
 

 

  
  

  
  

�������� �
��			
���			�����				�د���א��	�م�א�� �

��א������א��زא����� �

��2015–��#2007		"���		�!�א�  �
  ـــ

� �� �� �� �

íÃÚ^¢]<‹×¥<áæö�<íÞ^Ú_< <
{{{{{{{{{{{{{ 

7/11/2015 



  -2 -

�  
  

  4 ........................) 18/4/2007: القاهرة(بيان اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية     - 
ين في بيان اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية بشأن أوضاع الفلسطيني    - 

  7 ............................................................ ) 18/4/2007: القاهرة(العراق 
  8 ..................) 23/11/2007-22: القاهرة(بيان اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية     - 
بشأن تطورات الصراع العربي بيان اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية     - 

  9 ...................................................... ) 12/11/2009: القاهرة(اإلسرائيلي 
لوزارية لمبادرة السالم العربية بشأن بيان صادر عن اجتماع اللجنة ا  - 

المستجدات الراهنة والموقف من الجهود المبذولة الستئناف المفاوضات على 
  12 ................... ................................ )2/3/2010:القاهرة(المسار الفلسطيني 

: القاهرة(  الدائمينلجنة مبادرة السالم العربية على مستوى المندوبينبيان     - 
10/3/2010 ( ................................ ........................................... 15  

  17 .......................) 26/3/2010: سرت( رية لمبادرة السالم العربيةاللجنة الوزابيان     - 
بيان اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية بشأن المستجدات الراهنة   - 

والموقف من الجهود المبذولة إلحياء المفاوضات على المسار الفلسطيني 
  18 .................................... ................................ )1/5/2010: القاهرة(

ن التهديدات اإلسرائيلية بيان اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية بشأ  - 
  20 ..................................... )1/5/2010: القاهرة(المتصاعدة ضد سورية ولبنان 

صادر عن اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية ) 1(رقم مقرر داخلي   - 
  21 ...................................................... )محدود التداول (1/5/2010بتاريخ 

من الشيخ حمد بن جاسم الرسالة الموجهة إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما   - 
 آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دولة قطر رئيس بن جبر

الموقف العربي من  بشأن 29/7/2010لجنة مبادرة السالم العربية بتاريخ 
  22 ........................................ انتقال المباحثات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة

صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية بشأن تطورات بيان   - 
ف في األراضي الفلسطينية المحتلة ووضع المفاوضات الفلسطينية الموق

  26 .......................................................... 8/10/2010: اإلسرائيلية سرت
بيان صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية بشأن تطورات   - 

الموقف في األراضي الفلسطينية المحتلة ووضع المفاوضات الفلسطينية 
  28 ..................................................... )15/12/2010: القاهرة(اإلسرائيلية 

التوجه بيان صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية بشأن   - 
ة فلسطين وعلى حدود ــة دولــب لعضويـإلى مجلس األمن وتقديم طل

  30 ................)28/5/2011:الدوحة ( وبعاصمتها القدس الشرقية1967حزيران / يونيو4
: الدوحة الم العربيةصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة الس بيان  - 

14/7/2011 ................................ ............................................. 33  



  -3 -

بيان صحفي صادر عن اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة مبادرة   - 
  35 ..................................................... )3/8/2011: الدوحة(السالم العربية 

 العناصر الرئيسية لخطة التحرك العربي المقبلة في األمم المتحدة  - 
  36 .................... ................................ )محدود التداول) (3/8/2011:الدوحة(

: تماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية الدوحةبيان صادر عن اج  - 
23/8/2011 ................................ ............................................. 38  

بيان صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية بشأن متابعة مستجدات   - 
  40 ................... )30/10/2011: الدوحة(طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة 

: زارية لمبادرة السالم العربية الدوحةبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الو  - 
2/6/2012 ................................ .............................................. 42  

