملية التعليمية في 2014نجدد التزام دعوة بيان قمة الكويت للعام  - 11
الدول العربية إحداث تطوير نوعي في مناهج التعليم، خصوصا المناهج العلمية، 
لضمان أن يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم اإلسهام في دفع 

فتطوير التعليم وتحسين مناهجه وأدواته . نمية، وتحقيق النهضة العربية الشاملةعملية الت
وآلياته شرط لبناء القدرات البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة تطورات العصر، وبناء 

 .المجتمعات العربية المستنيرة المنافسة

 عمل لتنفيذ نكلف المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية إعداد خطة - 12
قرارات القمم السابقة المستهدفة تطوير التعاون االقتصادي العربي، وزيادة التبادل 
التجاري، وربط البنى التحتية في مجاالت النقل والطاقة، وتعزيز االستثمارات العربية 
في الدول العربية، بما يساعد على إحداث التنمية االقتصادية اإلقليمية، وتوفير فرص 

ونثمن في هذا السياق ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية . لشباب العربيالعمل ل
ونكلف المجلس أيضا . المستدامة التي يجب أن تسعى السياسات االقتصادية إلى تعظيمها

وضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة، 
ونؤكد ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو . دمةورفع توصياته الشاملة قبيل القمة القا

 .إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واالتحاد الجمركي

نشدد على دعم الجامعة العربية وتمكينها حاضنة لهويتنا العربية الجامعة، وعلى تحقيق  - 13
التوافق على توصيات عملية تسهم في تطوير منهجيات عملها، وتزيد من فاعلية 

لعمل العربي المشترك ومنظماته المتخصصة، بما يعيد بناء ثقة المواطن مؤسسات ا
 .العربي بجامعته ومؤسساتها

نؤكد استمرار التشاور والتواصل من أجل اعتماد أفضل السبل، وتبني البرامج العملية،  - 14
التي تمكننا من استعادة المبادرة في عالمنا العربي، والتقدم في الجهود المستهدفة حل 
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ات، وتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد الفرص، وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق األزم
اإلنسان والمواطنة والمساواة، التي تعزز الهويات الوطنية الجامعة، وتحمي الدولة 
الوطنية، ركيزة النظام اإلقليمي العربي، وتحول دون التفكك والصراع أعراقاً ومذاهب 

 .ة أوطانا لألمن واالستنارة واإلنجازوطوائف، وتحمي بالدنا العربي

نعرب عن عميق شكرنا للمملكة األردنية الهاشمية، ولشعب المملكة المضياف  - 15
ونعبر عن . وحكومتها، على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة، وعلى اإلعداد المحكم للقمة

ات القمة، امتنانا لجاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، على إدارته الحكيمة لمجري
 لحوار عملي إيجابي صريح، أسهم وعلى ما بذل من جهود، جعلت من قمة عمان منبراً

في تنقية األجواء العربية، وفي تعزيز التنسيق والتعاون على خدمة األمة والتصدي 
 .للتحديات التي تواجهها

  ـــ
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ــسطينية   ــضية الفل الق
والـــصراع العربـــي 

  :اإلسرائيلي ومستجداته

االنتهاكـات  التطورات و 
اإلسرائيلية في مدينـة    

  .القدس المحتلة
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيـذ           �
توى الوزاري الـذى عقـد فـي        القرارات وااللتزامات على المس   

 ،12/4/2018الرياض بتاريخ 

وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات، القمـة            - 
والوزاري والمندوبون الـدائمون، بخـصوص متابعـة التطـورات          

  واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة،
…<†{{{{ÏŁèV< <

ي عاصمة دولة فلسطين، ورفض     التأكيد مجدداً أن القدس الشرقية ه      -1
  .أي محاولة لالنتقاص من السيادة الفلسطينية عليها

اإلدانة الشديدة والـرفض القـاطع لجميـع الـسياسات والخطـط             -2
 شويهوت المدينة المقدسة    ضم تستهدفاإلسرائيلية غير القانونية التي     

هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عـن محيطهـا          
ني، بما في ذلك مصادقة برلمان االحتالل اإلسرائيلي علـى          الفلسطي

كانون الثـاني   / ، بداية شهر يناير   "القدس الموحدة "ما سمي بقانون    
، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطـط والممارسـات،          2018

تشكل خرقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، بما فيها القـرارات           
  ).1980 (478 و476و) 1969 (267و) 1968 (252

إدانة ورفض قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بالقـدس          -3
، ومطالبتها بإلغاء هـذا     )القوة القائمة باالحتالل  (عاصمة إلسرائيل   

القرار المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتحذير        
من العبث بالقدس ومحاوالت تغيير الوضع القـانوني والتـاريخي          

 فيها واستفزاز مشاعر المسلمين والمـسيحيين علـى امتـداد           لقائما
العالمين العربي واإلسالمي، والتأكيد على متابعـة تنفيـذ قـراري           

 بتـاريخ ع  .غ. د 8221مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم       
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ــرار ،1/2/2018 م.ع.غ. د8222، و9/12/2017 ــة الق ــي مواجه  ف
  .األمريكي المذكور

واليات المتحدة األمريكية لنقل سفارتها إلـى مدينـة         اعتبار توجه ال   -4
القدس الشريف، واختيارها لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في هـذا          

، موعداً لهذه الخطوة غير القانونية، حلقة جديـدة فـي           2018العام  
مسلسل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية 

يف، واسـتفزازاً لمـشاعر األمـة     الصلة بمدينة القدس الـشر     ذات
العربية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم االسـتقرار فـي           

  .المنطقة والعالم
إدانة إعالن جمهورية جواتيماال نيتها نقل سفارتها إلى مدينة القدس           -5

الشريف في خطوة تتبع قرار اإلدارة األمريكية بهذا الشأن، وتنتهك          
ية الدولية ذات الصلة، ومطالبتهـا      القانون الدولي وقرارات الشرع   

ـ            دوليبالتراجع عن هذا القرار غير القانوني وااللتزام بالقـانون ال
  .وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

القوة القائمـة   (رفض وإدانة كافة االنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل          -6
لالماكن المقدسـة اإلسـالمية والمـسيحية، وخاصـة         ) باالحتالل

 الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فـي      المحاوالت
المسجد األقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية        

 المسلمين فيه وإبعادهم عنه، بمحاولة الـسيطرة علـى إدارة           الةص
األوقاف اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة واالعتـداء علـى          

المية األردنية في القدس ومـنعهم مـن        موظفي إدارة األوقاف اإلس   
ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون اإلسرائيلي علـى المـسجد          

 الـشريف، والقيـام بالحفريـات       يالحرم القدس / األقصى المبارك 
  .اإلسرائيلية أسفل المسجد األقصى وأسواره

إدانة االعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين        -7
ن على حرمة المسجد األقصى المبـارك، تحـت دعـم           اإلسرائيليي

وحماية ومشاركة الحكومة اإلسرائيلية، والتحذير من أن أي مساس         
الحرم القدسي الشريف سيكون له     / بحرمة المسجد األقصى المبارك   

  . خطيرة على األمن والسلم الدوليينساتتبعات وانعكا
ي رقـم   التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المـستوى الـوزار          -8
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حول إدانة ورفـض المحـاوالت اإلسـرائيلية        ) 149(ع  . د 8229
الحثيثة لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي فـي المدينـة          
المقدسة، والتي وصلت ذروتها في اآلونة األخيرة من خالل فرض          

 على ممتلكات وأوقاف الكنائس،     الشرعيةالضرائب اإلسرائيلية غير    
ألصول وأمالك وأراضي وحسابات وإصدار أوامر حجز ومصادرة    

بنكية تعود للكنائس في مدينة القدس الشريف، وذلك بالتزامن مـع           
االستهداف اإلسرائيلي المتواصل للمسجد األقصى المبارك، وهو ما        

 لمقدسـات   قـائم يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتاريخي ال      
ولية التي تضمن   المدينة، ومخالفة خطيرة لالتفاقات وااللتزامات الد     

  .حماية وحقوق األماكن المقدسة في المدينة
لمـصادرتها أراضـي    ) القوة القائمـة بـاالحتالل    (إدانة إسرائيل    -9

المواطنين المقدسيين وهدم بيوتهم أو احتاللها، خدمـة لمـشاريعها          
االستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، وكذلك مواصـلة         

ـ     تجريف آالف الدونمات لصالح    القـدس  " إنشاء مشروع ما يسمى ب
، وبناء طوق   )E1( فيها المشروع االستيطاني المسمى      ا، بم "الكبرى

استيطاني يمزق التواصل الجغرافـي الفلـسطيني بهـدف إحكـام           
  .السيطرة عليها

إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيق قـانون عنـصري           - 10
امة في مدينتهم، والذي    يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في اإلق     

بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آالف الفلسطينيين المقدسـيين          
الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلـة أو خارجهـا، وإدانـة            

تطبيـق مـا يـسمى      ) القوة القائمة بـاالحتالل    (رائيلاستئناف إس 
والـذي يـستهدف مـصادرة عقـارات        " قانون أمالك الغائبين  "بـ

طالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على       المقدسيين، وم 
لوقـف قراراتهـا وقوانينهـا      ) القوة القائمة بـاالحتالل   (إسرائيل  

 األصـليين،   سـكانها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من        
عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة علـيهم،          

  .وعدم منحهم تراخيص البناء
راءات اإلسرائيلية التعسفية باستمرار إغالق المؤسـسات       إدانة اإلج  - 11

الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسـها          
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بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين 
  .المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة

لقرارات الصادرة عن األمـم المتحـدة       مطالبة جميع الدول بتنفيذ ا     - 12
والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما فـي         
ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكـدت علـى أن            

الحرم القدسي الشريف هو موقع إسالمي      / المسجد األقصى المبارك  
لمي الثقافي،   وجزء ال يتجزأ من مواقع التراث العا       عبادةمخصص لل 

وأدانت االعتداءات والتدابير اإلسرائيلية غير القانونية فـي مدينـة          
  .الحرم القدسي الشريف/ القدس والمسجد األقصى المبارك

دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينـة القـدس، ودعـوة        - 13
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية واالقتصادية       

عية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسـية المماثلـة         واالجتما
  .دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها

اإلشادة بجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، ملك المملكة           - 14
األردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على األماكن المقدسة اإلسالمية      

شريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتهـا       والمسيحية في القدس ال   
) القـوة القائمـة بـاالحتالل     (وتجديد رفض كل محاوالت إسرائيل      

 بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور األردنـي         مساسال
في رعاية وحماية وصيانة المقدسات اإلسـالمية والمـسيحية فـي           

، التي أعـاد    القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية      
التأكيد عليها االتفاق الموقع بين جاللة الملك عبـداهللا الثـاني ابـن           
الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية، وفخامة الـرئيس محمـود          

، والتعبير عـن    31/3/2013عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ      
الدعم والمؤازرة إلدارة أوقاف القدس والمسجد األقصى األردنية في   

الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنه فـي ظـل             الدور  
 ومطالبة إسرائيل   ،الخروقات اإلسرائيلية واالعتداءات على موظفيها    

بالتوقف عـن اعتـداءاتها علـى اإلدارة        ) القوة القائمة باالحتالل  (
  .وموظفيها

ملك المملكـة   اإلشادة بالجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد السادس          - 15
ئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعـم صـمود            المغربية ر 
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 مال القـدس    واإلشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت     . الشعب الفلسطيني 
  .التابعة للجنة القدس

التأكيد على أهمية االتصاالت التي يجريها الوفد الوزاري العربـي           - 16
خ  بتـاري  8221المشكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم        

، والطلب إلى الوفـد الـوزاري مواصـلة جهـوده           9/12/2017
  .واتصاالته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة القادم

اإلشادة بمؤتمر األزهر العالمي لنصرة القدس، الذي عقد في القاهرة   - 17
، والعمل على تحقيق توصياته     2018كانون الثاني   /  يناير 17-18

لقانوني والتـاريخي   لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع ا      
القائم للمدينة واألماكن المقدسة فيها، ودعم صـمود أهلهـا بكافـة            

، عامـاً للقـدس     2018وتبني اقتراحه بأن يكـون عـام        . الاألشك
  .الشريف

الدعوة إلى دعم وزيارة القـدس والمقدسـات الدينيـة اإلسـالمية             - 18
الحـرم القدسـي    / والمسيحية والتشديد على زيارة المسجد األقصى     

ريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايتـه      الش
من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وفي هذا السياق تثمين         
الزيارات التي قام بها المسؤولون العرب لمدينة القـدس الـشريف           
والمسجد األقصى المبارك، وخاصة الزيارتين األخيرتين لمعـالي        

ـ ارجية  الشؤون الخ المسؤول عن   وزير  ال معـالي  سلطنة عمـان،    ب
يوسف بن علوي، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي         

  .للمملكة المغربية السيد ناصر بوريطه
الدعم والمساندة الكاملين لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته فـي          - 19

مدينة القدس المحتلة، ودفاعهم عن المدينة والمقدسـات اإلسـالمية          
في مقدمتها المسجد األقصى المبارك في مواجهة       والمسيحية فيها، و  

االنتهاكــات واالعتــداءات اإلســرائيلية، والتــصدي للمحــاوالت 
  . لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائميةاإلسرائيل

التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه القـدس،          - 20
 والـصناديق   ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية واإلسـالمية      

يذ ـالعربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل الالزم لتنف
ـ     ـالمش ـ  اإلستراتيجيــة ة  ـروعات الواردة فـي الخط ة ـ للتنمي
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تها ـ، التي قدم  )2022-2018(ة  ـ الشرقي دسـالقة في   ـالقطاعي
ة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسـة وحمايـة مقدسـاتها           ـدول

ها، في مواجهة الخطط والممارسات اإلسرائيلية      وتعزيز صمود أهل  
  .لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها

التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المـستوى الـوزاري رقـم             - 21
، حول الموافقة على الخطة اإلعالمية الدوليـة        )149(ع  . د 8228

للتصدي للقرار األمريكي األحادي بـاالعتراف بالقـدس عاصـمة          
ـ  ـ االحت ـةلدول ائيلي، ودعـوة وزارات ومؤسـسات      ـرالل اإلس

 مع األمانة العامة في تنفيـذ       لمساهمةاإلعالم العربية إلى التعاون وا    
  .هذه الخطة

استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها         - 22
لدى المجموعات اإلقليمية والسياسية في األمـم المتحـدة، لكـشف           

لمسجد األقصى المبـارك مـن إجـراءات        خطورة ما يتعرض له ا    
وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة على        

  .لييناألمن والسلم الدو
الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حـول             - 23

  .اإلجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د709: ق.ق(
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القضية الفلـسطينية   
ــي  ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســــ

  :ومستجداته
ــورات  ــة التط متابع

الــسياسية للقــضية 
الفلسطينية والصراع  
العربي اإلسـرائيلي   

وتفعيل مبادرة السالم   
  .العربية

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

  تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،وعلى �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعـة       �
تنفيذ القرارات وااللتزامات على المستوى الوزاري الـذي        

 ،12/4/2018عقد في الرياض بتاريخ 

وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المـستويات،           - 
مندوبون الـدائمون، بخـصوص متابعـة       القمة والوزاري وال  

  التطورات السياسية للقضية الفلسطينية،
…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنـسبة لألمـة           -1
العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة،        

وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين      . عاصمة دولة فلسطين  
، 1967كافة األرض الفلسطينية المحتلة عـام       بالسيادة على   

بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها اإلقليمية،        
  .وحدودها مع دول الجوار

إعادة التأكيد على التمسك بالسالم كخيار استراتيجي، وحـل          -2
الصراع العربي اإلسرائيلي وفق مبادرة السالم العربية لعام         

 نصت على أن الـسالم مـع         بكافة عناصرها، والتي   2002
إسرائيل وتطبيع العالقات معهـا، يجـب أن يـسبقه إنهـاء            
احتاللها لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلـة منـذ عـام          

، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني        1967
غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المـصير وحـق           

يين، وحل قضيتهم بشكٍل    العودة والتعويض لالجئين الفلسطين   
 لعام  194عادل وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم         

ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع ال تنسجم         . 1948
  . في الشرق األوسطمع المرجعيات الدولية لعملية السالم
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إعادة التأكيد على رفض وإدانة قـرار الواليـات المتحـدة            -3
القوة القائمة  (عاصمة إلسرائيل   األميركية االعتراف بالقدس    

، ونقل سفارتها إليها، واعتبـاره قـراراً بـاطالً،          )باالحتالل
وخرقاً خطيراً للقانون الـدولي وقـرارات مجلـس األمـن           
والجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصّلة، والفتوى القانونية        
لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن ال أثـر           

 لهذا القرار، الذي يقوض جهود تحقيق السالم، ويعمق         قانوني
التوتر، ويفجر الغضب، ويهدد بدفع المنطقة إلى المزيد مـن          

  .العنف والفوضى وعدم االستقرار
 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلـس األمـن           -4

، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في )1980( لعام 478و
االتحاد "ثنائية الطارئة العاشرة على أساس      إطار دورتها االست  

، الـذي  )A/RES/ES-10/19 2017(، رقم "من أجل السلم
أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع           
مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافيـة،         
ليس لها أي أثر قانوني، وأنها الغية وباطلة، ويجب إلغاؤها          

 لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول         امتثاالً
لالمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسـية فـي مدينـة القـدس            

، والذي أكد   )1980 (478الشريف عمالً بقرار مجلس األمن      
أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي          

من عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس األالتي يجب حلها 
  .ذات الصلة

دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ جميع اإلجـراءات العمليـة           -5
الالزمة لمواجهة أي قرار يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل        

، والحيلولة دون اتخاذ أي قـرارات       )القوة القائمة باالحتالل  (
مماثلة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمـم والمجـالس الوزاريـة          

  .العربية المتعاقبة
عم خطة تحقيق السالم التي قدمها فخامـة الـرئيس          تأييد ود  -6

محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في مجلس األمن يـوم          
20/2/2018.  
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العمل مع األطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة          -7
األطراف، تحت مظلة األمم المتحدة، لرعاية عملية الـسالم،         

ـ         ادة إطـالق  بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولـي إلع
عملية سالم ذات مصداقية ومحددة بإطـار زمنـي، وعلـى           

ومبدأ األرض مقابل الـسالم     أساس قرارات الشرعية الدولية     
حزيران عـام   / وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو      

1967.  
تأييد ودعم قرارات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة          -8

لـسطينية فـي    فلسطين، وقرارات ُأطر منظمة التحريـر الف      
مواجهة اعتراف اإلدارة األمريكية بالقدس عاصـمة لدولـة         
االحتالل، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف مـن          

  .تلك القرارات على كافة الصعد
تقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضـه،          -9

والدعم لنضاله المشروع ضد االحتالل اإلسرائيلي الغاشـم،        
وإدانـة  .  مقدساته وحقوقه غير القابلة للتـصرف      دفاعاً عن 

الجرائم اإلسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب        
الفلسطيني، المدنيين العزل، والتي ترقى إلى جرائم حـرب،         
وجرائم ضد اإلنسانية، بموجب القانون الـدولي اإلنـساني،         

ن والقانون الدولي لحقوق اإلنسان؛ هذه الجـرائم التـي كـا          
آخرها االعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين      

/ مـارس  30خرجوا في مسيرة العودة السلمية، يوم الجمعة        
، في مختلف أنحاء األرض الفلسطينية المحتلـة،        2018آذار  

وخاصة على خطوط قطاع غـزة المحاصـر، والتـي راح           
  .ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل

البة مجلس األمن، والجمعية العامة واألمين العام لألمـم         مط - 10
المتحدة، ومجلس حقوق اإلنسان ومفوضه السامي ومقرريه،       
باتخاذ اإلجراءات الالزمة، لتشكيل لجنة تحقيق دوليـة فـي          

، والعمل على تمكين هذه اللجنة من       30/3/2018أحداث يوم   
ليـة  فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني، وضمان إنفـاذ آ         

واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين اإلسرائيليين عن هـذه        
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الجريمة، وعدم إفالتهم مـن العقـاب العـادل، وإنـصاف           
  .الضحايا

مطالبة مجلس األمن بإنفاذ قراراتـه ذات الـصلة بحمايـة            - 11
ــرار   ــيما الق ــسطينيين، الس ــدنيين الفل ) 1994 (904الم

 الرابعة ، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف)1987 (605والقرار
على األرض الفلسطينية المحتلة وضرورة تـوفير الحمايـة         

ودعوة الدول األطـراف    . الدولية للشعب الفلسطيني األعزل   
السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها        
وكفالة احترام وإنفاذ االتفاقيـة فـي أرض دولـة فلـسطين            

خالل وقف االنتهاكات   المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من       
اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقـوق        

  .اإلنسان، وإعمال القواعد اآلمرة للقانون الدولي
حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على فتح تحقيق  - 12

عاجل في جرائم الحرب، والجرائم ضـد اإلنـسانية، التـي           
  .ب الفلسطيني األعزلترتكبها إسرائيل بحق الشع

تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحـصول علـى العـضوية          - 13
الكاملة في األمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الـدولي          
لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما 

  .يلزم بهذا الشأن
العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، مـن    - 14

ارات واتصاالت ثنائية ومتعددة األطراف لحثها على خالل زي
حزيـران  / االعتراف بدولة فلسطين على خطـوط يونيـو       

، بما فيها القدس الشرقية المحتلـة، وذلـك كأسـاس           1967
 لمثل هذا   اإلستراتيجيةورافعة لعملية السالم، وشرح األهمية      

االعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيـز فـرص الـسالم           
  .المنطقة والعالمواألمن في 

تبني ودعم حق دولة فلسطين باالنـضمام إلـى المنظمـات            - 15
والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونيـة والدوليـة،         

  .وتجسيد استقاللها وسيادتها على أرضها المحتلة
دعم الجهود والمساعي الفلـسطينية الهادفـة إلـى مـساءلة            - 16
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ائمها بحق الـشعب    إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، عن جر     
الفلسطيني، بما في ذلك اإلجراءات والتشريعات العنـصرية        
التي تتخذها لشرعنة نظامها االستعماري وإدامتـه، وتقـديم         
المساندة الفنية والمالية الالزمة لهذه المـساعي الفلـسطينية،         
وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية فـي إطـار الجامعـة           

 رفع قضايا أمام المحاكم الدولية      العربية لتقديم المشورة حول   
بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقـوق الـشعب الفلـسطيني         
وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية       

عـام  " وعد بلفـور  "التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها       
  .، وتقديم مقترحات عملية بهذا الشأن1917

الل اإلسـرائيلي ونظامـه     التأكيد على أن مقاطعـة االحـت       - 17
االستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته       
وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السالم، ودعـوة جميـع          
الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلـى وقـف جميـع          
أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة االحـتالل         

وطناته المخالفة للقانون الدولي،    االستعماري اإلسرائيلي ومست  
ومتابعة العمل مع الجهات الدولية إلصدار قاعـدة البيانـات          
للشركات التي تتعامل مع المـستوطنات اإلسـرائيلية وفقـاً          

  .لقرارات مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة
مطالبة مجلس األمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية   - 18

 1515و) 1973 (338و) 1967( 242الفلسطينية، بما فيها    
، )2016( لعـام  2334، وقرار مجلس األمن رقـم   )2003(

والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، علـى أن االسـتيطان           
اإلسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة فـي         

) القوة القائمـة بـاالحتالل    (طريق السالم، وطالب إسرائيل     
 األنشطة االسـتيطانية فـي      بالوقف الفوري والكامل لجميع   

األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القـدس الـشرقية،          
والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات          

، بما في ذلك ما     1967حزيران  / في حدود الرابع من يونيو    
يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من         



-90- 

ة األمين العام لألمم المتحـدة إلـى        ودعو. خالل المفاوضات 
تقديم تقاريره مكتوبة حول متابعة تنفيذ قرار مجلس األمـن          

2334) 2016.(  
. إعادة التأكيد على رفض االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية        - 19

وإدانة السياسة اإلسرائيلية الهادفـة إلـى سـن تـشريعات           
عنصرية ممنهجة لتقويض أسس السالم العادل في المنطقـة،    
وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلـسطيني، ومحـاوالت        
فرض السيادة اإلسرائيلية على مدينة القدس الشرقية المحتلة،        
وسلب وضم أراضٍ فلسطينية تحـت مـسمى ضـم الكتـل            
االستيطانية غير القانونية، وكذلك تطبيق القانون اإلسرائيلي       
على المستوطنات المقامة على أراضـي الملكيـة الخاصـة          

، 1967واطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة عام        للم
ومحاوالت تـشريع عقوبـة اإلعـدام ضـد الفلـسطينيين،           
ومحاوالت تشريع منع دخول النشطاء الدوليين فـي مجـال          

  .مقاطعة إسرائيل إلى األرض الفلسطينية المحتلة
القـوة القائمـة    (إعادة التأكيد علـى اعتبـار أن إسـرائيل           - 20

ن خالل ممارساتها وسياساتها وقوانينها، تقضي ، م)باالحتالل
) أبارثايـد (على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري        

ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القـانون الـدولي          
، )1945(لحقوق اإلنسان، بما في ذلك ميثاق األمم المتحـدة          

، واالتفاقية الدولية   )1948(واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان     
، )1965(لقضاء على التمييز العنـصري بكافـة أشـكاله          ل

واالتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة        
، وكافة التقارير والقرارات الدوليـة ذات       )1973(مرتكبيها  

ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحـاكم الدوليـة        . الصلة
لتـي  بالتصدي لهذه السياسات والممارسـات اإلسـرائيلية ا       

  .تُجرمها القوانين الدولية ذات الصلة
التأكيد على تنفيذ قرار مجلـس الجامعـة علـى المـستوى             - 21

، بشأن مواجهة االستهداف    )149(ع  . د 8231الوزاري رقم   
اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية واألمن القومي العربـي فـي         
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أفريقيا، وتنفيذ إعالن فلسطين الصادر عن قمة مالبو العربية         
، وتعزيز العمل مع االتحاد األفريقي لـدعم        2016ية  األفريق

قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية، والتصدي ألي        
محاوالت إسرائيلية لاللتفاف على مكانة قضية فلسطين فـي         
أفريقيا، والتي بنيت على القيم المشتركة المناهضة لالستعمار        

مؤتمرات والتحذير من إقامة . واالضطهاد والفصل العنصري
إسرائيلية أفريقية، وحث الدول األفريقية على عدم المشاركة        

والترحيب بتشكيل لجنـة وزاريـة بهـذا الـشأن       . بأي منها 
  .والطلب إليها مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض

) 147(ع  . د 8118التأكيد على تنفيذ قرار المجلـس رقـم          - 22
ائيل لـشغل   ، بشأن التصدي لترشيح إسر    7/3/2017بتاريخ  

، لعدم  2020-2019مقعد غير دائم في مجلس األمن لعامي        
انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق األمم المتحدة، حيـث         
أنها قوة احتالل ذات سجل طويل من االنتهاكـات الجـسيمة      
لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وحقـوق        

 لهـذا األمـر     ودعوة الدول األعضاء إلى التصدي    . اإلنسان
. الخطير من خالل عالقاتها الثنائيـة ومتعـددة األطـراف         

والترحيب بتشكيل لجنة وزارية للتصدي لهذا األمر والطلب        
  .إليها مواصلة عملها وفق الخطة المعدة لتحقيق الهدف

الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المشترك على         - 23
 لـدعم القـضية     مستوى الحكومات والبرلمانات واالتحادات   

واستمرار تكليف األمين العام للجامعة بالتـشاور       . الفلسطينية
مع األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي والتنسيق معه في         

الفلسطينية، مختلف المواضيع واإلجراءات التي تخص القضية   
  .وآليات تنفيذ القرارات العربية واإلسالمية في هذا الشأن

سطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي      رفض أي مشروع لدولة فل     - 24
تجزئة لألرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات       
اإلسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض          
دولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طـرف مـع هـذه            

  .المخططات
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التأكيد على احترام الشرعية الوطنيـة الفلـسطينية برئاسـة           - 25
مود عباس، وتثمين جهـوده فـي مجـال         فخامة الرئيس مح  

المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعـوة الفـصائل والقـوى         
الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفـق اتفـاق          

 وآليات وتفاهمات تنفيذه    2011أيار  / القاهرة الموقع في مايو   
، وتمكين حكومة الوفاق الوطني     2017وأخرها اتفاق القاهرة    

ولياتها كاملة فـي قطـاع غـزة، وإجـراء          من تحمل مسؤ  
االنتخابات العامة في أقرب وقت ممكـن، وذلـك لتحقيـق           
الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل        
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والترحيب بعقد اجتماع       

، والتطلع لنجاح 30/4/2018المجلس الوطني الفلسطيني يوم 
شادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر       واإل. أعماله

العربية لتحقيق المصالحة الوطنيـة الفلـسطينية، ودعوتهـا         
  .لالستمرار في تلك الجهود

إدانة محاولة االغتيال اآلثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء          - 26
ورئيس المخابرات العامة لدولة فلسطين، من خالل تفجيـر         

هما في شمال قطاع غزة يـوم       عبوة ناسفة أثناء مرور موكب    
، والتأكيد على ضرورة استكمال التحقيقات في       13/3/2018

هذه الحادثـة علـى أسـس صـحيحة، وتقـديم مرتكبيهـا             
  .والمسؤولين عنها للمحاكمة

 29الترحيب برئاسة المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة         - 27
ر للقمة العربية، للجنة مبادرة السالم العربية، وتوجيه الـشك        

والتقدير للمملكة األردنية الهاشمية علـى الجهـود الحثيثـة          
  .والمتميزة التي بذلتها خالل رئاستها السابقة للجنة

الترحيب بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، من خالل          - 28
عضويتها في مجلس األمن، في متابعة تطـورات القـضية          
الفلسطينية، والـدفاع عـن الحقـوق المـشروعة للـشعب           

، وخاصةً ما قامت به خالل رئاستها لمجلس األمن         لفلسطينيا
، من عقد جلسة لمجلس األمن      2018شباط  / في شهر فبراير  

حول الحالة في الشرق األوسـط بمـا فـي ذلـك القـضية              
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الفلسطينية، بمشاركة فخامة الرئيس محمود عباس، رئـيس        
غير رسمية لمجلس األمن تحت دولة فلسطين، وأيضاً عقد جلسة 

برئاسة معالى نائب رئيس ) اريا ((Arria Formula) ىمسم
مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمـد         

 حــول   22/2/2018الصباح وذلك يوم الخميس الموافـق       
والتي تركزت حـول    ) آفـاق حل الدولتين من أجل السالم     (

  ).2016 (2334تنفيذ القرار رقم 
ين في مجلـس حقـوق      استمرار تكليف المجموعتين العربيت    - 29

اإلنسان واليونسكو، بـالتحرك مـع الـدول والمجموعـات          
اإلقليمية لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلـسطين         

  .في المنظمتين
  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة - 30

حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية        �
 ومتابعة الجهود داخل مجلس األمـن       في الجمعية العامة،  

لتحمل مسؤولياته في حفظ األمن والسلم الدوليين، وإنهاء        
االحتالل، ووقف كافة الممارسـات اإلسـرائيلية غيـر         

  .القانونية
 بشأن االسـتيطان    2334متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن       �

  .اإلسرائيلي غير القانوني
ملة فـي   متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكا       �

  .األمم المتحدة
اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي لترشـيح إسـرائيل          �

، وأي ترشيح 2020-2019لعضوية مجلس األمن عامي 
  .إسرائيلي ألي منصب في أجهزة ولجان األمم المتحدة

متابعة تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث ذكرى يـوم           �
  .30/3/2018األرض 

بذلك تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير تكليف األمين العام بمتابعة  - 31
 .إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د708: ق.ق(
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تسمية مجلـس جامعـة     
ــى  ــة عل ــدول العربي ال
مستوى القمـة الـدورة     

بـالظهران  ) 29(العادية  
  ".قمة القدس"بـ

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
وبناء على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن           - 

 عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية،

وتقديراً لمركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء         - 
وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، وأمام التحديات        

 ة قضية العرب األولى،الجِسام التي تمر بها القضية الفلسطيني

…<†{{{{ÏŁèV< <

الموافقة على مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان          
بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربيـة الـسعودية           

) 29(علـى الـدورة العاديـة       " قمة القدس "بإطالق تسمية   
  .لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د707: ق.ق(
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ــــإعـــــ   هرانــــــــ)ن�الظــ
  ــــ

   
رجب 29نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الظهران بالمملكة العربية السعودية يوم 

م في الدورة العادية التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول 2018ابريل 15 هـ الموافق 1439
ن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة م

  .آل سعود

نؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة 
تحمي امتنا من األخطار المحدقة بها وتصون األمن واالستقرار وتؤمن مستقبالً مشرقاً واعداً يحمل 

 وتسهم في إعادة األمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويالت ما األمل والرخاء لألجيال القادمة

  .يسمى بالربيع العربي وما تبعه من أحداث وتحوالت كان لها األثر البالغ في إنهاك جسد األمة

وال غرو في أن األمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة 
ة وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في على الساحتين اإلقليمية والدولي

شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم في مصيرها األمر الذي يدعونا إلى أن نكون أكثر توحداَ 

وتكاتفاً وعزماً على بناء غد أفضل يسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ويحد من تدخل دول 
رض أجندات خارجية تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة وأطراف خارجية في شؤون المنطقة وف

 . وقواعد القانون الدولي وحقوق اإلنسان وتنشر الفوضى والجهل واإلقصاء والتهميش

وإليماننا الراسخ بأن أبناء األمة العربية الذين استلهموا تجارب الماضي وعايشوا الحاضر 

  :م مكين وعزم ال يلين فإنناهم األقدر واألجدر على استشراف المستقبل وبنائه بحز
نؤكد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية  -1

  .للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين

نشدد على أهمية السالم الشامل والدائم في الشرق األوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة  -2
م ودعمتها منظمة 2002لتي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام السالم العربية ا

التعاون اإلسالمي التي ما تزال تشكل الخطة األكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي 
وفي مقدمتها قضية الالجئين التي توفر األمن والقبول والسالم إلسرائيل مع جميع الدول العربية، 

 .على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودهاونؤكد 

نؤكد بطالن وعدم شرعية القرار األمريكي بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، مع رفضنا 
القاطع االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية، 

ير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيونحذر 

 .سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق األوسط بأكمله

نرحب بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول المؤيدة له مع تأكيدنا 
ئيلية جادة وفاعلة على االستمرار في العمل على إعادة إطالق مفاوضات سالم فلسطينية إسرا

تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف اإلسرائيلية المتعنتة، آملين أن 
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تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد إلنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام 
تها القدس الشرقية إذ م وعاصم1967الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 

 كما ندعم رؤية الرئيس الفلسطيني ،إن هذا هو السبيل لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة
 .م2018 فبراير 20للسالم كما أعلنها في خطابه أمام مجلس األمن في 

نؤكد رفضنا كل الخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على األرض 
قويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار وت

 م الذي يدين االستيطان ومصادرة األراضي، كما نؤكد دعمنا 2016 عام 2334مجلس األمن رقم 
م والذي جدد 2017/ 15/1ألوسط المنعقد بتاريخ مخرجات مؤتمر باريس للسالم في الشرق ا

