
ــة	العامـــانـ�م   ةـ
  أمانة	شؤون	مجلس	الجامعة

{{{{{{{{{{{{{ 

 

  )0485( ق-18)/19/11(س/ 01ج

  القــــــاهرة
  2019 ثانيتشرين	/ نوفم"! 25: �ثن�ن

  

  

<ÜÎ…<…]†ÏÖ]8455àÂ<…�^’Ö]<< <

‹×¥<íÃÚ^q<Ùæ‚Ö]<íée†ÃÖ]<î×Â<ïçjŠ¹]<ë…]‡çÖ]< <
i…æ�<ê{Ê{í{{è�^ÃÖ]<�Æ<ä< <

  



  

 
 -2 -

  
  

  ألمريكي اعتبار االستيطان رفض القرار ا

  اإلسرائيلي ال يخالف القانون الدولي

  
  
خ ة غير عادية بتاريتوى وزراء الخارجية دورعقد مجلس جامعة الدول العربية على مس -

25/11/2019 في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة جمهورية العراق، بناء ،

  .األعضاءعلى طلب من دولة فلسطين، وتأييد الدول 

تباحث المجلس في المواقف واإلجراءات التي يمكن القيام بها لمواجهة قرار الواليات  -

ر االستيطان االستعماري اإلسرائيلي ر القانوني الذي اعتبالمتحدة األمريكية األحادي وغي

 غير مخالف للقانون الدولي، وذلك ضمن 1967في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 

أمريكية أحادية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات سلسلة قرارات 

ة إلسرائيل، الصلة بالقضية الفلسطينية، من بينها اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصم

لى الجوالن العربي السوري ، واالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية عونقل سفارتها إليها

  ،قف االلتزامات المالية األمريكية تجاه وكالة األونرواووالمحتل؛ وما أعلنته اإلدارة من 

 إذ يؤكد المجلس جميع قراراته على مختلف المستويات، بخصوص قضية فلسطين، -

  وبعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة، -

ÏŁè{{…†V< <

نحو التحذير من أن النهج الذي تتبعه اإلدارة األمريكية باتخاذ قرارات أحادية مخالفة على               -1
فاضح للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يعتبر تهديداً 
حقيقياً لألمن والسالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط والعـالم، واسـتهتاراً غيـر              

 .مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي وااللتزام به
 18اليات المتحدة األمريكية، الذي أعلنه وزيـر خارجيتهـا يـوم            إدانة ورفض قرار الو    -2

، باعتبار االستيطان االسـتعماري اإلسـرائيلي فـي األرض          2019 تشرين ثاني /نوفمبر
 ال يخالف القانون الدولي، واعتبار هذا القرار باطالً والغياً          1967الفلسطينية المحتلة عام    

ميثاق وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، بما       وليس له أثر قانوني، وأنه مخالفة صريحة ل       
، والرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية    2016 لعام   2334فيها قرار مجلس األمن رقم      
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، وميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية      1949، واتفاقية جنيف الرابعة لعام      2004لعام  
 . الصلة، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات1998الدولية لعام 

اعتبار القرار األمريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم االستيطان االستعماري اإلسـرائيلي،    -3
 .بكافة عناصرهامبادرة السالم العربية وهو ما من شأنه أن يقوض فعلياً 

التأكيد على إدانة السياسة االستيطانية اإلسرائيلية التوسـعية غيـر القانونيـة بمختلـف               -4
، بما فيها القدس الـشرقية،      1967امل أرض دولة فلسطين المحتلة عام       مظاهرها، على ك  

باعتبار أن المستوطنات االستعمارية اإلسرائيلية تشكل انتهاكاً جـسيماً للقـانون الـدولي             
وقرارات األمم المتحدة، وتهدف إلى تقـسيم األرض الفلـسطينية وتقـويض تواصـلها              

ة المجتمع الدولي بتنفيذ جميـع القـرارات    ومطالب. الجغرافي، والقضاء على حل الدولتين    
الدولية القاضية بعدم شرعية وقانونية االستيطان اإلسرائيلي، بما فيها قـرارات مجلـس             