البيان الصادر عن اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية على المستوى الوزاري   - 
  44 .................................. ................................ )22/7/2012: الدوحة(

: البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية الدوحة  - 
9/12/2012 ................................ ............................................. 46  

 عن لجنة مبادرة السالم العربية على المستوى البيان الصحفي الصادر  - 
  49 .......................................................... )8/4/2013: الدوحة(الوزاري 

: الكويت(بيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية ال  - 
19/11/2013( ................................ .......................................... 50  

: القاهرة(البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية   - 
29/11/2014( ................................ .......................................... 53  

بيان صادر عن اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية على المستوى الوزاري   - 
بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والتحرك الفلسطيني العربي لمواجهة 

  54 .................5/8/2015: العدوان اإلسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني القاهرة
  

  :مرفقات - 
بتاريخ ) 14 -ع .د 221بيروت : ق.ق(نص مبادرة السالم العربية    - 1

 58 .....................]اسباني / فرنسي / انجليزي / عربي  [ )1مرفق  (28/3/2002
 67 ........................................ )2مرفق (أعضاء لجنة مبادرة السالم العربية    - 2
 خالل الفترة من بيان باجتماعات اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية  - 3

  69 .......................................................... )3مرفق  (2014 - 2007
  ـــ



  -4 -

  بيان
  نة الوزارية لمبادرة السالم العربية صادر عن اجتماع اللج

  18/4/2007: القاهرة
  ـــ

في إطار متابعة تنفيذ قرار قمة الرياض بشأن تفعيل مبادرة السالم العربية، انعقد   
 اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بمبادرة السالم 18/4/2007بمقر األمانة العامة بتاريخ 

ير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية العربية، برئاسة صاحب السمو الملكي األم
 وبمشاركة السادة وزراء خارجية الدول األعضاء في – رئاسة القمة العربية –السعودية 

اللجنة والسيد األمين العام، حيث تم بحث خطوات التحرك السياسي والدبلوماسي العربي 
ت واتصاالت مع األمين العام خالل الفترة المقبلة وما يمكن للجنة أن تقوم به من مشاورا

لألمم المتحدة والدول األعضاء في مجلس األمن واللجنة الرباعية واألطراف المعنية بعملية 
  . السالم من أجل حشد التأييد لهذه المبادرة وإحياء عملية السالم

وبعد أن استعرضت اللجنة الجهود المبذولة إلحياء عملية السالم وتقييم تطوراتها   
ما استجد من مواقف تجاه مبادرة السالم العربية، خلصت اللجنة إلى تبنى خطوات في ضوء 

  : التحرك التالية
  :تشكيل فرق العمل: أوالً
األردن، السعودية، سوريا، فلسطين، قطر، لبنان، (تشكيل وفد وزاري عربي يضم  -1

رة لطرح وجهة النظر العربية حول سبل تنفيذ المباد) مصر، المغرب واألمين العام
والتشاور حول كيفية استئناف عملية السالم على كافة المسارات وتحقيق التسوية 
السلمية في إطار زمني محدد، وترتيب سلسلة من اللقـاءات واالجتماعات الجماعـية 

األمين العام لألمم المتحدة، وأعضاء مجلس األمن، واللجنة الرباعية : أو الفردية مع
ومنظمة الدول  ، والبرلمان األوروبي، واالتحاد اإلفريقي،الدولية، واالتحاد األوروبي

األمريكية، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، وحركة عدم االنحياز، واليابان، والنرويج 
وغيرها من الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية، على أن تباشر مهامها 

 .واتصاالتها في أقرب اآلجال
 تقوم مصر واألردن، الطرفان العربيان اللذان 367قم تنفيذاً لقرار قمة الرياض ر -2

تسهيل بدء و مبادرة السالم العربية لتفعيلاستعادا أراضيهما، ببذل جهودهما 
التأكيد مرة "ص على من قرار القمة التي تن) 2(المفاوضات المباشرة وذلك طبقاً للفقرة 