 .مع الدولي بحل الدولتين سبيالً وحيداً لتحقيق السالم الدائمالتزام المجت

نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس األمن المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطالن كافة اإلجراءات 

اإلسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ونطالب دول 
 .اتها إلى القدس أو االعتراف بها عاصمة إلسرائيلالعالم بعدم نقل سفار

 بتاريخ 200نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 
 م، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء االنتهاكات اإلسرائيلية 2016/ 18/10

ى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس واإلجراءات التعسفية التي تطال المسجد األقص
والمسجد األقصى األردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه 

  .وتنظيم الدخول إليه
ندين بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف ألمنها عبر إطالق  -3

صاروخا بالستيا على مكة المكرمة والرياض ) 119(ابية التابعة إليران ميلشيات الحوثي اإلره
وعدد من مدن المملكة، نؤكد دعمنا ومساندتنا للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من 
إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، ونطالب المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على إيران 

ات اإلرهابية ومن تزويد ميليشيات الحوثي اإلرهابية ـم الجماعـن دعوميليشياتها ومنعها م

بالصواريخ البالستية اإليرانية المنشاء والصنع التي يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية 

 .الذي يمنع توريد األسلحة للحوثيين) 2216(واالمتثال للقرار األممي رقم 

 كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من نؤكد دعمنا ومساندتنا لمملكة البحرين في
 .عبث التدخل الخارجي وأياديه اآلثمة

نساند جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلنهاء األزمة اليمنية على أساس المبادرة 
 عام 2216الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس األمن 

 م وبما يؤمن استقالل اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ 2015

كما نثمن مبادرات إعادة اإلعمار ووقوف دول التحالف إلى جانب الشعب , أمنه وأمن دول جواره
ن اليمني الشقيق من خالل مبادرة إعادة األمل وما تقدمه من مساعدات إغاثية وعالجية وتنموية م

خالل مشاريع اإلغاثة واألعمال اإلنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية كما نرحب بقرار دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فتح مطار صنعاء الدولي 
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عدات التي وميناء الحديدة على البحر األحمر الستقبال المواد االغاثية واإلنسانية، ونشيد بالمسا
 .قدمتها وتقدمها المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لليمن

نشيد بحرص التحالف العربي البالغ على االلتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني في 
رهابية الخطيرة تجاه عملياته العسكرية في اليمن رغم كل االستفزازات والممارسات الحوثية اإل

 .الشعب اليمني وأمن دول التحالف

نرفض التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاوالت العدوانية الرامية 

إلى زعزعة األمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها 
 في عدد من الدول العربية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن وتسليحها للميليشيات اإلرهابية

 . الجوار ولقواعد العالقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة األمم المتحدة

مطالبة إيران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية وباألخص 

 .سوريا واليمن

ى التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، نؤكد الحرص عل
وان تكون عالقاتنا مع الدول األخرى مبنية على االحترام المتبادل والتعاون اإليجابي بما يكفل 

  .إرساء دعائم األمن والسالم واالستقرار ودفع عملية التنمية

ي األزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينه -4
الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقاللها، وينهي وجود 

) 1(جميع القوات الخارجية والجماعات اإلرهابية الطائفية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف 
رارات مجلس األمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وق

م، فال سبيل لوقف نزيف الدم إال بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقاال 2015 لعام 2254
حقيقياً إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف 

 ملتزمون مع المجتمع الدولي لتخفيف ونحن, الذي يشكل اإلطار الوحيد لبحث الحل السلمي
 .المعاناة اإلنسانية في سوريا لتفادي أزمات إنسانية جديدة

 وإننا إذ نؤكد على ضرورة تكاتف كل  مؤخرا، الغربية في سورياى تابعنا ما قامت به القووقد

ح الجهود للتوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية نشدد على إدانتنا المطلقة الستخدام السال
الكيماوي ضد الشعب السوري الشقيق، ونطالب بتحقيق دولي مستقل يتضمن تطبيق القانون 

  .السالحهذا الدولي على كل من يثبت استخدامه 

 على استقراره وسالمة أراضيه بوجه االنتهاكات اإلسرائيلية نا مع لبنان وحرصناتضامننجدد  -5
له لألعباء المترتبة على أزمة النزوح  للبنان في تحمناعرب عن دعمنالمتكررة لسيادته، كما 

شيد بنجاح مؤتمري روما وباريس بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على نالسوري، و

 .استقرار وازدهار لبنان

نجدد التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسالمة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة  -6
دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على منظومة األمن القومي العربي، ونشدد على 

العصابات اإلرهابية ونثمن اإلنجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق 

 .عراقية أخرى من اإلرهابيين
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نؤيد الجهود الهادفة إلى إعادة األمن واألمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل 
 .ي إلى العدل والمساواة وصوالً إلى عراق آمن ومستقرعملية سياسية تفض

نشكر جهود دولة الكويت في استضافتها لمؤتمر إعادة اعمار العراق، كما نشكر الدول المساهمة 
في إعادة االعمار متمنين للعراق األمن واالزدهار والتقدم في إطار حاضنته العربية التي يلتئم 

 .شملنا تحت مظلتها

ة دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة نشدد على أهمي -7

 وكذا دعم جهود ؛الدول العربية بمشاركة االتحاد األوروبي واالتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة
تحفظ وحدة  "الصخيرات"التوصل إلى اتفاق ينهي األزمة من خالل مصالحة وطنية وفقا التفاق 

؛ مع اإلشادة بدور دول الجوار الليبي ودعوتها لالستمرار ة وتماسك نسيجها المجتمعيليبيا الترابي
 .في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا

 لدحر العصابات اإلرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله انؤكد وقوفنا مع دولة ليبيا في جهودهو
  .بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها

تزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود الالزمة للقضاء على العصابات اإلرهابية نل -8
وهزيمة اإلرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية واألمنية والفكرية، واالستمرار في 

محاربة اإلرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج 
 وأذرعها في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا كإيران

 .لننعم جميعاً بالسالم واألمن والنماء

التجنيد والدعاية نؤكد حرصنا على منع استغالل اإلرهابيين لتقنية المعلومات ووسائل التواصل االجتماعي في 

  .ه صورة الدين اإلسالمي الحنيفونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشو
ندين وبشدة محاوالت الربط بين اإلرهاب واإلسالم، ونطالب المجتمع الدولي ممثالً باألمم المتحدة  -9

إصدار تعريف موحد لإلرهاب، فاإلرهاب ال دين وال وطن وال هوية له، ونطالب حكومات دول 
  .العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه اآلفة الخطرة

نستنكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين اإلسالمي الحنيف من خالل الربط 

 .بينه وبين اإلرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاوالت ال تخدم إال اإلرهاب ذاته

ندين أعمال اإلرهاب والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في ميانمار، 
ب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسياً وقانونياً وإنسانياً لوقف تلك ونطال

  .االنتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيالها
طنب الكبرى وطنب الصغرى، (نؤكد على سيادة دول اإلمارات العربية المتحدة على جزرها الثالث  -10

عليها، وندعو إيران إلى إلجراءات التي تتخذها الستعادة سيادتها ونؤيد جميع ا) وأبو موسى

االستجابة لمبادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة إليجاد حل سلمي لقضية الجزر الثالث من خالل المفاوضات 
 .المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

ن أجل صون السيادة الوطنية للبالد نؤكد التضامن الكامل مع األشقاء في جمهورية السودان م -11
 .وتعزيز جهود ترسيخ السالم واألمن وتحقيق التنمية
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نؤكد دعمنا لجهود الدول العربية المطلة على البحر األحمر الرامية لتعزيز االمن فيه وفي ممراته  -12
 .المائية الدولية باعتباره ركيزة من ركائز السلم واالمن اإلقليمي والدولي

متواصل لجمهورية الصومال الفيدرالية لنشر األمن واالستقرار ومحاربة اإلرهاب، نؤكد دعمنا ال -13
  .وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات االقتصادية والتنموية

نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة والوقوف إلى جوار  -14
 .م2030ة الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام جمهورية القمر لتحقيق رؤي

ندعم الجهود السودانية والصومالية والقمرية لالستفادة من مبادرة مؤسسات التمويل الدولية  -15
 .بشأن الدول المثقلة بالديون

نرحب بدعوة المملكة العربية السعودية إقامة القمة العربية الثقافية، آملين أن تسهم في دفع  -16
ثقافة والتنوير وإذكاء جذوة القيم العلمية واألخالقية العربية األصيلة للحاق بركب الثقافة عجلة ال

 .الذي تخلفت عنه األمة جراء الحروب والفتن والقالقل

نؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في مسيرة العمل العربي المشترك وندعم  -17
ل وجه عبر المبادرات الداعمة للنهوض بأمتنا في سبيل تحقيق قيامه بالمهام المناطة به على أكم

مزيد من االزدهار والرقي والتقدم لشعوب المنطقة، وبما يتوافق مع توجهات جامعة الدول العربية 

باإلضافة إلى تعزيز دوره االستشاري من اجل تحقيق المستقبل المأمول للتنمية المستدامة، وإيجاد 
الة وحقوق اإلنسان والمواطنة والمساواة لتعزيز الهوية العربية الفرص وتكريس قيم العد

والحيلولة دون التفكك والصراع المذهبي أو الطائفي وتوحيد الصف العربي لخدمة شعوب المنطقة 
 .وتحقيق تطلعات دولها

نقدر الجهود المبذولة من المجلس االقتصادي واالجتماعي خاصة ومنظمات ومجالس الجامعة  -18
منظماتها عامة في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير العربية و

التعاون االقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري وتدعيم وربط البنى التحتية في مجاالت النقل 
 والطاقة، وتعزيز االستثمارات العربية ـ العربية بما يحقق التنمية االقتصادية واإلقليمية ويوفر

فرص العمل للشباب العربي، ونثمن في هذا السياق ما تحقق من انجازات في مجال التنمية 

المستدامة، متطلعين إلى استمرار تنمية الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية محفزة 
 .مقدرين الجهود المبذولة إلقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واالتحاد الجمركي

ب عن صادق الشكر ووافر االمتنان للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على حفاوة نعر -19

االستقبال وكرم الضيافة، وعلى اإلعداد المحكم للقمة ونعبر عن خالص االحترام وفائق التقدير 
القمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إدارته الحكيمة ألعمال 

وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل 

 .خدمة الوطن العربي والتصدي للتحديات التي تواجهه

 

  ــــ
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محاولة إسرائيل إلزام جميع السفارات والممثليات األجنبية بنقل مقار بعثاتها إلـى مدينـة              
 :القدس

  
  :ة على توصية لجنة الشؤون السياسية اآلتيةيقرر المجلس الموافق

اطلعت لجنة الشؤون السياسية على مذكرة المملكة األردنية الهاشمية بشأن محاولة إسـرائيل             
  إلزام السفارات والممثليات األجنبية بنقل مقارها إلى القدس،

  :وتوصي بالموافقة على ما يأتي
كثفة مع مختلف دول العالم التـي لهـا         أن تقوم الدول العربية بإجراء اتصاالت ثنائية م        -1

عالقات دبلوماسية مع إسرائيل لتجعلها ال ترضخ للضغط اإلسرائيلي كي تنقل سفاراتها            
مع الحق العربي وتجاوبـا مـع قـرارات األمـم            وممثلياتها إلى مدينة القدس، تضامنا    

ئيلي وما  المتحدة، على أن توضح الدول العربية لتلك الدول خطورة هذا اإلجراء اإلسرا           
ينطوي عليه من نتائج سيئة على مستقبل مدينة القدس العربية، وانعكاساته على كافـة              

  .العالقات بين الدول العربية واإلسالمية وأية دولة قد تنقل مقر سفارتها إلى مدينة القدس
تقوم األمانة العامة بإبالغ هذا القرار إلى األمانة العامة لمنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي                -2

 .ه على المؤتمر القادم لوزراء الخارجية واتخاذ القرار المناسب بشأنهلعرض

أن يعرض الموضوع على اللجنة العامة للحـوار العربـي األوروبـي لدراسـته مـع          -3
 .المجموعة األوروبية لحثها على اتخاذ موقف مؤيد للحق العربي تجاه هذا الموضوع

عربية فـي نيويـورك لعرضـه علـى         أن يرفع القرار إلى الوفد الدائم لجامعة الدول ال         -4
 .المجموعة العربية ومتابعته باالشتراك مع مجموعة الدول اإلسالمية

 
  )25/3/1979 - 2ج / 71ع .د/ 3800ق (
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 :قرار إسرائيل اعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني

  
 موحـدة   اطلع المجلس على مذكرة األمانة العامة بشأن قرار إسرائيل اعتبار القدس عاصـمة            

للكيان الصهيوني، وإذ يؤكد المواقف التي اتخذتها الدول العربية واإلسالمية بهذا الشأن يقرر             
  :ما يلي

إزاء تحدي العدو الصهيوني باتخاذ القدس عاصمة إلسرائيل، فإن الدول العربية سوف             -1
 تجابه بإصرار هذا التحدي بالتأكيد على التزامها بتحرير القدس لتكون عاصمة الدولـة            

  .الفلسطينية المستقلة، وتعتبر هذا االلتزام واجبا عربيا وإسالميا
ينوه المجلس بقرارات لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ويـدعو إلـى               -2

التنسيق المستمر بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية وبين األمانة العامة لمنظمـة             
 .المؤتمر اإلسالمي

بية واإلسالمية الستخدام جميع إمكاناتها ضد جميع الدول التي تتعامـل          دعوة الدول العر   -3
مع قرار إسرائيل بضم القدس أو تؤيده أو تشجعه أو تسهم فيه، أو تساعد على تنفيـذه                 

 .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 :فرض المقاطعة السياسية واالقتصادية على -4
  .س الشريفالدول التي لها سفارات أو ممثليات في مدينة القد  -أ 
  .الدول التي تنقل أو تعلن عن نقل سفاراتها أو ممثلياتها إلى القدس  -ب 
  .الدول التي تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل  - ج 

ويدعو المجلس دول العالم إلى الوقوف بحزم في وجه القرار اإلسرائيلي لما يشكله من               -5
قوق القومية  خطورة على الحقوق الوطنية الشرعية للشعب العربي الفلسطيني وعلى الح         

لألمة العربية ولما يمثله من اعتداء على القوانين واألعراف الدولية ومن تحد لقرارات             
األمم المتحدة ومنظماتها ومن انتهاك فاضح للقيم والمقدسـات الحـضارية والتراثيـة             

  .والدينية
 

  )15/9/1980 -  3ج / 74ع .د/ 3949ق (
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 في مجال الشؤون الدولية
  

  الالتينية غط على بعض دول أمريكامحاولة إسرائيل الض
  لنقل سفاراتها إلى القدس

  
  إن مجلس الجامعة،

  :اطالعهبعد 
على مذكرة األمانة العامة بشأن محاولة إسرائيل الضغط على بعض دول أمريكا الالتينية              �

  لنقل سفاراتها إلى القدس،
  وعلى ما أوصت به لجنة الشؤون السياسية، �

  يقــرر
لتعزيز التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الالتينية، وتطوير         استمرار بذل الجهود     -1

العالقات بين الجانبين ثنائيا وجماعيا، وحث الـدول العربيـة علـى تعزيـز التمثيـل                
  .الدبلوماسي العربي في أمريكا الالتينية

مواصلة السعي لكسب التأييد والتفهم للحق العربي من خالل الزيارات التي تقـوم بهـا                -2
 بتاريخ  4201فود العربية إلى دول أمريكا الالتينية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم            الو
 وكذلك من خالل االتصاالت بين المسؤولين في دول أمريكـا الالتينيـة             23/9/1982

  .والدول العربية
  .تدعيم العالقات الثقافية واإلعالمية بدول أمريكا الالتينية -3
 بـشأن  23/9/1982 في 4201رار مجلس الجامعة رقم التأكيد على الفقرة الثالثة من ق    -4

االتصال بالجاليات العربية األصل في أمريكا الالتينية من أجل حثها على بذل الجهـود              
  .لتدعيم أواصر الصداقة والتعاون بين بلدانها وبين الدول العربية

 بـين   مواصلة االتصاالت بمنظمة الدول األمريكية لتطوير إمكانيات ومجاالت التعاون         -5
  .الدول العربية ودول أمريكا الالتينية

تعزيز االتصاالت مع المسؤولين في دول أمريكا الالتينية إلشعار هذه الدول بخطـورة              -6
  .نقل سفاراتها إلى القدس وبذل المساعي لديها للحيلولة دون تنفيذه

اتخاذ إجراءات فورية تنفيذا لقرارات مؤتمرات القمة العربية ومجلس الجامعـة ضـد               -7
  .الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، مع مقاطعة ترشيحاتها الدولية

 
  )14/9/1983 -  3ج / 80ع .د/ 4289ق (
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 في مجال الشؤون الفلسطينية
  

  اعتداءات إسرائيل المتكررة تجاه مدينة القدس
 ومحاولة نقل السفارة األمريكية إليها

  
  إن مجلس الجامعة،

  :اطالعهبعد  - 
حرير الفلسطينية بشأن ما يجري في الكونغرس األمريكي مـن          على مذكرة منظمة الت    �

  مساع لنقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس الشريف،
  وعلى مذكرة األمانة العامة حول الموضوع، �
  وعلى ما أوصت به لجنة الشؤون السياسية، �

ادي وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمة العربية وبوجه خاص مؤتمري القمة العاشر والح            - 
  عشر،

  وقرارات مجلس الجامعة السابقة في الموضوع، - 
 الذي يقرر عدم االعتراف بالقـانون       20/8/1980 بتاريخ   478وقرار مجلس األمن رقم      - 

األساسي واإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل والتي تسعى إلى تغيير طابع المدينة المقدسة             
 الموافقة على هذا القرار ومطالبة والذي يطلب إلى جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة

الدول التي أقامت بعثاتها الدبلوماسية في مدينة القدس أن تسحب تلك البعثات من مدينـة               
  القدس،

  يقــرر

بذل الجهود والمساعي لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية لعدم االستجابة للضغوط            -1
لما يمثله هذا اإلجراء    ى مدينة القدس  الصهيونية التي تهدف إلى نقل السفارة األمريكية إل       

من انتهاك للحق العربي المشروع الذي ال جدال فيه ولكونه يشكل موقفا عـدائيا تجـاه                
  .األمة العربية

أن تقوم الدول العربية بتكثيف اتصاالتها الثنائية مع مختلف دول العالم التي لها عالقات               -2
الستجابة للضغوط الـصهيونية لنقـل      دبلوماسية مع الكيان الصهيوني لحثها على عدم ا       

  .ممثلياتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس الشريف
اتخاذ اإلجراءات لتنفيذ قرارات القمة العربية وخاصة قرار القمة الحادي عشر تجاه أية              -3

  .دولة تنقل بعثتها الدبلوماسية إلى القدس الشريف أو تعترف بها عاصمة إلسرائيل
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إبالغ هذا القرار إلى جاللة ملك المغرب بصفته رئيـسا للجنـة     الطلب إلى األمين العام      -4
  .القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ورئيس مؤتمر القمة اإلسالمي

تأييد طلب منظمة التحرير الفلسطينية عقد دورة طارئة لمجلس وزراء خارجية الـدول              -5
طية الشعبية لهذه الـدورة،    اإلسالمية والترحيب باستضافة الجمهورية الجزائرية الديمقرا     

  .والطلب إلى األمين العام إبالغ هذا القرار إلى األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي
 

  )31/3/1984 -  2ج / 81ع .د/ 4328ق (
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 بيــان
  بشأن التوصل إلى موقف موحد إزاء العديد من القضايا العربية الهامة

  
 ونـاقش   1986تـشرين أول    /  أكتـوبر  19و18عقد مجلس الجامعة جلسته المستأنفة يومي       

الموضوعات المدرجة في جدول أعماله بروح من اإلخاء والتعاون وتوصل إلى موقف موحد             
إزاء العديد من القضايا العربية الهامة وبما يحفظ المصالح العربية مستوحيا توجهاته من روح              

واجهة التحديات الخطيرة التـي     ميثاق جامعة الدول العربية وقراراتها، ومن اإلرادة العربية لم        
  .تجابه األمة العربية

وإدراكا من المجلس لالنعكاسات السلبية للخالفات العربية على األوضـاع العربيـة العامـة              
ومسيرة العمل العربي المشترك فانه يؤكد على ضرورة العمل على إزالتها واستمرار الجهود             

الصف العربي ومناعته وتعزيز التـضامن      المبذولة لتطويقها انطالقا من الحرص على وحدة        
بين أقطار األمة العربية، كما رأى المجلس أنه من المتحتم الدعوة إلى عقـد مـؤتمر القمـة                  
العربي في أسرع وقت ممكن وكلف معالي رئيس دورة مجلس الجامعة ومعالي األمين العـام               

ء العرب لتحديـد زمـان      للجامعة بالمبادرة إلجراء المشاورات واالتصاالت بالملوك والرؤسا      
  .انعقاد مؤتمر القمة ومكانه

واستعرض المجلس التطورات التي مر بها الصراع العربي اإلسـرائيلي وقـضية العـرب              
 منذ قرارات قمة فاس فأكد تمسكه بتلك القرارات كحـد أدنـى             - قضية فلسطين    -المركزية  

ة بالصراع العربي اإلسرائيلي وضرورة العمل المشترك من اجل تنفيذ القرارات الدولية المتعلق 
والقضية الفلسطينية وبما يؤمن انسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية المحتلة ويـؤمن             
الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في العودة وفي تقرير مصيره بنفسه        

ـ           ادة منظمـة التحريـر     وإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه فلسطين بعاصمتها القدس بقي
  .الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

وأكد المجلس رفضه القاطع للحلول والمبادرات الجزئية والمنفردة ورفض التفاوض المباشـر            
مع العدو الصهيوني وتطرق المجلس إلى لقاء ايفران وقرر إحالة الموضوع إلى مؤتمر القمة              

 السبيل إلى السالم العادل والشامل هو عقد مؤتمر دولـي برعايـة             كما أكد أن  . العربي القادم 
  .األمم المتحدة

وفي نفس الوقت الذي يسجل فيه المجلس إدانته لسياسة القبضة الحديدية للكيـان الـصهيوني               
داخل فلسطين واألراضي العربية المحتلة فإنه يشيد بنضال سـكان هـذه المنـاطق ويحيـي                

وقف المجلس أمام ما تتعرض له المخيمات الفلسطينية في لبنان          وقد ت . صمودهم ضد االحتالل  
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من اعتداءات ويناشد المسؤولين وجميع القيادات اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعدم تكرارها بمـا             
  .يحفظ أمن هذه المخيمات

وقد ناقش المجـلس الحرب العراقية اإليرانية واعتبر هذا الموضوع في قلب اهتمامات األمة             
لما يشكله استمرار هذه الحرب واحتماالت انتشارها من أخطار جسيمه علـى األمـة              العربية  

  .العربية وعلى قضاياها المصيرية
وأكد المجلس رفضه القاطع الحتالل أي جزء من األرض العربية في العراق كما أكد علـى                

  .ضرورة إنهاء الحرب وفقا لميثاق األمم المتحدة وميثاق جامعـة الدول العربية
ستعرض المجلس العدوان والتهديدات األمريكية ضد الجماهيرية العربية الليبيـة الـشعبية            وا

  .االشتراكية وأكد إدانتها
وأكد المجلس خطورة الموقف الذي اتخذته حكومة ساحل العاج بنقل سفارتها إلى القدس فأكد              

حدة والقمم األفريقية استنكاره الشديد لهذا اإلجراء المنافي للقرارات التي صدرت عن األمم المت     
وعن مجالس التعاون العربي األفريقي ودعا إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة وفق القرارات التي   
صدرت عن اجتماعات القمة العربية ومجلس الجامعة وخاصة تنفيذ قرار مؤتمر القمة العربي             

ة دولة تعتـرف    الحادي عشر الذي يقضى بأن تقوم الدول العربية بقطع جميع العالقات مع أي            
  .بالقدس عاصمة إلسرائيل أو تنقل سفارتها إليها

كما سجل استياءه الشديد إلقدام بعض الدول األفريقية على إعادة عالقاتها بإسرائيل مما يؤثر              
  .سلبيا على عالقات هذه الدول بالدول العربية

نظيم العمل العربـي    وأكد المجلس إيمانه بجامعة الدول العربية وبدورها القومي كأداة مثلى لت          
  .المشترك خدمة لقضايا األمة العربية وتحقيقاً ألهدافها

وعبر المجلس عن حرصه الشديد على توفير الوسائل الكفيلة بإنجاح العمل العربي المشترك،             
وعلى تطوير الجامعة والمنظمات العربية المتخصصة إلعطائها القدرة الفضلى على تحقيـق            

  . الجامعة وقراراتهااألهداف التي رسمها ميثاق
كما سجل المجلس إكباره للجهود التي يبذلها األمين العام لصيانة العمـل العربـي المـشترك                

  .وتطويره
  

 )18/10/1986 - 86م .ع.د/ 12بيان رقم (
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 في مجال الشؤون الدولية
  مشروع قانون معروض على الكونغرس األمريكي

  لنقل مقر للسفارة األمريكية إلى القدس
  

  ،لس الجامعةإن مج
  :اطالعهبعد  - 

على مذكرة األمانة العامة في شأن مشروع قانون معروض على الكونغرس األمريكي  �
 لبناء مقر للسفارة األمريكية في القدس،

  وعلى قرارات مؤتمرات القمة العربية، وخاصة مؤتمري القمة العاشر والحادي عشر، �
  وعلى قرارات مجلس الجامعة السابقة في الموضوع، �
  ى ما أوصت به لجنة الشؤون السياسية،وعل �

  يقــرر
متابعة الجهود لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية إلقناعها بعدم االستجابة للمساعي  -1

الرامية إلى نقل السفارة األمريكية إلى القدس، لما يمثله هذا اإلجراء من اعتداء على 
  .نعكاساته السلبية على العالقاتالحقوق العربية، ومن خرق لقرارات األمم المتحدة، وال

تكثيف الجهود العربية في جميع المؤتمرات والمحافل الدولية لتأكيد ضرورة احترام  -2
  .قرارات األمم المتحدة والمحافل الدولية المتعلقة بمدينة القدس

تكليف األمانة العامة بتنسيق الجهود مع منظمة المؤتمر اإلسالمي لتنفيذ القرارات  -3
 .العربية اإلسالمية المتعلقة بمدينة القدس

تكليف األمانة العامة بالتنسيق مع مجلس السفراء العرب في واشنطن لمتابعة التطورات  -4
 .دورته القادمةالمستجدة، وتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى مجلس الجامعة في 

  
 )6/4/1987 -  3ج / 87 ع.د/ 4652ق (
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 - ج -
  قضية القدس

  
  إن مجلس الجامعة،

  :اطالعهبعد  -

 على مذكرة األمانة العامة بشأن قضية القدس، �
  وعلى قرارات مؤتمرات القمة العربية، �
  وعلى قراراته السابقة بشأن الموضوع، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

رات األمم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة المتعلقة بوضع مدينة القدس واستذكارا لقرا - 
 بهذا 10/3 و10/2وخاصة في الدورة الطارئة االستثنائية العاشرة وقراريها رقمي 

  الشأن،
  يقــرر

إدانة إسرائيل على تعنتها وإصرارها على االستيطان في جبل أبو غنيم بالرغم من  -1
ي، ودعوة الدول العربية إلى اتخاذ قراري الجمعية معارضة واستنكار المجتمع الدول

 منطلقا لحملة 15/7/1997 في 10/3 ورقم 24/4/1997 في 10/2العامة رقم 
إعالمية واسعة توضح استراتيجية إسرائيل التوسعية التي تعرقل عملية السالم 

  .وتعرضها للخطر
دها ولطمس معالمها المحافظة على عروبة القدس، ومواجهة الحملة اإلسرائيلية لتهوي -2

العربية واإلسالمية، وتثبيت وجود المؤسسات الوطنية القائمة فيها، ورفض الممارسات 
اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة، والمتمثلة في تغيير البرامج التعليمية للفلسطينيين، 

ت وسحب هويات المواطنين المقدسيين، وإغالق المكاتب الفلسطينية، وإدانة محاوال
 ".أمناء جبل الهيكل"المستوطنين االعتداء على األماكن المقدسة، وخاصة جماعة 

دعم المواطنين في القدس، وجوارها العربي عن طريق إقامة مشاريع إنتاجية إلنعاش  -3
االقتصاد الذي يخنقه الحصار اإلسرائيلي المضروب على المدينة، وتنفيذ برامج 

  .ربي فيهاإسكانية، وتكثيف عمليات البناء الع
أن تتبنى جامعة الدول العربية بالتنسيق مع منظمة المؤتمر اإلسالمي حمالت شعبية في  -4

الدول العربية واإلسالمية من أجل إنقاذ القدس، وتشكيل لجنة تحضيرية من المنظمتين 
لوضع خطة عمل لهذه الحمالت، مع مراعاة أن تقوم كل منظمة بدعوة المنظمة 

 .ات التي تعقدها وأجهزتها ولجانها ذات االختصاصاألخرى لحضور االجتماع
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رفض وإدانة قرار الكونجرس األمريكي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، واعتماده  -5
مبلغ مائة مليون دوالر لنقل السفارة األمريكية إليها، واعتبار القرارات ضربة قاضية 

 .ا كراع نزيه لعملية السالملجهود السالم ودعوة اإلدارة األمريكية االستمرار في دوره

 
 )21/9/1997 - 4ج / 108 ع.د/  ج5676ق (
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  - ج - 
  قضية القدس

  
  إن مجلس الجامعة،

  :اطالعهبعد 

  على مذكرة األمانة العامة، �
وعلى المخططات اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس سواء عن طريق االستعمار االستيطاني،      �

ء للفلسطينيين، واستيالء المـستوطنين علـى       أو سحب الهويات، أو عدم الترخيص بالبنا      
  منازلهم وطردهم منها،

  وعلى توصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته الثانية والستين، �
  وعلى قراراته السابقة، �
  وعلى قرارات مؤتمرات القمة العربية، وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  يقــرر
التذكير بقرار مؤتمر القمة الحادي عشر وقرارات مجلس الجامعة التي تنص على قطع              -1

العالقات مع أية دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ومتابعة موقـف حكومـة                
  .جمهورية بنما في هذا الشأن

قانون الترحيب بالموقف الذي اتخذه الرئيس األمريكي إزاء محاوالت الكونجرس تطبيق            -2
نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس ودعوة االتحاد البرلماني العربـي إلـى               
اتخاذ الموقف المناسب وإجراء االتصاالت الالزمة مع الكونجرس األمريكي لتوضـيح           

 .وجهة النظر العربية إزاء هذا الموضوع
ني فـي مدينـة     استمرار الدول العربية في بذل جهودها لتعزيز صمود الشعب الفلسطي          -3

القدس، بتقديم الدعم المباشر، وكذلك عن طريق الدعوة إلى التآخي بين القدس والعواصم 
 .العربية واإلسالمية، لتبنى مشاريع لتعزيز الصمود العربي في المدينة

استمرار االتصال، وتعزيز الصالت بحاضرة الفاتيكان للحفاظ على الحقوق العربية في            -4
 .القدس وقضية فلسطين

وثيق التعاون مع الكنائس الشرقية ودعم المبادرات التي تقوم بها فـي تأييـد الحقـوق     ت -5
العربية في القدس، وقضية فلسطين، واتخاذ موقف موحد إزاء ما تقـوم بـه الكنيـسة                

 .األرثوذكسية في القدس، من تصرف في أراض وأمالك لصالح إسرائيل
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ضغط على إسرائيل لمنعهـا مـن       دعوة المنظمات الدولية، وخاصة منظمة اليونسكو لل       -6
تهديد أساسات المسجد األقصى، وما يحيط به من أبنية بما تجريه من حفريات بجواره،              
ورفض االدعاءات الباطلة التي تستند إليها إسرائيل لتهويد المواقع اإلسالمية المقدسة في  

لحماية القدس  المدينة، ودعوة الدول العربية واإلسالمية إلى تكثيف الجهود التخاذ قرار           
 .1999تشرين أول  /في المؤتمر العام لليونسكو الذي سيعقد في أكتوبر

استمرار األمانة العامة في إجراء االتصاالت للعمل على منع عقـد المـؤتمر الـسنوي       -7
 2000السادس والستين لالتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها بمدينة القدس عام 

 . والعمل على نقل هذه الدورة إلى مكان آخركونها مدينة تحت االحتالل،
مطالبة المجتمع الدولي، وخاصة الدولتين راعيتي عملية السالم، بالعمـل علـى رفـع               -8

الحصار الجائر عن مدينة القدس، والضغط على إسرائيل لوقـف كافـة الممارسـات،              
 .لدوليةواإلجراءات غير الشرعية والمخالفة لجميع المواثيق والمعاهدات واالتفاقات ا

دعوة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق اإلنسان إلى فضح الممارسات             -9
اإلسرائيلية الرامية إلى إفراغ المدينة من سكانها العرب وحرمانهم من هويتهم المقدسية،            

 .وحقهم وحق أوالدهم في اإلقامة في مدينتهم، وإدانة هذه الممارسات
لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى التنـسيق         دعوة األمانتين العامتين     - 10

 .فيما بينهما لدعم بيت مال إنقاذ القدس، لتمكينه من أداء المهام الموكلة إليه
دعوة جميع الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى التدخل لوقف الممارسـات             - 11

يـت الـشرق باعتبـار هـذه        اإلسرائيلية إزاء المؤسسات الفلسطينية، وبشكل خاص ب      
الممارسات انتهاكا للقانون الدولي، واتفاقية جنيف، وخطابات الضمانات المعطاة للجانب          

جيمس بيكر وزير الخارجية األمريكي األسبق في إطار مـؤتمر          / الفلسطيني من السيد  
مدريد للسالم، ومن الحكومة اإلسرائيلية في إطار الخطاب الموجـه لـوزير خارجيـة              

 السابق حول المحافظة على المؤسسات الفلسطينية في القدس وعدم التعـرض            النرويج
 .لها

التقدير الكامل لجهود منظمة المؤتمر اإلسالمي، وما صدر عنها من قـرارات بـشأن               - 12
القدس، وما قامت به من أعمال ونشاطات لمنع تهويد المدينة المقدسة وعـدم المـساس               

 .أبناء القدسباألماكن الدينية، والتخفيف من معاناة 
 .تكليف األمين العام متابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار - 13
 

  )13/9/1999 - 4ج / 112ع .د/  ج5883ق (
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 بيان دورة القدس
  الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية

  بشأن قضية فلسطين
  

لـى  إن مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي الرابع عشر بعد المائة المنعقـد ع  
، تـدارس تطـورات     2000أيلول  /  سبتمبر 4 - 3مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة يومي      

قضية فلسطين، بعد أن استمع إلى خطاب فخامة الرئيس ياسر عرفـات، الـذي اسـتعرض                
التطورات الجارية على المسار الفلسطيني مركزا على قضية القـدس، وقـضية الالجئـين،              

تسوية المنشودة والقائمة على أساس السالم الـشامل        وقضية األرض بوصفها جميعا عصب ال     
والعادل استنادا إلى مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات األمم المتحدة ذات الـصلة، ومبـادئ               