 ).1981 (497، و)1980 (465، و)2016 (2334األمن 
الدعوة إلى حشد الجهود العربية، على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع            -5

 مع الشركاء الدوليين التخاذ إجراءات لمحاسبة إسـرائيل، القـوة القائمـة             المدني، للعمل 
باالحتالل، على سياساتها وممارساتها االستيطانية غير القانونية، بما يشمل حث المدعيـة         
العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة االستيطان المتكاملة األركـان             

ي، ودعوة المفوض السامي لحقوق اإلنسان إلى سرعة إصـدار          وفقاً لميثاق روما األساس   
قاعدة البيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات اإلسرائيلية، والدعوة إلى مقاطعة أي            

وفي . مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات اإلسرائيلية، ومقاطعة بضائع المستوطنات         
ل التابعة لالتحاد األوروبـي، القاضـي        اإلشادة بالقرار األخير لمحكمة العد     ،هذا السياق 

  .بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات اإلسرائيلية
التحذير من استغالل الغطاء غير القانوني الذي توفره القـرارات األمريكيـة األحاديـة،               -6

لتشجيع الحكومة اإلسرائيلية على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف إلى ضم غور             
ردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتكثيف وتيرة االستيطان االستعماري، وتهويد األ

مدينة القدس المحتلة وانتهاك مقدساتها اإلسالمية والمـسيحية، وعلـى رأسـها المـسجد              
األقصى المبارك، وتشويه هويتها العربية واإلسالمية، وتركيبتهـا الديموغرافيـة وهـدم            

ت الفلسطينية العاملة فيها، والتأكيد على أن هذه السياسات مـن           المنازل وإغالق المؤسسا  
 .شأنها أن تؤجج العنف والتوتر والصراع الديني في المنطقة

 12اإلدانة الشديدة للعدوان اإلسرائيلي الهمجي األخير على قطاع غزة، والذي بـدأ يـوم     -7
إدانـة سياسـة    ، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، و      2019 تشرين ثاني /نوفمبر

االغتياالت اإلسرائيلية واإلعدام خارج نطاق القانون، واالعتقال العشوائي، وقصف وهدم          
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المنازل والبنى التحتية للشعب الفلسطيني، والمطالبة بتقديم المسؤولين اإلسرائيليين عـن           
هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية بناء على تقارير وتوصيات لجـان التحقيـق وتقـصي               

 .ائق التي انبثقت عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدةالحق
توجيه الشكر والتقدير للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقـرار األمريكـي،       -8

ومؤكدة على عدم شرعية وقانونية االستيطان اإلسرائيلي؛ هذه المواقف النوعية والمؤثرة           
األمريكية األحادية المتتالية الداعمة لالحـتالل      التي أكدت من جديد على عزلة القرارات        

 .اإلسرائيلي
التأكيد على دعوة جميع الدول التي لم تعترف بدولـة فلـسطين بعـد، إلـى المـسارعة        -9

باالعتراف بها، كوسيلة فعالة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وإنقاذ حل الدولتين، وتعزيـز            
 والعالم، واعتبار أن تأخير االعتراف بدولة       فرص السالم واألمن واالستقرار في المنطقة     

 .فلسطين ال يساعد السالم المنشود
التأكيد على مواصلة الدول العربية عزمها اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسـية،             -10

على المستوى الثنائي ومتعدد األطراف، للدفاع عن القضية المركزية لألمة العربية، وعن            
 .يني غير القابلة للتصرفحقوق الشعب الفلسط

، "دولة الكويت "تكليف المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس األمن            -11
 الجهود والمشاورات الالزمة لمواجهة القرار األمريكي بخـصوص االسـتيطان           لتكثيف

وتكليف مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربيـة بـالتحرك لـدى            . اإلسرائيلي
 .اصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين وأهداف هذا القرارالعو

تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقريره في هذا الشأن للدورة المقبلـة                -12
 .لمجلس الجامعة

 .إبقاء المجلس قيد االنعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار -13
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