ول مبادرة السالم أخرى على دعوة حكومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعاً إلى قب

 )0278(ص  -05 )/07/04/(023-ق
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باشرة والجدية على العربية، واغتنام الفرصة السانحة الستئناف عملية المفاوضات الم
 ".كافة المسارات

ومع قيام إسرائيل بوقف ممارساتها في األراضي المحتلة وعلى رأسها رفع الحصار 
 عن الشعب الفلسطيني ووقف بناء المستوطنات وبناء الحائط وإجراء الحفريـات في

، يتم 2000أيلول /  سبتمبر28القدس، وكذلك العودة باألوضاع إلى ما كانت عليه في 
تشكيل فريق عمل موسع لالتصال بالحكومة اإلسرائيلية والتشاور حول سبل تحقيق 

 .التسوية السلمية في إطار زمني محدد
 على ترفع فرق العمل تقارير حول نتائج جهودها إلى األمانة العامة تمهيداً لعرضها -3

 .اللجنة العربية لمبادرة السالم
  : اإلطار السياسي لتحرك فرق العمل: ثانياً
تأكيد عزم الدول العربية على التوصل إلى إقامة السالم الشامل والعادل وإنهاء النزاع  -1

 . العربي اإلسرائيلي وفقاً لمبادرة السالم العربية والمبادئ واألسس التي تستند إليها
ول العربية بمبادرة السالم العربية التي تدعو إلى تسوية عادلة وسالم تأكيد التزام الد -2

مع إسرائيل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها والمتمثلة في قرارات األمم 
المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، ومبدأي األرض مقابل السالم وعدم 

وخارطة الطريق، واالتفاقات والتفاهمات جواز االستيالء على أراضي الغير بالقوة، 
  . الموقعة بين األطراف المعنية

دعوة حكومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعاً إلى قبول مبادرة السالم العربية، واغتنام  -3
الفرصة السانحة الستئناف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على كافة المسارات 

 . ي محددلتحقيق التسوية السلمية في إطار زمن
التأكيد على أن االلتزام العربي بتحقيق السالم العادل والشامل للنزاع العربي  -4

اإلسرائيلي وبإقامة العالقات الطبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السالم يستوجب التزاماً 
مقابالً من جانب الحكومة اإلسرائيلية بتحقيق هذا السالم واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 والبدء في عملية مفاوضات جادة على كافة المسارات على أساس مبادرة لبناء الثقة
السالم العربية والمرجعيات الدولية المتفق عليها لعملية السالم، والبناء على ما تم 

 . إنجازه في هذا المجال
الدعوة إلى عقد اجتماع دولي بمشاركة األطراف اإلقليمية والدولية المعنية وتحت : ثالثاً

األمم المتحدة والرباعية الدولية الطالق عملية مفاوضات مباشرة على كافة رعاية 
 . المسارات وفقاً للمرجعيات المتفق عليها مع تحديد إطار زمني النجازها
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األمانة العامة اقتراح مجموعة من األنشطة على لجنة مبادرة السالم الطلب من   : رابعاً
 القرار والجامعات والمعاهد ومراكز العربية التي تهدف إلى مخاطبة دوائر صنع

األبحاث والمؤسسات اإلعالمية والسياسية المؤثرة في صناعة الرأي العام على 
المستويين اإلقليمي والدولي بهدف الترويج لمبادرة السالم العربية وشرح وجهة 

ر النظر العربية إلحياء عملية السالم على كافة المسارات، وقيام الدول العربية بتوفي
  .السبل الالزمة لتمويلها

تنسيق هذه الجهود بالتشاور مع رئاسة اللجنة وإعداد تقرير الطلب من األمين العام   :خامساً
بشأنها للعرض على االجتماع المقبل للجنة لتقييم الموقف، وعرضه على اجتماع 
غير عادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يعقد لهذا الغرض في النصف 

  .2007حزيران / من يونيواألول 
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  بيان

