
  
  
  

  بيان
  صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

  في دورة غير عادية
   أراضٍبشأن إعالن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي نيته ضم 
  من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة اإلسرائيلية

  10/9/2019: القاهرة 
  ــــ

 إدانتهي دورة غير عادية يعبر عن       إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقد ف       
 بها رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي مـساء        أدلىالشديدة ورفضه المطلق للتصريحات التي      

 من الضفة الغربية المحتلـة عـام        أراضٍ، بشأن إعالن نيته ضم      10/9/2019اليوم الثالثاء   
1967.  

بإعالن العزم على    جديداً   اًإسرائيليعدواناً  تطوراً خطيراً و  ويعتبر المجلس هذا اإلعالن     
بمـا فيهـا     القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة            انتهاك

  .338 و 242قراري مجلس األمن 

 عملية الـسالم    إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في      ويعتبر المجلس هذه التصريحات،     
  . أسسها كافةوتنسف

 هذه التصريحات العدوانية اإلسرائيلية الجديدة على نحـو         ويعلن المجلس عزمه متابعة   
 الـسياسة  هالقانونية والسياسية للتصدي لهذ   مكثف، ويستعد التخاذ كافة اإلجراءات والتحركات       

بمـا  ؤجج الصراع والعنف في المنطقة والعالم،       ا أن ت   من شأنه  التي الجانب   ةأحادي ةاإلسرائيلي
من والجمعية العامة لألمم المتحدة والمنظمات الدوليـة        في ذلك التحرك العربي لدى مجلس األ      

  .وأعضاء المجتمع الدولي

إن المجلس إذ يحمل الحكومة اإلسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير 
القانونية وغير المسؤولة، ليؤكد على تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقـوق الـشعب              

 دولة فلسطين   وإقامةالفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير           

  �مجلس�الجامعةأمانة�شؤون
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ـ 1967 الرابع من حزيران عام      خطوط المستقلة على  تها القـدس الـشرقية، وحـق    م وعاص
  .التعويض وفقاً لقرارات األمم المتحدة ومبادرة السالم العربيةالعودة والالجئين ب

إلـى تحمـل مـسؤولياته      وبصفة خاصة مجلس األمن     ويدعو المجلس المجتمع الدولي     
 للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية،  اإلسرائيلية المخالفةالتوجهاتبالتصدي الحازم لهذه  

لصراع على أساس مرجعيـات     لحل ا  وفاعل   إلطالق جهد حقيقي  ويدعو إلى التحرك الفوري     
وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السالم العربية ومبـدأ حـل            عملية السالم   
  .1967حزيران /يونيو الرابع من خطوطالدولتين على 

مجلس األمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا البيان، ويعتبر نفسه فـي حالـة        ويكلف ال 
  .انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذا الموقف العدواني اإلسرائيلي

  
  )10/9/9201 -1 ج -ع .غ.د – 402 رقم بيان(

  ــــ
 


