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المخططات العدوانية اإلسرائيلية لضم أجزاء من األرض 
 1967الفلسطينية المحتلة عام 

 7الخمتيس عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستتى  التىرارد رورغ ريتر عاربتة يتتار   
يرئاستة ستلطنة عامتان، بطلت  متن رولتة فلستطين  م،30/4/2020هت المىافت  1441رمضان 

، وذلك عبر االتصال المرئي، التزامًا بإجراءات السالمة والىقابتة فتي  ت  وتأييد الدول األعضاء
 يروس كىرونا المستجد،الناجم عن فالىباء العالمي 

بعددا العه ددى  ذددة اددانة  العامةددو الدعماددوا  لعددا العادد دم  داذدددو اعددمد       ددم  الددددمدا   -
دعدم   الدطدم   الدداز ال   ز ة الدخم جيو  الددغ ةلين دا ددو لذطدنينا  اداال هع اعدمد  العادين ال

   ؤام  الدالا ا
   أجداال  ادن العدضد  الدعا الةيو دحكااو العحد ه  السادةالليذ   دخننمع بحث الددجذس الد -

ان هكًو  ذة ةحا لمضح الدقمةان الدا د   قةال الع الدشة يو  ا1967 م   دح ذوالدفذطنينيو الد
د اجددددى السةطددددمة  الدا ديددددوا اطدددد غذًو الةشددددغم  الدعددددمد  بداالجهددددو جملحددددو نا  ةددددما  ا جم ذددددو ال

 الدعمدد  داقف الدعا الن  الدحةب  الدحصم  ل   اه الدظدة   السةطدمةيو الدعصدياو الد د   هدا  
 الداشة و جدعم ا

 إذ يؤنددا الددجذددس اجددا اًل  ذددة اةنا ددو الدقضدديو الدفذطددنينيو بمدنطدداو دءاددو الدعةليددو جدعددم ا  -
 قيو الددح ذوا  مصدو   دو لذطنينا  ذة الدها و الدعةليو دذقاس الدشة 

يؤنددددا الددجذددددس  ذددددة جديددددق قةال ال ددددى الدد عذقددددو بمدقضدددديو الدفذطددددنينيو  الدصددددةال  الدعةلدددد   إذ  -
الساةالليذ ا بدم ليهم قةال الع الدقد ين الع ية ين قدو الدقاس الد د   قداع لد  الدددذادو الدعةليدو 

(ا  قةال الع اجذس الدجماعو  ذة الددطد ا  الددازال   2019(  قدو  اةس )2018الدطعا يو )
     ى غية الدعم يو بشأن  لض  نو صفقو الدقةنا(   153ل      ى الع ية  )

 

 يقــــرر:
 

الد أكيا  ذة أن إقاال  حكااو العح ه  الساةالليذ   ذة  نفيا اخننم هم بضد  أ  جدا  ادن  -1
ا بدددددم ليهددددم غددددا  الع  ن  لدددددم  الداحددددة الدديدددد  1967الع   الدفذطددددنينيو الددح ذددددو  ددددم  

حينهدددما يدجدددة جة ددددو حدددةب جايدددا   الع الضددد  الددقمادددو  ذيهدددم الددطددد اعنمع السادددةالليذيو  ا
 ضددددددم  إدددددددة الدطددددددجة الساددددددةالليذ  الدحملددددددة بددددددمدجةالل  الدغملدددددددو بحدددددد  الدشددددددع  الدفذطددددددنين  

  العة همكمع الدفمضحو دديجمق  قةال الع العا  الدد حا   الدقمةان الدا د  
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انمداددو الس ال   العاة كيددو بددمعد اال  بديجددمق العادد  الدد حددا   قةال ال هددم ذالع الدصددذو بمدصددةال  لدد   -2
الدشددةق الع اددبا  لداددم ا  أحكددم  الدقددمةان الدددا د ا  لددمد ةالجق  ددن   دد  اخننددمع  اننقددو

  دددةاللب حكاادددو العحددد ه  السادددةالليذ  الد ددد   احدددمى  حددد  غندددم  ادددم ياطددددة بصدددفقو الدقدددةن 
العاة كيو الساةالليذيوا   ها  دض  أ الٍ  لذطنينيو اح ذدو  العاد يه   ذيهدم بدمدقا ا   هدا  

شددا  لدد  الددننقددوا   حديددة حكااددو العحدد ه  الساددةالليذ  ب ددااية أاددس  لددةم الدطدده  الددن
  الس ال   العاة كيو  اعمع  نفيا  اه الددخننمع  ذة العا قةال   العان  الدطذ  الدا ديين 

الد أكيا  ذة أن الدا   الدعةليو ا ا   بكة الدااملة الدطيمايو  الدابذاامايو  الدقمةاةيدو  الددمديدو  -3
ن دداالجهدددو الددخنندددمع السادددةالليذيو ع  ادددمب أ  قدددةال الع أ   نددداالع   خدددا م   ددددو لذطدددني

 جة دو الدض   الد ااق العا ينمة  العا عدم   
الد أكيا  ذة أن الدطه  الدشماة  الدعم    ذة أامس الدقمةان الدا د   قةال الع الدشدة يو الدا ديدو  -4

 اام    الدطه  الدعةليوا  الدقمل   ذة حة الدا د ين بدم يضدن  جطيا   دو لذطدنين الددطد قذو 
ا   مصدددد هم الدقددداس الدشدددةقيوا 1967حا ةالن ياةيدددا طددديم    ذدددة  ندددام الدةالبدددق ادددن ذالع الد