  صادر عن اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية 
  حول

  راقـاع الفلسطينيين في العـأوض
  18/4/2007: القاهرة

  ـــ

 أوضـاع في ضوء العرض الذي قدمه رئيس وفد دولة فلسطين حول           

قمـة   قرار   إلىمداخالت رؤساء الوفود، واستناداً     والفلسطينيين في العراق    

 الفلسطينيين في   أوضاع والمتضمن   ،29/3/2007 بتاريخ   369الرياض رقم   

تكليف األمانة العامة لجامعـة الـدول العربيـة         ": العراق والذي نص على   

لمساعدة الحكومة العراقية والسلطة الوطنية الفلسطينية على إيجـاد حـل           

، " العراق سريع لتوفير الحماية وسبل العيش الكريم لالجئين الفلسطينيين في        

 اللجنة من األمين العام االتصال بالحكومة العراقية والمفوض السامي          تطلب

) األونـروا (لشؤون الالجئين ووكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين      

والدول المعنية بما في ذلك الواليات المتحدة لمعالجة أوضاع الفلـسطينيين           

 .يش الكريم لهمفي العراق من أجل تأمين حمايتهم وتوفير الع

  ــــ

 )0291( ص– 06)/07/04/ (023 –ق 
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  بيان صحفي 

  صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية 
  23/11/2007-22: القاهرة

  ـــــــــ
  

عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السالم العربية اجتماعين بين البارحة 
ة فـي مـؤتمر     واليوم، تم خاللهما بحث دعوة الواليات المتحدة األمريكية للمشارك        

  .انابوليس للسالم في الشرق األوسط

وتشرفت اللجنة بمشاركة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الـذي          
تفضل بتقديم عرض مفصل للمـستجدات علـى الـساحة الفلـسطينية، والحـوار              
الفلسطيني اإلسرائيلي، واتسمت االجتماعات بالحوار المعمق الـصريح والـشفاف          

بر ــالذي ع ) 6791(ة  ــموضوع من قرار الجامعة العربي    وانطلقت في بحثها لل   
ارات ــم مباحثات السالم بالـشمولية علـى كافـة المـس          ــعن تطلعه بان تتس   

 –واللبنـاني   /  اإلسرائيلي المتعلق بالجوالن   –والسوري  /  اإلسرائيلي –الفلسطيني  
  .اإلسرائيلي

باس، ودعماً  وبعد االستماع إلى فخامة الرئيس الفلسطيني السيد محمود ع        
  .للموقف الفلسطيني، واستناداً للمبادرة العربية للسالم

وعلى ضوء ما لمسته اللجنة من الموقف األمريكي بأن يتناول جدول أعمال 
  .المؤتمر العملية السلمية في إطار شمولي وكامل

فقد قررت لجنة متابعة مبادرة السالم العربية قبول الدعوة لحضور مؤتمر           
م في الشرق األوسط على مستوى وزاري للبحث في عملية السالم           انابوليس للسال 

 ، وخارطة الطريق  ،الشرعية الدولية وذلك في إطار المرجعيات المتمثلة في قرارات        
 .ومبادرة السالم العربية
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  بيان 
  صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية

  ليبشأن تطورات الصراع العربي اإلسرائي
  ــــــ

في إطار متابعة التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتنفيذا لما اتفق عليه في اجتماع              
وزراء الخارجية العرب الذي انعقد على هامش دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في               

ـ           22/9/2009  12/11/2009ي  ، عقدت لجنة مبادرة السالم العربية اجتماعاً بمقر األمانة العامة ف
برئاسة دولة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجيـة دولـة                

 وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول أعـضاء          - الرئاسة الحالية للقمة     -قطر  
دولـة  لجنة مبادرة السالم ومعالي األمين العام، كما شارك في االجتماع معـالي وزيـر خارجيـة                 

