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 عتداءات واالنتهاكات اإلسرائيليةالتصدي لال
 ضد المسجد األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف

 

 
جلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقددة بتداري  إن م
برئاسددة الجمهوريددة الجزائريددة الديمقراشيددة الشددعبية وحضددور يصددحا  المعددالي  27/7/2017

وزراء الخارجيددة وراسدداء وفددود الدددول األعضدداء ومشدداركة معددالي األمددين العددام لجامعددة الدددول 
 لى شل  المملكة األردنية الهاشمية،العربية، وبناَء ع

إذ يؤكدددج داددددججمر زيدددل ديك يددددط مية ددديط ميرييددددأي يط يسددددط مي يييددددط      ميةدددج  مي ددددي يط  دددد   -
جم رددك يكايددط ممادديمسمط ميردد  رةدد   ي ددا يدديأاط  زاصدددط ج يددط يييددأي    ي يددي زدد  يي ددك  م 

 مالحرالل يال رةاص د  حق مييياجة ميرييأي يط زيي ا 
ذ ُيجي  يأ ج  - مي يايمط ميخأأ  مييياياط ممييمئيييط مي اجيط إيل ر  يج دجي ط ميةج  ميدحريط  م 

 ر ددد يك أاي  دددا مي ييددد  مميدددالد    راييدددي ريكيير دددا مييدددكا يط   يدددي  مييدددياجة مميددديمئيييط 
غالق ميدؤيياط ميرييدأي يط يي دا   ز ي دا زد  دحيأ دا ميرييدأي     يحدذي دد      زيي ا   م 

غيدددي ميديدددي ق يددد  دجي دددط ميةدددج  ميدحريدددط   ميديددداج م  صدددل ميديددداي   ميرصددد يج مميددديمئيي  
ميحي  ميةجي  مي ديي،    يدا  يديأاط مالحدرالل يردي  حةدائق اجيدجة زيدل م ي  ريدر ج، 
راييددي مي  ددت ميردداييخ   ميةددا     ميةددائ  يدد  ميديدداج م  صددل  ميحددي  ميةجيدد  مي دديي،  دددت 

 يي   ميدير أ ي  ميدرأييي  ممييمئيييي  ييدياج ميرديمي مال رحاداط ميدركيية د   يل ميديؤ 
زا ددط زدددل إجمية م   ددا، مميددالديط  م  صددل ميديدداي   يددجز   حدايددط مي دديأط مميدديمئيييط   م 
زا ددط د دداييت ممزددداي مي ا ددد  يدد  ميديدداج م  صددل ميديدداي   م دددي  م يج يدط يدد  ميةددج    م 

زيل ديرةيل مييال  يد  ميد أةدط  ي دجج  ميذي د   أ ك    يك   يك ري اط  م  كاياط خأيية
مييدددي   م دددد  ميدددج ييي    ي ددد ل صددديمزار جي يدددار يددد  ميد أةدددط  ررحددددل إيددديمئيل  ميةددد ة ميةائددددط 

  ياالحرالل( ميديؤ ييط ميكاديط ز ك
 ي ج    ميردت ميداي  إيدل مميادا  ميدذي  ج ددك د داي  مييديج  يدد  ميصدرجي   يدي ميخايايدط  -

يدديكددط م يج يددط مي ا دددديط حدد ل  رددائ  ميد ددا يمط  مالرصدداالط ميرددد    ددؤ   ميدارددييي  يدد  م
 اير ددا ميدديكددط يخصدد ص إادديمسمط إيدديمئيل ميرصدد يجيط ميخأيددية يدد  دجي ددط ميةددج   ميديدداج 
يددل مي ددي  ميددذي  جدددك د دداي  جر ييددا  ميدددايك    يددي  م  صددل  ميحددي  ميةجيدد  مي دديي،   م 

خددي ميرأدد يمط ميييايدديط  ميديجم يددط  ميخأدد مط ميخايايددط  ميدارددييي  يدد  ج يددط يييددأي  حدد ل  
 مير  ر  ي ميةياجة ميرييأي يط مرخاذ ا 
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 ي ج ميردازك  ي ار إيل كيداط  دجمخالط  صحاب ميد اي   مييد اجة يؤيداس مي يد ج  د داي   -
 م دي  مي ا  يااد ط ميج ل مي يييط 

ذ يؤكج زيل اديت  يميمرك مييايةط يخص ص دجي ط ميةج  ميدحريدط   -   خي دا  ديمي  ددط زد دا   م 
  2017 3 29يراييخ  675ي   

 ر ُيقــــر

ممجم ط مي جيجة يرص يج إييمئيل ميخأيي ي  دجي ط ميةج  ميدحريط  ميدياج م  صل ميدياي   -1
  ميحددددي  ميةجيدددد  مي دددديي،  ميدددديي  ميدأيددددق يةياد ددددا يرددددي  حةددددائق اجيددددجة زيددددل م ي  