  .مؤتمر مدريد، ومبدأ األرض مقابل السالم
، حيث  1991 لعام   5092، وبقراره   1996والمجلس إذ يذكر بقرار مؤتمر القمة العربي عام         

الم كخيار استراتيجي، يؤكد أن األمة العربية ما زالت حريصة كل الحـرص علـى               اتخذ الس 
 الغيـر   أراضـي  الذي أكد على عدم جواز االستيالء على         242إنجاز السالم، استنادا للقرار     

بالقوة، ودعا إسرائيل إلى االنسحاب من جميع األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى حدود 
، بما فيها القدس الـشرقية، والجـوالن العربـي الـسوري     1967زيران ح/ الرابع من يونيو 

  .338المحتل، كما أكد على ذلك أيضا القرار رقم 
إن مجلس الجامعة يطالب راعيي عملية السالم، وخاصة الواليات المتحدة األمريكية انطالقـا             

ـ             م عـن الـشعب     من التزامها بعملية السالم، بتطبيق قواعد العدالة وأن تعمل على رفع الظل
الفلسطيني، الذي عانى منذ أكثر من نصف قرن من سياسات وممارسات االحتالل اإلسرائيلي، 

ت الشرعية الدولية، ويطالب مجلس الجامعـة المجتمـع         االمنافية لقواعد القانون الدولي وقرار    
الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس األمن باالعتراف بدولة           
فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، عند إعالنها، التزاما من مجلس األمن بحق الشعوب في             

  .تقرير مصيرها
ويؤكد مجلس الجامعة أن أي حل ال يأخذ قضية القدس في االعتبار لن يكتب له النجاح، كمـا               

أو يؤكد رفضه ألية محاولة النتقاص السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، وان أي تغييـر               
إجراء أحدثته إسرائيل في مدينة القدس سواء باالستيطان أو مصادرة األراضي، أو االستيالء             
على األمالك، وضم شطري المدينة، هي إجراءات باطلة، والغية، حـسب قـراري مجلـس          

  .، وغيرهما من قرارات مجلس األمن ذات الصلة)1969 (267) 1968 (252األمن 
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روحي للقدس الشريف بالنسبة لجميع المسلمين والمسيحيين في        كما يؤكد المجلس على البعد ال     
العالم، وعلى ضرورة العمل اإلسالمي المسيحي المشترك للحفاظ على مدينة القدس وطابعهـا         

  .الديني والتاريخي والحضاري
الذي يدعو دول العالم إلى عدم      ) 1980 (478ويذكر مجلس الجامعة بقرار مجلس األمن رقم        

ويؤكـد  ) 1980عمـان   (إلى القدس، وبقرار مؤتمر القمة العربي الحادي عشر         نقل سفاراتها   
على قطع جميع العالقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بهـا عاصـمة                 
إلسرائيل بدون تحقيق سالم عادل وشامل في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية والتسوية             

  . فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريفالشاملة التي تكفل إقامة دولة
إن مجلس الجامعة يرى أن حق العودة هو حق أساسي كفلته جميع الشرائع الدولية ومواثيـق                
حقوق اإلنسان ويطالب األمم المتحدة بتفعيل عمل لجنة التوفيق الدولية التي أنشئت بمقتـضى              

وبخاصة الفقرة الحادية عشرة منه ، لتطبيق هذا القرار 11/12/1948 تاريخ 194القرار رقم   
المتعلقة بالعودة والتعويض عن األضرار التي لحقت بالالجئين الفلسطينيين، وكـذلك تطبيـق             

، والقـرارات   1967 المتعلق بعودة النازحين نتيجة عدوان عام        237قرار مجلس األمن رقم     
  .الالحقة بهذا الشأن

ة في األراضـي الفلـسطينية، كاالسـتيطان        إن مجلس الجامعة إذ يدين الممارسات اإلسرائيلي      
واالستمرار في مصادرة األراضي، وشق الطرق وهدم المنازل، يطالـب المجتمـع الـدولي              

 465واألمم المتحدة، دعوة إسرائيل إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وبخاصة القرار رقم 
دعو إسرائيل إلى تفكيـك     الذي يدين االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، وي       ) 1980(

جميع المستوطنات بما فيها المستوطنات في القدس، وكذلك قرارات الدورة االستثنائية الطارئة            
العاشرة للجمعية العامة التي أدانت في خمس قرارات منفصلة استمرار األعمال اإلسـرائيلية             

المحتلة، وطالبتها بالوقف   غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، وبقية األراضي الفلسطينية          
الفوري وإلغاء جميع التدابير التي اتخذتها بصورة غير قانونية مخالفة للقانون الدولي، ضـد              

  .المقادسة الفلسطينيين
ويدعو مجلس الجامعة المجموعة الدولية من خالل األمم المتحدة وبالتحديـد مجلـس األمـن               

  .رارات الشرعية الدوليةالدولي إلى إيجاد اآللية الالزمة لضمان تنفيذ ق
، بتأييد  3236 وحتى القرار    181وإذ يذكر المجلس بقرارات الجمعية العامة ابتداء من القرار          

حق الشعب الفلسطيني في االستقالل والسيادة على أرضه، يطالب بقبول دولة فلسطين فـور              
  .إعالنها، عضوا كامل العضوية في األمم المتحدة

ومساندته لحق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته الكاملة على         ويؤكد مجلس الجامعة دعمه     
، وفى إقامـة دولتـه      1967حزيران عام   / جميع األراضي الفلسطينية التي احتلت في يونيو      
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المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما يؤكد دعمه ومساندته لموقف دولة فلـسطين الـذي              
 بما فيها جميع األماكن المقدسـة اإلسـالمية         يستند على التمسك بالسيادة على القدس الشريف      

  .والمسيحية التي تشكل جزءا ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة
  

 )3/9/2000 - 114ع .د/ 54بيان رقم (
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 - ج -
  قضية القدس

  
  إن مجلس الجامعة،

  :اطالعهبعد  -

  على مذكرة األمانة العامة، �
  ينيين في دورته الخامسة والستين،وعلى توصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسط �
  وعلى قرارات مؤتمرات القمة وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، �
  وعلى قراراته السابقة المتعلقة بالموضوع، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

وإذ يتابع بقلق استمرار تردى األوضاع في مدينة القدس نتيجة الممارسـات اإلسـرائيلية               - 
يد المدينة، وطرد المواطنين الفلسطينيين واالستيالء على ممتلكاتهم وتوسيع         المستمرة لتهو 

  المستوطنات القائمة، وفرض الحصار بصورة متكررة،
  يقــرر

التأكيد على السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية وأهميتها كعاصمة للدولة الفلسطينية،            -1
  .القتصادي للشعب الفلسطينيولضمان التواصل الجغرافي ولحرية الحركة والنشاط ا

التأكيد على عروبة القدس وآثارها ومقدساتها وبخاصة حائط البـراق باعتبـاره أثـرا               -2
ديـسمبر  (إسالميا فلسطينيا عربيا، والتأكيد على ما جاء في وثيقة لجنة الفقهاء الدوليـة      

ط ، التي شكلتها بريطانيا مع عصبة األمم، والتي أثبتت الحق العربي في حـائ              )1930
  .المبكى

تحميل إسرائيل مسؤولية أي خطر يهدد حائط البراق باالعتداء عليه من قبل الـسلطات               -3
  .اإلسرائيلية أو المتطرفين اليهود، بأي شكل كان

التأكيد على الموقف العربي الثابت بشان عدم شرعية محاوالت نقل السفارة األمريكيـة              -4
 1980لحادي عشر في عمـان عـام        إلى القدس، والتذكير بقرار مؤتمر القمة العربي ا       

الخاص بقطع العالقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة              
  .إلسرائيل

مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف كافة ممارساتها وإجراءاتها غيـر             -5
لدولية وخاصـة   الشرعية في القدس، والمخالفة لجميع المواثيق والمعاهدات واالتفاقات ا        

فيما يتعلق باالستيطان ومصادرة األراضي والحفريات، وسـحب الهويـات وفـرض            
  .الحصار
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دعوة الهيئات اإلنسانية والحقوقية إلى مساندة الدعوى القضائية إلثبات عـدم شـرعية              -6
  .استئجار الواليات المتحدة األمريكية لألراضي التي تنوى بناء سفارة أمريكية عليها

لتفعيل قرار  ) اليونسكو( مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة         تكثيف الجهود  -7
 المتعلق بالقدس وقرار المؤتمر العـام رقـم         3،  4،  1/ م ت  159المجلس التنفيذي رقم    

 لتأمين إنجاز المهمة المنوطة بالخبير األمريكي أوليغ جربار المكلف بإعـداد            28/م30
 الخاصة بحماية التراث    1972وفقا لروح اتفاقية عام     تقرير حول التراث الثقافي للقدس      

  .العالمي والثقافي والطبيعي
مناشدة األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليميـة            -8

االمتناع عن المشاركة في مؤتمرات تعقد في مدينة القدس ما دامت المدينة محتلة ولـم               
  .يتم التوصل إلى حل بشأنها

تكليف األمانة العامة بتكثيف االتصاالت مع كافة الدول األعضاء فـي مجلـس األمـن        -9
وغيرها لشرح قضية القدس وتأكيد الموقف العربي نحوها، وكذا تأكيد هذا الموقف في              
المؤتمرات والمحافل الدولية، والعمل على االلتزام بقرارات الشرعية الدوليـة خاصـة            

 252جواز االستيالء على األراضي بالقوة والقـرار        الذي ينص على عدم      242القرار  
  .الذي يؤكد على عدم شرعية اإلجراءات اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتفعيل دور صندوق األقصى في تمويل مشاريع للمحافظة على             - 10
 قدراته الذاتية   الهوية العربية واإلسالمية للقدس، وتمكين االقتصاد الفلسطيني من تطوير        

  .وفك االرتباط باالقتصاد اإلسرائيلي ولمواجهة سياسة العزل والحصار
 

  )12/3/2001 - 2ج / 115ع .د/  ج6053ق (
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 تطورات ومستجدات قضية فلسطين بكافة أبعادها
  )االنتفاضة، القدس، الالجئون، األونروا، االستيطان، التنمية(

  
  ،إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري

  :اطالعهبعد  -

  على مذكرة األمانة العامة، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  وإذ يؤكد على قراراته السابقة المتعلقة بالموضوع، - 
  يقــرر

  )∗ (:االنتفاضة  -أ 

توجيه تحية تقدير وإكبار إلي الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة، والي أرواح            -1
  .ائيلي في األراضي العربية المحتلةشهدائه، وجرحاه وكل ضحايا العدوان اإلسر

مواصلة التحرك السياسي العربي في األمم المتحدة، ولدى األطـراف المعنيـة             -2
لوقف العدوان اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقيادتـه، ولتـوفير الحمايـة            
الدولية له، وذلك طبقا لقرارات الشرعية الدولية وإعالن مـؤتمر جنيـف فـي              

ق بنود اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية         بشأن تطبي  5/12/2001
  .المحتلة بما فيها القدس الشرقية

حث المنظمات والهيئات الشعبية العربية على مواصلة دعمها لصمود الـشعب            -3
الفلسطيني، وانتفاضته الباسلة، ودعوة الدول العربية إلى تشجيع قيام مثل هـذه            

  .الهيئات في الدول التي لم تنشأ فيها
دعم جهود القانونين العرب في توثيق جرائم الحـرب اإلسـرائيلية ومالحقـة              -4

 .مرتكبيها اإلسرائيليين قضائياً وإعالميا
 

                                                
  :تحفظ وفد جمهورية العراق  )∗(

في الوقت الذي يؤكد فيه وفد جمهورية العراق دعم العراق الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على                  
وني، فإنـه   ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وحق الدول العربية في تحرير أراضيها المحتلة، ومواجهة العدوان الصهي             

يسجل تحفظه على عبارات ما يسمى بالتسوية السلمية والمفاوضات الجارية وما يتعلق بهما، أو أية تحركات أو تجمعات          
، أو تقارير أو مبادرات تصب في إطار ما يسمى بالمفاوضات والتسوية السلمية، وعلـى               )إسرائيل(إقليمية تشارك فيها    

لسطين في مواصلة انتفاضته الباسلة ضد االحتالل والعدوان الصهيوني من          أي قرارا أو توصية تنتقص من حق شعب ف        
  .أجل تحرير كامل ترابه الوطني من النهر إلى البحر
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  :القدس  - ب 
التأكيد على عروبة مدينة القدس، والتصدي لمحاوالت إسرائيل تهويد المدينـة،            -1

وتدنيس آثارها ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، ومطالبـة المجتمـع الـدولي           
  .الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارساتب

إدانة مالحقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي لرجال الدين اإلسالمي والمـسيحي،           -2
ودعوة الدول األعضاء واألمانة العامة لبذل الجهود لدى الهيئات الدولية المعنية           

  .لوقف هذه الممارسات وضمان حرية األديان في القدس المحتلة
شرعية محاولة نقل السفارة األمريكية إلى القدس، واعتبار إقدام التأكيد على عدم    -3

أية دولة على نقل سفارتها إلى القدس قبل التوصل إلى حل حول الوضع النهائي             
وتأكيد االلتزام بقرار مؤتمر القمـة      . للمدينة، انتهاكا للقوانين واألعراف الدولية    

ية دولة تعترف بالقدس    العربي الحادي عشر الخاص بقطع جميع العالقات مع أ        
  .عاصمة إلسرائيل أو تنقل سفارتها إليها

  :الالجئون  -ج 
التأكيد على تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية واألخالقيـة عـن نـشوء             
واستمرار مشكلة الالجئين الفلسطينيين ورفض محاوالت التـوطين بكافـة أشـكاله،            

ا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها      والتمسك بحل قضية الالجئين الفلسطينيين وفق     
  .1948 لعام 194قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

  
  :األونروا  -د 

ضرورة استمرار وكالة األونروا في تقديم خدماتها، وعدم إنهـاء أو توقـف أو               -1
تقليص تلك الخدمات، حتى يتم حل قضية الالجئين الفلـسطينيين علـى أسـاس         

  .194القرار 
، 1987 لعـام    4645 العربية على تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقـم          حث الدول  -2

برفع نسبة مساهماتها في الميزانية السنوية للوكالة، لتصل إلى المستوى الـذي             
  %.7.8، وهو 1981كانت عليه عام 

  :االستيطان  -ه 
، والذي يـدعو إلـى      5/12/2001العمل على تفعيل إعالن جنيف الصادر في         -1

انتهاكات التفاقية جنيف الرابعة، ويؤكد علـى انطبـاق         االمتناع عن القيام بأي     
االتفاقية على األراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وعلى عدم شـرعية            
إقامة وتوسيع المستعمرات االستيطانية في األراضي الفلسطينية بما فيها القـدس           
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رات  والقـرا 1980 لعـام  465الشرقية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس األمن رقـم         
  .الدولية األخرى ذات الصلة

مطالبة االتحاد األوروبي بتفعيل قـراره الخـاص بحظـر اسـتيراد منتجـات               -2
المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية، ومناشدة الدول والمنظمات غير الحكوميـة    
بذل الجهود من أجل مقاطعة هذه المنتجات، وقطع العالقات التجارية مع منتجيها        

  .ومورديها
المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد للجرائم والتعديات التي يقوم بهـا            مطالبة   -3

المستوطنون اإلسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم تحـت حمايـة          
 .قوات االحتالل اإلسرائيلي وتحميل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية هذه الجرائم

  :التنمية  - و 

ق وتنشيط جهود المنظمات، األهليـة  تكليف األمانة العامة مواصلة التحرك لتنسي      -1
العربية والمنظمات الدولية، الهادفة إلى دعم صمود الـشعب الفلـسطيني فـي             

  .مواجهة نتائج سياسات االحتالل
اإلعراب عن التقدير للجهود التي يبذلها األمين العام من أجل دعم صمود الشعب         -2

ربيـة إلـى    الفلسطيني من خالل الحرص على وصول المساعدات الرسمية الع        
حـساب دعـم    "السلطة الوطنية الفلسطينية ورعايته للتبرعات الشعبية لـصالح         

المفتوح لدى البنك العربـي بالقـاهرة     " 124448صمود الشعب الفلسطيني رقم     
  .، والتأكيد على أهمية االستمرار في تلك الجهود)فرع المهندسين(

 
  )10/3/2002 - 3ج / 117ع .د/ 6152ق (
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 )'&%$# "! رات
  ) التنمية- االستيطان-  األونروا- الالجئون- القدس-االنتفاضة(

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 :اطالعهبعد  -
  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى التقرير التمهيدي لألمين العام، �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 مبادرة السالم العربية،وإذ يستذكر بيان وقرارات قمة بيروت بهذا الخصوص وقرار  - 

في هذا  ) 117( في دورته العادية     10/3/2002 بتاريخ   6152وإذ يؤكد على قراره رقم       - 
 الشأن،

وإذ يحيي ويشيد بصمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة عسف وظلم وبطش العـدو               - 
اإلسرائيلي، وإذ يدين بشدة الممارسات الالإنسانية التي ترتكب على مـدار الـساعة فـي             
األراضي العربية المحتلة مخالفة كافة الشرائع والمواثيق الدولية واإلنسانية وخاصة اتفاقية 
جنيف الرابعة، وإذ يحذر من خطورة ما ترتكبه إسرائيل من قتل واعتقال وأسـر يـومي        
ألبناء الشعب الفلسطيني وزجهم في السجون اإلسرائيلية وممارسة أبشع أنواع التعـذيب            

عاد بعض المواطنين وإذ يطالب باإلفراج الفـوري عـن المعتقلـين            ضدهم، ومحاولة إب  
 ،والمحتجزين ووقف محاوالت اإلبعاد

 يقــرر

  :االنتفاضة  -أ 
بذل كل الجهود العربية لفضح كافة أشكال االعتداءات اإلسرائيلية المتواصـلة            -1

على الشعب الفلسطيني بما فيها االغتيـاالت والقتـل واالعتقـاالت الجماعيـة      
، والتدمير المنهجي للمؤسسات الفلسطينية والممتلكات العامة والخاصة،        واإلبعاد

ودعوة المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للـشعب الفلـسطيني،            
 . بالتعويض الالزم- كقوة احتالل -وإلزام إسرائيل 

يين التأكيد على إن الممارسات اإلسرائيلية العدوانية تجاه المـواطنين الفلـسطين           -2
وآخرها إجراءات اإلبعاد، تعد مخالفة صريحة لكل المواثيق الدوليـة المتعقلـة            

، وتعتبر من جرائم الحرب،     1949بحقوق اإلنسان، واتفاقية جنيف الرابعة لعام       
وتوجيه مجالس السفراء العرب بالخارج، وبعثات الجامعة إلثارة هذه االنتهاكات  
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ي المجاالت اإلعالمية وإطالع الـرأي      في االتصاالت السياسية والدبلوماسية وف    
 .العام على حقائق األوضاع في األراضي الفلسطينية

تكثيف الجهود العربية السياسية واإلعالمية والدبلوماسية، الرامية إلـى تأكيـد            -3
االلتزام بالقرارات واالتفاقيات الدولية التي تشكل جوهر عملية الـسالم وحـق            

 الوطنية واختيار قيادته، ورفض أي تدخل       الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه    
في شؤونه الداخلية، ومقاومة المحاوالت اإلسرائيلية الرامية إلى إعادة إدارتهـا           

 .المدنية والعسكرية في األراضي الفلسطينية

تشكيل لجنة بإشراف األمين العام، وبالتنسيق مع مندوبية دولة فلـسطين مـن              -4
م لمتابعة أوضاع المعتقلين واألسـرى  متخصصين في القانون والسياسة واإلعال  

والمبعدين، وإعداد المعلومات والوثائق الالزمة إلثارة قـضيتهم علـى كافـة            
 .األصعدة الدولية، الرسمية والشعبية

مطالبة الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا بإعادة النظر في سياسـة تزويـد             -5
دامها ضد المدنيين واألهداف إسرائيل باألسلحة في ضوء قيام هذه األخيرة باستخ

 .المدنية الفلسطينية

منظمة العفـو   (تكثيف االتصاالت مع المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية          -6
إلعـداد تقـارير عـن االنتهاكـات        ) الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرها    

 .اإلسرائيلية وإرسال لجان تقصي الحقائق إلى األراضي الفلسطينية المحتلة

 بالتنسيق مع مندوبية دولـة فلـسطين        مانة العامة لجامعة الدول العربية    قيام األ  -7
بإصدار كتيبات باللغات المختلفة تتناول قضية األسرى والمعتقلين والمحتجزين         

 .وأشكال التعذيب التي يتعرضون لها في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية

 المندوبية الدائمـة لدولـة      قيام األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع        -8
فلسطين لتسجيل جرائم الحرب التي تقوم بها سلطات االحتالل جماعات وأفرادا           

 .لتقديمهم إلى المحاكم المختصة وفق القانون الدولي

 :القدس  - ب 
التأكيد على عدم شرعية محاولة نقل السفارة األمريكية إلى القدس، واعتبار إقدام  -1

القدس قبل التوصل إلى حل حول الوضع النهائي    أية دولة على نقل سفارتها إلى       
وتأكيد االلتزام بقرار مـؤتمر القمـة    . للمدينة انتهاكا للقوانين واألعراف الدولية    

العربي الحادي عشر الخاص بقطع جميع العالقات مع أية دولة تعترف بالقدس            
  .عاصمة إلسرائيل أو تنقل سفارتها إليها
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حاوالت إسرائيل تـسجيل بعـض األمـاكن        مواصلة الجهود العربية لمواجهة م     -2
األثرية في القدس الشرقية كأماكن دينية يهودية، وتكثيف هذه الجهود في إطـار             
اليونسكو والهيئات الدولية المعنية األخرى لحمايـة اآلثـار والمقدسـات فـي             

 .األراضي الفلسطينية من اعتداءات إسرائيل

لجاللة الملك محمـد الـسادس      اإلشادة بالجهود والمساعي التي يبذلها صاحب ا       -3
رئيس لجنة القدس من أجل المحافظة على الهوية الدينية المتميزة لمدينة القدس            

 .الشريف وبعمل جاللته الدؤوب لوقف المخططات اإلسرائيلية التي تستهدفها

 علـى   242التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس األمن رقم            -4
 أرضاً فلسطينية محتلة، والعمل على تطبيـق القـرارات         مدينة القدس باعتبارها  

 الـذي يؤكـد عـدم    252الدولية ذات الصلة، وبخاصة قرار مجلس األمن رقم   
 .شرعية اإلجراءات اإلسرائيلية لتهويد القدس وضمها

التأكيد على مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف كافة ممارساتها       -5
ن الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعدم شرعية قرارات المخالفة لقواعد القانو 

محكمة العدل اإلسرائيلية العليا بشأن هدم المنازل العربية في القدس أو إخالئها            
 .وتمليكها لجمعيات استيطانية يهودية

التحرك السياسي واإلعالمي نحو الرأي العام العالمي لمواجهة إجراءات فـصل            -6
عربي ومحـاوالت تمزيقهـا جغرافيـا واجتماعيـا         مدينة القدس عن محيطها ال    
 .وتحويلها إلى ثكنة عسكرية

 ألف دوالر أمريكـي إلقامـة معـرض فـي           50الموافقة على تخصيص مبلغ      -7
 للتأكيد على عروبة مدينة القدس      2003العاصمة األمريكية واشنطن خالل عام      

 .الشريف

 :الالجئون  -ج 

ألخالقية عن نشوء مشكلة الالجئين تأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية وا   -1
الفلسطينيين واستمرارها، والتمسك بضرورة حلها وفقًـا لقـرارات الـشرعية           

  .الدولية
ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق عليـه وفقًـا          -2

 .1948 لعام 194لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

ينيين في العودة ورفض محاوالت التوطين بكافـة        التمسك بحق الالجئين الفلسط    -3
أشكالها، ومقاومة أي ادعاءات إسرائيلية بوجود رابط بين التهجير القسري الذي           
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حول الفلسطينيين إلى الجئين وبين هجرة اليهود من الدول العربية باعتبارهـا            
 .ادعاءات كاذبة

ن الفلـسطينيين فـي     إدانة االعتداءات الهمجية اإلسرائيلية ضد مخيمات الالجئي       -4
الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصة ما حدث في مخيم جنين وما نجم عنها من              
تدمير آالف المنازل وتشريد سكانها، ودعوة الدول األعضاء والمجتمع الـدولي           

 .لتقديم العون الالزم إلعادة إسكان الالجئين الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم

 فريق تقصي الحقائق الذي شكله األمـين العـام          إدانة إسرائيل لرفضها استقبال    -5
 بشأن الجرائم اإلسرائيلية في 1405لألمم المتحدة تنفيذاً لقرار مجلس األمن رقم        

مخيم جنين والمدن الفلسطينية األخرى وكذلك لمنعها منظمات اإلغاثة الدوليـة           
ء من تقديم المساعدات لسكان المخيمات ومنعها أيضا شهود العيـان مـن اإلدال            

بشهاداتهم لمعدي تقرير األمين العام لألمم المتحدة، مما جعله ال يعكس بشكل كامل حقيقة              
 .ما ترتكبه إسرائيل من مجازر وجرائم بشعة في حق سكان مخيم ومدينة جنين

 :األونروا  -د 
التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة األونروا في تقديم خدماتها لالجئين              -1

ورة استمرار هذا الدور دون توقف أو تقليص إلى أن يتم حل   الفلسطينيين، وضر 
قضية الالجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم          

  .1948 لعام 194
مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الالزمة لمنشآت وكالة األونروا وأنشطتها           -2

 .داءات اإلسرائيلية المتكررةفي األراضي الفلسطينية المحتلة من االعت

مناشدة البنك اإلسالمي للتنمية، والمؤسسات العربية واإلسالمية المانحة، تقـديم           -3
الدعم المالي لبرامج األونروا الطارئة لمواجهة الظروف الصعبة في األراضـي         

 .الفلسطينية المحتلة

لألونروا الترحيب بموقف كل من السكرتير العام لألمم المتحدة والمفوض العام            -4
" اإلرهابية"في الرد على االدعاءات الخاصة بدعم األونروا لما يسمى بالمنظمات 

 .الفلسطينية في المخيمات وبيان زيف هذه االدعاءات وخلوها من أية مصداقية

 :االستيطان  -ه 
التأكيد على أن سياسة االستعمار االستيطاني اإلسرائيلية غير شرعية وتمثل عقبة أمام            

سلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على         تحقيق تسوية   
وقف التوسع االستيطاني في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتنفيذ القـرارات           

 الذي يؤكد عـدم شـرعية       465الدولية ذات الصلة، والسيما قرار مجلس األمن رقم         
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طة ميتشل الخاصة بوقف االسـتيطان      وكذلك المطالبة بتطبيق توصيات خ    . االستيطان
  .17/7/2002والتي أكدها بيان االجتماع الرباعي في نيويورك بتاريخ 

  :التنمية  - و 
دعوة الدول العربية التي لم تفي بعد بالتزاماتها طبقـاً لقـرارات القمـة إلـى                 -1

المسارعة في تسديد الحصص المتبقية للستة أشهر األولـى التـي تبـدأ فـي               
  .1/9/2002  وتنتهي في1/4/2002

في ظل استمرار العدوان اإلسرائيلي وفرض الحصار االقتصادي والعـسكري           -2
المتواصل والمدمر وكافة اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية الجائرة والتعسفية        
الموجهة ضد الشعب الفلسطيني، وعلى ضوء البند األول من قرار القمة للـدعم             

ية وصندوقي األقصى واالنتفاضة المقرر المالي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطين
في قمة بيروت والذي نص علي قابلية التجديد التلقائي واإللزامي لمدة ستة أشهر 
أخرى طالما استمر العدوان اإلسرائيلي ونظرا الحتياجـات الـسلطة الوطنيـة            

 ألف يعيلـون مليـون مـواطن        130الفلسطينية لسداد التزاماتها لدفع مرتبات      
 كافة الدول العربية مدعوة للوفاء بمـا قررتـه القمـة العربيـة              فلسطيني، فان 

 1/10/2002باستمرار تقديم مساهمات لفترة الستة أشهر القادمة والتي تبدأ في           
 .1/3/2003وتنتهي في 

التأكيد على قرار القمة العربية الخاص بتعزيز صندوقي األقصى واالنتفاضـة            -3
عض الـدول العربيـة مـشكورة     مليون دوالر إضافي حيث قامت ب    150بمبلغ  

بالمساهمة بحصصها وينتظر أن تساهم دول عربية أخرى في تقديم دعم لهذين            
 .الصندوقين، والتأكيد على استمرار الدعم الشعبي العربي لصمود الشعب الفلسطيني

الطلب إلى رئاسة القمة واألمين العام إجراء ما يرونه مناسـبا مـن اتـصاالت        -4
 . في هذا الشأن2002ذ قرار قمة بيروت ومشاورات لمتابعة تنفي

التأكيد على أهمية استمرار األمانة العامة في بذل الجهود لحشد الدعم الرسـمي              -5
والشعبي العربي عبر الحملة القومية للتبرع التي أطلقتها لدعم صمود الـشعب            

 .الفلسطيني ومؤسساته الوطنية

ن الخسائر واألضـرار    حث األمم المتحدة على إلزام إسرائيل بدفع تعويضات ع         -6
التي ألحقتها باالقتصاد الفلسطيني ودفع أموال السلطة الفلسطينية التي تحتجزها          

 .من عائدات الجمارك والضرائب

 
 )5/9/2002 - 3ج / 118ع .د/ 6211ق (
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 قرار الكونجرس األمريكي بشأن القدس
  

األمانـة العامـة     مقـر    في المنعقد   الوزاريإن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى        
  ،10/11/2002بدورته غير العادية بتاريخ 

بعد أن أستمع إلى العرض الذي قدمه رئيس وفد دولة فلسطين بشأن قـرار الكـونجرس                 - 
  األمريكي حول مدينة القدس،

  يقــرر
 التأكيد على أن القدس جزء ال يتجزأ من األراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عـام               -1

نسحاب منهـا وفقـاً لقـرارات الـشرعية الدوليـة والسـيما              والتي يجب اال   1967
242)1967(   ،338)1973(   ،252)1968(   ،267)1969(   ،271)1969( ،
، وكذلك القرارات الخاصة )1980(478، )1980(476، )1980(465، )1971(298

  .بالقدس والتي تدعو إلى إلغاء جميع اإلجراءات اإلسرائيلية واعتبارها باطلة والغية
لمطلق لقرار الكونجرس األمريكي الذي يعتبر خروجاً عـن أحكـام القـانون             الرفض ا  -2

 .الدولي والشرعية الدولية وانتهاكاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة
تأييد قرار الرئيس ياسر عرفات باعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، والتأكيد    -3

 وقيادته الوطنية فـي مواجهـة       على الموقف العربي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني      
 .المخططات اإلسرائيلية لتهويد القدس

الطلب إلى اإلدارة األمريكية اتخاذ الخطوات الالزمة التي تكفل عدم االلتـزام بـالفقرة               -4
 من مشروع قـانون ميزانيـة وزارة   214الخاصة بوضع القدس كما وردت في الفقرة     

إلى حل عادل لقـضية القـدس يكفـل         الخارجية األمريكية، واستمرار الجهود للتوصل      
 .الحقوق العربية المشروعة فيها

تفعيل قرارات مؤتمرات القمة العربية، والتي أكدت بطالن كافة اإلجراءات التي اتخذتها  -5
وتتخذها إسرائيل لتغيير معالم القدس، والتي طالبت فيها دول العالم بعدم نقل سـفارتها              

 .ول التي تقوم بذلكإلى القدس وقطع جميع العالقات مع الد
دعوة االتحاد البرلماني العربي والبرلمانات العربية إلى القيام باتخـاذ مـا يلـزم مـن            -6

 .إجراءات حيال هذا القرار الخطير
 .تأييد الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة القدس لمواجهة تبعات هذا القرار -7
ية فلسطين موضـع    دعوة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته لوضع قراراته بشأن قض          -8

التنفيذ وفي مقدمتها تلك القرارات المتعلقة بالقدس، ومطالبة األمين العام لألمم المتحـدة             
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أن يوجه رسالة واضحة إلى الواليات المتحدة األمريكية يبين فيها أن قرار الكونجرس              
األمريكي الخاص بموضوع القدس مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدوليـة والتـي            

 .واليات المتحدة األمريكية قد صادقت عليهاكانت ال
مناشدة الفاتيكان رفض اإلجراءات اإلسرائيلية لتهويد القدس، والعمل على حماية المدينة            -9

 .المقدسة من مخاطر اإلجراءات اإلسرائيلية
 

  )10/11/2002 -  2ج / ع.غ.د/ 6259ق (
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 قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  

  متابعة تطورات
  )دس، االستيطان، الجدار، االنتفاضة، الالجئون، األونروا، التنميةالق(

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :اطالعهبعد  -

 على مذكرة األمانة العامة، �
  وعلى التقرير التمهيدي لألمين العام ونشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

، وقمـة شـرم الـشيخ       )2002(ر قرارات القمم العربية، وبخاصة قمة بيروت        وإذ يستنك  - 
 ،)2006(، وقمة السودان )2005(، وقمة الجزائر )2004(، وقمة تونس )2003(

  ،4/3/2006بتاريخ ) 125(ع . د6608وإذ يؤكد على قراره رقم  - 
، وإصـراره   وإذ يعبر عن تقديره واعتزازه بالشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية المنتخبـة           - 

على نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المـستقلة              
 وعاصمتها القدس الشريف، وصموده في وجه الحصار الظالم،

وبعد أن أصبحت االنتفاضة تعبر عن مخزون نضالي وطني يؤكد حق الشعب الفلسطيني              - 
 في تقرير مصيره بنفسه،

مة اإلسرائيلية في عدوانها الوحشي ضـد الـشعب الفلـسطيني           وفي ظل استمرار الحكو    - 
واالستمرار في بناء جدار الفصل العنصري خاصة في مدينة القدس، وتكثيف االستيطان            

 واتخاذ اإلجراءات أحادية الجانب الهادفة لرسم الحدود النهائية إلسرائيل،

مسجد األقصى والتي تهـدد     وإذ يتابع بقلق شديد الحفريات التي تقوم بها إسرائيل أسفل ال           - 
بانهيار أساساته وتدميره تمهيدا إلقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، واإلجراءات األخرى           

 الهادفة لتهويد المدينة المقدسة،
  يقــرر

  :القدس  :أوال
التأكيد على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي الفلـسطينية             -1

، وعاصمتها القدس الـشرقية، ورفـض جميـع اإلجـراءات           1967التي احتلت عام    
اإلسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وخلق حقائق جديدة على            
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األرض الستباق مفاوضات الوضع النهائي مما يحول دون إقامة دولة فلسطينية قابلـة             
 .للحياة ومتصلة

 سبل مواجهـة التطـورات الخطيـرة        دعوة لجنة القدس إلى عقد اجتماع عاجل لبحث        -2
الخاصة باستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس واستمرار مخططات تهويد     

 ).حوض القدس(المدينة تنفيذا للمشروع الصهيوني بإقامة 

إدانة اإلجراءات والحفريات اإلسرائيلية أسفل المسجد األقصى والتـي تهـدد بانهيـاره       -3
التوقف فورا عن كل هذه اإلجراءات وتنفيذ التزاماتها    ) اللدولة االحت (ومطالبة إسرائيل   

طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في           
 .القدس الشرقية، ودعوة منظمة اليونسكو لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن

ـ    –مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة األمم المتحدة        -4  باتخـاذ   –س األمـن     خاصـة مجل
اإلجراءات الالزمة إلرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة            

 ألف فلسطيني عن أراضيهم ومنـازلهم ومؤسـساتهم         100القدس الذي يعزل أكثر من      
الصحية والتعليمية وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار، وذلك تنفيذا للـرأي االستـشاري               

، وقرار الجمعية العامـة لألمـم       9/7/2004العدل الدولية بتاريخ    الصادر عن محكمة    
 .20/7/2004بتاريخ ) 15/10(المتحدة رقم 

إدانة القيود التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسرائيلية على المـواطنين الفلـسطينيين             -5
للوصول إلى األماكن الدينية المقدسة المسيحية واإلسالمية، ودعوة المجتمع الدولي إلى           

مارسة الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لرفع هذه القيود واحتـرام حريـة ممارسـة        م
 .الشعب الفلسطيني لشعائره الدينية

دعوة الدول والمنظمات العربية واإلسالمية إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنـوي             -6
ظ لسكان القدس وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفـا          

على ممتلكاتهم والتصدي ألي محاوالت لسلطات االحـتالل وللمـستوطنين لالسـتيالء         
عليها، ودعوة لجنة القدس للقيام بدور فاعل في هذا المجال، واإلشـادة بقـرار القمـة                

 .اإلسالمية االستثنائية الثالثة القاضي بإنشاء جامعة األقصى في مدينة القدس

مثلة في منع سكان مدينة القدس والضفة الغربيـة مـن           إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المت    -7
حرية التنقل إال بعد الحصول على تصاريح مسبقة، والمرور عبر حواجز، وذلك بهدف             
عزل مدينة القدس وسكانها عن محيطها الفلسطيني، وخصوصا بعد استكمال بناء جدار            

 .الفصل العنصري حول القدس
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المنظمات الدولية األخرى في االلتزام بقـرارات       التأكيد على أهمية استمرار األونروا و      -8
الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك اإلبقاء على مراكزها وإداراتها ومكاتبها            

 .الرئيسية في القدس المحتلة، وعدم نقلها إلى خارجها

إدانة محاوالت إسرائيل الرامية إلى إقامة خط ترام بين المستوطنات اإلسرائيلية ومدينة             -9
لقدس، لما يمثله ذلك من دعم للمستوطنات غير الشرعية وتمهيد لالستيالء على مدينة             ا

القدس العربية، ودعوة الدول والمنظمات الدولية للعمل علـى وقـف هـذا المـشروع               
واالمتناع عن اإلسهام في تنفيذه بما في ذلك الشركات المساهمة في تنفيـذه لمخالفتـه               

 .لقرارات الشرعية الدولية

وسائل اإلعالم العربية لتخصيص أسبوع لدعم القدس ومواطنيها وتوضـيح مـا            دعوة   - 10
تتعرض له المدينة المقدسة من أخطار التهويد وتغيير طابعها التاريخي والسكاني ودعوة 

 .اللجنة الدائمة لإلعالم العربي لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم القدس

عربية بالتنسيق مع األمانة العامة لمنظمـة المـؤتمر         قيام األمانة العامة لجامعة الدول ال      - 11
 .اإلسالمي بإصدار طابع بريدي يخصص ريعه لدعم صمود مدينة القدس وأهلها

إدانة الحفريات اإلسرائيلية تحت المسجد األقصى المبارك التي تهدد بانهيـاره، وكـذا              - 12
 .محاوالت إسرائيل السيطرة على شؤون إدارة األوقاف اإلسالمية

ة الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية التصدي للمخططات إسرائيل الهادفـة           مطالب - 13
تضم ) أقدم مقبرة إسالمية  (إلى بناء متحف على األرض المصادرة من مقبرة مأمن اهللا           

قبور آالف من الشخصيات التاريخية، والسعي لدى منظمة اليونسكو الدولية إليقاف هذا            
التراث اإلنساني اإلسالمي في مدينة القدس، وكذا التصدي        االنتهاك الخطير ألحد معالم     

للمشروع الصهيوني الرامي إلى رفع أبنية كنيس يهودي في البلدة القديمة لتغطي علـى             
 .المعالم اإلسالمية والمسيحية، ومواصلة مخططها لتهويد القدس

رية القتحام  إدانة المحاوالت المستمرة التي تقوم بها منظمات يهودية إلعداد حمالت شه           - 14
المسجد األقصى بدعوى بناء الهيكل المزعوم، ودعم جهود المواطنين المقدسـيين فـي             
مواجهة هذه االعتداءات ودعوة المنظمات الدولية ذات العالقة للتضامن معهم في هـذا             

 .المجال

دعوة المجتمع الدولي وبخاصة مجلس األمن الدولي المسؤول عن حفظ األمن والـسالم           - 15
منظمة اليونسكو الدولية لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد األقـصى           الدوليين، و 

وحمايته من التهديدات اإلسرائيلية، وحماية كافـة المقدسـات واألوقـاف اإلسـالمية             
والمسيحية، ووقف االعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في           

 .المدينة واألراضي الفلسطينية كافة
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جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي لتفعيل التعاون بينهما وتطـويره           دعوة   - 16
بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية اإلسالمية لمدينة القدس والحفـاظ             

 .على مقدساتها وصيانة آثارها الدينية والتاريخية

نقل سفارتيهما من القدس    الترحيب بالقرار الذي اتخذته كل من كوستاريكا والسلفادور ب         - 17
 .إلى تل أبيب، ودعوة الدول العربية إلعادة فتح سفاراتها في هذين البلدين

 

 :االستيطان  :ثانيا
التأكيد على عدم شرعية المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة والتي          -1

ف الرابعة، والتأكيد على تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة واتفاقية جني  
ضرورة التصدي لمحاوالت الحكومة اإلسرائيلية لتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلـق           

  .وقائع جديدة على األرض
رفض أي محاولة من أي طرف أو جهة باعتبار المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي              -2

قانون الدولي والشرعية   الفلسطينية المحتلة تمثل أمراً واقعاً في انتهاك صريح وواضح لل         
 .الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

إدانة الوجود االستيطاني اإلسرائيلي في الجوالن العربي السوري المحتل، وإدانة تكثيف            -3
 .االستيطان فيه والتأكيد على عروبة هذه األرض كجزء ال يتجزأ من األراضي السورية

ف النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في األراضـي       مطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوق      -4
الفلسطينية المحتلة والجوالن العربي السوري المحتل وتنفيـذ القـرارات الدوليـة ذات             

 1981 لعـام  497 ورقـم  1980 لعـام  465الصلة السيما قراري مجلس األمن رقم     
 .اللذين يؤكدان على عدم شرعية االستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة

دعوة االتحاد األوروبي ودول العالم مواصلة الـضغط علـى إسـرائيل لوقـف بنـاء           -5
المستعمرات االستيطانية وتفكيك القائم منها واتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجـات        
المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية من االستفادة من أي تسهيالت وإعفاءات جمركيـة           

 .في األسواق األوروبية

لسياسات اإلسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف          رفض ا  -6
الرابعة، وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على الـسالم            
واالستقرار في المنطقة وعلى عالقتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز            

 .إلسرائيلية في هذا الخصوصمدى صلف وعدوانية المواقف ا

إدانة الممارسات اإلسرائيلية في استخدام األراضي الفلسطينية المحتلة للـتخلص مـن             -7
نفاياتها الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن اسـتخدام سـكان المـستوطنات             
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اإلسرائيلية، لما يتركه ذلك من تأثيرات صحية وبيئية سـلبية علـى المـواطنين فـي                
ضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفـات            األرا

 .والعمل على تالفي آثارها الخطيرة على الشعب الفلسطيني

التحذير من خطورة تسارع النشاط االستيطاني في مدينة القدس الشرقية ومحيطها بهدف  -8
ية، مما سيجعل المدينة عـام      فصل المدينة وبشكل نهائي عن باقي أراضي الضفة الغرب        

 في قلب إسرائيل ومحاطة بمدن استيطانية، األمر الذي سيجعل التفاوض بشأنها            2008
 .أمراً مستحيالً

  :جدار الفصل العنصري  :ثالثاً
مناشدة جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية االستجابة الفورية لما طالبت به      -1

م االعتراف بالوضع الناشئ عـن إقامـة هـذا الجـدار            محكمة العدل الدولية بشأن عد    
واالمتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عـن               

  .األضرار الناتجة عنه
التأكيد على أهمية إشراك المنظمات غير الحكومية العربية واإلسالمية والدولية في حشد  -2

 الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العـدل الدوليـة          التأييد الالزم لتنفيذ ما ورد في     
وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه            

 .وإزالته

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي ألي عملية تهجير إسرائيلية جديدة             -3
القاسية التي يعاني منها الالجئـون      ألبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية       

وغير الالجئين في األراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة الممارسات اإلسرائيلية، ونتيجة          
إقامة جدار الفصل العنصري، ودعوة وكالة الغوث الدولية إلى االستمرار في التعريف            

صـول إلـى    بأخطار إقامة هذا الجدار على الالجئين الفلسطينيين، وحرمانهم مـن الو          
 .منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية واالجتماعية

التحذير من خطورة اإلسراع في استكمال بناء جدار الفصل العنصري حـول القـدس               -4
ـ  وتأثيراته السلبية علـى أوضـاع الـسكان الفلـسطينيين          ) غالف القدس (والمسمى ب

زقهم وأمـاكن عملهـم     المقدسيين القاطنين خارج الجدار، وذلك بعزلهم عن مصادر ر        
 .وحرمانهم من حقهم في المواطنة داخل مدينة القدس

التأكيد على دعوة األمانة العامة والدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمـع               -5
 وقرار الجمعيـة    9/7/2004الدولي لتنفيذ الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في         

ار الفـصل العنـصري الـصادر فـي         العامة لألمم المتحدة حول عدم شـرعية جـد        
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، وقيام األمين العام لألمم المتحدة بإعداد سجل األضرار المترتبـة عـن             20/7/2004
 .الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة

  :االنتفاضة  :رابعاً
 وتقدير إلى الشعب الفلسطيني ونضاله وتـضحياته وإلـى قيادتـه            اعتزازتوجيه تحية    -1

لى رأسها الرئيس محمود عباس لصمودهم في وجه الممارسـات          الشرعية المنتخبة وع  
الوحشية التي تقوم بها إسرائيل، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لسحب            
قواتها من األراضي العربية المحتلة في فلسطين والجوالن إلى خطـوط الرابـع مـن               

مة الدولـة الفلـسطينية     ، واألراضي المحتلة في الجنوب اللبناني، وإقا      1967حزيران  
المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة الالجئين الفلسطينيين، طبقا لما  
نصت عليه قرارات الشرعية الدولية التي قامت على أساسها عمليـة الـسالم، وفـي               

 . ومبادرة السالم العربية1948 لعام 194مقدمتها القرار 

ط على إسرائيل لوقف االعتداءات العسكرية في األراضي  مطالبة المجتمع الدولي بالضغ    -2
الفلسطينية المحتلة التي تتعرض إلى قصف جوي وبحري ومدفعي متواصل وتوغالت           
عسكرية واغتيال للقيادات الفلسطينية، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري مـن            

ر من مجلس األمن    قتل وتدمير، وخاصة بعد قيام الواليات المتحدة بإجهاض صدور قرا         
يطلب الوقف الفوري لهذه االعتداءات، وبعد معارضة الدول األوروبية األعضاء فـي            

الدولة الوديعـة التفاقيـات     (مجلس حقوق اإلنسان، وامتناع حكومة االتحاد السويسري        
عن التصويت لصالح القرار الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان حول االنتهاكات   ) جنيف

 اإلنسان الفلسطيني األمر الذي رأت فيه إسـرائيل ضـوءا أخـضر             اإلسرائيلية لحقوق 
 .لالستمرار في اعتداءاتها الوحشية

التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء األزمة اإلنسانية واالقتصادية التي يعاني منها الشعب             -3
الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل، ونتيجة 

دات الدولية عن السلطة الفلسطينية، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمـات          لقطع المساع 
الدولية لممارسة الضغط من أجل سرعة وصول المساعدات اإلنسانية من غـذاء ودواء           

 .إلى األراضي الفلسطينية المحتلة لمنع كارثة إنسانية وشيكة تهدد بتفجر األوضاع

مع المجتمع الدولي والمنظمـات والمجـالس       دعوة األمانة العامة إلى استمرار التنسيق        -4
العربية المتخصصة الحكومية وغير الحكومية لتركيز الجهود على معالجة األوضـاع           
المعيشية المتدهورة في األراضي الفلسطينية جراء الممارسات واإلجـراءات القمعيـة           

 الصحة  اإلسرائيلية وإجراءات اإلغالق والحصار وتأثيراتها السلبية، خاصة في مجاالت        
 .والتعليم والطفولة واإلغاثة
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مطالبة االتحاد األوروبي والواليات المتحدة العمل على إنهاء الحصار اإلسرائيلي لقطاع  -5
 15غزة وضمان حرية العبور في معبر رفح طبقا لالتفاق الذي تم التوصل إليـه فـي         

قطاع غزة  ، وخاصة أن المعبر هو المتنفس الوحيد ألهالي         2005تشرين ثاني   / نوفمبر
في ظل االحتالل، والعمل على تنفيذ الشروط الدولية التـي صـاحبت تنفيـذ الخطـة                
اإلسرائيلية لفك االرتباط عن قطاع غزة، بعد أن تحول القطاع بالفعل إلى سجن كبير،               
وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ وعودها فيما يتعلق بفتح المعابر، وبناء الميناء، وإعادة بناء             

 . ممر آمن بين القطاع والضفة الغربيةالمطار، وإنشاء

دعوة الحكومة السويسرية السعي الستئناف عقد مـؤتمر جنيـف لألطـراف الـسامية              -6
المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في األراضي           

يلية التفاقيات الفلسطينية المحتلة خاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات الجوية اإلسرائ      
جنيف وقواعد القانون الدولي اإلنساني وقصفها للمستشفيات وعربات اإلسعاف والطواقم 

 .الطبية

دعوة األمانة العامة ومجالس السفراء العرب وأجهزة اإلعالم العربية إلى التحذير مـن              -7
 خطورة األوضاع المأساوية التي يعيشها المختطفون والمعتقلون واألسرى الفلسطينيون        

والعرب في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافـة             
الشرائع والمواثيق الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي وخاصـة المنظمـات اإلنـسانية             
والحقوقية الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل لإلفراج عـنهم، وكـشف األوضـاع             

 . المعتقلين واألسرى من األطفال والنساءالالإنسانية التي يتعرضون لها وبخاصة

دعوة األمانة العامة لمتابعة مؤشرات التصويت علـى القـرارات المتعلقـة بالقـضية               -8
اإلسرائيلي في األمم المتحدة وكافـة الهيئـات الدوليـة،          / الفلسطينية والصراع العربي  

 العربيـة   واالتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظـر            
 .ومحاولة تغيير مواقفها

  :الالجئون  :خامساً
تأكيد التمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاوالت التـوطين بكافـة              -1

أشكاله، والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة وضرورة التـصدي            
لى مواصـلة وتكثيـف     لما يشاع خالف ذلك، ودعوة األمانة العامة والدول األعضاء إ         

جهودها على الساحة الدولية، وفي األمم المتحدة، لتأكيد هـذا الحـق وفقـاً لقـرارات                
، ووفقاً لمبادرة السالم )1948 (194الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم       

العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية واألخالقية عن نشوء واسـتمرار           
  .ة الالجئين الفلسطينيينمشكل
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مواصلة إدانة المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشي لمخيمات الالجئين في  -2
الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعوة كافة الدول والمجموعات والمنظمات العالمية للتدخل 

 .الفوري، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة اإلنسانية في هذه المناطق

التأكيد على ضرورة توفير الحماية وسبل العيش الكريم لالجئين الفلسطينيين في العراق             -3
 .ودعوة األمانة العامة القيام باالتصاالت الالزمة بهذا الشأن

 :األونروا  :سادساً
قرار الجمعية العامـة رقـم   (التأكيد على التفويض الممنوح لألونروا وفق قرار إنشائها        -1

المساس بواليتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها         وعدم  ) 1949 لعام   302
إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى األونروا ومرجعيتها القانونيـة األمـم المتحـدة               

 تؤدي إلى إقحام المفوضية السامية لشؤون       أنورفض أي محاوالت أو مقترحات يمكن       
 األونروا وكذا التأكيـد علـى   الالجئين أو غيرها من المنظمات والهيئات في مهام عمل   

ضرورة استمرار األونروا بتحمل مسؤولياتها في تقـديم الخـدمات لالجئـين داخـل              
المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يتم حل قضية الالجئين الفلـسطينيين    
حال عادال وشامال وفق ما نصت عليه مبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية             

  .194 العالقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة ذات
التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي الالزم لبرامج ونشاطات وكالة الغـوث              -2

الدولية االعتيادية والطارئة، ودعوة األمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء           
ع الدول المانحة كافة، لحثها على      العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات االتصال المختلفة م       

الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيـام بمهامهـا              
كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساساً ضـمن مـسؤولية              

 .األونروا

الـدعم الـالزم لألونـروا      اإلشادة بمجهودات األمين العام للجامعة في السعي لتـوفير           -3
 .ومساندتها في أداء خدماتها لالجئين الفلسطينيين

مطالبة الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها تجاه موازنة األونروا ومطالبتها بدعم برنـامج             -4
 .الطوارئ الذي ال زالت الحاجة له ماسة نتيجة االعتداءات اإلسرائيلية وآثارها

ابة لمتطلبات خطة األونروا متوسـطة المـدى حتـى          دعوة الدول المانحة إلى االستج     -5
يونيو / تستطيع الوكالة تنفيذ توصيات مؤتمر األونروا في جنيف الذي انعقد في حزيران       

يتعـارض مـع      بما يوفر احتياجات الالجئين الفلسطينيين ومخيماتهم وبمـا ال         2004
 .األنظمة والقوانين المعمول بها في الدول العربية المضيفة
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الممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية التي تعرقل إيصال الخدمات والمساعدات التي         إدانة   -6
تقدمها األونروا لالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة المجتمـع    
الدولي للضغط على إسرائيل لرفع هذه القيود لتتمكن الوكالة من ممارسة أعمالها وكـذا       

 .لطواقمها العاملة في تقديم هذه الخدماتتوفير الحماية الالزمة 

تحميل سلطات االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية األعباء اإلضافية التي تتكبدها األونـروا            -7
نتيجة إجراءات اإلغالق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها 

 .بالتعويض عن هذه الخسائر

ي وسعيها المتواصل لحث الدول األعضاء فيها       الترحيب بجهود منظمة المؤتمر اإلسالم     -8
 .على دعم األونروا

الترحيب بمساهمات الدول العربية في دعم موازنة األونروا ودعوتها والهيئات الرسمية            -9
 .وغير الحكومية إلى مواصلة دعم برامج األونروا االعتيادية والطارئة

ة والمتميزة في أدائها طوال مدة      تقديم الشكر إلى الجمهورية اللبنانية على جهودها البناء        - 10
 .رئاستها للجنة االستشارية لألونروا

دعوة األونروا التنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق              - 11
 .مع سياسات هذه الدول

  :التنمية  :سابعاً
ـ           -1 ساعدات دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه واستئناف تقديم الم

للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسية على الجانب            
  .الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات

توجيه الشكر للدول العربية التي قامت بدعم االقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمـام              -2
ن الرسوم الجمركية التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفاء سلعه ومنتجاته م      

والضرائب ذات األثر المماثل، ودعوة باقي الدول العربية لاللتـزام بتنفيـذ القـرارات             
العربية الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الدول التي تقوم باإلعفاء الجزئي للسلع والمنتجات            

ت المستوردة من األراضي الفلسطينية، إلى اإلعفاء الكامل لها وعدم إخضاع تلك المنتجا
إلى أي استثناءات من اإلعفاءات الممنوحة، واعتماد شهادة المنـشأ الفلـسطينية، بمـا              
يضمن االنسياب الميسر للسلع والمنتجات الفلسطينية لألسواق العربية ويـدعم صـمود            

 .االقتصاد الفلسطيني في مواجهة سياسات العزل واإلغالق والحصار اإلسرائيلية

ولي على إسرائيل لاللتزام بكـل بنـود اتفاقيـة          التأكيد على ضرورة ممارسة ضغط د      -3
، لضمان حريـة   2005تشرين ثاني   / المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني في نوفمبر      
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حركة األفراد والبضائع في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبـين محيطهـا             
 .العربي، وإعادة فتح مطار غزة وبناء الميناء

 للشعوب العربية التي شكل دعمها وتضامنها وتكافلها عوناً بـالغ           توجيه الشكر والتقدير   -4
األهمية للشعب الفلسطيني وأسهم في توفير االحتياجات األساسية لكثيـر مـن األسـر              
الفلسطينية ومكنها من الصمود في وجه العدوان التدميري والحصار اإلسرائيلي، ودعوة        

األفراد إلى االستمرار فـي مواصـلة       المؤسسات الشعبية العربية والجمعيات الخيرية و     
وتكثيف هذا الدعم وتعظيم مردوده من خالل انتظام تدفق وتنسيق قنواته وتخطيط أوجه             

 .استخدامه

مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات المستحقة للـشعب الفلـسطيني             -5
متصل للعام الـسادس    وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي ال        

 .على التوالي

 
  )6/9/2006 - 2ج / 126ع .د/ 6669ق (



-137- 

  : اإلسرائيلي-قضية فلسطين والصراع العربي 
  

 

  متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية
  والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :هبعد اطالع - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
  ،8/9/2016على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 يؤكد على جميع قراراته السابقة بخصوص متابعـة التطـورات الـسياسية للقـضية               إذ - 
  ،8/9/2016 بتاريخ )146(ع . د- 8050 رقم هالفلسطينية، وآخرها قرار

…<†{{{{ÏŁè< <

التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة              -1
وإعادة التأكيد على حق دولـة      . مة دولة فلسطين  العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاص    

، بما فيها القـدس  1967فلسطين بالسيادة على كافة األرض الفلسطينية التي احتلت عام   
  .الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوار

 لتحقيقه هو   التأكيد على أن السالم العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق           -2
، 1967إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لكامل األراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام           

وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير             
المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطالق سراح جميع األسرى من            

تالل، وحل قضية الالجئين الفلسطينيين، اسـتناداً إلـى القـانون الـدولي،             سجون االح 
وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك وااللتزام بمبادرة          

  .2002عام في السالم العربية كما طُرحت 
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العـرب  من التمادي فـي اسـتفزاز مـشاعر         ) القوة القائمة باالحتالل  (تحذير إسرائيل    -3
والمسلمين حول العالم، من خالل التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونيـة            
التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد األقصى المبارك، ويعتبر المجلس أن أي قـوانين              
ترمي إلى إقرار مثل هذه األعمال الغية وباطلة؛ ويحذر من أن هذه المخططات مـن               

) القوة القائمـة بـاالحتالل    (ينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل      شأنها أن تشعل صراعاً د    
  .المسؤولية الكاملة عنه

التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، وإدانة كافة الجـرائم التـي ترتكبهـا حكومـة                -4
االحتالل اإلسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الـدولي، وخاصـة            

المسؤولية المباشـرة عـن     ) القوة القائمة باالحتالل  (ئيل  مجلس األمن، إلى تحميل إسرا    
جرائم وإرهاب حكومة االحتالل والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلـسطيني األعـزل            
وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنـسان           

  .ى المحكمة الجنائية الدوليةعلى األرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إل
بموجـب  ) 26(ع  .الدعوة إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها قمة شرم الـشيخ د            -5

، بشأن إجراء ما يلزم من اتصاالت ومـشاورات         29/3/2015 بتاريخ   615القرار رقم   
لحشد الدعم الدولي إلعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس األمن يؤكـد االلتـزام        

ادئ ومرجعيات مبادرة السالم العربية وحل الدولتين، ويضع جدوالً زمنيـاً           بأسس ومب 
إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة دولية            
تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول األعضاء فـي مجلـس              

  .الدوليةاألمن والمجموعات اإلقليمية و
 لعام  2334مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد اآللية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم             -6

، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، على أن االستيطان اإلسرائيلي يـشكل             )2016(
القوة القائمـة  (انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السالم، وطالب إسرائيل        

بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االستيطانية وفي األرض الفلسطينية         ) باالحتالل
المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي              

، بما في ذلك ما يتعلـق بالقـدس،         1967 حزيران/ يونيو الرابع من    دتغييرات في حدو  
  .رفان من خالل المفاوضاتسوى التغييرات التي يتفق عليها الط

، والذي ندد   6/1/2017الرفض المطلق للقرار الذي اتخذه مجلس النواب األمريكي في           -7
، واإلعراب عن القلق الشديد إزاء مثل هذا النهج الذي تتبعه           2334بقرار مجلس األمن    

المؤسسات التشريعية األمريكية، والذي يقوض القانون الـدولي ويتنـاقض مـع دور             
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ت الواليات المتحدة كعضو دائم فـي مجلـس األمـن، وينحـاز لالحـتالل               ومسؤوليا
  .اإلسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

 بحضور عربي ودولي كبيـر،      15/1/2017الترحيب بانعقاد مؤتمر باريس للسالم في        -8
صادر عنه نحو إنهـاء     والمطالبة بإيجاد آلية دولية فعالة لمتابعة وتنفيذ عناصر البيان ال         

. االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين، وتحقيق حل الدولتين، ضمن إطار زمنـي محـدد     
ودعوة الدول الراعية والحاضرة للمؤتمر والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، السـيما             
جمهورية فرنسا صاحبة المبادرة، إلى االعتراف بدولة فلسطين كمساهمة فعالـة منهـا             

  .لدولتينلتحقيق حل ا
، ومبادئ  )1980( لعام   478 و 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن         -9

 وباطل، القانون الدولي، التي تعتبر القانون اإلسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، الغٍ
ودعوة الـدول   . وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها           

، واألمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعـة، بالعمـل علـى            األعضاء
متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس األمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي             

  .له بفاعلية
مطالبة مجلس األمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ         - 10

 1987لعـام   ) 605( والقـرار  1994لعـام   ) 904(سيما القرار   قراراته ذات الصلة ال   
القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلـسطينية وضـرورة تـوفير             

ودعوة األطراف السامية المتعاقدة    . الحماية الدولية باألراضي الفلسطينية بما فيها القدس      
 احترام وإنفاذ االتفاقيـة فـي أرض        في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة      

دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خالل وقف االنتهاكات اإلسـرائيلية             
  .للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

التأكيد على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدوليـة،             - 11
  . أصيل لهابصفة ذلك حق

كدولـة  ) االحتاللالقائمة ب قوة  ال(التأكيد مجدداً على الرفض القاطع لالعتراف بإسرائيل         - 12
  .يهودية

رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة لألرض الفلسطينية،              - 13
والتأكيد على مواجهة المخططات اإلسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي             

  .ولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططاتأرض د
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استمرار تكليف األمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع األمين العـام              - 14
لمنظمة التعاون اإلسالمي في مختلف المواضيع واإلجراءات التـي تخـص القـضية             

  .ة في هذا الشأنالفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية واإلسالمي
استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة            - 15

قـوة  ال(النظر في كل العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية الفلسطينية مع إسـرائيل            
ون ، بما يضمن إجبارها على احترام االتفاقيات الموقعة، واحترام القان         )االحتاللالقائمة ب 

  .الدولي وقرارات الشرعية الدولية
التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عبـاس،             - 16

وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنيـة،            
 الوطنيـة   والتأكيد على االلتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني، والتأكيـد علـى أن الوحـدة            

الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الـشرعي والوحيـد للـشعب             
وحث كافة  . الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية        

  .الفصائل الفلسطينية على الذهاب إلى انتخابات عامة وفق االتفاقات المعقودة بينها
ومة اإلسرائيلية الهادفـة إلـى تطبيـق القـانون اإلسـرائيلي علـى              إدانة سياسة الحك   - 17

المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلـسطين المحتلـة،            
ـ    ، مما يعني تشريع البنـاء االسـتيطاني والـضم          "قانون التسوية "وخاصة ما يسمى ب

، والذي يؤدي إلى    ية المحتلة  من أراضي الضفة الغرب    )ج(والتوسع في المنطقة المسماة     
  .تدمير حل الدولتين

 في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم فـي وجـه          1948دعم صمود فلسطينيي الداخل عام       - 18
االحـتالل  السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة، التي تقودها حكومـة          

عام، باعتباره  كانون ثاني من كل     /  يناير 30اإلسرائيلي ضدهم، والدعوة إلى إحياء يوم       
  .1948يوماً عالمياً للتضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عام 

الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المـشترك علـى مـستوى الحكومـات               - 19
والبرلمانات واالتحادات لتوسيع االعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم           

  .تعترف بها بعد للقيام بذلك
 قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع            تشكيل لجنة  - 20

قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقـوق الـشعب الفلـسطيني             
وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخيـة التـي لحقـت بالـشعب              

  .، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن1917عام " وعد بلفور"الفلسطيني، بما فيها 
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استمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق اإلنـسان بجنيـف، والمجموعـة              - 21
العربية في اليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات اإلقليمية المختلفـة للتـصويت            

ارات لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقـر           
  .الصادرة عنها

  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة - 22
متابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل مسؤولياته في حفظ األمن والسلم الدوليين،           �

  .وإنهاء االحتالل، ولوقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير الشرعية
اإلسرائيلي غير القانوني في  بشأن االستيطان 2334متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن     �

  .دولة فلسطين
حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة            �

التحركات األخرى التي تسعى إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي الفلـسطينية           
  .المحتلة وكافة األراضي العربية المحتلة

  .طين العضوية الكاملة في األمم المتحدةمتابعة قبول طلب دولة فلس �
مطالبة األمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأمالك الالجئـين فـي ارض فلـسطين               �

التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجالت األراضي لضمان حل عادل            
  ).3-د (194لمحنة الالجئين وفقاً للقرار 

ولياتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق آلية      مطالبة األمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤ      �
مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأمالك الالجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 

  . وباطلة وغير قانونيةالغية، باعتبارها 1948
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8109رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي-قضية فلسطين والصراع العربي 
  

 

   واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلةالتطورات

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

ت وااللتزامات  وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارا          �
  ،8/9/2016على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

إذ يؤكد على جميع قراراته السابقة بخصوص مدينة القدس المحتلة، وآخرها قراره رقم             و - 
  ،8/9/2016 بتاريخ )146(ع . د- 8051

…<†{{{{ÏŁè< <

 :أوالً

هي عاصمة دولـة فلـسطين، ورفـض أي محاولـة           التأكيد مجدداً أن القدس الشرقية       -1
  .لالنتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف

اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط اإلسرائيلية غير القانونية التي            -2
 هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها شويهوت المدينة المقدسة  ضم تستهدف
  .يطها الفلسطينيعن مح

القـوة القائمـة    (التأكيد على رفض وإدانة كافة االنتهاكات التي تقـوم بهـا إسـرائيل               -3
لالماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وخاصة المحاوالت الرامية إلى تغيير    ) باالحتالل

الوضع القانوني للمسجد األقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقـويض حريـة            
 وفرض السيطرة علـى إدارة األوقـاف اإلسـالمية    ،لمسلمين فيه وإبعادهم عنه   صالة ا 

  .والمسيحية في القدس المحتلة
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إدانة االعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين اإلسرائيليين علـى           -4
حرمة المسجد األقصى المبارك، تحت دعم وحماية ومشاركة الحكومـة اإلسـرائيلية،            

  .ساس به خط أحمر سيؤدي إلى تقويض األمن والسلم الدوليينواعتبار الم
، والذي يرمي إلـى  2020التحذير من المخطط اإلسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط       -5

، وتغيير أسماء بوابات    )القوة القائمة باالحتالل  (اعتبار القدس عاصمة موحدة إلسرائيل      
ا تحمل أسماء توراتية، وهـدم      المسجد األقصى وأسواره اإلسالمية ووضع لوحات عليه      

 البراق، وحفر شبكة أنفاق أسـفل المـسجد         حائطالمباني واآلثار اإلسالمية في منطقة      
  .األقصى المبارك والمدينة المقدسة

لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين إلقامة     ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل    -6
بما فيها المـشروع االسـتيطان المـسمى        مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة      

)E1(من خالل بناء آالف الوحدات االستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها ،.  
التنديد بمواصلة إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس لتطويقها، ومطالبة المجتمـع       -7

زمة إلرغـام   الدولي ومنظمة األمم المتحدة، خاصة مجلس األمن، اتخاذ اإلجراءات الال         
على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينـة         ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  

 تنفيذا للرأي االستشاري الصادر عن محكمة       لجدار،القدس، وإزالة ما تم بناؤه من هذا ا       
) 15/10(، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم         9/7/2004العدل الدولية بتاريخ    

  .20/7/2004بتاريخ 
لمصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، ) القوة القائمة باالحتالل (لإسرائي مواصلة إدانة -8

خدمة لمشاريعها االستيطانية في المدينة المقدسـة، وكـذلك مواصـلة تجريـف آالف              
ـ       ، وبناء طـوق اسـتيطاني      "القدس الكبرى "الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يسمى ب

  . السيطرة عليهاإحكام الفلسطيني بهدف يمزق التواصل الجغرافي
إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسـيين             - 9

الفلسطينيين من اإلقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية مـن آالف              
رجهـا، وإدانـة   الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلـة أو خا        

ـ   ) القوة القائمة باالحتالل  (استئناف إسرائيل    " قانون أمـالك الغـائبين    "تطبيق ما يسمى ب
والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سـحبت هويـاتهم، ومطالبـة كافـة              

لوقف قراراتها ) القوة القائمة باالحتالل(المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل 
 عبر إبعـادهم    ،العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها األصليين        وقوانينها  

  .عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء
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إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية بإغالق المؤسسات الوطنية العاملة فـي القـدس،             - 10
على رأسها بيت الـشرق والغرفـة التجاريـة،         والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات و     

لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينـة            
  .المقدسة

مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة للمجلس التنفيـذي             - 11
 19 رقـم    "طين المحتلـة  فلـس "لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، وخاصة قرار       

، والذي  18/10/2016 للمجلس، المنعقدة في باريس بتاريخ       199الصادرة عن الدورة    
الحرم الشريف هو تراث إسالمي خـالص، وان        / أكد على أن المسجد األقصى المبارك     

القـوة  (باب المغاربة جزء ال يتجزأ منه، والتأكيد على اإلدانة الشديدة لرفض إسرائيل             
السماح للبعثة الفنية من اليونسكو للقيام بمهمة الرصد فـي المدينـة            ) حتاللالقائمة باال 

 لليونسكو إلى تجديد والية البعثـة       نفيذيالقديمة في القدس وجدرانها، ودعوة المجلس الت      
بااللتزام بقرارات الشرعية الدولية وقـرارات      ) القوة القائمة باالحتالل  (وبإلزام إسرائيل   

راث القدس القديمة وأسوارها التي تم إدراجها على الئحة التـراث           اليونسكو المتعلقة بت  
  .1982 والتراث المهدد بالخطر عام 1981العالمي من قبل األردن عام 