اإلمارات العربية المتحدة، حيث استمعت إلى تقرير من رئيس الوفد الفلسطيني كما اسـتمعت إلـى                
تقرير األمين العام لجامعة الدول العربية بشأن تطورات النزاع العربي اإلسرائيلي، والى تقرير مـن     

ية ومداخالت  وزير خارجية جمهورية مصر العربية بشأن جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطين          
رؤساء الوفود، واستعرضت اللجنة تلك التطورات في ضوء التعنت المستمر في مواقف الحكومـة              

  .اإلسرائيلية وممارساتها التي أدت إلى الجمود الحالي الذي تشهده عملية السالم
  :خلصت مداوالت اللجنة إلى التوصيات التالية

 مع إسـرائيل إال باالنـسحاب اإلسـرائيلي         التأكيد على الموقف العربي بأن السالم لن يتحقق        -1
 1967حزيـران  /الكامل من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وحتى خط الرابع من يونيو 

بما في ذلك االنسحاب من الجوالن السوري المحتل واألراضي التي ما زالت محتلة في جنوب               
 .بقاً لمبادرة السالم العربيةلبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ط

تأكيد الجانب العربي على االستمرار في التعامل بايجابية مع ما طرحه الرئيس األمريكي باراك        -2
أوباما حول سعيه الجدي نحو تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة علـى أسـاس حـل               

الستيطان اإلسرائيلية في   الدولتين وكذلك الموقف األمريكي الداعي إلى الوقف الكامل لسياسة ا         
كافة األراضي المحتلة، وما يطلق عليه النمو الطبيعي بما في ذلـك فـي القـدس الـشرقية،        
واإلعراب عن القلق من التراجع األخير في الموقف األمريكـي بـشأن سياسـة االسـتيطان                

حقيق السالم  اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها تشكل عائقاً خطيراً أمام ت          
 .العادل والشامل

تأكيد االلتزام بالموقف العربي بأن استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية يتطلـب قيـام          -3
إسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل لالستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية 

  )0623(ص  - 03)09/11/(023-ق
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لتبريرات اإلسرائيلية تحت أي مسمى المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ورفض كافة الذرائع وا       
 .لالستمرار في نشاطها االستيطاني غير المشروع

تحميل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياسـتها وممارسـاتها             -4
وعلى رأسها إخالء وهدم المنازل في القدس الشرقية وتصاعد إجـراءات تهويـدها وتغييـر               

غرافية وكذلك استمرار فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع          معالمها السكانية والج  
غزة خاصة في ظل التدهور الخطير لألوضاع اإلنسانية في القطاع، ودعوة األطراف السامية              
التفاقية جنيف الرابعة لعقد مؤتمر الدول المتعاقدة لبحث سبل تطبيق االتفاقية على األراضـي              

 .ماية للشعب الفلسطيني تحت االحتاللالفلسطينية المحتلة وتوفير الح
  الرفض القاطع ألي اقتراحات لحلول جزئية أو مرحليـة، بمـا فـي ذلـك اقتـراح الدولـة                   -5

 .ذات الحدود المؤقتة، أو على أي جزء من األراضي الفلسطينية
وفي ضوء استمرار التعنت اإلسرائيلي وعدم التمكن من الحصول علـى ضـمانات وتحقيـق                -6

  ة لبدء المفاوضات في مناخ يـسمح بالتوصـل إلـى األهـداف المنـشودة،              المتطلبات الالزم 
اتفقت اللجنة على رفع توصية إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية إلقرار طلب              
عقد مجلس األمن في توقيت مناسب لبحث سبل تسوية النزاع العربـي اإلسـرائيلي وطـرح                

 :العناصر التالية
 ذات السيادة واالعتراف الدولي بها على أساس خطوط الرابع من           إقامة الدولة الفلسطينية   -

 بما فيها القدس الشرقية في إطار زمني محدد، وأن تقبـل كعـضو              1967حزيران  /يونيو
  .كامل في األمم المتحدة