ائ    يد  خدديقا  م دما يديدؤ ييار ا ميةا   يددط ريدر ج، راييدي مي  دت  ميردداييخ   ميةدا     ميةد
 ميج ييددددط يصددددرر ا ميةدددد ة ميةائدددددط يدددداالحرالل   دأاييددددار إيدددديمئيل زددددج  ركدددديمي إغددددالق ميديدددداج 
م  صل   ميحي  ميةجي  مي يي،  ديرةيال     د، كايدط   دكال ميرصد يج يددا يي دا ميديدا  

 رئق اجيجة زيل م ي ياي  ت ميراييخ   ميةا     ميةائ     دحا يط يي   يط حةا
ميرأكيج زيل    اديت ميرجمييي  ممايمسمط مير   ادط ي ا إيديمئيل  ميةد ة ميةائددط يداالحرالل(  -2

 ميرددد  ر دددج، إيدددل ميديدددا  ياي  دددت ميرددداييخ   ميةدددا     ميةدددائ  يددد  دجي دددط ميةدددج   ميديددداج 
ق ميج ييددط ذمط م  صدل  ميحدي  ميةجيد  مي ديي، ياأيدط  يادب إيااؤ دا  يةدار ييةديميمط  ميد م يد

 ميصيطر
جزدد ة دايدد  م ددد   ميرددايت يسددد  ميدرحددجة  إيددل رحدددل ديددؤ ييارك يدد  حردد  مييددي   م ددد   -3

 478  476ميج ييي    رأييق  يميمرك ذمط ميصيط يدجي ط ميةدج  مي دي يط  يددا يي دا ميةديميي  
ي م  إييمئيل  مية ة ميةائدط ياالحرالل( ي  2016  2334(   ميةيمي 1980  ، ييايدار ا (   م 

 مزرجمسمر ا ميدر مصيط زيل دجي ط ميةج  مي ي يط  ميدياج م  صل ميديداي   ميحدي  ميةجيد  
 مي يي،   مير  ر كل م ر اكاط اييدط يية م ي   ميةيميمط ميج ييطر

دأاييط اديت ميج ل ير ريذ ميةيميمط ميصاجية ز  م دد  ميدرحدجة  ميدايد  مير ريدذي ييي  يدك   -4
رييددأي يط  يدددا يدد  ذيدد  يا ددط ميردديمت مي ددايد  ميراي ددط ييي  يددك    ميردد  يخصدد ص مية دديط مي

 كددددجط زيددددل    ميديدددداج م  صددددل ميديدددداي   ميحددددي  ميةجيدددد  مي دددديي،  دددد  د  ددددت إيددددالد  
يراددد   دددد  د م دددت ميرددديمت مي دددايد  مي ةددداي     جم دددط مالزردددجمسمط دخصدددص يي يددداجة  اددد س ال 

 ميردددجمييي مميددديمئيييط غيدددي ميةا   يدددط يددد  دجي دددط ميةدددج   ميديددداج م  صدددل ميديددداي   ميحدددي  
 ميةجي  مي يي،ر

مم دداجة ياالرصدداالط  ر دددي  ا دد ج االيددط ميديدد  زيددج مل مي ددا   ميدد  ميحيددي  ديدد  ميدديكددط  -5
ب مي صدايط زيدل م دداك  ميدةجيدط مميدالديط  ميديديحيط يد  دجي دط م يج يط مي ا ديط صداح
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ميةدددج   م  ددداس مماددديمسمط مميددديمئيييط ميرصددد يجيط ميخأيدددية ميرددد  ردددد  ياي  دددت ميرددداييخ  
  ميةا     ميةائ  ي  ميدياج م  صل ميدياي    ميحي  ميةجي  مي يي،ر

ج مي  يددد   ل يددد  ج يحدايدددط مم ددداجة يا ددد ج خددداج  ميحددديدي  مي دددييري  ميديددد  يددديدا  يددد  زيددد -6
 ميدياج م  صل  ميحي  ميةجي  مي يي،ر

ييئايددط يخادددط ميدديئي  ديددا جة  جزدد  ميخأدد مط  ممادديمسمط ميردد    ير ددا ميةيدداجة ميرييددأي يط  -7
يحدايددط ميديداج م  صددل ميديداي   ميرصددجي ي ادديمسمط دحدد ج زيددا  يئدي  ج يددط يييدأي  

 ل ي  دجي ط ميةج  ميدحريطرغيي ميةا   يط مير  مرخذر ا ييأاط مالحرال
ميجز   ميديا جة ميكاديي  يصد ج مي د ب ميرييدأي    دؤييدارك  يد  دجي دط ميةدج  ميدحريدط   -8

 جياز   ز  ميدجي ط  ميدةجياط مميالديط  ميديديحيط يي دا   يد  دةدجدر ا ميديداج م  صدل 
 الط مميدديمئيييط ميديدداي  يدد  د ما ددط مال ر اكدداط  مالزرددجمسمط مميدديمئيييط   ميرصددجي ييدحددا

 يراييي مي  ت ميراييخ   ميةا     ميةائ ر
ر دددي  ميا دد ج ميردد  ييددذي ا صدداحب ميااليددط ميديدد  دحدددج مييدداج  ديدد  ميدديكددط ميدايييددط   -9