) القوة القائمة بـاالحتالل (مطالبة المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل   - 12
أقـدم مقبـرة    (من اهللا   الهادفة إلى بناء متحف على األرض المصادرة من مقبـرة مـأ           

في القدس المحتلة التي تضم قبور اآلالف من الشخصيات التاريخية والدينية،           ) إسالمية
 على إيقاف االنتهاكات اإلسـرائيلية الخطيـرة        العملومطالبة منظمة اليونسكو الدولية     

  .لمعالم التراث اإلنساني اإلسالمي في المدينة
رارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد        دعوة األمانة العامة لمتابعة تنفيذ ق      - 13

) 23( وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد الدورة 27/2/2012 – 26في الدوحة يومي 
  ).31( الفقرة 551رقم 

دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسـسات الحكوميـة              - 14
قتصادية واالجتماعية والـصحية، للتوأمـة مـع        وغير الحكومية التعليمية والثقافية واال    

المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القـدس المحتلـة وتعزيـزا لـصمود أهلهـا        
  .ومؤسساتها

ملك (إعادة التأكيد على أهمية االتفاق الموقع بين جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين                - 15
د عباس رئيس دولة فلسطين، بتـاريخ       وفخامة الرئيس محمو  ) المملكة األردنية الهاشمية  

، بهدف الدفاع عن المسجد األقصى المبارك والمقدسات وحمايتهـا بكـل            31/3/2013
 بجهود جاللته في الدفاع عن المقدسات وحمايتهـا، وتجديـد           اإلشادةو. السبل الممكنة، 
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ة المساس بهذه الرعاية والوصاي   ) القوة القائمة باالحتالل  (رفض كل محاوالت إسرائيل     
  .الهاشمية

اإلشادة بجهود منظمة التعاون اإلسالمي الرامية إلى التصدي لإلجـراءات اإلسـرائيلية         - 16
المستهدفة للقدس الشريف وخاصة الجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد السادس ملـك             
المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب             

  . التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدسبالجهوداإلشادة و. الفلسطيني
مطالبة منظمة التعاون اإلسالمي والمراجع الدينية والثقافية في العالم تعبئة الرأي العـام     - 17

العالمي لوقف تدمير المقدسات اإلسالمية والمسيحية وحمايتها، ووقف االعتداءات التي          
مسيحيين والمسلمين في مدينة القدس المحتلة وكافـة األرض         يتعرض لها رجال الدين ال    

 وحث فريق االتصال الوزاري التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي على          لمحتلة،الفلسطينية ا 
  .مواصلة تحركه في العواصم الدولية النافذة لحماية القدس الشريف

يف والمـسجد   دعوة جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لدعم وزيارة القـدس الـشر             - 18
األقصى المبارك لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحـال إليـه لحمايتـه مـن               

  .مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة
دعوة مجلس وزراء اإلعالم العرب لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم مدينـة          - 19

دينـة  القدس المحتلة، ودعوة وسائل اإلعالم العربية تخصيص برامج إعالمية حـول م           
  .القدس ومواطنيها، وكشف ما تتعرض له المدينة من أخطار التهويد

التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول             - 20
والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير 

ية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفـاه        التمويل وتنفيذ المشروعات التنمو   
 االقتصادي واإلسكان في القدس، ودعوتها للتحرك العاجل واتخـاذ          طاعاالجتماعي والق 

مواقف حازمة إلنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها والحفـاظ             
  .على عروبتها

ي فضح الممارسات اإلسرائيلية ضـد      تكليف مجالس السفراء العرب بتكثيف نشاطاتها ف       - 21
  .أهل القدس والمقدسات، وبذل جهودها للمحافظة على عروبة مدينة القدس

استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعـات            - 22
اإلقليمية والسياسية في األمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد األقـصى             

جراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة والتي لها انعكاسات وخيمة         المبارك من إ  
  .على األمن والسلم الدوليين
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دعوة الدول العربية التي لم تسدد التزاماتها بالدعم اإلضافي لصندوقي األقصى والقدس             - 23
  .إلى اإليفاء بهذه االلتزامات، وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن

الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تـم                - 24
 .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس

  

  :ثانيــاً
، ومبـادئ   1980 لعام   478 و 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن         -1

لي بضم القدس، الغٍ وباطل، وعدم إنـشاء        القانون الدولي، التي تعتبر القانون اإلسرائي     
  .بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها

اعتبار إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداء صريحاً علـى                -2
حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي          

الرابعة، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمـة          واتفاقية جنيف   
، ومن شأنها أن تُشكل تهديداً جـدياً للـسلم          9/7/2004العدل الدولية الصادرة بتاريخ     

واألمن في المنطقة، عالوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتين، وتعزيز التطـرف              
 .والعنف

ير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلـس جامعـة      الطلب إلى األمين العام تقديم تقر      -3
 ).28(الدول العربية على مستوى القمة في دورته المقبلة 

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8110رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي-قضية فلسطين والصراع العربي 
  

 

  متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية
  ل مبادرة السالم العربيةوالصراع العربي اإلسرائيلي وتفعي

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
 ،12/9/2017ى الوزاري الذي عقد بتاريخ على المستو

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

إذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلـف المـستويات، القمـة والـوزاري               و �
 والمندوبون الدائمون، بخصوص متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية،

…<†{{{{ÏŁè< <

سطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة        التأكيد مجدداً على مركزية قضية فل      -1
وإعادة التأكيد على حق دولـة      . العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين      

، بمـا فيهـا القـدس    1967فلسطين بالسيادة على كافة األرض الفلسطينية المحتلة عام       
  .الجوارالشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول 

التأكيد على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السالم العربية كما طُرحت فـي قمـة                -2
، وأن الـشرط    اسـتراتيجي ، وعلى أن السالم العادل والشامل خيار        2002بيروت عام   

المسبق لتحقيقه هو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لكامل األراضي الفلسطينية والعربية التي           
، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف،         1967احتلت عام   

بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطالق سراح             
جميع األسرى من سجون االحتالل، وحل قضية الالجئين الفلسطينيين، اسـتناداً إلـى             

وقرارات القمم العربية، ومبـادرة الـسالم       القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية،      
  .2002العربية لعام 
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 242مطالبة مجلس األمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها              -3
 لعـام   2334، وقرار مجلس األمـن رقـم        )2003 (1515و) 1973 (338و) 1967(
ن اإلسرائيلي يـشكل    ، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، على أن االستيطا         )2016(

القوة القائمـة  (انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السالم، وطالب إسرائيل        
بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية         ) باالحتالل

أي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف ب             
، بما في ذلك ما يتعلـق بالقـدس،         1967حزيران  / تغييرات في حدود الرابع من يونيو     

  .سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خالل المفاوضات
إدانة السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى سن تشريعات عنصرية ممنهجة لتقـويض أسـس              -4

 للشعب الفلـسطيني، ومحـاوالت      المنطقة، وطمس الحقوق التاريخية   في  السالم العادل   
فرض السيادة اإلسرائيلية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومحاوالت تشريع عقوبة           
اإلعدام ضد الفلسطينيين، ومحاوالت تشريع منع دخول النشطاء الدوليين فـي مجـال             
مقاطعة إسرائيل إلى األرض الفلسطينية المحتلة، وسلب وضم أراضٍ فلسطينية تحـت            

 ضم الكتل االستيطانية غير القانونية، وكذلك تطبيق القانون اإلسـرائيلي علـى             مسمى
المستوطنات المقامة على أراضي الملكية الخاصة للمواطنين الفلـسطينيين فـي دولـة             

  .1967فلسطين المحتلة عام 
، من خالل ممارساتها وسياساتها وقوانينها،      )القوة القائمة باالحتالل  (اعتبار أن إسرائيل     -5

ضد الشعب الفلسطيني، في انتهـاك لمبـادئ        ) ايدثأبار(د أسست نظام فصل عنصري      ق
، واإلعـالن  )1945(القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك ميثاق األمم المتحـدة        

، واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة )1948(العالمي لحقوق اإلنسان    
الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها ، واالتفاقية )1965(أشكاله 

ومطالبة دول العالم والمنظمات . ، وكافة التقارير والقرارات الدولية ذات الصلة  )1973(
والمحاكم الدولية بالتصدي لهذه السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تُجرمها القوانين          

  .الدولية ذات الصلة
مة اإلسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، ودعوة جميـع           إدانة سياسة الحكو   -6

الدول التي تؤيد هذا الحل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، السيما الدول دائمة العضوية              
في مجلس األمن، ودول االتحاد األوروبي، إلى سرعة االعتـراف بدولـة فلـسطين،              

  .كمساهمة لتحقيق السالم من خالل حل الدولتين
دانة ورفض قرار الحكومة اإلسرائيلية والذى يقضي بتشكيل مجلس اسـتيطاني غيـر             إ -7

شرعي إلدارة الشؤون الخدماتية للمستوطنين غير القانوني في قلب البلدة القديمة مـن             
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مدينة الخليل، وهذا يعنى من قبل سلطات االحتالل إلغاء لصالحية بلدية الخليل ونقلهـا              
ك منح التراخيص والبناء والخدمات التحتية وتغيير معـالم         لبلدية المستوطنين بما في ذل    

المدينة القديمة واستباحة حقوق السكان وإيقاع المزيد من الظلم والمعاناة على المواطنين           
وهذا يشكل انتهاكاً خطيراً لالتفاقيات الـسابقة بـين الجـانبين           . وإجبارهم على الرحيل  

 وآخرها قرار لجنة التراث العالمي التابعـة        وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية    
لليونسكو بوضع البلدة القديمة في مدينة الخليل والحرم اإلبراهيمي الشريف على الئحة            

 .اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر

، الـذين   )1980( لعام   478 و 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن         -8
ئيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، الغ وباطـل، وعـدم إنـشاء      يعتبران القانون اإلسرا  

ودعوة الـدول األعـضاء،   . بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها     
لعمل على متابعة أي توجه     لواألمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة،        

 لـذلك التوجـه   ا الشأن، والتصدي    لخرق قرارات مجلس األمن والقانون الدولي في هذ       
  .والتأكيد على قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته في هذا الشأن. بفاعلية

 8159التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى المنـدوبين الـدائمين رقـم           -9
، بشأن مواجهة التغلغل اإلسرائيلي في القارة األفريقية على حساب        12/6/2017ع  .غ.د

ية الفلسطينية، وتنفيذ إعالن فلسطين الصادر عن قمة مالبـو العربيـة األفريقيـة          القض
، وتعزيز العمل مع االتحاد األفريقي لـدعم قـضية فلـسطين، والتـصدي ألي               2016

محاوالت إسرائيلية لاللتفاف على مكانة القضية الفلسطينية في القارة األفريقية، والتـي            
. ة لالسـتعمار واالضـطهاد والتمييـز العنـصري        بنيت على القيم المشتركة المناهض    

والتحذير من تنامي التغلغل اإلسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية بما فيـه إقامـة              
المؤتمرات بين الجانبين، بما في ذلك المؤتمر المزمع عقده في جمهورية توجو، وحث             

  .ةالدول األفريقية على عدم المشاركة بأي مؤتمرات إسرائيلية أفريقي
، بـشأن   7/3/2017بتـاريخ   ) 147(ع  . د 8118التأكيد على تنفيذ قرار المجلس رقم        - 10

، 2020-2019رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس األمن لعـامي             
لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق األمم المتحدة، حيث أنها قوة احـتالل ذات              

ت الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي،      سجل طويل من االنتهاكات الجسيمة لقرارا     
ودعوة الدول األعضاء إلى التصدي لهذا األمر الخطير مـن خـالل            . وحقوق اإلنسان 

، والطلب من األمين العام إجراء المشاورات الالزمة        عالقاتها الثنائية ومتعددة األطراف   
  .مع الدول األعضاء لتشكيل لجنة وزارية بهذا الخصوص
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ألمن إلى قبول دولة فلسطين بعضوية كاملة في األمم المتحدة، والتأكيـد            دعوة مجلس ا   - 11
 دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، كحق أصـيل  انضمامعلى تبني ودعم    

بما في ذلك سعي دولة فلسطين لالنضمام إلى منظمة الـشرطة الجنائيـة الدوليـة               . لها
  .، ومنظمة السياحة العالمية)اإلنتربول(

 1994لعـام   ) 904( السـيما القـرار      ،البة مجلس األمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة      مط - 12
 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعـة علـى األراضـي           ،1987لعام  ) 605(والقرار

ودعوة . الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية باألراضي الفلسطينية بما فيها القدس
اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احتـرام        األطراف السامية المتعاقدة في     

وإنفاذ االتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خالل وقف 
  .االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

لى وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا،      التنديد بمحاوالت إحياء مناسبة مرور مائة عام ع        - 13
ومطالبة الحكومة البريطانية باالعتراف بدولة فلسطين علـى اعتبـار أنهـا تتحمـل              

  .المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني
تفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول              - 14

 الدولية بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلـسطيني         رفع قضايا أمام المحاكم   
وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخيـة التـي لحقـت بالـشعب              

  .، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن1917عام " وعد بلفور"الفلسطيني، بما فيها 
  .هوديةالتأكيد مجدداً على رفض االعتراف بإسرائيل كدولة ي - 15
الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المـشترك علـى مـستوى الحكومـات               - 16

واستمرار تكليف األمين العام للجامعة     . والبرلمانات واالتحادات لدعم القضية الفلسطينية    
في مختلف المواضيع   والتنسيق معه   بالتشاور مع األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي        

خص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية واإلسالمية        واإلجراءات التي ت  
  .في هذا الشأن

استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن إعادة النظر            - 17
القـوة القائمـة    (في العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية الفلسطينية مع إسـرائيل          

فعها الحترام االتفاقيات الموقعة والقانون الـدولي وقـرارات         ، بما يضمن د   )باالحتالل
  .الشرعية الدولية

رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة لألرض الفلسطينية،              - 18
والتأكيد على مواجهة المخططات اإلسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي             

  .ي أي طرف مع هذه المخططاتأرض دولة فلسطين، والتحذير من تماه
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التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عبـاس،             - 19
وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحـدة وطنيـة             
وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء االنتخابات العامة بأسرع وقت ممكن،           

علـى أن الوحـدة     مع التأكيد   االلتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني واألرض الفلسطينية،       و
الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثـل الـشرعي والوحيـد             

، للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنيـة الفلـسطينية           
لمصرية من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية فلسطينية        وفي هذا السياق دعم الجهود ا     

تساهم في وحدة الموقف الفلسطيني، وتنفيذ ما تم االتفاق عليه من التزامات في اتفـاق               
  .2011أيار / القاهرة مايو

استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق اإلنسان واليونسكو، بـالتحرك            - 20
  . لدعم ومتابعة تنفيذ قرارات فلسطين في المنظمتينمع الدول والمجموعات اإلقليمية

  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة - 21
حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فـي الجمعيـة العامـة،              �

ومتابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل مسؤولياته فـي حفـظ األمـن والـسلم               
  .االحتالل، ووقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير القانونيةالدوليين، وإنهاء 

 بشأن االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني في 2334متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن     �
  .دولة فلسطين

  .متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة �
ل لعضوية مجلس األمن عـامي      اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي لترشيح إسرائي       �

 .، وأي ترشيح إسرائيلي ألي منصب في أجهزة ولجان األمم المتحدة2019-2020

 لمجلس المقبلةتكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة   -22
 .الجامعة على المستوى الوزاري

  
  )12/9/2017 - 3 ج -) 148(ع .د - 8163رقم : ق(
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 إعالن الواليات المتحدة األمريكية اعترافها بالقدس

  عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي ونقل سفارتها إليها

  

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة                 
لى طلب المملكـة     بناء ع  9/12/2017بمقر األمانة العامة بالقاهرة يوم السبت الموافق        

دولة فلسطين برئاسة جمهورية جيبوتي، لبحـث تـداعيات قـرار           واألردنية الهاشمية   
  االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، الواليات المتحدة األمريكية

إذ يستذكر قراراته التي تؤكد موقفه الثابت في رفض االحتالل اإلسـرائيلي، وأن القـدس      - 
/ تلة وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيـو          الشرقية أرض مح  

  ، وجميع القرارات العربية والدولية ذات الصلة،1967حزيران 
 :وإذ يــؤكــد - 

 478 و 476 و 465التمسك بقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وخصوصا القرارات          �
تي تـستهدف تغييـر      التي تؤكد أن جميع اإلجراءات والقرارات األحادية ال        2334و

الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، أو فرض واقع جديد عليها، الغية وباطلة لـن              
توجد حقاً ولن تنشئ التزاما، وخرقاً صريحاً لالتفاقات الموقعة، والتي نصت على عدم 
اتخاذ أي خطوات من شأنها اإلجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي، وبمـا فيهـا              

  استباقها، والتي تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي،القدس، وعدم
أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي لن يتحقق األمـن واالسـتقرار               �

/ والسالم في المنطقة إال بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو             
   الصّلة ومبادرة السالم العربية،، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات1967حزيران 

أن استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من           �
حقوقه المشروعة، وخصوصا حقه في تقرير مصيره وفي الدولة والعودة والحريـة،            

  هو تهديد لألمن والسلم في المنطقة والعالم،
ن وفق المرجعيات الدولية المعتمـدة ومبـادرة        التمسك بالسالم على أساس حل الدولتي      �

السالم العربية خياراً استراتيجياً ودعوة المجتمع الدولي التحرك بشكل فاعـل وجـاد             
  لتحقيق هذا الحل،
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أن هذا التحول في سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه القدس هو تطـور خطيـر         �
 لالحـتالل وخـرق القـوانين       وضعت به الواليات المتحدة نفسها في موقع االنحياز       

  والقرارات الدولية وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السالم،
 

…<†{{{{ÏŁè<

بالقدس عاصـمة إلسـرائيل    رفض قرار الواليات المتحدة األميركية االعتراف      :      أوالً
 بـاطالً،   ، ونقل سفارتها إليها وإدانته واعتباره قـراراً       )القوة القائمة باالحتالل  (

وخرقاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس األمن، والجمعية العامة لألمـم           
المتحدة ذات الصّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجـدار            
العازل، وأن ال أثر قانوني لهذا القرار، الذي يقوض جهـود تحقيـق الـسالم،               

 بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف    ويعمق التوتر، ويفجر الغضب، ويهدد    
  .والفوضى وإراقة الدماء وعدم االستقرار

التحذير من أن العبث بالقدس ومحاوالت تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم   :  ثانيــاً
فيها، واستمرار محاوالت إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، تغيير الهوية العربية 

داء على مقدساتها اإلسالمية والمـسيحية، اسـتفزاز لمـشاعر          للمدينة، واالعت 
المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي واإلسالمي، ومحبي الـسالم          

  .في العالم أجمع
مطالبة الواليات المتحدة بإلغاء قرارها حول القدس، والعمل مع المجتمع الدولي             :  ثالثــاً

الشرعية الدولية، وإنهـاء احتاللهـا لجميـع        على إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات      
حزيـران العـام    / األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيـو        

، عبر حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية     1967
  .سبيال ال بديل عنه إلنهاء الصراع

/ لفلسطينية على خطوط الرابع من يونيـو      دعوة جميع الدول االعتراف بالدولة ا       :  رابعــاً
  . وعاصمتها القدس الشرقية1967حزيران 

العمل على استصدار قرار من مجلس األمن يؤكد أن قرار الواليـات المتحـدة              :   خامسـاً
األمريكية االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يتناقض مع قرارات الـشرعية          

ا في ذلك طلـب اسـتئناف الـدورة         بم. الدولية وأن ال أثر قانوني لهذا القرار      
االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لألمم المتحدة التخاذ القرار المناسب          

  .في هذا الخصوص
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تكليف لجنة مبادرة السالم العربية بتشكيل وفد من أعضائها للعمل مع المجتمع              :  سادساً
  :الدولي والمؤسسات الدولية على

 لقرار الواليات المتحـدة االعتـراف بالقـدس         الحد من التبعات السلبية     -أ 
  .عاصمة إلسرائيل ومواجهة آثاره

تبيان خطورة هذا القرار في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينيـة             -ب 
  .للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي واإلسالمي

ضغط علـى  العمل مع المجتمع الدولي على إطالق جهد فاعل ومنهجي لل           - ج 
إسرائيل اللتزام قرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات األحادية         
التي تستهدف فرض حقـائق جديـدة علـى األرض، خـصوصا بنـاء              
المستوطنات، ومصادرة األراضي، ومحاوالت تفريغ القدس من سـكانها         
العرب المسلمين والمسيحيين، وعلى حل الصراع علـى أسـاس حـل            

  .الدولتين
التنسيق، على أساس هذا القرار، مع دول منظمة التعاون اإلسـالمي وأمانتهـا               :  سابعــاً

العامة واالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبـي ودول عـدم االنحيـاز والـدول            
  .الصديقة

تكليف األمانة العامة للجامعة بإعداد خطة إعالمية دولية توضح خطورة القرار             :  ثامنــاً
 اإلسرائيلية في القدس وآثارها في تفريغ المدينة        األمريكي، وتعري الممارسات  

المقدسة من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين، وتهديد المقدسات اإلسـالمية          
والمسيحية، وتؤكد الوضع القانوني للقدس مدينة محتلة، وتقديمها إلـى القمـة            

 لزيادة  العربية؛ واستنهاض الطاقات الوطنية الشعبية والثقافية في الدول العربية        
الوعى حول أهمية قضية القدس مواكبة ودعماً للتحـرك الدبلوماسـي باتجـاه             
المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بما في ذلك من خالل الجاليـات العربيـة     

  .المنتشرة في العالم
 فـي   28االلتزام بقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية             :  تاسعــاً

ادة موارد صندوقي القدس واألقصى دعما لصمود الشعب الفلسطيني         عمان بزي 
وعلى وجه الخصوص المقدسيين األبطال المرابطين على أرضهم والمتمسكين         

  .بمبادئهم
توجيه الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت موقفاً واضحاً لصالح السالم العادل             :  عاشــراً

ني في الحريـة وإقامـة الدولـة        الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطي     
  المستقلة، والتزمت الشرعية الدولية برفضها القرار األميركي،
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تكليف األمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار مع كافة األطراف ذات الـصلة،               :  رحادي عش
  .ورفع تقريرها إلى المجلس قبل اجتماعه القادم

د، والعودة لالجتماع في موعد أقصاه شـهر        إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقا       :  رثاني عش
من اليوم، لتقويم الوضع، والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات، 
بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة األردنية الهاشـمية بـصفتها              

  .∗رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية
  

)9/12/2017 –ع .غ.د – 8221رقم : ق(

                                                

  .يتحفظ الوفد العراقي على القرار ألنه ال يرقى إلى مستوى الحدث - 
وده لمستوى خطـورة  إن لبنان إذ يؤيد صدور القرار بكافة مندرجاته يود أن يسجل اعتراضه على عدم مالقاة بن               -

  .قضية القدس
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  حرك العربي لمواجهة قرار اإلدارة األمريكية بشأن القدسالت

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، فـي جلـسته المنعقـدة برئاسـة       

 شـباط / فبرايـر  1الخميس  القاهرة يوم   مقر األمانة العامة ب   جمهورية جيبوتي، في    
يات المتحدة االعتـراف    ، استكماالً ألعمال دورته غير العادية بشأن قرار الوال        2018

 9بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي ونقل سفارتها إليها، التي عقـدت يـوم            

   الصادر عن تلك الدورة،8221، وتنفيذاً للقرار رقم 2017 األولكانون / ديسمبر
 على مذكرة األمانة العامة،بعد اطالعه  - 

ات بشأن مدينة القـدس الـشرقية       وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على كافة المستوي         - 
المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، بما فيها ما يتعلق بمواجهة االعتراف بالقـدس عاصـمة              

  لدولة االحتالل ونقل البعثات الدبلوماسية إليها،
وإذ يؤكد عزمه مواصلة التحرك لمواجهة قرار الواليات المتحدة المشار إليه، والتوجهات             - 

   القانون الدولي،المماثلة المخالفة لقواعد
وإذ يؤكد عزمه على مساندة دولة فلسطين في مواجهة الخطط والممارسات اإلسرائيلية الهادفة إلـى                - 

  ،االستيالء على مدينة القدس الشريف واستكمال تهويدها وسرقة هويتها العربية اإلسالمية والمسيحية
وزير الخارجية وشؤون   وبعد استماعه إلى اإليجاز الذي قدمه معالي السيد أيمن الصفدي            - 

للقمة العربية، ورئيس لجنة    ) 28(المغتربين في المملكة األردنية الهاشمية، رئاسة الدورة        
مبادرة السالم العربية، حول نتائج اجتماع الوفد الوزاري المشكل بموجب قـرار مجلـس         

هـود  ، والج 2018 ثـاني الكانون  / يناير 6الجامعة السابق، والذي انعقد في عمان بتاريخ        
  واالتصاالت التي قام بها الوفد الوزاري،

رياض المالكي، وزيـر الخارجيـة      . وبعد استماعه أيضاً إلى اإليجاز الذي قدمه معالي د         - 
والمغتربين لدولة فلسطين، حول آخر التطورات السياسية والميدانية التي أعقبـت قـرار             

  اإلدارة األمريكية بخصوص القدس،
 ومداوالت أصحاب المعالي رؤساء وفـود  معالي األمين العاملة وكذلك االستماع إلى مداخ   - 

  الدول األعضاء،
†{{{{ÏŁè<…< <

الترحيب بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار دورتهـا االسـتثنائية الطارئـة               -1
، الصادر بتـاريخ    A/RES/ES-10/19، رقم   "االتحاد من أجل السلم   "العاشرة على أساس    

، الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى           2017 األولكانون  / ديسمبر 21

 )1130(ق -16)/81/20(س/01ج
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تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثـر               
قانوني، وأنها الغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثاالً لقرارات مجلس األمن ذات الـصلة،             

اسية في مدينة القدس الشريف عمـالً       ودعا جميع الدول لالمتناع عن إنشاء بعثات دبلوم       
، والذي أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحـدى           )1980 (478بقرار مجلس األمن    

قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس األمن 
  .ذات الصلة

 اإلسـرائيلي،   إعادة التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل           -2
ونقل البعثات الدبلوماسية إليها، لمخالفته قواعد القانون الـدولي وقـرارات الـشرعية             

الالزمة لمواجهته والحيلولـة دون اتخـاذ أي        العملية  الدولية، واتخاذ جميع اإلجراءات     
  .قرارات مماثلة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة

فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وكافة قـرارات          دعم قرارات   تأييد و  -3
اعتراف اإلدارة األمريكية بالقدس    اُألطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة        

عاصمة لدولة االحتالل، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات             
  .على كافة الصعد

، وحل الصراع العربي اإلسـرائيلي  استراتيجيعلى التمسك بالسالم كخيار إعادة التأكيد    -4
والتي نصت على أن السالم مع      بكافة عناصرها    2002وفق مبادرة السالم العربية لعام      

يجب أن يسبقه إنهاء احتاللها لألراضـي الفلـسطينية         وتطبيع العالقات معها،    إسرائيل  
فها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلـسطيني       ، واعترا 1967والعربية المحتلة منذ عام     

 وحق العـودة والتعـويض لالجئـين    غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير  
قـرار   و2002وفق مبادرة السالم العربية لعـام    الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكٍل عادل      

رة لحـل   ورفض أي صفقة أو مباد    . 1948 لعام   194الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم      
  .الصراع ال تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السالم في الشرق األوسط

التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد االحتالل وفقـاً               -5
ألحكام القانون  الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية             

  .الممكنة لدعمها
ل مع األطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة األطراف، تحت مظلة األمم العم -6

المتحدة، لرعاية عملية السالم، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي إلعادة إطـالق              
عملية سالم ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية            

  .1967حزيران عام / يونيوم وحل الدولتين على خطوط الرابع من ومبدأ األرض مقابل السال
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تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، والعمل  -7
على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل مـا              

  .يلزم بهذا الشأن
التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خالل زيـارات واتـصاالت           العمل المباشر مع الدول      -8

ثنائية ومتعددة األطراف لحثها على االعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية           
التي تعتبر جزء ال يتجزء من األرض الفلسطينية، وذلك كأساس ورافعة لعملية الـسالم،              

تعزيز فرص الـسالم واألمـن فـي     لمثل هذا االعتراف في    االستراتيجيةوشرح األهمية   
  .الشرق األوسط والعالم

تبني ودعم حق دولة فلسطين باالنضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيـز              -9
  .مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقاللها وسيادتها على أرضها المحتلة

، القوة القائمة باالحتالل،    دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل        - 10
عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اإلجراءات والتـشريعات العنـصرية             
التي تتخذها لتقنين نظامها االستعماري وإدامته، وتقديم المساندة الفنية والمالية الالزمـة            

  . لهذه المساعي الفلسطينية
ظامه االستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة      التأكيد على أن مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ون       - 11

والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السالم، ودعـوة جميـع الـدول              
والمؤسسات والشركات واألفراد إلى مقاطعة ووقف جميع أشكال التعامـل مـع منظومـة              

لى األرض الفلسطينية االحتالل االستعماري اإلسرائيلي ومستوطناته غير القانونية المقامة ع 
المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو االستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر               
لمخالفتها للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدوليـة إلصـدار قاعـدة البيانـات               

نسان ذات  للشركات التي تتعامل مع المستوطنات اإلسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق اإل          
  .الصلة

/ ينـاير  18-17اإلشادة بمؤتمر األزهر العالمي لنصرة القدس، الذي عقد في القـاهرة             - 12
، والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على          2018 كانون الثاني 

الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة واألماكن المقدسة فيها، ودعم صـمود أهلهـا             
  .، عاماً للقدس الشريف2018وتبني اقتراحه بأن يكون عام . شكالبكافة األ

تثمين جهود البرلمان العربي وتحركاته الفاعلة لحماية القدس ونصرة القضية الفلسطينية،  - 13
ودعوة جميع البرلمانات العربية إلى التحرك الفاعل مع نظيراتها حول العالم لمواجهـة             

بشأن القدس، والخطط اإلسرائيلية الهادفة إلى النيل        األخير   ياألمريكتبعات وآثار القرار    
  .من مكانة وهوية القدس الشريف
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دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة             - 14
، 2017 وآليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفـاق القـاهرة          2011أيار  / مايوالموقع في   

لوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غـزة، وإجـراء           وتمكين حكومة الوفاق ا   
االنتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة      

واإلشادة بالجهود الحثيثة   . التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني      
الحة والوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية،       التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المص      
  .ودعوتها لالستمرار في جهودها البناءة بهذا الشأن

دور ووالية وكالة غـوث وتـشغيل الالجئـين         أو تقليص   رفض وإدانة محاوالت إنهاء      - 15
والتحـذير مـن    . ، من خالل الحمالت اإلسرائيلية الممنهجة ضدها      )أونروا(الفلسطينيين  

 ودعـوة  .قص أو يخفض من الـدعم المـالي للوكالـة   خطورة أي قرار من أي دولة ين   
المجتمع الدولي إلى االلتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية الالزمة           
لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيـام بـدورها فـي تقـديم                

مجتمع الـدولي مـسؤولية     الخدمات األساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل ال        
لقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة       و 2002لمبادرة السالم العربية لعام     الوفاء به وفقاً    

  .، بما يعزز األمن واالستقرار في المنطقة1948 لعام 194رقم 
، 8221الطلب من الوفد الوزاري المشكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزاري رقـم              - 16

  .ته، وتقديم تقريره لمجلس الجامعة القادممواصلة جهوده واتصاال
توجيه الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار األمريكي بخصوص            - 17

القدس، وداعمة للسالم العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني،           
  .التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

طة اإلعالمية المقترحة من األمانة العامة تنفيذاً للبند الثامن مـن القـرار             أخذ العلم بالخ   - 18
 وإحالتها إلى مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لدراستها ثم رفعهـا             8221

في ) 149(إلى اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية            
 .2018آذار /  مارس7 و6

، ومجالس السفراء العرب، والمجموعات العربية فـي المنظمـات          انة العامة األمتكليف   - 19
الدولية، بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة األطراف ذات الصلة، ورفع تقارير إلى              

  .المجلس قبل اجتماعه القادم
إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد، للتحرك على ضوء التطورات والمـستجدات فـي               - 20

  .دس الشريف والدفاع عنها وحمايتهاقضية الق
  )1/2/2018 –م .ع.غ.د – 8222رقم : ق (
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 

  

 

  متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية
  والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :طالعهبعد ا - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
 ،12/9/2017 على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ

  ة،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسي �
ـ بالتصدي  للجنة الوزارية الخاصة    األول  وإذ يأخذ علماً بعقد االجتماع       -   إسـرائيل ح  يلترش

 الذي عقد في مقر األمانة العامـة        2020-2019 لعامي    مجلس األمن  فيمقعد غير دائم    ل
 ،7/3/2018بتاريخ 

ن وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات، القمة والوزاري والمندوبو            - 
  الدائمون، بخصوص متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية،

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة              -1
وإعادة التأكيد على حق دولـة      . العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين      

، بمـا فيهـا القـدس    1967رض الفلسطينية المحتلة عام   فلسطين بالسيادة على كافة األ    
  .الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوار

كية االعتـراف بالقـدس     يإعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار الواليات المتحدة األمر         -2
تباره قراراً باطالً،   ، ونقل سفارتها إليها، واع    )القوة القائمة باالحتالل  (عاصمة إلسرائيل   

وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ذات  
الصّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن ال أثـر              
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غـضب،  قانوني لهذا القرار، الذي يقوض جهود تحقيق السالم، ويعمق التوتر، ويفجر ال           
  .ويهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم االستقرار

3-              إدانة إعالن جمهورية جواتيماال نيتها نقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف في خطوة
اتبعت قرار اإلدارة األمريكية بهذا الشأن، واعتبار ذلك انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات            

لة، ومطالبتها بالتراجع عن هذا القرار غير القانوني وااللتزام         الشرعية الدولية ذات الص   
 .بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ جميع اإلجراءات العملية الالزمة لمواجهـة أي قـرار               -4
اتخـاذ أي   ، والحيلولة دون    )القوة القائمة باالحتالل  (يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل     

  .قرارات مماثلة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة
إعادة التأكيد على التمسك بالسالم كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي اإلسرائيلي            -5

 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن الـسالم         2002وفق مبادرة السالم العربية لعام      
بيع العالقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية          مع إسرائيل وتط  

، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلـسطيني        1967والعربية المحتلة منذ عام     
غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعـويض لالجئـين              

ادرة السالم العربيـة وقـرار الجمعيـة    الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكٍل عادل وفق مب      
ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع       . 1948 لعام   194العامة لألمم المتحدة رقم     

  .ال تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السالم في الشرق األوسط
تأييد ودعم خطة تحقيق السالم التي قدمها فخامة الرئيس محمود عباس، رئـيس دولـة             -6

 .20/2/2018جلس األمن يوم فلسطين، في م

العمل مع األطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة األطراف، تحـت مظلـة               -7
األمم المتحدة، لرعاية عملية السالم، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي إلعـادة               
إطالق عملية سالم ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية            