التأكيد أن الممارسات اإلسرائيلية التي تهدف إلى فرض أمر واقع غيـر مـشروع فـي                 -
 وال تنشئ التزاماً، ومطالبـة إسـرائيل بـالوقف الفـوري     األراضي المحتلة ال تخلق حقاً  

والكامل لكافة األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة بمـا فيهـا القـدس              
الشرقية وبما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة على أساس المرجعيات المتفق عليها           

ل والمماطلة وااللتزام بتنفيذ مـا    وفي إطار زمني محدد وبمتابعة دقيقة تضمن عدم التعطي        
 الالجئـون  - المـستوطنات  -يتفق عليه حول قضايا الحل الدائم، التي تـشمل القـدس          

 األمن، وكذلك اإلفراج عن األسرى والمعتقلين، وفقـا         - الحدود   - المياه   -الفلسطينيون  
 .لضمانات دولية محددة

ـ           -7 ق المـصالح العليـا للـشعب       أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فـوري وبمـا يحق
 .الفلسطيني

دعوة جمهورية مصر العربية لالستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة ليتم           -8
 .التوقيع عليه من كل األطراف الفلسطينية
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الطلب من رئاسة القمة واألمين العام متابعة ما تم التوصل إليه في هذا االجتمـاع وتكليـف                  -9
اء االتصاالت الالزمة لتحديد موعد اجتماع مجلس الجامعة على المـستوى           األمين العام بإجر  

 .الوزاري للنظر في التوصيات عاليه
 ـــــ
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  بيان صادر
  عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية

  الستئناف المفاوضات هنة والموقف من الجهود المبذولة بشأن المستجدات الرا
  يعلى المسار الفلسطين

  ـــ
عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية اجتماعاً بمقر األمانة العامة بتـاريخ            

لـوزراء   برئاسة دولة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلـس ا              2/3/2010
وبمـشاركة فخامـة الـرئيس      ووزير الخارجية لدولة قطر، الرئاسة الحالية للقمة العربية،         

 السلطة الوطنيـة    جنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس      الل محمود عباس رئيس  
 الدول األعضاء في اللجنـة ومعـالي        الفلسطينية وأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية     

 ، دولة اإلمارات العربية المتحـدة     األمين العام، كما شارك في االجتماع معالي وزير خارجية        
ـ  ـة عم ـة لسلطن ـخارجيومعالي الوزير المسؤول عن الشؤون ال      ر خارجيـة   ـان، ووزي

  .ة الكويتـدول
عرض شامل للرئيس محمود عباس بشأن المقترحـات التـي          إلى   اللجنة   استمعت

قدمتها الواليات المتحدة األمريكية بشأن المباحثات غير المباشرة في صدد التوصـل إلـى              
  . لسيادةتسوية سلمية وعادلة للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطين ذات ا

 24/6/2009واستذكرت اللجنة بيان مجلس الجامعة في دورته غير العاديـة فـي             
 والذي أكد الموقف العربي القائم على أن استئناف المفاوضـات           12/11/2009وبيانها في   

الفلسطينية المباشرة يتطلب قيام إسرائيل بتنفيـذ التزاماتهـا القانونيـة بـالوقف الكامـل               
  . الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقيةلالستيطان في األراضي

كما استذكرت اللجنة أنها سبق وأن طلبت الحصول على ضمانات أمريكية مكتوبـة             
  .قبل الدخول في عملية المفاوضات المباشرة

واستعرضت اللجنة اإلجراءات اإلسرائيلية غير المشروعة في األراضي المحتلة بما          
والخليل وقطاع غزة وهو ما يشير إلى نوايا إسرائيل المبيتة   فيها القدس الشرقية وبيت لحم      

لنسف أي جهد تفاوضي وتعويق الوصول إلى تسوية عادلة، واإلمعان في تغيير التركيبـة              
السكانية والشكل الجغرافي لألراضي المحتلة بما يجعل من الصعب قيام دولة فلسطينية ذات             