 يئي  يا ط ميةج  ي   ذم ميصججر
جز ة ممجمية م دييكيط ياليرديمي يا  ج ا الير اجة م د   م   اس مير ري زيل  يد  ر دد   -10

ياداس إاديمسمط إيدديمئيل  دد  ميدة جيداط  حداير دا  محرديم  مي  دت ميرداييخ   ميةدا     ميةدائ   م 
م حاجيدط يدد  ميديدداج م  صددل  ميحددي  ميةجيدد  مي دديي، كييددار  ي ييددار   ميرأكيددج زيددل   ددك  يدد  
حال زج  حل م  دط د  اذ ي ا يريةل م دد ي دي دحط يال راداي يد    ي   دط   يد   دذم 

ميدديئي  م دييكدد  ميديردد   مي دددل زيددل حددل ميصدديم،  رحةيددق مييددال    مييددياق مير  يددك يد  دد،
 ميرأكيددددج زيددددل  ددددي ية  مير ددددا   زيددددل إ  دددداس حايددددط مال يددددجمج ميييايدددد  ددددد  خددددالل إأددددالق 
درا  اط اداجة  يازيدط ييرةدج   حد  رحةيدق مييدال  زيدل  يدا  حدل ميدج يري   ميدذي ي دد  

 1967 ح يدددديم  زددددا ي  يدددد   يددددت ددددد  إ ادددددط ميج يددددط ميرييددددأي يط ميديددددرةيط زيددددل خأدددد أ مييم
 زاصدددر ا ميةددج  مي ددي يط   يةددار يةدديميمط مي دديزيط ميج ييددط  ديدداجية مييددال  مي يييددط   مير  يددك 
 ي ار يايا  ج ميج ييط مير   جز  إيل ر دايي ا ي ددا  ميدر اجة مي دج س   ددا  زدج  ركديمي 

 دا حجت ر 
يج ييددط يحدايددط دجي ددط ميةددج  ميدحريددط جزدد ة ميددج ل م ز دداس إيددل ر  يدد، زال ار ددا مي  ائيددط  م -11

 كايط دةجيار ا مميالديط  ميدييحيط  يدا يي ا ميدياج م  صل ميدياي  يد ت  يط مزرجمسمط 
 ديرةيييط زيي ار

ركييدددد، ميداد زددددط مي يييددددط يدددد   ي يدددد ي   دادددداي  مييددددريمس مي دددديب  ي  دددداط ااد ددددط ميددددج ل  -12
يمئيييط مييمديددط إيددل راييددي مي  ددت مي يييددط  ييرحددي  ميردد يي ددد   اددل ك دد، ميدخأأدداط مميدد

 ميراييخ   ميةا     ميةائ  ييدياج م  صل ميدياي ر
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ر  ي  مير ييق  مير ا   يي  ااد ط ميج ل مي يييط  د  دط مير دا   مميدالد  يحدايدط دجي دط  -13
 ميةج   ميدياج م  صل ميدياي   ميحي  ميةجي  مي يي،ر

ديط  ميصدد اجيق مي يييددط  د  ددداط ميداردددت جزدد ة اديددت ميددج ل  ميد  ددداط مي يييددط  مميددال -14
ميدددج    إيددل ردد ييي ميرد يددل  ر ريددذ ميد ددي زاط مير د يددط ميخاصددط يايةأازدداط ميحي يددط يدد  
ميةددج   ي ددج، إ ةدداذ ميدجي ددط  حدايددط دةجيددار ا  ر  يدد  صددد ج   ي ددا ددد  خددالل  يدداجة ي   

 677ي  ددط زد دا   ي د  دييد   ج الي ر ريدذمر يةديم 500دال ص ج    م  صل  ميةدج  يةيددط 
 جر،ر

ميأيددب إيدددل م دددي  مي دددا  دراي ددط ر ريدددذ  دددذم ميةدديمي  رةدددجي  رةييددي حددد ل ممادديمسمط ميرددد  رددد   -15
 مرخاذ ا ي ذم مي أ  إيل ميج ية ميةاجدط ييداي ر

مميةاس زيل داي  ميااد ط ي  حايط م  ةاج يدراي ط ميرأ يمط  مال ر اكاط مميديمئيييط يحدق  -16
ياي    ديم يط دجى مير م  إييمئيل   مية ة ميةائدط ياالحرالل( ي دج  ركديمي ميدياج م  صل ميد

ميةيددا  يأيدددط إاددديمسمط رصددد يجيط دددد   دددأ  ا    ر دددجج م دددد   ماليدددرةيمي يددد  ميدجي دددط ميدةجيدددط 
 ي دددج  ميديدددا  ياي  دددت ميرددداييخ   ميةدددا     ميةدددائ  يددد  ميديددداج م  صدددل  ميحدددي  ميةجيددد  

 مي يي،ر 
 

 (27/7/2017 -غ.ع د. - 8160)ق: رقم 