/  يونيـو الرابـع مـن  دولية ومبدأ األرض مقابل السالم وحل الدولتين على خطـوط          ال
 .1967حزيران عام 

، وقـرار   )1980( لعام   478 و 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن         -8
الجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار دورتها االستثنائية الطارئة العاشرة على أسـاس             

، الذي أكد على أن أي قرارات A/RES/ES-10/19 (2017)، رقم "ل السلماالتحاد من أج"
أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الـشريف أو مركزهـا أو تركيبتهـا                
الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها الغية وباطلـة، ويجـب إلغاؤهـا امتثـاالً                

ول لالمتنـاع عـن إنـشاء بعثـات         لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ودعا جميع الد       
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، والذي أكد )1980 (478دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عمالً بقرار مجلس األمن 
أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق             

  .المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة
محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وقرارات ُأطـر        تأييد ودعم قرارات فخامة الرئيس       -9

منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف اإلدارة األمريكية بالقدس عاصمة لدولة           
االحتالل، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات علـى كافـة               

  .الصعد
ـ           - 10 ي األمـم المتحـدة،     تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة ف

والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويـورك             
  .بعمل ما يلزم بهذا الشأن

العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خالل زيارات واتـصاالت               - 11
ـ            / يونيـو وط  ثنائية ومتعددة األطراف لحثها على االعتراف بدولة فلسطين علـى خط

، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وذلك كأساس ورافعة لعملية الـسالم،       1967حزيران  
وشرح األهمية االستراتيجية لمثل هذا االعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فـرص             

  .السالم واألمن في المنطقة والعالم
الدولية بهدف تعزيـز  تبني ودعم حق دولة فلسطين باالنضمام إلى المنظمات والمواثيق     - 12

  .مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقاللها وسيادتها على أرضها المحتلة
دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل،            - 13

عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اإلجراءات والتشريعات العنـصرية            
خذها لشرعنة نظامها االستعماري وإدامته، وتقديم المساندة الفنية والمالية الالزمة         التي تت 

، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول          .لهذه المساعي الفلسطينية  
العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمـام المحـاكم الدوليـة بـشأن االنتهاكـات                

ب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم        اإلسرائيلية لحقوق الشع  
، وتقـديم  1917عـام  " وعد بلفـور "التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها      

  .مقترحات عملية في هذا الشأن
التأكيد على أن مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ونظامه االستعماري، هي أحـد الوسـائل              - 14

مقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السالم، ودعوة جميـع          الناجعة والمشروعة ل  
الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغيـر            
المباشر مع منظومة االحتالل االستعماري اإلسرائيلي ومستوطناته المخالفـة للقـانون           
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ار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل      الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية إلصد      
  .مع المستوطنات اإلسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة

 242مطالبة مجلس األمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها              - 15
 لعـام   2334، وقرار مجلس األمـن رقـم        )2003 (1515و) 1973 (338و) 1967(
، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، على أن االستيطان اإلسرائيلي يـشكل             )2016(

القوة القائمـة  (انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السالم، وطالب إسرائيل        
بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية         ) باالحتالل

لشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي         المحتلة، بما في ذلك القدس ا     
، بما في ذلك ما يتعلـق بالقـدس،         1967حزيران  / تغييرات في حدود الرابع من يونيو     

  .سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خالل المفاوضات
سرائيلية وإدانة السياسة اإل  . إعادة التأكيد على رفض االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية        - 16

الهادفة إلى سن تشريعات عنصرية ممنهجة لتقويض أسس السالم العادل في المنطقـة،             
وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاوالت فرض السيادة اإلسرائيلية على          
مدينة القدس الشرقية المحتلة، وسلب وضم أراضٍ فلسطينية تحت مسمى ضـم الكتـل              

، وكذلك تطبيق القانون اإلسرائيلي على المستوطنات المقامـة         االستيطانية غير القانونية  
على أراضي الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلـسطين المحتلـة عـام         

، ومحاوالت تشريع عقوبة اإلعدام ضد الفلسطينيين، ومحاوالت تـشريع منـع            1967
  .الفلسطينية المحتلةدخول النشطاء الدوليين في مجال مقاطعة إسرائيل إلى األرض 

، من خـالل ممارسـاتها   )القوة القائمة باالحتالل(إعادة التأكيد على اعتبار أن إسرائيل        - 17
) أبارثايد(وسياساتها وقوانينها، تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري           

ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلـك              
، واالتفاقيـة   )1948(، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان      )1945(اق األمم المتحدة    ميث

، واالتفاقية الدولية بـشأن     )1965(الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله        
، وكافة التقـارير والقـرارات   )1973(قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها    

دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتـصدي لهـذه         ومطالبة  . الدولية ذات الصلة  
  .السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تُجرمها القوانين الدولية ذات الصلة

، )148(ع  . د 8172التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى الوزاري رقم            - 18
 القومي العربـي فـي      بشأن مواجهة االستهداف اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية واألمن      

، 2016القارة األفريقية، وتنفيذ إعالن فلسطين الصادر عن قمة مالبو العربية األفريقية            
وتعزيز العمل مع االتحاد األفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية،            
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 والتصدي ألي محاوالت إسرائيلية لاللتفاف على مكانة القضية الفلسطينية فـي القـارة            
األفريقية، والتي بنيت على القيم المشتركة المناهضة لالستعمار واالضطهاد والتمييـز           

والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحث الدول األفريقية على          . العنصري
والترحيب بتشكيل لجنة وزارية في هذا الشأن والطلب إليهـا          . عدم المشاركة بأي منها   
  . لهذا الغرضالمعتمدةطة مواصلة العمل وفق الخ

، بـشأن   7/3/2017بتـاريخ   ) 147(ع  . د 8118التأكيد على تنفيذ قرار المجلس رقم        - 19
، 2020-2019رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس األمن لعـامي             

لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق األمم المتحدة، حيث أنها قوة احـتالل ذات              
تهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي،        سجل طويل من االن   

ودعوة الدول األعضاء إلى التصدي لهذا األمر الخطير مـن خـالل            . وحقوق اإلنسان 
والترحيب بتشكيل لجنة وزارية للتصدي لهذا األمر       . عالقاتها الثنائية ومتعددة األطراف   

  . لتحقيق الهدفتمدةالمعوالطلب إليها مواصلة عملها وفق الخطة 
الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المـشترك علـى مـستوى الحكومـات               - 20

واستمرار تكليف األمين العام للجامعة     . والبرلمانات واالتحادات لدعم القضية الفلسطينية    
بالتشاور مع األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي والتنسيق معه في مختلف المواضيع            

راءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية واإلسالمية          واإلج
  .في هذا الشأن

رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة لألرض الفلسطينية،              - 21
والتأكيد على مواجهة المخططات اإلسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي             

  .والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططاتأرض دولة فلسطين، 
التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عبـاس،             - 22

وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلـسطينية، ودعـوة الفـصائل والقـوى              
أيار / قع في مايو  الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة المو         

، وتمكين حكومة الوفـاق     2017 وآليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة        2011
الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء االنتخابات العامة في أقرب        
وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل            

واإلشادة بالجهود الحثيثة التي تبـذلها جمهوريـة        . والوحيد للشعب الفلسطيني  الشرعي  
مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها لالسـتمرار فـي تلـك             

  .الجهود
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استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق اإلنسان واليونسكو، بـالتحرك            - 23
  .لدعم ومتابعة تنفيذ قرارات فلسطين في المنظمتينمع الدول والمجموعات اإلقليمية 

  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة - 24
حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فـي الجمعيـة العامـة،              �

ومتابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل مسؤولياته فـي حفـظ األمـن والـسلم               
  .الحتالل، ووقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير القانونيةالدوليين، وإنهاء ا

 بشأن االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني في 2334متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن     �
  .دولة فلسطين

  .متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة �
 لعضوية مجلس األمن عـامي      اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي لترشيح إسرائيل       �

  .، وأي ترشيح إسرائيلي ألي منصب في أجهزة ولجان األمم المتحدة2019-2020
الترحيب بالجهود التي بذلتها دولة الكويت من خالل ترأسها وعضويتها فـي مجلـس               - 25

شباط، بعقد جلسة لمجلس األمن حول الحالة في الشرق األوسط          / األمن في شهر فبراير   
  .ية الفلسطينية، بمشاركة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباسبما في ذلك القض

اإلشادة بالجهود التي بذلتها دولة الكويت العضو العربي غير الدائم في مجلـس األمـن           - 26
والرئيس الحالي لمجلس األمن، والتي تمخضت عن عقد جلسة غير رسمية تحت مسمى          

(Arria Formula)) س الوزراء ووزير الخارجيـة  برئاسة معالى نائب رئيس مجل) اريا
آفـاق  ( حول 22/2/2018الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وذلك يوم الخميس الموافق   

  ).2016 (2334والتي تركزت حول تنفيذ القرار رقم ) حل الدولتين من أجل السالم
س تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجل - 27

  .الجامعة على المستوى الوزاري
  

  )7/3/2018 - 2 ج -) 149(ع .د - 8226رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  

 

  التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتين تقرير األمين العام عن نشاط اوعلى �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
  ،12/9/2017 على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
على مختلف المستويات، القمة والوزاري والمندوبون      وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة        - 

 الدائمون، بخصوص متابعة التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة،

وإذ يأخذ علماً بعقد اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية على المستوى الـوزاري بتـاريخ                - 
   في مقر األمانة العامة،7/3/2018

†{{{{ÏŁè<…< <

يد مجدداً أن القدس الشرقية هي عاصمة دولـة فلـسطين، ورفـض أي محاولـة                التأك -1
  .لالنتقاص من السيادة الفلسطينية عليها

اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط اإلسرائيلية غير القانونية التي            -2
ية، وعزلها  هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانشويهوت المدينة المقدسة  ضم تستهدف

عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان االحتالل اإلسرائيلي على ما سمي             
، والتأكيد على أن هـذه      2018 كانون الثاني / ، بداية شهر يناير   " الموحدة لقدسا"بقانون  

السياسات والخطط والممارسات، تشكل خرقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، بمـا            
 ).1980 (478 و476و) 1969 (267و) 1968 (252 فيها القرارات

إدانة ورفض قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بالقدس عاصـمة إلسـرائيل             -3
، ومطالبتها بإلغاء هذا القرار المخالف للقانون الدولي وقرارات         )القوة القائمة باالحتالل  (

يـر الوضـع القـانوني      الشرعية الدولية، والتحذير من العبث بالقدس ومحـاوالت تغي        
والتاريخي القائم فيها واستفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين علـى امتـداد العـالمين             
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العربي واإلسالمي، والتأكيد على متابعة تنفيذ قراري مجلس الجامعة علـى المـستوى             
، في  1/2/2018م  .ع.غ. د 8222، و 9/12/2017ع بتاريخ   .غ. د 8221الوزاري رقم   

  .ريكي المذكورمواجهة القرار األم
اعتبار توجه الواليات المتحدة األمريكية لنقل سفارتها إلى مدينـة القـدس الـشريف،               -4

، موعداً لهذه الخطوة غير     2018واختيارها لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في هذا العام         
القانونية، حلقة جديدة في مسلسل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام قرارات الشرعية            

 ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، واستفزازاً لمشاعر األمة العربية، وزيادة في            الدولية
 .توتير وتأجيج الصراع وعدم االستقرار في المنطقة والعالم

لالمـاكن  ) القوة القائمة باالحتالل  (رفض وإدانة كافة االنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل          -5
ت الرامية إلى تغيير الوضع التـاريخي       المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وخاصة المحاوال    

والقانوني القائم في المسجد األقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حريـة     
 فيه وإبعادهم عنه، بمحاولة السيطرة على إدارة األوقـاف اإلسـالمية            ينصالة المسلم 

سالمية األردنية في القدس    والمسيحية في القدس المحتلة واالعتداء على موظفي إدارة األوقاف اإل         
/ ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون اإلسرائيلي على المسجد األقـصى المبـارك           

  . بالحفريات اإلسرائيلية أسفل المسجد األقصى وأسوارهوالقيامالحرم القدسي الشريف، 
ين علـى   إدانة االعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين اإلسرائيلي        -6

حرمة المسجد األقصى المبارك، تحت دعم وحماية ومشاركة الحكومـة اإلسـرائيلية،            
الحرم القدسي الـشريف    / والتحذير من أن أي مساس بحرمة المسجد األقصى المبارك        

  . األمن والسلم الدوليينعلىسيكون له تبعات وانعكاسات خطيرة 
ها أراضي المواطنين المقدسيين وهـدم      لمصادرت) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل    -7

بيوتهم أو احتاللها، خدمة لمشاريعها االستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجهـا،            
ـ          القـدس  "وكذلك مواصلة تجريف آالف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يـسمى بـ

مـزق  ، وبناء طوق اسـتيطاني ي     )E1( االستيطاني المسمى    شروع، بما فيها الم   "الكبرى
  .التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها

إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين            -8
الفلسطينيين في اإلقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية مـن آالف              

 القدس المحتلة أو خارجهـا، وإدانـة        الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي     
ـ   )  القائمة باالحتالل  ةالقو(استئناف إسرائيل    " قانون أمالك الغـائبين   "تطبيق ما يسمى ب

والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية          
ا العنصرية والتي لوقف قراراتها وقوانينه) القوة القائمة باالحتالل(الضغط على إسرائيل 
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 عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض       ليين،تعمل على تفريغ المدينة من سكانها األص      
  .الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء

إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية باستمرار إغالق المؤسسات الوطنية العاملة فـي            -9
على رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينهـا        القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، و    

  .من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة
مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن األمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو            - 10

تراث العالمي التابعة لليونسكو، والتـي      بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة ال       
الحرم القدسي الـشريف هـو موقـع إسـالمي          / أكدت على أن المسجد األقصى المبارك     

 يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، وأدانت االعتداءات والتدابير          المخصص للعبادة وجزء    
  .الحرم القدسي الشريف/ ركاإلسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس والمسجد األقصى المبا

دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسـسات الحكوميـة              - 11
وغير الحكومية التعليمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والـصحية، للتوأمـة مـع            

  .اتهاالمؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسس
اإلشادة بجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، ملك المملكة األردنية الهاشـمية،              - 12

صاحب الوصاية على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الـشريف فـي             
القـوة القائمـة    (الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاوالت إسـرائيل           

 والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور األردني في رعاية        الرعايةه  المساس بهذ ) باالحتالل
وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية           
الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها االتفاق الموقع بين جاللة الملك عبداهللا الثاني      

 وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة       الهاشمية،ة  ابن الحسين ملك المملكة األردني    
، والتعبير عن الدعم والمؤازرة إلدارة أوقـاف القـدس          31/3/2013فلسطين، بتاريخ   

والمسجد األقصى األردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنـه               
القـوة   (إسـرائيل ة  في ظل الخروقات اإلسرائيلية واالعتداءات على موظفيها، ومطالب       

  .بالتوقف عن اعتداءاتها على اإلدارة وموظفيها) القائمة باالحتالل
اإلشادة بالجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة  - 13

واإلشادة بالجهود  . القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني         
  .الة بيت مال القدس التابعة للجنة القدسالتي تبذلها وك

التأكيد على أهمية االتصاالت التي يجريها الوفد الوزاري العربي المشكل بموجب قرار             - 14
، والطلب إلى الوفد الوزاري     9/12/2017 بتاريخ   8221مجلس الجامعة الوزاري رقم     

 .مواصلة جهوده واتصاالته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة القادم
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/  ينـاير 18-17دة بمؤتمر األزهر العالمي لنصرة القدس، الذي عقد في القـاهرة         اإلشا - 15
، والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على          2018كانون الثاني   

الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة واألماكن المقدسة فيها، ودعم صـمود أهلهـا             
  .، عاماً للقدس الشريف2018أن يكون عام  باقتراحهوتبني . بكافة األشكال

الدعوة إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية اإلسالمية والمسيحية والتشديد علـى             - 16
الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشـد         / زيارة المسجد األقصى  

  .الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة
ساندة الكاملين لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة،          الدعم والم  - 17

ودفاعهم عن المدينة والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيهـا، وفـي مقـدمتها المـسجد        
األقصى المبارك في مواجهة االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية، والتصدي للمحاوالت         

  . والقانوني القائم التاريخيالوضعاإلسرائيلية لتغيير 
الطلب من دولة فلسطين إعداد ورقة تصور شامل حول الزيارات العربية لمدينة القدس،   - 18

على أن يشمل هذا التصور اآلليات والضوابط التي تضمن تحقيق الهدف في تأكيـد أن               
القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وإسناد مؤسسات وأبناء الـشعب الفلـسطيني       

القدس خاصة، وتعزيز صمودهم في وجه سياسات وخطط التهجير والتهويد          عامة وأهل   
والهادفة لتغيير الوضع القانوني    ) القوة القائمة باالحتالل  (التي تمارسها ضدهم إسرائيل     

 .والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

القدس، ودعوة جميع الـدول     التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه         - 19
والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير 
التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس، بهدف إنقاذ           

  . وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلهادسةالمدينة المق
عة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعـات         استمرار تكليف المجمو   - 20

اإلقليمية والسياسية في األمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد األقـصى             
المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمـة           

  .على األمن والسلم الدوليين
ة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تـم           الطلب إلى األمين العام متابع     - 21

  .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس
  

  )7/3/2018 - 2 ج -) 149(ع .د - 8227رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  

 

  ةـة الدوليـة اإلعالميـالخط

 بالقدس باالعتراف للتصدي للقرار األمريكي األحادي
  عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �

راف الخطة اإلعالمية الدولية للتصدي للقرار األمريكي األحادي باالعت"وعلى مشروع    �
  ،"عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيليبالقدس 

 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورتـه غيـر            8221وعلى القرار رقم     �
  ،9/12/2017العادية بتاريخ 

ـ         8222وعلى القرار رقم     � ه غيـر    الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورت
 ،1/2/2018العادية بتاريخ 

   السياسية،وعلى توصية لجنة الشؤون �

†{{{{ÏŁè<…< <

الموافقة على الخطة اإلعالمية الدولية للتصدي للقرار األمريكي األحـادي بـاالعتراف      -1
  .بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي بالصيغة المرفقة

دعوة وزارات اإلعالم أو الهيئات المعنية بشؤون اإلعالم في الدول العربية األعضاء،             -2
تخصصة، والهيئات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعالمية       والمنظمات العربية الم  

والحاصلة على صفة مراقب بمجلس وزراء اإلعالم العرب إلى التعاون مـع األمانـة              
  .العامة والمساهمة في تنفيذ الخطة اإلعالمية الدولية

  
  )7/3/2018 - 2 ج -) 149(ع .د - 8228رقم : ق(
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  8221تنفيذا للبند الثامن من القرار رقم 
  الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

  9/12/2017غير العادية بتاريخ في دورته 
  أنــــبش

إعالن الواليات المتحدة األمريكية اعترافها بالقدس عاصمة لدولة االحتالل "
  "ااإلسرائيلي ونقل سفارتها إليه

  

  8222وتنفيذا للبند الثامن عشر من القرار رقم 
  الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

  1/2/2018ادية بتاريخ في دورته غير الع

  أنــــبش
  "التحرك العربي لمواجهة قرار اإلدارة األمريكية بشأن القدس"

  

  
  

2018  
  

 )0042( معدلد - 12)/18/03/(01/149ج

  )مرفــق(
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  :خلفيــة
تجاوباً مع تطورات القضية الفلسطينية، وعلى وجـه الخـصوص التطـورات           
المتعلقة بمدينة القدس الشريف، على مدار سنوات الصراع العربي اإلسرائيلي، صدرت           

امة لألمم المتحـدة أو     لقرارات األممية في هذا الشأن سواء عن الجمعية الع        العديد من ا  
، والخاص بتقسيم فلسطين،    1947 في عام    181، وكان أولها القرار رقم      مجلس األمن 

، كمـا  "أن تدويل القدس هو الطريقة المثلى لحماية المقدسات الدينيـة       : "حيث نص على  
أخرى عربية، وتبقـى القـدس وبعـض        تقسيم فلسطين إلى دولة عبرية و     : "نص على 

ثم صدرت العديد من القرارات ومن أبرزهـا        ". المناطق المحيطة بها تحت إدارة دولية     
االنسحاب من األراضـي التـي      : "، والذي نص على   1967 في عام    242القرار رقم   

 1980في عـام     476، وكذلك القرار رقم     " ومن ضمنها القدس   1967احتلت في عام    
 ى التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس والتأكيد عل        اإلجراءاتالن  إعالن بط "بشأن  

أنه ال يجوز االستيالء على األرض بالقوة، وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص فـي               
القدس، خصوصاً ضرورة حماية البعد الروحي والديني الفريد لألماكن المقدسـة فـي             

بشأن رفض قرار الحكومة اإلسرائيلية  1980في عام  478، وكذلك القرار رقم "المدينة
 2334بضم القدس واعتبارها عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، باإلضافة إلى القرار رقـم             

 بشأن عدم اعتراف المجلس بأي تغييرات تجريها إسرائيل على حـدود            2016في عام   
  . ومن ضمنها القدس بغير طريق المفاوضات1967عام 

رة في جدول أعمال مجلـس جامعـة الـدول          وتحتل القضية الفلسطينية الصدا   
حيث أصدر المجلس العديد من القرارات، التي تؤكـد علـى           . العربية بجميع مستوياته  

مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى سيادة دولة فلسطين علـى             
يم ، بما فيها القدس الـشرقية، وتقـد       1967كافة األراضي الفلسطينية التي احتلت عام       

الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل، وتؤكد كذلك على الرفض القاطع لجميـع            
السياسات والبرامج والخطط اإلسرائيلية غير الشرعية التي تـستهدف ضـم المدينـة             
المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الـسكانية، وعزلهـا عـن محيطهـا              

ياسات أو مواقف صادرة عن دول أو مؤسسات أو        الفلسطيني، واإلدانة والتصدي ألي س    
شركات، تتعارض مع القانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتدعم االحتالل اإلسرائيلي           

إعـالن  " بـشأن    8221وكان أخر هذه القرارات هو القرار رقم        . ألرض دولة فلسطين  
رائيلي ونقـل   الواليات المتحدة األمريكية اعترافها بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلس        
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، والذي صدر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلـس الجامعـة علـى              "سفارتها إليها 
  .9/12/2017مستوى وزراء الخارجية بتاريخ 

  
  :مجلس وزراء اإلعالم العرب والقضية الفلسطينية

انطالقا من قناعة مجلس وزراء اإلعالم العرب التامة بأن لإلعالم دور محوري 
لفلسطينية والتعريف بها، والدفاع عنها، وكسب التأييد العـالمي لهـا،           في نشر القضية ا   

اعتبر المجلس أحد البنود الدائمة على جدول أعماله، حيث أصدر العديد من القـرارات              
بشأن دعم القضية الفلسطينية، والتي تؤكد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمـة             

س الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلـسطين،       العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقد     
 القوة القائمة باالحتالل للقـوانين واالتفاقيـات        إسرائيلوعلى ضرورة فضح انتهاكات     

الدولية، باإلضافة إلى تكليف بعثات ومراكز الجامعة العربية في الخارج، وعلى وجـه             
تلفة في تلـك  الخصوص اللجان اإلعالمية مواصلة الجهود لمخاطبة وسائل اإلعالم المخ 

الدول لشرح ما يجرى على األراضي العربية المحتلة من انتهاك وتهويد لمدينة القـدس      
 القوة القائمة باالحتالل بحق اإلعالميين والمؤسـسات        إسرائيلالشريف، وفضح جرائم    

فضالً عن اختيار المجلس لمدينة القدس كأول عاصـمة لإلعـالم العربـي             . اإلعالمية
  . لهوجعلها عاصمة أبدية

خطـة  "كما أصدر المجلس عدداً من الوثائق التي تدعم القضية الفلسطينية مثل            
، والتي تعد القضية الفلسطينية أبـرز محاورهـا         "التحرك اإلعالمي العربي في الخارج    

، والتي ينص هـدفها األول علـى   "االستراتيجية اإلعالمية العربيـة "األساسية، وكذلك  
فلسطينية بالنسبة لألمة العربية وعلى الهوية العربيـة  التأكيد على مركزية القضية ال   "

ميثـاق الـشرف    "باإلضـافة إلـى     . "للقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين     
  ."االستراتيجية اإلعالمية العربية المشتركة لمكافحة اإلرهاب"، و"اإلعالمي العربي
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  الخطة اإلعالمية الدولية
   بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيليللتصدي للقرار األمريكي باالعتراف

___  

  :دوافع الخطة
 إلدارته  األحادي، أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن القرار         6/12/2017بتاريخ   - 

وبنـاء  . باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة الواليات المتحدة األمريكية إليهـا          
لمستوى الوزاري دورة غير عادية بتـاريخ       عليه، عقد مجلس جامعة الدول العربية على ا       

تكليـف  ": ، والذي نص البند الثامن منه على8221، حيث أصدر قراره رقم   9/12/2017
األمانة العامة للجامعة بإعداد خطة إعالمية دولية توضح خطورة القرار األمريكي، وتعري الممارسـات    

 من سكانها العرب المسلمين والمـسيحيين،        في تفريغ المدينة المقدسة    وآثارهااإلسرائيلية في القدس    
وتهديد المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وتؤكد الوضع القانوني للقدس مدينة محتلة، وتقـديمها إلـى              
القمة العربية؛ واستنهاض الطاقات الوطنية الشعبية والثقافية في الدول العربية لزيادة الـوعي حـول               

ك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بما         أهمية قضية القدس مواكبة ودعماً للتحر     
  ."في ذلك من خالل الجاليات العربية المنتشرة في العالم

 العام لجامعة الدول العربية بالتنسيق بين قطـاع اإلعـالم واالتـصال          األمينوجه معالي    - 
طة اإلعالمية الدولية   وقطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة باألمانة العامة إلعداد الخ        

  .المطلوبة

  :استراتيجية الخطة

  التحرك لخلق رأي عام عربي وإسالمي ودولي مناصر لقضية القدس، - 
إبراز الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة ومحاوالت إسرائيل القوة القائم باالحتالل غير       - 

  المشروعة لتغيير ذلك الوضع وحدودها الجغرافية وتركيبتها السكانية،
تسليط الضوء على الجوانب اإلنسانية للمقدسيين بما يعكس صور معاناتهم علـى وجـه               - 

  .التحديد، والشعب الفلسطيني عموماً
المواصلة واالستمرارية ألنشطة الخطة إلعادة الوعي بالقضية الفلسطينية عامة، وبالقدس           - 

  .خاصة

  :أهداف الخطة

أهمية مدينـة القـدس الـشريف       زيادة وعي المواطن العربي، وخصوصاً فئة الشباب، ب        - 
  .ورمزيتها بالنسبة لالمة العربية واإلسالمية
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التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لألمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس             - 
  .الشريف المحتلة عاصمة لدولة فلسطين

ـ            -  اوالت توظيف اإلعالم العربي وتكنولوجيا االتصال لدعم قضية القدس والتـصدي لمح
  .التوسع واالستيطان الذي تقوم به إسرائيل القوة القائمة باالحتالل

نشر قضية القدس على مستوى شعوب العالم، وتعريف المجتمع الدولي بتـاريخ مدينـة               - 
القدس الشريف وأهميتها بالنسبة للـشعوب العربيـة واإلسـالمية، وفـضح االنتهاكـات           

  . والمقدسييناإلسرائيلية بحق المدينة وأماكنها المقدسة
إبراز مجموعة المواقف والقرارات العربية والدولية التي تدين إسـرائيل القـوة القائمـة               - 

  .1967باالحتالل، وتتضامن مع صفوف الشعب الفلسطيني بإقامة دولة على حدود عام 
تنبيه المجتمع الدولي للنتائج السلبية المتوقعة جراء القرار األمريكي األحادي بـاالعتراف             - 

دس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل، والذي يتنافى مع القرارات األممية التي            بالق
  .صدرت في هذا الشأن

حشد الرأي العام العالمي لدعم قضية القدس، وخلق موقف دولي ضاغط لمواجهة القـرار             - 
  .األمريكي األحادي

  :المستهدفون من الخطة

  .الرأي العام العربي - 
  .الرأي العام الدولي - 

  :لجهات المعنية بتنفيذ الخطةا
قطاع اإلعالم واالتصال، وقطاع فلسطين واألراضي      (األمانة العامة لجامعة الدول العربية       - 

  .، بالتعاون مع القطاعات المعنية داخل األمانة العامة)العربية المحتلة
  .مجلس وزراء اإلعالم العرب - 
  .وزارة اإلعالم الفلسطينية - 
  .ية في الخارجبعثات ومراكز الجامعة العرب - 
  .مجالس السفراء العرب بالخارج - 
  .المنظمات العربية المتخصصة - 
  .المنظمات والهيئات اإلعالمية العربية - 
  .الجاليات العربية في الخارج - 
  .األرشيف الوطني الفلسطيني - 
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  :مراحل إعداد الخطة
تشكيل لجنة مشتركة من قطاعي اإلعالم واالتصال وقطاع فلسطين واألراضي العربيـة             - 

  .محتلةال
إعداد الخطة اإلعالمية الدولية المقترحة وعرضها على مجلس جامعة الدول العربية على             - 

  .مستوى القمة إلقرارها

  :اإلطار الزمني للخطة
  .يتم تحديده بعد اعتماد الخطة من مجلس الجامعة على مستوى القمة
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  المحاور واألنشطة المقترحة للخطة اإلعالمية الدولية
  

الجهات المعنية   المستهدفون  وسائل التنفيذليات وآ  النشاط
  بالتنفيذ

/ بدء التنفيذ
/ اإلطار الزمني
  المدى الزمني

  النشر الصحفي واإللكتروني والحمالت الموجهة من خالل مواقع التواصل االجتماعي: المحور األول
تخصيص صـفحة علـى      - 

البوابة اإللكترونية للجامعة   
 وشارة -العربية باسم القدس  

ــة ع ــصفحة  دائم ــى ال ل
الرئيسية تشمل كل ما يتعلق     
بالقدس بـاللغتين العربيـة     

  .واإلنجليزية

الرأي العام   - 
 العربي

الرأي العام   - 
  العالمي

 العامة  األمانة - 
لجامعة الدول  

قطاع (العربية  
ــالم  اإلعــ

ــصال  -واالت
إدارة االتصال  
ــل  والتواصـ

  )االجتماعي

  بعد اعتماد الخطة
وفور تجميـع    - 

وتجهيز المادة  
  ةاإلعالمي

وحتى نهايـة    - 
  الحملة

إنشاء صفحة خاصة علـى      - 
 (Facebook)موقع الفيسبوك   

تشمل كل  " القدس"تحت اسم   
ما يتعلق بالقدس بـاللغتين     

  .العربية واإلنجليزية

الرأي العام   - 
 العربي

الرأي العام   - 
  العالمي

 العامة  األمانة - 
لجامعة الدول  

قطاع (العربية  
ــالم  اإلعــ

ــصال  -واالت
إدارة االتصال  

ــل والتوا صـ
  )االجتماعي

  بعد اعتماد الخطة
وفور تجميـع    - 

وتجهيز المادة  
  اإلعالمية

وحتى نهايـة    - 
  الحملة

تحت اسم  # إطالق هاشتاج    - 
بـاللغتين  " نصرة القـدس  "

العربية واإلنجليزية علـى    
ــل   ــائل التواص ــل وس ك

  .االجتماعي للجامعة العربية

التنسيق مـع الجهـات      - 
ــسطينية  ــة والفل العربي

وزارة (الرســـــمية 
ــة ــالم، المندوبي / اإلع
ــة ) وزارة الخارجيــ

للحصول على المـادة    
التي يمكن اسـتخدامها    
في هذه المواقع خاصة    
ــة   ــب التاريخي الجوان

مـن  والقانونية لما لـه     
دور كبير إلثبات الحق    

  العربي في فلسطين
صياغة المادة اإلعالمية    - 

  وترجمتها

الرأي العام   - 
 العربي

الرأي العام   - 
  العالمي

 العامة  األمانة - 
معة الدول  لجا

قطاع (العربية  
ــالم  اإلعــ

ــصال -واالت
االتصال إدارة  

ــل  والتواصـ
  )االجتماعي

  بعد اعتماد الخطة
وفور تجميـع    - 

وتجهيز المادة  
  اإلعالمية

وحتى نهايـة    - 
  الحملة

إطالق حملة خاصة علـى      - 
شبكات التواصل االجتماعي   
ــة القــدس  لتوضــيح مكان
واألراضي العربية المحتلة   

  .لدى العالم أجمع

اد والتنسيق للحملة   اإلعد - 
اإلعالمية من قبل قطاع    
ــصال   ــالم واالت اإلع
ــاع فلـــسطين  وقطـ
ــة  ــي العربي واألراض

  .المحتلة

الرأي العام   - 
  العالمي

 العامة  األمانة - 
قطاع اإلعالم  (

ــصال -واالت
إدارة االتصال  
ــل  والتواصـ
االجتمـــاعي 
وقطـــــاع 
ــسطين  فلــ
واألراضـــي 
العربيــــة 

 )المحتلة
  

تحدد بالتنسيق   - 
ــين  ــاع ب قط

ــال م اإلعــ
ــصال  واالتـ
وقطـــــاع 
ــسطين  فلــ
واألراضـــي 
  العربية المحتلة
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   اإلعالمياإلنتاج: المحور الثاني
إعداد فـيلم تـوثيقي عـن        - 

القدس يتـضمن المحـاور     
التاريخيـــة والـــسياسية 
والقانونية والدينية، وتكـون   

 دقيقـة، باللغـات     30مدته  
 واإلنجليزيـــةالعربيـــة 

  .والفرنسية

التنسيق مع األرشـيف     - 
ـ   + سطيني  الوطني الفل

مركز توثيـق التـراث     
الحضاري والطبيعـي   

CULTNAT ــابع  التــ
ــكندرية ــة اإلس + لمكتب

المندوبية الدائمة لدولـة    
فلــسطين، واالســتعانة 
بالمواد التوثيقية المتاحة   
بمشروع توثيق ذاكـرة    
جامعة الدول العربيـة    

) محور ذاكرة فلسطين  (
   تنفذه اإلدارةوالذي

الرأي العام   - 
  العربي

الرأي العام   - 
  الدولي

 العامة  األمانة - 
لجامعة الدول  

قطاع (العربية  
ــالم  اإلعــ

ــصال  -واالت
إدارة 

ــات  المعلومـ
والتوثيــــق 

  )والترجمة

ــصف األول ( الن
2018(  

يـتم  : ملحوظة - 
خصم نفقـات   
هذا النشاط من   
موازنة خطـة   
ــرك  التحــ
ــي  اإلعالمـ

المحدثة والتي  
أقرها مجلـس   

 اإلعالموزراء  
/ العرب يوليو 

، 2017 تموز
مدت والتي اعت 

القــــضية 
ــسطينية  الفلـ
محوراً رئيساً  

  .فيها
 كتاب وثائقي حـول     إعداد  - 

 خـالل   إطالقـه القدس يتم   
االحتفــال الــسنوي بيــوم 
الوثيقة العربية بمقر األمانة    