د عدددديم بددددأان  ادددده ا  ددددا  يددددم  إادددد ةال يج   ةلدددد ا  ضددددة    دءاددددن  الدطددددذ  السقذيديددددين 
 الدددا ديينا  الد أكيدددا  ذدددة ضدددة    إعدددهق افم ضدددمع جدددم    لم ذدددو لددد  إعدددم  زانددد  احدددا  

فمقيددددمع  لة ميدددو   ديددددوا  ذددددة أاددددمس قددددةال الع الدشدددة يو الدا ديددددو  الددةجعيددددمع الددع دددددا   الع 
 الدداقعو دحة الدصةال ا   حقي  الدطه  الدا   قاذى الدشعاب 

  ددا  الدذجنددو الدةلم يددو الدا ديددو إدددة  قددا الج دددم   مجددة سةقددمذ لددةم الدطدده   حددة الدددا د ينا  -5
 ال خمذ ااقف   د  انطج  اق الدقةال الع الدا ديو  اةجعيمع  دذيدو الدطده ا بددم ليهدم  م عدو 

اال  حكاادددو العحددد ه  السادددةالليذ  بدددمد اقف  دددن  نفيدددا الدنة ددد   اادددم    الدطددده  الدعةليدددوا سدددد 
اخننم هم العاد عدم  وا بددم ليهدم الدضد   الد اادق العاد ينمة ا  إةهدم  العحد ه  السادةالليذ  

  1967الدا  باأ  م  
  ددا  الددج دددق الدددا د   العادد  الدد حددا  بدددم ليهددم اجذددس العاددنا إدددة  حدددة اطددؤ ديو حفدد   -6

فددمذ الدقددمةان الدددا د   قددةال الع الدشددة يو الدا ديددو لدد  الع   العاددن  الدطددذ  الدددا ديينا  ضدددمن ة
 الدفذطنينيو الددح ذوا  الدحيذادو   ن  نفيا حكااو العح ه  الساةالليذ  ددخننم هم الددانا   

  ا      الع حم  الع   ل  إدة ادم او الدضغب  ذدة حكاادو العحد ه  داقدف اخننم هدم  -7
ا إةقددمذاًل عادددة 1967ن  ذددة  نددام  ددم  الددددانا  ا  إدددة الع  ددةال  الدعمجددة با دددو لذطدددني

 الدطه   حة الدا د ين 
الس الةددو الدشددايا  دذطيماددمع  الدددم اددمع الساددةالليذيو ضددا الدشددع  الدفذطددنين   اقااددم ىا بدددم  -8

لد  ذددم اددم يجدة  لد  ااينددو الدقداس الدشددةقيو الددح ذدوا  الدعدا الن الساددةالليذ  الع يدة الدهددم   
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الدحة  السبةال يد  الدشدة   لد  اايندو الدخذيدة  دذطينة   ذة أ الض  الع قم  الساهايو حا 
 الددح ذوا  حصم  قنم  غا  

  دددا  الددج ددددق الددددا د   انظددددو الدصدددحو الدعمدديدددوا  الدذجندددو الدا ديدددو دذصدددذي  العحددددةا إددددة  -9
ادم او الدضغب  ذة اذنمع العح ه  الساةالليذ  سعهق ادةال  العادة  الدفذطدنينيين لد  

ا حدميًو ده  ان  فش   الععفم   الدنطم  ام  الدطنالدطجان الساةالليذيوا   مصو الددةضة  ن
ليددة س نا  ةددما   حديددة اددذنمع العحدد ه  الساددةالليذ  الددطددؤ ديو الداماذددو  ددن أ   اعددمع 

   عذ  بصحو العاة  الدفذطنينيين ل  الدطجان الساةالليذيو 
  دا  الددا   الع ضدم  إددة ااملددة   حا دة  لعدمع ادن اطددم دمع الددا   الع ضدم  لد    دد   -10

  ددو لذطدنين  لداكو العادمن الددمديدو الدعةليدوا الد االادًم بقدةال الع الدقدد  الدعةليدو الدد عمقادو  ااالزةدو
ا  ذدددم نشددكة اددن ألددكم  الدددا   2019 3 31ب ددم     749قددةال  قدددو  دداةس  قدد   آ ة ددم 

الدعةلددد  دصددددا  الدشدددع  الدفذطدددنين  لددد   جدددى اخنندددمع  ادم ادددمع العحددد ه  السادددةالليذ  
      دو لذطنين  جملحو نا  ةم الدعمدديو  ذة أ

بداملدددة  الددشدددم  الع  السجدددةال الع الدهزادددو دداالجهدددو  اذيدددف الددجدا دددو الدعةليدددو لددد  ةيا دددا ى  -11
  اذيف بعجمع الدجماعو  اجمدس الدطفةال   اخننمع الدض   الد ااق العا عدم   الساةالليذيوا

الدعدددةب بنقدددة اق ضدددة  ددداال الدقدددةال  إددددة الدعاالصددد   الدحكاادددمع  الددنظددددمع الدا ديدددو  السقذيديدددو 
  الدعددددمد ا  حجهددددم  ذددددة ال خددددمذ إجددددةال الع  دذيددددو دددددة   حكااددددو العحدددد ه   ددددن الدقيددددم  حددددا 

 بدخننم هم الددانا   ل  الدقةال  
إبقدددم  الددجذدددس لددد  حمددددو الةعقدددم   اللددد  دد مبعدددو  ندددا الع الددخنندددمع الدعا الةيدددو السادددةالليذيو  -12

قة ددة بددادم الددددانا  ا   اذيددف العاددين الدعددم  بم خددمذ الدددهز  دد مبعددو  نفيددا  دداال الدقددةال    قدداي   
 دذا    الدقم او دذدجذس 
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