 والتي كان آخرها اإلعالن عن عـدم نيـة   سيادة من خالل فرض األمر الواقع على األرض،      

  )0113(ص  -   03) /10/03 (023 -ق
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 وحدة استيطانية في القدس الشرقية،      600إسرائيل االنسحاب من منطقة غور األردن وبناء        
وقرار الحكومة اإلسرائيلية األخير بالعمل على تسجيل الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد            

  .ئيليةاإلسرابالل بن رباح في بيت لحم على قائمة المواقع التراثية 
وأكدت اللجنة أن تحقيق الحل الدائم والشامل للقضية الفلـسطينية وكـذلك إنهـاء              
الصراع العربي اإلسرائيلي على المسارين السوري واللبناني يعد المدخل األساسي لتحقيـق            

  .األمن واالستقرار والسالم الشامل في المنطقة
  :وخلصت اللجنة إلى مايلي

ف العربي من قيام الدولة الفلسطينية وحدودها القائمـة علـى           تأكيد االلتزام بالموق    : أوال
  . وعاصمتها القدس الشرقية1967خطوط 

تأكيد أن المفاوضات الفلسطينية اإلسـرائيلية المباشـرة تتطلـب الوقـف الكامـل             : ثانيا
 بما في ذلك القدس  1967لالستيطان في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام         

  .المحتلة
 في فراغ   تثمر لنإن المباحثات غير المباشرة المقترحة من جانب الواليات المتحدة            :ثالثاً

تملؤه اإلجراءات اإلسرائيلية غير المشروعة في األراضي الفلسطينية المحتلة خاصةً 
يؤدي  مما   وقطاع غزة  في القدس والخليل وبيت لحم       االنتهاكاتفي ضوء استمرار    

  . اإلسرائيليةهذه الممارسات استمرار في حالةفشل هذه المباحثات إلى 
 اللجنـة   رغم عدم االقتناع بجدية الجانب اإلسرائيلي في تحقيق السالم العادل، ترى            :رابعاً

كمحاولة أخيرة وتسهيالً لـدور الواليـات        للمباحثات غير المباشرة  إعطاء الفرصة   
  :وفقاً لآللية التاليةالمتحدة في ضوء تأكيداتها للرئيس الفلسطيني 

د زمني  ـع ح ـوضواية  ـة النه ـمفتوحغـير المباشـرة   أال تكون المباحثات     -1
  . أربعة شهورال يتجاوز

تلقائياً، ويؤخذ  إلى مفاوضات مباشرة انتقاالً     غير المباشرة   أال تنتقل المباحثات     -2
مجلس الضوابط المذكورة في بيان     في االعتبار في صدد المفاوضات المباشرة       

 .12/11/2009اللجنة في  وكذلك بيان 24/6/2009الجامعة بتاريخ 
 في القدس واألراضي المحتلـة علـى         غير المشروعة  طرح اإلجراءات اإلسرائيلية  : خامسا

محكمة العدل الدولية وعلى مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة لألمم المتحـدة            
ـ  طلب من األمين العام بدأ اتخاذ     في اتفاقيات جنيف، وال   طراف  الدول األ و راءات  اإلج

تطلب من كافة وزارات الخارجية والـسفراء العـرب فـي           الالزمة لتنفيذ ذلك، كما     
العواصم التي تعمل بها هذه المنظمات التنسيق الفوري مع األمانـة العامـة نحـو               
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ـ هذا الهدف، وتكليف المجموعة العربية في اليونسكو بطرح موضوع          تحقيق   ضم ال
 ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم إلى         لحرم اإلبراهيمي في الخليل   غير المشروع ل  

  .قائمة المواقع األثرية اإلسرائيلية على اليونسكو
ئيلي عن قطاع غزة بشكل فوري، والطلب مـن         تطالب اللجنة برفع الحصار اإلسرا    : سادسا

  .الواليات المتحدة اتخاذ موقف واضح من هذا الحصار الظالم والالانساني
ة السالم العربية على المستوى الوزاري في األسبوع األول         عقد اجتماع للجنة مبادر     :سابعاً