تشرين /  أكتوبر 18(العامة  
  .2018لعام ) األول

االســتعانة بــالمواد   - 
الوثائقيـــة المتاحـــة 
بمشروع توثيق ذاكـرة    
ــة  الجامعـــة العربيـ

ــائق فوت( وغرافيــا ووث
ــة  ــع بريديـ وطوابـ

  )وغيرها

ــور  -  الجمه
  العام

ــاحث -  ن والب
ن ووالمفكر
  نووالمثقف

األمانة العامة   - 
لجامعة الدول  

قطاع (العربية  
ــالم  اإلعــ

ــصال  -واالت
 إدارة

ــات  المعلومـ
والتوثيــــق 

  )والترجمة

 تشرين األول/ أكتوبر
2018( 

يـتم  : ملحوظة - 
خصم نفقـات   
هذا النشاط من   
موازنة خطـة   
ــرك  التحــ
ــي  اإلعالمـ

  المحدثة
تنظيم يوم الوثيقة العربيـة      - 

 وكافة فعالياتـه    2018لعام  
ندوة ومعرض  (حول القدس   

وثائقي واطـالق الكتـاب     
  ).الوثائقي حول القدس

التنــسيق مــع الفــرع  - 
اإلقليمي العربي للمجلس   

  الدولي لألرشيف

الرأي العام   - 
  العربي

ــاحثين -   /الب
 /المفكرين
  المثقفين

األمانة العامة   - 
ة الدول  لجامع

قطاع (العربية  
ــالم  اإلعــ

ــصال  -واالت
 إدارة

ــات  المعلومـ
والتوثيــــق 

  )والترجمة

 تشرين األول/ أكتوبر
2018(  

تخصيص دورة مـن يـوم       - 
اإلعــالم العربــي لتكــون 

" القدس"محور فعالياته عن    
بــصفتها عاصــمة دائمــة 

  .لإلعالم العربي

الرأي العام   - 
  العربي

األمانة العامة   - 
لجامعة الدول  

قطاع (ة  العربي
ــالم  اإلعــ

 )واالتصال
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إعداد مادة إعالمية مدققـة      - 
ومترجمة إلى عـدة لغـات     
حول قضية القدس لمخاطبة    
الرأي العام العالمي بـشكل     
موجه ومحدد تستعمل فـي     
ــاءات   ــرامج واللقـ البـ

  .اإلعالمية

التنسيق مع سفارة دولة     - 
ــسطين  ــدوبيتها فل ومن

  إلعداد المادةالدائمة 

الرأي العام   - 
  العالمي

ــة ا -  ــة العام ألمان
ــدول  ــة ال لجامع

ــة  قطــاع (العربي
ــالم  اإلعــــ
) واالتـــــصال

ــع   ــاون م بالتع
  .القطاعات المعنية

النصف الثاني من 
عام 
2018  

ــة إنتــاج -  ــشرات إعالمي  ن
ومطويــات حــول مدينــة 
القدس وقـضيتها، تـوزع     
على الجهات والمؤسـسات    
اإلعالمية األجنبيـة، مـن     
طــرف بعثــات الجامعــة 

  .العربية في الخارج

ــائق  اال -  ــتعانة بالوث س
ــدى إدارة   ــة ل المتاح
ــق  ــات والتوثي المعلوم

 واألرشـيف   -والترجمة
ــسطيني   ــوطني الفل ال
ــالم  ووزارة اإلعـــ

  الفلسطينية

الراي العام   - 
  العالمي

ــة العامــة  - األمان
لجامعــة الــدول 

إدارة (العربيـــة 
إدارة / اإلعــالم

ــات  المعلومــ
ــق  والتوثيـــ

  )والترجمة
بعثات جامعة   - 

الدول العربية  
  رجفي الخا

الربع األول من 
2018  

ــات   -  ــة الطاق ــشد كاف ح
اإلعالمية البشرية والمادية   
في المؤسسات اإلعالميـة    
العربية، بهدف تخـصيص    
برامج حول القدس موجهة    

  باللغات األجنبية

التواصل مـع مـديري      - 
ــات  ــوات واإلذاع القن
ــصحف   ــاء ال ورؤس
ــة واألجنبيــة   العربي

  .لتنسيق الرؤى والجهود

الرأي العام   - 
  العالمي

 العامة  األمانة - 
لجامعة الدول  

قطاع (العربية  
ــالم  اإلعــ

 )واالتصال
اتحاد إذاعات   - 

  الدول العربية

  2018عام 

إعداد حقيبة إعالمية تتضمن      - 
كافة قرارات مجلس الجامعة    
ــة   ــدس، وكاف ــة بالق المعني
ــدة  ــم المتح ــرارات األم الق
ــن الخاصــة  ــس األم ومجل
بمسألة القدس، باإلضافة إلى     

ــة وصــ  ــالم وثائقي ور أف
فوتوغرافية، وخرائط ووثائق   
تاريخية، وورقة تتضمن المواقـف     

  .الدولية والشخصيات العالمية

تجميع المادة اإلعالمية    - 
من القطاعات المعنيـة    
ــم  ــة ث ــة العام باألمان
صــياغتها إعالميــاً  
والطباعــة والنــشر  

  اإللكتروني

الرأي العام   - 
  العربي

الرأي العام   - 
  العالمي

األمانة العامة   - 
ول لجامعة الد 

قطاع (العربية  
ــالم  اإلعــ

) واالتـــصال
بالتعاون مـع   
ــات  القطاعـ

  .المعنية

  بعد اعتماد الخطة
وفور تجميـع    - 

وتجهيز المادة  
  اإلعالمية

وحتى نهايـة    - 
  الحملة

االستمرار في إعداد وتنفيذ     - 
برومو بلغات األمم المتحدة    
حول القدس وبثهـا علـى      
جميــع مواقــع التواصــل 

  .االجتماعي

عات الطلب من اتحاد إذا    - 
الدول العربيـة تنفيـذه     

  .بالتنسيق مع القطاع

الرأي العام   - 
  العربي

الرأي العام   - 
  العالمي

ــة  -  ــة العام األمان
ــدول  ــة ال لجامع

ــة  قطــاع (العربي
ــالم  اإلعــــ
) واالتـــــصال

ــع   ــاون م بالتع
 القطاعات المعنية

اتحاد إذاعات   - 
  الدول العربية 

  بعد اعتماد الخطة
وفور تجميـع    - 

وتجهيز المادة  
  اإلعالمية

ى نهايـة   وحت - 
  الحملة
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  تواصل وفعاليات ولقاءات وحلقات إعالمية: المحور الثالث
إطالق مسابقة على مواقـع      - 

التواصل االجتماعي علـى    
مستوى الهواة والمحترفين،   
الختيار أفضل عمل فنـي     
يعبر عن القدس أو يـدعم      
ــسم   ــث تق ــضيتها، حي ق

: المسابقة إلى ثالثة فئـات    
إلعالن قصير مدته   (فيديو  

، فيلم قصير مدته    )ة ثاني 60
 دقائق، وصـورة    5-3من  

وتكــريم . فوتوغرافيــة
  .الفائزين

ــاد  -  ــع اتح ــاون م التع
إذاعات الدول العربيـة    

ــة ــة واألكاديمي  العربي
ــا  ــوم والتكنولوجي للعل

  والنقل البحري

المبدعون  - 
من الهواة  

والمحترفي
  ن

الرأي العام   - 
  العربي

 العامة  األمانة - 
لجامعة الدول  

قطاع (العربية  
ــال م اإلعــ
ــصال -واالت

إدارة االتصال  
ــل  والتواصـ

  )االجتماعي

فور اعتماد 
الخطة 
ولمدة 
  شهر

ــن   -  ــة م ــيم مجموع تنظ
ــي  ــة ف ــديات الدولي المنت
العواصم الغربيـة الهامـة     
تهدف إلى التعريف بمدينـة     
القــدس وإبــراز جوانبهــا 
ــة  ــضارية والثقافيـ الحـ
اإلســالمية والمــسيحية  

  .الضاربة في عمق التاريخ

لس التنسيق مـع مجـا     - 
السفراء العـرب فـي     

  الخارج
التنــسيق مــع بعثــات  - 

  الجامعة بالخارج

الرأي العام   - 
  العالمي

 العامـة   ألمانةا - 
لجامعة الـدول   

قطاع (العربية  
ــالم  اإلعـــ

ــصال ) واالتـ
قطـــــاع (و

فلـــــسطين 
ــي  واألراضـ
ــة  العربيـــ

  )المحتلة
بعثات الجامعـة    - 

ــي   ــة ف العربي
  الخارج

ــات  -  الجاليــ
ــي  ــة ف العربي

  الخارج

  

ــشاركة -  ــيم والم ــي تنظ  ف
المهرجانات الثقافية التـي     
تبرز الثقافة العربية للقدس    
الشريف وإقامة معـارض    
صور بالموازاة معها فـي     

  .نفس اإلطار

ــسيق مــع قطــاع  -  التن
ــة  ــشؤون االجتماعي ال

  )إدارة الثقافة(

الرأي العام   - 
  العربي

الرأي العام   - 
  العالمي

ــة  -  ــة العام األمان
ــدول  ــة ال لجامع

ــة  قطــاع (العربي
ــالم  اإلعــــ

) لواالتـــــصا
ــع   ــاون م بالتع

 .القطاعات المعنية
ــة  -  المنظمــ

العربية للتربية  
والثقافــــة 

  .والعلوم

  

التواصل مع المستـشارين     - 
اإلعالميين فـي منظمـات     
األمــم المتحــدة اإلقليميــة 

 العامـة   األمانـة دعوة   - 
  للمستشارين اإلعالميين

الرأي العام   - 
  العالمي

 العامة  األمانة - 
لجامعة الدول  

قطاع (العربية  

الربع األول من 
عام 
2018  
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وسفارات الدول الغربية في    
دولة المقر وعقد اجتماعات    
معهم إليـصال الـصوت     
العربي حول القـدس إلـى      

  .وسائل اإلعالم الغربية

ــالم  اإلعــ
) واالتـــصال

بالتعاون مـع   
ــات  القطاعـ

  المعنية
التواصل مع مراكز البحوث     - 

والدراســات االســتراتيجية 
العربية والعالمية إليـصال    

عربي الـرافض   الصوت ال 
ـ للموقف األحادي    إلدارة ل

األمريكية باعتبار القـدس    
عاصمة إلسـرائيل القـوة     
ــدهم  ــاالحتالل، وتزوي ــة ب القائم
بالمعلومات الصحيحة حول الوضع    
القانوني والـديني لمدينـة القـدس       

 واإلسـالمي   وتاريخها العربي 
  .والمسيحي

الرأي العام   -   
  العالمي

 العامة  األمانة - 
لجامعة الدول  

قطاع (بية  العر
ــالم  اإلعــ

ــصال -واالت
إدارة البحوث  
والدراســـات 

) االستراتيجية
بالتعاون مع قطاع   
ــسطين  فلــــ
واألراضي العربية  

  .المحتلة

  2018عام 

ــات  -  االســتفادة مــن اتفاقي
التعاون والشراكة المبرمـة    
مــع هيئــات ومؤســسات 
اإلعالم العربيـة ونظيراتهـا     
العالمية للولوج إلى الرأي العام     

  .لتعريف بالقدسالعالمي وا

ــين إدارة   -  ــسيق ب التن
ــات  ــوث والدراس البح
ــة وإدارة  بالجامعـــ
الدراســات بالــدول  

  العربية

 العامة  األمانة -   
لجامعة الدول  

قطاع (العربية  
ــالم  اإلعــ

  )واالتصال

  

تنظيم حلقات نقاشية بـشأن      - 
تطـــورات االعتـــراف 
األمريكي بالقدس عاصـمة    
إلســرائيل القــوة القائمــة 

  .باالحتالل

 العامة لجامعة   نةاألما -     
قطاع (الدول العربية   

-اإلعالم واالتـصال  
إدارة البحـــــوث 
ــات  والدراســــ

  )االستراتيجية

الربع األول من 
عام 
2018  

إبراز الجهود التي يقوم بها الوفـد        - 
الوزاري العربي المشكل من قبـل      
مجلس الجامعة بموجـب القـرار      

ــي 8221 ــتمرار ف ــدف االس  به
مواجهــة القــرار األمريكــي   

عتراف بالقدس عاصمة لدولـة     اال
االحتالل اإلسرائيلي بما في ذلـك      
االلتقاء بوسائل اإلعـالم العالميـة      
ــة  لــشرح وجهــة النظــر العربي
والتبعات الخطيرة لهذا القرار الذى     
يخالف قرارات مجلـس الجامعـة      
ذات الصلة إضافة إلـى تداعياتـه       
على األمن واالستقرار في المنطقة     

  .والعالم

الرأي العام   -   
  العالمي

 العامة  األمانة - 
لجامعة الدول  

  العربية
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  منتديات التعاون العربية الدولية، والمجالس الوزارية المتخصصة: المحور الرابع
االستفادة من ندوة التعـاون      - 

العربــي الــصيني ونــدوة 
التعاون العربي الهندي في    
مجال اإلعالم بهدف نـشر     
التوعيــة بقــضية القــدس 
ــون   ــأن يك ــاً، ك إعالمي

ضوع إحـدى النـدوتين     مو
  .حول قضية القدس

التنسيق مـع الجهـات      - 
المعنية بالمنتدى العربي   
ــدى   ــصيني والمنت ال

  العربي الهندي

الرأي العام   - 
  العالمي

األمانة العامة   - 
لجامعة الدول  

إدارة (العربية  
ــوث  البحــ
والدراســـات 

  )االستراتيجية
الجهات الدولية   - 

المعنيـــــة 
بمنتــــديات 
ــاون  التعــ

  العربية

  

ادة مـن القـرارات     االستف - 
والوثـائق الـصادرة عـن    
ــالم   ــس وزراء اإلع مجل
العرب، التي تخص القضية    
الفلسطينية وتـدعمها مثـل     
خطة التحـرك اإلعالمـي     
ــارج،   ــي الخ ــي ف العرب
واالســتراتيجية اإلعالميــة 
العربية، وانتقـاء وتكييـف     
األنشطة المدرجة في هـذه     
الوثائق وتتماشى مع أهداف    

  .يةالخطة اإلعالمية الدول

 األمانةالتنسيق مع إدارة     - 
الفنية لمجلـس وزراء    

  .اإلعالم العرب

الرأي العام   - 
  العربي

الرأي العام   - 
  العالمي

األمانة العامة   - 
لجامعة الدول  

قطاع (العربية  
ــالم  اإلعــ

  ) واالتصال

  

مـن  ) 4(تفعيل البند رقـم      - 
ــات  ــتراتيجية "منطلق االس

اإلعالمية العربية المشتركة   
التـي  ، و "لمكافحة اإلرهاب 
ــى  ــنص عل ــرورة "ت ض

االهتمام بالقضايا القوميـة    
إعالمياً وقطع الطريق على    
اإلعالم اإلرهابي المـضلل    
الذي يـزعم تبنيـه لهـذه       
ــضية  ــضية خاصــة ق الق
فلسطين والمشكالت العرقية   

  ."والطائفية

ــين إدارة   -  ــسيق ب التن
 الفنيـة لمجلـس     األمانة

وزراء اإلعالم العـرب    
وإدارة مكافحـــــة 

  .اإلرهاب

ي العام  الرأ - 
  العربي

الرأي العام   - 
  العالمي

األمانة العامة   - 
لجامعة الدول  

قطاع (العربية  
ــالم  اإلعــ

  )واالتصال
مجلس وزراء   - 

  اإلعالم العرب
ــات  -  المنظمـ

والهيئــــات 
ــة  اإلعالميـ

 العربية
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تفعيل المادة الـسابعة مـن       - 
ميثاق الشرف اإلعالمـي    "

ــي ــام " العرب ــدل لع المع
، والتي تنص علـى     2013

يف الجهود على الساحة    تكث"
الدولية للتعريـف بـالوطن     
العربي، وتاريخه وحضارته   
وتراثه، وإمكانياته البشرية   
والمادية والمعنوية، وعدالة   

فـي  قضاياه األساسـية، و   
مقدمتها القضية الفلسطينية،   
وفق قرارات مجلس جامعة    
الدول العربية على مستوى    
ــستوى  ــى الم ــة وعل القم

  "الوزاري

دارة األمانة  التنسيق مع إ   - 
الفنية لمجلـس وزراء    
اإلعالم العرب للعمـل    
ــاق  ــل ميث ــى تفعي عل
ــي   ــشرف اإلعالم ال

  .العربي

الرأي العام   - 
  العالمي

األمانة العامة   - 
لجامعة الدول  

قطاع (العربية  
ــالم  اإلعــ

  )واالتصال
مجلس وزراء   - 

 اإلعالم العرب
ــات  -  المنظمـ

والهيئــــات 
ــة  اإلعالميـ

  العربية
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ت المتحدة األمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة مواجهة قيام الواليا

  وتطورات األوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين

  

 المنعقـدة   دورته غير العادية  ، في   المستوى الوزاري إن مجلس جامعة الدول العربية على       
 17 الخمـيس انة العامة بالقاهرة يوم     برئاسة المملكة العربية السعودية، في مقر األم      

  ، وتأييد الدول األعضاء،المملكة العربية السعودية، بناء على طلب 2018أيار / مايو

 بعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة، - 

 مستوياته، بخصوص مدينة    بمختلفمتابعة لتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية،        و - 
ي المواقف واإلجراءات التي ستقوم بها جامعـة الـدول          القدس المحتلة، تباحث المجلس ف    

 العربية لمواجهة قيام الواليات المتحدة األمريكية بعمل غير قانوني وغير شرعي تمثل في     
 سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، بناء على قرارها الـسابق االعتـراف بالقـدس               نقل

كي الذي يشكل انتهاكـاً جـسيماً       عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي؛ هذا التحرك األمري      
 476قراري مجلس األمـن     للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها          

، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار دورتهـا االسـتثنائية   )1980( لعام   478و
 A/RES/ES-10/19، رقـم  "االتحاد مـن أجـل الـسلم   "الطارئة العاشرة على أساس 

(2017)، 

 ارتكابهـا ضـد     ،القوة القائمة باالحتالل  وبعد التشاور في الجرائم التي تواصل إسرائيل،         - 
الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتـصرف، وآخرهـا العـدوان             
الهمجي المستمر والمتصاعد على المتظاهرين السلميين الذين يشاركون فـي مـسيرات            

حقوقهم المشروعة، وعن رفضهم للقرار األمريكي بشأن القدس،       سلمية تعبر عن تمسكهم ب    
والمطالبة بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، هذا الحق الذي كفلـه القـانون                

 194مة لألمم المتحدة رقـم      الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار الجمعية العا        
)1948(، 

اته على مستوى القمة والوزاري والمنـدوبين الـدائمين،         جميع قرار المجلس  إذ يستذكر   و - 
 المنعقدة فـي مدينـة    ) 29(القمة  المتعلقة بالصراع العربي اإلسرائيلي، وآخرها قرارات       

، وإذ يتحمل المجلس مسؤولياته التاريخية      )قمة القدس (الظهران بالمملكة العربية السعودية     
 بما تمثله من مكانة مقدسة راسخة في        تجاه مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين،      

 الحضارة العربية اإلسالمية والمسيحية،
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  وبعد االستماع إلى مداوالت السادة رؤساء وفود الدول األعضاء، - 

…†{{ÏŁèV< <

 االعتـراف بالقـدس     إعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار الواليات المتحدة األميركية         -1
، واعتباره قراراً باطالً والغيـاً، ومطالبتهـا        لعاصمة إلسرائيل، القوة القائمة باالحتال    

قيام الواليات المتحدة األمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القـدس           واعتبار   .بالتراجع عنه 
وضعها القـانوني   الشريف، سابقة خطيرة تخرق اإلجماع الدولي حول القدس المحتلة و         

 وقرارات األمـم المتحـدة ذات       ، وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي     والتاريخي القائم 
الصلة، وتهدد السلم واألمن الدوليين، وتضعف المنظومة الدولية القائمة على القـانون            

 . وستكون سابقة ألي دولة تريد انتهاك القانون والشرعية الدوليةالدولي، وااللتزام به

في ذكرى نكبـة  اعتبار قيام الواليات المتحدة األمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس،          -2
 على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر       إمعاناً في العدوان  الشعب الفلسطيني،   

األمة العربية اإلسالمية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم االستقرار           
 فضالً عن ما يمثله من تقويض للشرعية األخالقية والقانونية للنظام           في المنطقة والعالم  

 .لدوليا

إقدام جواتيماال على نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وإعالن اعتزام الدول األعضاء إدانة  -3
 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة السياسية واالقتصادية إزاء تلك الخطوة

وتكليف األمانة العامة تقـديم     ،  إلى القدس إعالن قلة من الدول نيتها نقل سفاراتها        إدانة   -4
 مع تلك الدول سواء من خالل التواصل معها لحثها علـى            توصيات بخصوص التعامل  

 وااللتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية   ةغير القانوني اإلحجام عن مثل تلك الخطوة      
، أو من خالل النظر في اإلجراءات التي يمكن اتخاذها فـي حالـة              الدولية ذات الصلة  

 .إقدامها على نقل سفارتها

عد، طينية دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الص        دعم قرارات القيادة الفلس    -5
ورداً على نقل السفارة األمريكية إلى القدس الشريف، بما فيها االنضمام إلى المعاهدات             
والمنظمات الدولية، وإحالة الجرائم اإلسرائيلية إلى المحاكم واآلليات الدولية المناسـبة،           

 .اإلسرائيليبما يشمل ملف االستيطان االستعماري 

مطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس األمن، بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الـدول     -6
، )1980( لعام   478 و 476بها، والطلب من جميع الدول االلتزام بقراري مجلس األمن          

وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار دورتها االستثنائية الطارئة العاشرة علـى            
، الذي أكد على أن A/RES/ES-10/19 (2017)، رقم "االتحاد من أجل السلم"أساس 



-186- 

أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الـشريف أو مركزهـا أو           
تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها الغية وباطلـة، ويجـب إلغاؤهـا               

 ودعا جميع الدول لالمتناع عن إنشاء بعثات        امتثاالً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة،     
، والذي أكد )1980 (478دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عمالً بقرار مجلس األمن 

أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق             
  .المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة

 والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار األمريكي بخصوص         توجيه الشكر للدول   -7
القدس، وداعمة للسالم العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني،           

 .التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

 الشريف، إدانة مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس          -8
 .واعتبار مثل هذه المشاركات تشجيعاً لألعمال غير القانونية على المستوى الدولي

دفاعـاً  وتضحياته الجسام   للشعب الفلسطيني   للنضال البطولي    تحية إكبار وإجالل  تقديم   -9
عن أرضه ومقدساته اإلسالمية والمسيحية وحقوقه غير القابلة للتصرف، ضد االحتالل           

 .ته وممارساتهاإلسرائيلي وسياسا

 الجرائم اإلسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها قوات االحتالل ضد أبناء            إدانة - 10
الشعب الفلسطيني، المدنيين العزل، والتي ترقى إلى جـرائم حـرب، وجـرائم ضـد               
اإلنسانية، بموجب القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقـوق اإلنـسان؛ هـذه             

ي كان آخرها االعتداء الوحشي على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين     الجرائم الت 
خرجوا في مسيرات سلمية بالتزامن مع ذكرى النكبة، واحتجاجاً علـى نقـل الـسفارة               
األمريكية إلى مدينة القدس الشريف، وللمطالبة بحقوقهم المشروعة، في مختلف أنحـاء            

ى خطوط قطاع غزة المحاصر، والتـي راح        األرض الفلسطينية المحتلة،  وخاصة عل     
 . ضحيتها مئات الشهداء الذين أعدموا بدم بارد، وآالف الجرحى من المدنيين العزل

تكليف األمانة العامة بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيـق              - 11
متظـاهرين فـي    في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد ال         

  .قطاع غزة
مطالبة مجلس األمن، والجمعية العامة واألمين العام لألمم المتحدة، ومجلـس حقـوق              - 12

، باتخاذ اإلجراءات الالزمة، لتشكيل      ومقرريه والمفوض السامي لحقوق اإلنسان     اإلنسان
لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة األخيرة، والعمل على تمكين هذه اللجنة مـن فـتح                

ميداني محدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آليـة واضـحة لمـساءلة ومحاكمـة              تحقيق  
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المسؤولين اإلسرائيليين عن هذه الجريمة، وعدم إفالتهم من العقاب العادل، وإنـصاف            
 .الضحايا

لمدنيين الفلسطينيين مـن     لضمان حماية دولية ل    مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري     - 13
لي، ومطالبة مجلس األمن بإنفاذ قراراتـه ذات الـصلة          جرائم قوات االحتالل اإلسرائي   

، )1987 (605والقـرار ) 1994 (904بحماية المدنيين الفلسطينيين، السـيما القـرار        
 وضرورة توفير    المحتلة القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األرض الفلسطينية       

طراف السامية المتعاقدة في ودعوة الدول األ. الحماية الدولية  للشعب الفلسطيني األعزل     
اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ االتفاقية في أرض دولـة             
فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خالل وقف االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون            

ـ           رة للقـانون   الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وإعمال القواعـد اآلم
 .الدولي

تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس              - 14
األمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للـشعب            
الفلسطيني، والتي كان آخرها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس األمـن لبحـث الجـرائم              

لية ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجهودها في تقـديم            اإلسرائي
مشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين فـي األرض الفلـسطينية             

  .1967المحتلة عام 
إعادة التأكيد على التمسك بالسالم كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي اإلسرائيلي            - 15

 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن الـسالم         2002م العربية لعام    وفق مبادرة السال  
مع إسرائيل وتطبيع العالقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية            

 1967حزيران  / والعربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو         
دولة فلسطين وحقوق الشعب الفلـسطيني غيـر        وعاصمتها القدس الشرقية، واعترافها ب    

القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المـصير وحـق العـودة والتعـويض لالجئـين                
الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكٍل عادل وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة رقـم              

ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع ال تنسجم مع المرجعيات           . 1948 لعام   194
  .لدولية لعملية السالما

اإلدانة الشديدة لالقتحامات اإلسرائيلية المتوالية والمتكررة للمسجد األقـصى المبـارك            - 16
والسماح للمستوطنين تحت حراسة قوات األمن اإلسرائيلية للدخول إلى باحة المـسجد            
األقصى وتالوة صلوات تلمودية فيه واعتبار ذلك عمالً استفزازياً مـن شـأنه تـأجيج               

شاعر ودفع األمور إلى العنف، ومطالبة المجتمع الـدولي بأسـره بـضمان حريـة         الم
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الوصول لالماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية بالقدس، واعتبار ذلك حقاً مـن حقـوق           
اإلنسان، وإدانة القرارات اإلسرائيلية بمنع المقدسيين من الوصول إلى المسجد األقصى           

 .المبارك

 الهاشمية التاريخية التي يتوالها جاللة الملك عبد اهللا الثـاني           التأكيد على دعم الوصاية    - 17
ابن الحسين، على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس، والتي أكـد عليهـا         
االتفاق الموقع بين جاللة الملك عبد اهللا الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس، رئـيس              

م ومؤازرة دور إدارة أوقـاف القـدس        ، وعلى دع  31/3/2013دولة فلسطين، بتاريخ    
والمسجد األقصى المبارك التابعة لوزارة األوقاف األردنية، في الحفاظ علـى الحـرم             

 .والذود عنه

توجيه التقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لقيامـه               - 18
ـ       29بتسمية الدورة    قمـة  "ة الـسعودية، بــ    للقمة العربية التي عقدت بالمملكة العربي

، تقديراً للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها مدينة القدس الشريف، عاصـمة             "القدس
ه، على غرار أشـقائه القـادة       دولة فلسطين، في قلب األمة العربية واإلسالمية، وتقديم       

 . لكل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينيالعرب،

مين الجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة           تث - 19
 . ودعم صمود المقدسيينالقدس، في حماية مدينة القدس الشريف ومقدساتها

التي تبذلها حالياً من أجل     توجيه الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على جهودها          - 20
صة تقديم المساعدات العاجلة واستقبال جرحـى       تسهيل األوضاع داخل قطاع غزة وخا     

العدوان اإلسرائيلي في المستشفيات المصرية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح   
 .البري

تشتمل على الوسـائل    متكاملة  األمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد خطة        تكليف   - 21
اليات المتحدة األمريكية أو أي     والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار الو       

دولة أخرى باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، القوة القائمـة بـاالحتالل، أو نقـل              
سفارتها إليها، بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية واالقتصادية، وتعمـيم            

في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هـذا القـرار          هذه الخطة على الدول األعضاء      
 .عتمادها والعمل بمقتضاهاال

المـشكل  عن لجنة مبادرة الـسالم العربيـة        الوفد الوزاري العربي المنبثق     الطلب من    - 22
 متابعة اتصاالته وجهوده فـي      9/12/2017 الصادر بتاريخ    8221بموجب القرار رقم    

األمين العام لجامعة الدول العربية العمل على تنفيذ هذا القـرار،           هذا الموضوع، ومن    
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 لتقيـيم   إذا اقتضت الضرورة  اء مجلس الجامعة في حالة انعقاد، والعودة لالجتماع         وإبق
 . األوضاع والتحرك على ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة في هذا القرار

   

  )17/5/2018 –ع .غ. د– 8277رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  

  فلسطينيةمتابعة التطورات السياسية للقضية ال
  والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

ة تنفيذ القرارات وااللتزامات    متابع االجتماع األول لهيئة  وعلى التوصية الصادرة عن      �
 ،11/9/2018على المستوى الوزاري الذي عقد في بتاريخ 

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات، القمة والوزاري والمندوبون             - 

  الدائمون، بخصوص متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية،

Łè†{{{{Ï<…V< <

التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة              -1
وإعادة التأكيد على حق دولـة      . العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين      

، بما فيهـا القـدس      1967فلسطين بالسيادة على كافة األرض الفلسطينية المحتلة عام         
  .، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوار والبحريا الجويالشرقية، ومجاله

إعادة التأكيد على التمسك بالسالم كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي اإلسرائيلي            -2
 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن الـسالم         2002وفق مبادرة السالم العربية لعام      

 أن يسبقه إنهاء احتاللهـا لألراضـي        مع إسرائيل وتطبيع العالقات معها، يجب     الشامل  
، واعترافها بدولـة  ، بما فيها القدس الشرقية1967الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام  

فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المـصير             
قـرار  وحق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكٍل عادل وفـق            

ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل      . 1948 لعام   194الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم      
  .الصراع ال تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السالم في الشرق األوسط

إعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار الواليات المتحدة األميركية االعتـراف بالقـدس              -3
، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطالً،       )االحتاللالقوة القائمة ب  (عاصمة إلسرائيل   
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وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ذات  
الصّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن ال أثـر              

طيرة تخرق اإلجماع الـدولي حـول المدينـة         يشكل سابقة خ  قانوني لهذا القرار، الذي     
قوض جهود تحقيق السالم،    وت, المحتلة وتشجع انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية      

  . في المنطقة بما يهدد األمن والسلم الدوليينالعنف والفوضى وعدم االستقرار وعمق التوترتو
، وقرار  )1980( لعام   478 و 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن         -4

الجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار دورتها االستثنائية الطارئة العاشرة على أسـاس             
، الذي أكد علـى أن أي  )A/RES/ES-10/19 2017(، رقم "االتحاد من أجل السلم"

ريف أو مركزهـا أو     قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القـدس الـش           
 وباطلة، ويجـب إلغاؤهـا      الغيهرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها        جتركيبتها الديم 

امتثاالً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول لالمتناع عن إنشاء بعثات             
، والـذي   )1980 (478دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عمالً بقرار مجلس األمن          

عـن  ا الوضع النهائي التي يجب حلها       أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضاي        
  .طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة

دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ جميع اإلجراءات العملية الالزمة لمواجهـة أي قـرار               -5
، والحيلولة دون اتخـاذ أي      )القوة القائمة باالحتالل  (يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل     

 .ك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبةقرارات مماثلة، وذل
رفض وإدانة المحاوالت اإلسرائيلية واألمريكية لتجزئة وتصفية قضايا الحل النهـائي             -6

للقضية الفلسطينية، والتي تدرجت من االعتراف بالقـدس عاصـمة لدولـة االحـتالل      
، "قانون يهودية الدولة  "كان آخرها   اإلسرائيلي، إلى إصدار قوانين عنصرية إسرائيلية،       

ومن ثم قرار الواليات المتحدة بوقف تمويل وكالة األونروا، والتي تأتي جميعهـا فـي               
سياق مرفوض لطمس وتصفية القضية الفلسطينية بما فيها قضية الالجئين الفلسطينيين،           

ما يفرغ  وإنهاء دور وتفويض األونروا التي يدخل حق العودة في صلب قرار إنشائها، ب            
  .المبادرة العربية للسالم في مضمونها

تأييد ودعم خطة تحقيق السالم التي قدمها فخامة الرئيس محمود عباس، رئـيس دولـة             -7
، ورفض أي ضغوط ماليـة أو سياسـية         20/2/2018ين، في مجلس األمن يوم      فلسط

 ال  تُمارس على القيادة الفلسطينية بهدف فرض حلول غير عادلة للقـضية الفلـسطينية            
 .تنسجم مع مرجعيات عملية السالم

العمل مع األطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة األطراف، تحـت مظلـة               -8
األمم المتحدة، لرعاية عملية السالم، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي إلعـادة               
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الشرعية إطالق عملية سالم ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات            
حزيران عـام   /  يونيو 4الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم وحل الدولتين على خطوط          

1967.  
تأييد ودعم قرارات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وقرارات ُأطـر              -9

منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف اإلدارة األمريكية بالقدس عاصمة لدولة           
ل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات علـى كافـة              االحتالل، والعم 

عدالص.  
تقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضد          - 10

 .االحتالل اإلسرائيلي الغاشم، دفاعاً عن مقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف
 النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين       إدانة الجرائم اإلسرائيلية الممنهجة واسعة     - 11

جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، بموجب القـانون الـدولي          تصنف  العزل، والتي   
 على المتظاهرين   ات الوحشية االعتداءومنها   ,اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان    

ـ          ي مختلـف أنحـاء     الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية، ف
األرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة على خطوط قطاع غزة المحاصـر، والتـي راح             

,  الجرحى من المـدنيين العـزل      وآالف,  الذين أعدموا بدم بارد    ضحيتها مئات الشهداء  
والترحيب بقرار مجلس حقوق اإلنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية في هـذه األحـداث،              

آليـة واضـحة لمـساءلة      نة من أداء أعمالها، وضمان إنفاذ       والمطالبة بتمكين هذه اللج   
، وعدم إفالتهم من العقـاب العـادل،   ائمومحاكمة المسؤولين اإلسرائيليين عن هذه الجر    

  .وإنصاف الضحايا
الترحيب بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة حول حماية المـدنيين الفلـسطينيين رقـم         - 12

20/10-ES/RES/A) 2018(اً بتقرير األمين العام لألمم المتحدة األخير ، واألخذ علم
في هذا الشأن، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين، وحث            

طينيين وتشكيل آلية   دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلس        
 .ر األمين العام لألمم المتحدةعملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقري

 لضمان حماية حقيقية للمدنيين الفلسطينيين،      مجلس األمن دعوة المجتمع الدولي وخاصة      - 13
بحمايـة  وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة، وقرارات مجلس األمن السابقة ذات الصلة            

اضـية  ، الق )1987 (605والقـرار ) 1994 (904المدنيين الفلسطينيين، السيما القرار     
بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية           

ودعوة الدول األطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيـة        . الدولية للشعب الفلسطيني األعزل   
جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ االتفاقية في أرض دولة فلسطين            
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ا فيها القدس الشرقية، من خالل وقف االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي           المحتلة، بم 
  .اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وإعمال القواعد اآلمرة للقانون الدولي

تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فـي األمـم المتحـدة،                - 14
تبني ودعم حق دولة فلسطين باالنضمام إلـى        و .ذلكوالعمل على حشد التأييد الدولي ل     

المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد اسـتقاللها           
  .وسيادتها على أرضها المحتلة

توجيه الشكر والتقدير لجمهورية كولومبيا التي اعترفت مـؤخراً بدولـة وفلـسطين،              - 15
جامعة الدول العربية دعوة السفير الكولومبي لتـسليمه        والطلب من معالي األمين العام ل     

نسخة من هذا القرار واإلعراب عن تثمين وتقدير الدول العربيـة لموقـف كولومبيـا،      
العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خالل زيارات واتصاالت             و

/ لـى خطـوط يونيـو     ثنائية ومتعددة األطراف لحثها على االعتراف بدولة فلسطين ع        
، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وذلك كأساس ورافعة لعملية السالم،           1967حزيران  

وشرح األهمية اإلستراتيجية لمثل هذا االعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فـرص             
  .السالم واألمن في المنطقة والعالم

تعماري، هي أحـد الوسـائل      التأكيد على أن مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ونظامه االس        - 16
الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السالم، ودعوة جميـع            
الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغيـر            
المباشر مع منظومة االحتالل االستعماري اإلسرائيلي ومستوطناته المخالفـة للقـانون           

دولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية إلصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل            ال
  .مع المستوطنات اإلسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة

 242مطالبة مجلس األمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها             - 17
 لعـام   2334، وقرار مجلس األمن رقـم       )2003 (1515و) 1973 (338و) 1967(
، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، على أن االستيطان اإلسرائيلي يـشكل             )2016(

القوة القائمـة  (انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السالم، وطالب إسرائيل        
رض الفلسطينية  بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االستيطانية في األ       ) باالحتالل

المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي              
، بما في ذلك ما يتعلق بالقـدس،        1967حزيران  / تغييرات في حدود الرابع من يونيو     

ودعوة األمين العـام    . سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خالل المفاوضات        
 2334دة إلى تقديم تقاريره مكتوبة حول متابعة تنفيذ قرار مجلـس األمـن              لألمم المتح 

)2016.(  
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، واإلدانة الشديدة والـرفض     ائيل كدولة يهودية  إعادة التأكيد على رفض االعتراف بإسر      - 18
، "الكنيست اإلسـرائيلي  "القاطع للعمل العنصري اإلسرائيلي غير المسبوق الذي شرعه         

، والـذي يهـدف     "ائيل الدولة القومية للشعب اليهودي    إسر: قانون أساس "والمسمى بـ   
، بما فيها حـق الالجئـين        للشعب الفلسطيني   والسياسية حقوق التاريخية  ال  وإلغاء طمسل

بالعودة إلى ديارهم، وحق تقرير المصير، وذلك في عمل عنصري ينتهك بشكل صارخ             
 أشكال التمييز العنصري القانون الدولي، بما في ذلك االتفاقية الدولية للقضاء على جميع        

واالتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيهـا          ،  1965لعام  
ومطالبة المجتمع الدولي والمحاكم والبرلمانات الدولية برفض وتجريم هذا         . 1973لعام  

 العمل العنصري، ودفع إسرائيل، القوة القائمة بـاالحتالل، إللغائـه وااللتـزام بـالقيم             
ويوجـه  . األخالقية للنظام الدولي وميثاق األمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الـصلة          

 في وجه العنصرية التـي      1948المجلس التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام        
يؤسس لها ويشرعنها هذا القانون العنصري، ويدعم المجلس كافة الخطوات التي مـن             

 .شأنها التصدي له
 الهادفة إلى سن تشريعات عنصرية ممنهجة لتقويض         الممنهجة ة اإلسرائيلية إدانة السياس  - 19

بما فـي ذلـك      رعنة نظامها االستعماري وإدامته،    وش أسس السالم العادل في المنطقة،    
القانون العنصري الذي يسمح لحكومة االحتالل اإلسرائيلي بـسرقة مخصـصات ذوي            

ائب الفلسطينية التي تـسيطر عليهـا       الشهداء واألسرى الفلسطينيين، من عائدات الضر     
وكذلك تطبيق القانون اإلسرائيلي على المستوطنات المقامـة علـى          حكومة االحتالل،   

، 1967أراضي الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة عـام            
ومحاوالت تشريع عقوبة اإلعدام ضد الفلسطينيين، ومحاوالت تـشريع منـع دخـول             

 .طاء الدوليين في مجال مقاطعة إسرائيل إلى األرض الفلسطينية المحتلةالنش
دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل،            - 20

عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والماليـة الالزمـة لهـذه              
جامعـة الـدول    كيل لجنة قانونية استشارية في إطـار        المساعي الفلسطينية، وتفعيل تش   

 لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمـام المحـاكم الدوليـة بـشأن االنتهاكـات                العربية
اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم          

، وتقـديم   1917عـام   " وعد بلفور "التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها        
  .مقترحات عملية بهذا الشأن

 التعامل السريع مع اإلحالـة التـي        حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على       - 21
عاجل فـي جـرائم     جنائي  فتح تحقيق   ، و 22/5/2018قدمتها دولة فلسطين لها بتاريخ      
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،  الفلسطيني األعزل  الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب        
  .ومساءلة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، وتحقيق العدالة

، من خـالل ممارسـاتها   )القوة القائمة باالحتالل(إعادة التأكيد على اعتبار أن إسرائيل        - 22
) أبارثايد(وسياساتها وقوانينها، تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري           

بادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلـك         ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لم     
، واالتفاقيـة   )1948(، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان      )1945(ميثاق األمم المتحدة    

، واالتفاقية الدولية بـشأن     )1965(الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله        
فة التقارير والقـرارات    ، وكا )1973(قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها       

ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتـصدي لهـذه          . الدولية ذات الصلة  
 .السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تُجرمها القوانين الدولية ذات الصلة

ضي بهدم قرية الخان األحمـر الفلـسطينية          إدانة قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلي القا - 23
ي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهلها منها، استكماالً لما بدأه االحتالل اإلسرائيلي            شرق

منذ ما يزيد عن سبعة عقود من هدم للقرى الفلسطينية وطمس معالمها، ضمن سياسـة               
عنصرية إسرائيلية ممنهجة ومستمرة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم،          

االستيطاني اإلسرائيلي، بهـدف تقطيـع أوصـال األرض         لصالح التوسع االستعماري    
وتأييد اإلجراءات الفلسطينية في المحافل     . الفلسطينية المحتلة والقضاء على حل الدولتين     

والمحاكم الدولية ضد هذه االعتداءات اإلسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، والقـانون            
 القرية من البدو العـرب، أصـحاب        وتوجيه التحية لصمود أهل هذه    . الدولي اإلنساني 

  .األرض
، ) 149( ع . د8231التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم  - 24

بشأن مواجهة االستهداف اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية واألمن القومي العربـي فـي            
، وتعزيز  2016أفريقيا، وتنفيذ إعالن فلسطين الصادر عن قمة مالبو العربية األفريقية           

العمل مع االتحاد األفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية، والتصدي 
 إسرائيلية لاللتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا، والتي بنيت على            ةألي محاول 

والتحذير من إقامة   . القيم المشتركة المناهضة لالستعمار واالضطهاد والفصل العنصري      
. ات إسرائيلية أفريقية، وحث الدول األفريقية على عدم المـشاركة بـأي منهـا             مؤتمر

مواصلة العمل وفـق الخطـة       العربية الخاصة بهذا الشأن      وزاريةطلب من اللجنة ال   وال
  .المعدة لهذا الغرض

اإلشادة بالجهود التي قامت بها اللجنة الوزارية العربية للتـصدي لترشـيح إسـرائيل               - 25
، واألمانة العامة لجامعة الدول العربيـة،       2020-2019 لعامي   لعضوية مجلس األمن  
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وعلى رأسها األمين العام، وكافـة الـدول األعضـاء والـدول الـصديقـة، والتـي            
لعـضوية مجلـس    لترشح   لمسعى إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، ل      التصدينجحت ب 

  .األمن
 علـى مـستوى الحكومـات       الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المـشترك        - 26

واستمرار تكليف األمين العام للجامعة     . والبرلمانات واالتحادات لدعم القضية الفلسطينية    
بالتشاور مع األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي والتنسيق معه في مختلف المواضيع            

سالمية واإلجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية واإل         
  .في هذا الشأن

رفض أي تجزئة لألرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات اإلسرائيلية التي         - 27
 والتحذير مـن محـاوالت      تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين،         

تصفية القضية الفلسطينية من خالل قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدة عن             
أي مشروع   ورفض   . ومن تماهي أي طرف مع هذه المخططات       لعادل،الحل السياسي ا  

  .لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة
التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عبـاس،             - 28

وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلـسطينية، ودعـوة الفـصائل والقـوى              
أيار / تمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو        الفلسطينية إلى سرعة إ   

، وتمكين حكومة الوفـاق     2017 وآليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة        2011
الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء االنتخابات العامة في أقرب        

إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل     وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في        
 المجلـس الـوطني     ياجتمـاع نتائج  الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والترحيب ب     

، والمجلس المركزي لمنظمة التحريـر الفلـسطينية يـوم        30/4/2018الفلسطيني يوم   
واإلشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربيـة لتحقيـق          . 17/8/2018
  .صالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها لالستمرار في تلك الجهودالم

 في مجلس   العضو العربي لجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت،       تقديم الدعم والتقدير ل    - 29
األمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للـشعب            

 طارئة لمجلس األمـن لبحـث الجـرائم        التي كان آخرها طلب عقد جلسة     الفلسطيني، و 
اإلسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجهودها في تقديم مشروع قـرار     
بشأن تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في األرض الفلـسطينية المحتلـة عـام              

، ومشروع قرار حول حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عـن نفـسه              1967
  .مكفول دولياًال
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استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق اإلنسان واليونسكو، بـالتحرك            - 30
ار، وقرارات فلسطين فـي     مع الدول والمجموعات اإلقليمية لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القر        

مجلـس  ، وخاصة تكليف المجموعة العربية في جنيف بمتابعة تنفيـذ قـرار         المنظمتين
الجرائم المرتكبة على خطوط قطاع غزة،      لجنة تحقيق دولية في     كيل  بتشحقوق اإلنسان   

  .ومتابعة تفعيل وأعمال هذه اللجنة حتى تصل إلى النتائج العادلة
  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة - 31

حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فـي الجمعيـة العامـة،              �
جهود داخل مجلس األمن لتحمل مسؤولياته فـي حفـظ األمـن والـسلم              ومتابعة ال 

  .الدوليين، وإنهاء االحتالل، ووقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية
  . بشأن االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني2334متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن  �
  .م المتحدةمتابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في األم �
منـصب فـي    أو ل عـضوية   لاتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي لترشيح إسرائيل ل        �

 .أجهزة ولجان األمم المتحدة

تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس   -31
  .الجامعة على المستوى الوزاري

  
  )11/9/2018 - 3ج  -) 150(ع .د - 8281رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  

 

  التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 تين،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدور �

 متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات     االجتماع األول لهيئة  وعلى التوصية الصادرة عن      �
 ،11/9/2018 عقد بتاريخ يعلى المستوى الوزاري الذ

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات، القمة والوزاري والمندوبون             - 

  بخصوص متابعة التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة،الدائمون، 
†{{{{ÏŁè<…V< <

التأكيد مجدداً أن القدس الشرقية هي عاصمة دولـة فلـسطين، ورفـض أي محاولـة                 -1
  .لالنتقاص من السيادة الفلسطينية عليها

 القانونية التي   اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط اإلسرائيلية غير         -2
شويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها وتالمدينة المقدسة  تستهدف ضم 

عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان االحتالل اإلسرائيلي على ما سمي             
 ، والتأكيد على أن هـذه     2018كانون الثاني   / ، بداية شهر يناير   "القدس الموحدة "بقانون  

السياسات والخطط والممارسات، تشكل خرقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، بمـا            
  ).1980 (478 و476و) 1969 (267و) 1968 (252فيها القرارات 

إدانة ورفض قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بالقدس عاصـمة إلسـرائيل             -3
ر المخالف للقانون الدولي وقرارات     ، ومطالبتها بإلغاء هذا القرا    )القوة القائمة باالحتالل  (

الشرعية الدولية، والتحذير من العبث بالقدس ومحـاوالت تغييـر الوضـع القـانوني              
والتاريخي القائم فيها واستفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين علـى امتـداد العـالمين             
 العربي واإلسالمي، والتأكيد على متابعة تنفيذ قراري مجلس الجامعة علـى المـستوى            

 فـي  ،1/2/2018م  .ع.غ. د 8222، و 9/12/2017ع بتـاريخ    .غ. د 8221الوزاري رقـم    
  .مواجهة القرار األمريكي المذكور
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إمعانـاً فـي    نقل سفارتها إلى مدينة القـدس،       بالواليات المتحدة األمريكية    قيام  اعتبار   -4
  اإلسـالمية   واستفزازاً لمشاعر األمة العربيـة     العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني،    

ـ  ـ، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وع      والمسيحية ـ  ـدم االس ي المنطقـة   ـتقرار ف
. له ذلك من تقويض للـشرعيـة القانونيـة للنظـام الـدولي           ـ، فضالً عما يمث   والعالم

رار مجلس الجامعة على المـستوى الـوزاري رقـم          ـيذ ق ـيد على متابعة تنف   ـالتأكو
بنقل الـسفارة أو أي     رار األمريكي   القلمواجهة  ،  17/5/2018خ  ـع بتاري .غ. د 8277

  .قرار مماثل
والتأكيد  ،  إلى مدينة القدس الشريف   ها  سفارت على نقل    واتيماالقدام ج إدانة إ التأكيد على    -5

على اعتزام الدول األعضاء اتخاذ اإلجراءات المناسبة السياسية واالقتصادية إزاء هـذه   
 .الخطوة غير القانونية ومثيالتها

 الـصديقة، رئيـساً وحكومـة وشـعباً،     يقدير إلى جمهورية باراجواتوجيه الشكر والت  -6
لتراجعها عن نقل سفاراتها إلى مدينة القدس، ومطالبة الواليـات المتحـدة األمريكيـة              
وجواتيماال باالقتداء بهذا العمل الشجاع والمنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية           

  .الدولية ذات الصلة
مـاكن  لأل) القوة القائمة باالحتالل  (يل  هاكات التي تقوم بها إسرائ    رفض وإدانة كافة االنت    -7

المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وخاصة المحاوالت الرامية إلى تغيير الوضع التـاريخي           
والقانوني القائم في المسجد األقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حريـة     

اولة السيطرة على إدارة األوقـاف اإلسـالمية        محوصالة المسلمين فيه وإبعادهم عنه،      
والمسيحية في القدس المحتلة واالعتداء على موظفي إدارة األوقاف اإلسالمية األردنية           
في القدس ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون اإلسرائيلي على المـسجد    

ئيلية أسفل المـسجد    الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات اإلسرا     / األقصى المبارك 
  .األقصى وأسواره

والمـسؤولين  المتطرفين  عصابات المستوطنين   المتكررة من    الشديدة لالقتحامات    دانةاإل -8
، تحـت دعـم وحمايـة        واالعتداء على حرمته   مسجد األقصى المبارك  للاإلسرائيليين  

مـة  توجه ما يسمى بالمحك    اإلسرائيلي، والتحذير من      وقوات االحتالل  ومشاركة حكومة 
العليا اإلسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصالة في المسجد األقـصى           
بعد سماحها لهم سابقاً باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات اإلسرائيلية لتقسيم المـسجد            
زمانياً ومكانياً، بما في ذلك ما يجري حول باب الرحمة من اقتحامات وصلوات تلمودية        

 تبعات وانعكاسات خطيـرة علـى   اسيكون لهر من أن هذه االعتداءات    يهودية، والتحذي 
  .األمن والسلم الدوليين
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حول ) 149(ع  . د 8229التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم           -9
إدانة ورفض المحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة لتقـويض الكنـائس وإضـعاف الوجـود             

تي وصلت ذروتها في اآلونة األخيرة من خالل فرض         المسيحي في المدينة المقدسة، وال    
الضرائب اإلسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس، وإصـدار أوامـر            
حجز ومصادرة ألصول وأمالك وأراضي وحسابات بنكية تعود للكنائس فـي مدينـة             

قـصى  القدس الشريف، وذلك بالتزامن مع االستهداف اإلسرائيلي المتواصل للمسجد األ         
المبارك، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتـاريخي القـائم لمقدسـات              
المدينة، ومخالفة خطيرة لالتفاقات وااللتزامات الدولية التي تـضمن حمايـة وحقـوق             

  .األماكن المقدسة في المدينة
سيين وهـدم   لمصادرتها أراضي المواطنين المقد   ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل    - 10

، بما في ذلك المحاوالت اإلسرائيلية غير الشرعية لهدم قرية الخـان            بيوتهم أو احتاللها  
، خدمة لمشاريعها االستيطانية داخل أسوار البلدة القديمـة وخارجهـا، وكـذلك            األحمر

ـ   ، بما "القدس الكبرى"مواصلة تجريف آالف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يسمى ب
، وبناء طـوق اسـتيطاني يمـزق التواصـل     )E1(االستيطاني المسمى فيها المشروع  

  .الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها
إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين            - 11

ف الفلسطينيين في اإلقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية مـن آال             
الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجهـا، وإدانـة             

ـ   ) القوة القائمة باالحتالل  (استئناف إسرائيل    " قانون أمالك الغـائبين   "تطبيق ما يسمى ب
والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية          

لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي ) قوة القائمة باالحتاللال(الضغط على إسرائيل 
تعمل على تفريغ المدينة من سكانها األصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض             

  .الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء
ة العاملة فـي    إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية باستمرار إغالق المؤسسات الوطني        - 12

القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينهـا            
  .من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة

مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن األمم المتحـدة والمجلـس التنفيـذي               - 13
و بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنـة التـراث العـالمي التابعـة        لليونسك

الحرم القدسي الشريف هـو     / لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد األقصى المبارك       
موقع إسالمي مخصص للعبادة وجزء ال يتجزأ من مواقع التـراث العـالمي الثقـافي،               
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القانونية فـي مدينـة القـدس والمـسجد         وأدانت االعتداءات والتدابير اإلسرائيلية غير      
  .الحرم القدسي الشريف/ األقصى المبارك

الدعوة إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية اإلسالمية والمسيحية والتشديد علـى             - 14
الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشـد         / زيارة المسجد األقصى  

ات اليهودية المتطرفة، وفي هذا السياق تثمين       الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماع     
  .الزيارات التي قام بها المسؤولون العرب لمدينة القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك

الدعم والمساندة الكاملين لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة،            - 15
هـا، وفـي مقـدمتها المـسجد     ودفاعهم عن المدينة والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في   

األقصى المبارك في مواجهة االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية، والتصدي للمحاوالت         
  .اإلسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم

التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول             - 16
المية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير والمنظمات العربية واإلس

التمويل الالزم لتنفـيذ المشـروعات الواردة في الخطـة اإلستراتيجيــة للتنميــة           
، التي قدمـتها دولــة فلـسطين،       )2022-2018(القطاعيـة في القـدس الشرقيـة     

د أهلها، في مواجهة الخطط     بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمو       
  .والممارسات اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها

، )149(ع  . د 8228التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري رقـم             - 17
حول الموافقة على الخطة اإلعالمية الدولية للتـصدي للقـرار األمريكـي األحـادي              

ومؤسسات دولـة االحتـالل اإلسـرائيلي، ودعوة وزارات      باالعتراف بالقدس عاصمة ل   
  .اإلعالم العربية إلى التعاون والمساهمة مع األمانة العامة في تنفيذ هذه الخطة

دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسـسات الحكوميـة              - 18
ية والصحية، للتوأمة مـع المؤسـسات       وغير الحكومية التعليمية والثقافية واالقتصادية واالجتماع     

  .المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها
اإلشادة بجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، ملك المملكة األردنية الهاشـمية،              - 19

ريف فـي   صاحب الوصاية على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الـش          
القـوة القائمـة    (الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاوالت إسـرائيل           

المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور األردني في رعاية          ) باالحتالل
وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية           

 التي أعاد التأكيد عليها االتفاق الموقع بين جاللة الملك عبداهللا الثاني     الهاشمية التاريخية، 
ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة            
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، والتعبير عن الدعم والمؤازرة إلدارة أوقـاف القـدس          31/3/2013فلسطين، بتاريخ   
لذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنـه          والمسجد األقصى األردنية في الدور ا     

القـوة  (في ظل الخروقات اإلسرائيلية واالعتداءات على موظفيها، ومطالبة إسـرائيل           
  .بالتوقف عن اعتداءاتها على اإلدارة وموظفيها) القائمة باالحتالل

يس لجنـة   ملك المملكة المغربية رئ   اإلشادة بالجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد السادس          - 20
واإلشادة بـالجهود التـي     . القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني         

 . مال القدس التابعة للجنة القدستبذلها وكالة بيت
توجيه التقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لقيامـه               - 21

، تقديراً للمكانة الروحية والدينية التي      "قمة القدس " للقمة العربية، بـ     29بتسمية الدورة   
تتمتع بها مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وتقديمه، على غـرار أشـقائه              

  .القادة العرب، لكل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني
ديمقراطية الشعبية، برئاسة فخامة    توجيه التقدير للجهود التي تبذلها جمهورية الجزائر ال        - 22

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دعماً للقضية الفلسطينية، سـواء مـن خـالل المواقـف               
 .السياسية التاريخية، أو من خالل التزامها بتقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين

ي رقـم   الوفد الوزاري العربي المشكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزار        الطلب إلى    - 23
  .، مواصلة جهوده واتصاالته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة القادم9/12/2017 بتاريخ 8221

مؤتمر األزهر العالمي لنصرة القدس، الذي عقد في القاهرة           توصيات التأكيد على تنفيذ   - 24
حماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع بهدف ، 2018كانون الثاني /  يناير17-18

يخي القائم للمدينة واألماكن المقدسة فيها، ودعم صـمود أهلهـا بكافـة             القانوني والتار 
  .، عاماً للقدس الشريف2018وتبني اقتراحه بأن يكون عام . األشكال

تثمين جهود البرلمان العربي وتحركاته الفاعلة لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة            - 25
ية المحتلة، عاصمة دولـة فلـسطين،   القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس الشرق   

 . ودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع المؤسسات البرلمانية حول العالم
استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعـات            - 26

ى اإلقليمية والسياسية في األمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد األقـص            
المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمـة           

  .على األمن والسلم الدوليين
الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تـم                - 27

 .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس
  )11/9/2018 - 3 ج -) 150(ع .د - 8282رقم : ق(
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  التطورات التي تمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي

  

إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورتـه غيـر              

 بنـاء علـى   5/12/2017الموافق الثالثاء العادية المنعقد بمقر األمانة العامة بالقاهرة يوم       
 في توجهات اإلدارة األمريكية بشأن تغيير الوضع القانوني لمدينة          للنظردولة فلسطين   طلب  

لجمهوريـة  المنـدوب الـدائم     عبد المحمود عبد الحلـيم      . دالسفير  سعادة  برئاسة   القدس،
الغيط األمين   ، ومشاركة السادة المندوبين الدائمين وبحضور معالي السيد أحمد أبو         السودان

  العام لجامعة الدول العربية،

تذكر قرارات القمم العربية المتعاقبة بشأن مدينة القدس المحتلة، وآخرها قمة عمان،            إذ يس  - 
  ،2017آذار  / مارس– 28الدورة 

وإذ يستذكر قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وآخرها قـرارات الـدورة              - 
  ،2017أيلول  / سبتمبر– 148

ى مداخالت رؤسـاء وفـود الـدول    وبعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة واالستماع إل       - 
 األعضاء واألمين العام،

…<†{{{{ÏŁè< <
مطالبة الواليات المتحدة األمريكية، وجميع الدول، بعدم االعتراف بالقـدس كعاصـمة             - 28

، أو إنشاء أو نقل البعثات الدبلوماسية إليهـا، وذلـك           )القوة القائمة باالحتالل  (إلسرائيل  
الصلة بمدينة القدس، بما فيها قرارات مجلس األمن        التزاماً بقرارات األمم المتحدة ذات      

ــم  ، )2016 (2334، )1980 (478 و476 و465، )1969 (267، )1968 (252رق
ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القـدس الـشرقية جـزءاً ال يتجـزأ مـن األرض             

ـ         1967الفلسطينية المحتلة عام     ي ، وتعتبر كل اإلجراءات والقـوانين اإلسـرائيلية الت
 .تستهدف مدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، الغية وباطلة

، أو إنـشاء    )القوة القائمة باالحتالل  (اعتبار أي اعتراف بمدينة القدس عاصمة إسرائيل         - 29
أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداء صريحاً على األمة العربيـة،               

عب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي         وحقوق الش 
واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس األمن ذات الصّلة، والفتوى القانونية لمحكمـة            

، ومن شأن مثل هذا االعتراف غير القانوني        9/7/2004العدل الدولية الصادرة بتاريخ     
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، عـالوة علـى      وفي العالم   واألمن واالستقرار في المنطقة    أن يشكل تهديداً جدياً للسلم    
 .نسف فرص السالم وحل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف

حث الواليات المتحدة األمريكية على االحتفاظ بدورها كوسيط إيجابي ونزيه ومحايـد             - 30
ومقبول من جميع األطراف، من أجل تحقيق السالم الدائم والشامل في الشرق األوسط،             

ستناداً إلى قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة الـسالم             ا
 .، وعلى أساس حل الدولتين، ومبدأ األرض مقابل السالم2002العربية لعام 

إعادة التأكيد على حق دولة فلسطين المطلق بالسيادة علـى كافـة األرض الفلـسطينية              - 31
س الشرقية عاصمة دولة فلـسطين، ومطالبـة كافـة          ، بما فيها القد   1967المحتلة عام   

الدول، بما فيها الواليات المتحدة األمريكية، بعدم االعتراف بـأي تغييـرات تجريهـا              
 .1967حزيران / إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، على خطوط الرابع من يونيو

 المـستوى   التأكيد على قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلـى            - 32
الوزاري، في دوراته المتعاقبة بخصوص مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مـا              

، أو نقـل  )القوة القائمـة بـاالحتالل    (يخص اعتراف أي دولة بالقدس عاصمة إلسرائيل        
 .سفارتها إليها

ـ  والممارسـات  الـسياسات  لجميـع  القاطع والرفض الشديدة اإلدانة على التأكيد إعادة - 33  طوالخط
 العربية، هويتها شويهوت المحتلة الشرقية القدس مدينة ضم تستهدف التي القانونية غير اإلسرائيلية

 التـاريخي  الوضـع  تغيير ومحاوالت الفلسطيني، محيطها عن وعزلها السكانية، تركيبتها وتغيير
 المبارك، ألقصىا المسجد ذلك في بما فيها، والمسيحية اإلسالمية المقدسة لألماكن القائم والقانوني
 القائمة القوة إسرائيل، إللزام مسؤولياتها بتحمل األمن مجلس ذلك في بما المتحدة، األمم ومطالبة

  .الصلة ذات الدولية والقوانين للقرارات باالنصياع باالحتالل،
الطلب من الدول األعضاء، واألمانة العامة، ومجالس السفراء العرب، وبعثات الجامعة،            - 34

التصدي بفاعلية ألي توجه لخرق قرارات مجلس األمن والقانون الـدولي           بالعمل على   
 .بخصوص الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشرقية المحتلة

الطلب إلى المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي ألي خطـوة              - 35
 .س األمنمن هذا النوع، من خالل أجهزة األمم المتحدة، بما في ذلك مجل

الطلب إلى األمين العام متابعة التطورات في هذا الشأن وتقديم تقاريره حوله إلى مجلس               - 36
، والتنسيق مع المنظمات اإلقليمية والدولية      جامعة الدول العربية كلما اقتضت الضرورة     

  .ذات الصلة في هذا الشأن
 .في هذا الشأناإلبقاء على مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات  - 37

  )5/12/2017 –ع .غ. د– 8220رقم : ق(
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  )ترجمة غير رسمية(
  إن مجلس األمن،

في رسالة مندوب باكستان، الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، المؤرخة في            نظر  وقد
مـايو  / أيـار  28المؤرخـة فـي        S/13966 ، كما تضمنتها الوثيقـة    1980مايو  / أيار 28

1980، )2( 
  أنه ال يجوز االستيالء على األرض بالقوة، مجدداً يؤكد إذ

الوضع الخاص بالقدس، خصوصاً ضرورة حماية البعد الروحي والديني  اعتباره في يضع وإذ
  الفريد لألماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على هذا البعد،

 قراراته  قراراته المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف ووضعها، خصوصاً        جديد  من  يؤكد  وإذ
 3المـؤرخ فـي     ) 1969 (267، و   1968مـايو   / أيـار  21المؤرخ فـي    ) 1968 (252
) 1971 (298، و 1969سبتمبر  / أيلول 15المؤرخ في   ) 1969 (271، و 1969يوليو  /تموز

  ،1980مارس / آذار1المؤرخ في ) 1980 (465، و1971سبتمبر / أيلول25المؤرخ في 
، والمتعلقـة بحمايـة     1949أغـسطس   / آب 12قعة في   باتفاقية جنيف الرابعة المو    يذكّر  وإذ

  المدنيين وقت الحرب،
استمرار إسرائيل في تغيير المعالم المادية والتركيب الجغرافي والهيكل المؤسسي           يشجب  وإذ

  ووضع مدينة القدس الشريف،
 بشأن الخطوات التشريعية التي بدأها الكنيست اإلسرائيلي بهدف تغيير         القلق  بالغ  يساوره  وإذ

   معالم مدينة القدس الشريف ووضعها،
  
الضرورة الملحة إلنهاء االحتالل المطول لألراضي التي تحتلها إسرائيل          جديد  من  يؤكد ـ 1

  ، بما في ذلك القدس؛1967منذ عام 
استمرار إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، في رفض التقيد بقرارات مجلس           بشدة  يشجب ـ 2

   العالقة؛األمن والجمعية العامة ذات
أن جميع اإلجراءات واألعمال التشريعية واإلدارية التي اتخذتها إسـرائيل،           مجدداً  يؤكد ـ 3

القوة المحتلة، والرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس الشريف ووضعها، ليس لها أي مـستند               
الحرب، كما  قانوني وتشكل خرقاً فاضحاً التفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت            

  تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط؛
أن كل هذه اإلجراءات التي غيرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها الجغرافي             يؤكد ـ 4

والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أصالً، ويجب إلغاؤها وفقاً لقرارات مجلس األمـن             
  ذات العالقة؛
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إسرائيل، القوة المحتلة، إلى التقيد بهذا القرار وقـرارات مجلـس األمـن              بإلحاح  عويد ـ 5
السابقة، وإلى التوقف عن متابعة السياسة واإلجراءات التي تمس معالم مدينة القدس الـشريف    

  ووضعها؛
تصميمه، في حال عدم تقيد إسرائيل بهذا القرار، على دراسة الـسبل             أخرى  مرة  يؤكد ـ 6

العملية وفقاً لألحكام ذات العالقة الواردة في ميثاق األمم المتحدة لـضمان التنفيـذ              والوسائل  
  .الكامل لهذا القرار
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  )ترجمة غير رسمية(
  األمن، مجلس إن
  ،1980 يونيو/حزيران 30 في المؤرخ )1980( 476 بقراره يذكّر إذ

  بالقوة، األرض على االستيالء يجوز ال أنه مجدداً يؤكد وإذ
 يعلن  اإلسرائيلي  الكنيست  في  "األساسي  قانون" على  المصادقة  بشأن العميق  القلق  اورهيس  وإذ

 الـسالم   على  مضاعفات  من  له  ما  مع  ووضعها،  الشريف  القدس  مدينة  معالم  في  تغيير  إجراء
  واألمن،

  ،)1980( 476 األمن مجلس بقرار تتقيد لم إسرائيل أن إلى يشير وإذ
 الواردة العالقة ذات لألحكام وفقاً العملية والوسائل السبل راسةد على تصميمه مجدداً يؤكد وإذ
 تقيـد   عـدم   حـال   في  ،)1980( 476 لقراره  الكامل  التنفيذ  لضمان  المتحدة،  األمم  ميثاق  في

   إسرائيل،
 التقيـد   ورفضها  القدس،  بشأن  "األساسي  القانون" على  إسرائيل  مصادقة اللوم  أشد  يلوم ـ 1

  العالقة؛ ذات األمن مجلس بقرارات
 تؤثر وال الدولي، للقانون انتهاكاً تشكل "األساسي القانون" على إسرائيل مصادقة أن يؤكد ـ 2

 والمتعلقـة   1949 أغـسطس /آب  12 في  الموقعة  الرابعة  جنيف  اتفاقية  انطباق  استمرار  في
 التـي   العربية  األراضي  من  وغيرها  الفلسطينية  األراضي  على  الحرب  وقت  المدنيين  بحماية

  القدس؛ ذلك في بما ،1967 عام منذ إسرائيل حتلهات
 القـوة  إسـرائيل،  اتخذتها التي واإلدارية التشريعية  واألعمال  اإلجراءات  جميع  أن يقرر  ـ 3

 خـصوصاً   تغييرهـا،   واستهدفت  ووضعها  الشريف  القدس  مدينة  معالم  غيرت  والتي  المحتلة،
  إلغاؤها؛ ويجب أصالً اطلةب إجراءات هي القدس، بشأن األخير "األساسي القانون"
 فـي   ودائـم   وعادل  شامل  سالم  تحقيق  أمام  جدية  عقبة  يشكل  العمل  هذا  أن  أيضاً  يؤكد ـ 4

  األوسط؛ الشرق
 تـستهدف   التـي   إسرائيل  أعمال  من  وغيره  "األساسي  القانون" بـ  االعتراف  عدم يقرر ـ 5

  :إلى المتحدة األمم في األعضاء لالدو جميع ويدعو ووضعها، القدس معالم تغيير القرار، لهذا نتيجة
  القرار؛ هذا قبول )أ

 المدينـة  مـن  البعثات هذه سحب إلى القدس في دبلوماسية بعثات أقامت التي الدول  دعوة  )ب
  المقدسة؛

 تشرين 15  قبل القرار هذا تنفيذ عن األمن مجلس إلى تقرير تقديم العام األمين إلى يطلب ـ 6
  ؛1980 نوفمبر/الثاني

  .الخطر الوضع هذا متابعة يقرر ـ 7