 لتقييم ومراجعة ما تفـضي إليـه الجهـود القائمـة            2010تموز  / من شهر يوليو  
 .واالتفاق على الخطوات القادمة في هذا المجال

 فـي   ة اإلسـرائيلي  الممارسـات في حالة فشل المباحثات غير المباشرة، واستمرار          : ثامناً
الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس األمن       تقوم الدول العربية ب   تلة  األراضي المح 

 عرض النزاع العربي اإلسرائيلي من مختلف أبعاده، وتطلب مـن الواليـات             إلعادة
 فـي   األوضـاع استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتـدهور         عدم  المتحدة  

  .األراضي المحتلة يبرر ذلك
 

  
  ـــــ
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  بيان صادر عن
  جتماع لجنة مبادرة السالم العربية على مستوى المندوبين ا

  10/3/2010بتاريخ 
  ــــــ

 مـن أن  2/3/2010إذ تذكر بما جاء في بيان اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربيـة يـوم         -
المباحثات غير المباشرة المقترحة من جانب الواليات المتحدة لن تثمـر فـي فـراغ تملـؤه                 

يلية غير المشروعة في األراضي الفلسـطينية المحتلة، ومن أن ما جـاء            اإلجراءات اإلسرائ 
 أكد في الوقت نفسه اإلجمـاع العربـي علـى عـدم      البيان بخصوص استئناف المباحثات    في

 .االقتناع بجدية الجانب اإلسرائيلي في تحقيق السالم العادل
كية وجهت إلـى رئـيس      وإذ تذكر أيضا بأن البيان المشار إليه صدر في ضوء تأكيدات أمري            -

السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن دور أمريكي فاعل إزاء اإلجـراءات األحاديـة وضـرورة              
  .وقفها

المواقف التي صدرت من نائب الرئيس األمريكي واألمين العـام لألمـم المتحـدة      ب ترحبوإذ   -
وبية، باإلضافة إلى والرئاسة االسبانية لالتحاد األوروبي ومن الممثلية العليا للدبلوماسية األور

العديـد مـن    كذلك من   المؤتمر اإلسالمي، و  من  البيانات الفرنسية والنرويجية والدنماركية، و    
 والبـد أن     أصبحت ال تكفـي،    – على أهميتها    –المنظمات والدول، تعـتبر أن هـذه اإلدانات       
ومـة   الموقف الخطير القائم بعـد إعـالن الحك        تقترن بإجراءات واضحة ومحددة حتى تعالج     

 في األراضي الفلـسطينية بمـا فيهـا    تعلن وتقوم ببنائهااإلسرائيلية بشأن المستوطنات التي   
القدس الشرقية المحتلة، وتطالب بالعمل الدولي المشترك والمنسق والعاجـل لوقـف كافـة              

المـشار  وإلغاء القرارات اإلسرائيلية    اإلجراءات التي تجرى في األراضي الفلسطينية المحتلة،        
 .إليها

  :وفي هذا اإلطار خلصت اللجنة إلى مايلي
تعبر اللجنة عن موقفها الحاسم بأن اإلجراءات واإلعالنات اإلسرائيلية الخاصة ببناء وحـدات              -1

أو مستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة بمـا فـي ذلـك بالقـدس              / سكنية جديدة و    
م، وبعدم استعداد إسرائيل الـدخول       إسرائيلياً واضحاً برفض جهود السال     قراراًالشرقية، تعتبر   

في أية محاوالت جدية، وتطالب اللجنة بوقفها وقفاً كامالً قبل أي حديث عن مفاوضات غيـر                
  .الربط الكامل بين هذين األمرين، مع مباشرة أو مباشرة

وإذ يرفض الجانب العربي هذه الرسالة اإلسرائيلية المغرقة في السلبية، ترى اللجنة أنه فـي                -2
 عدم وقف اإلجراءات اإلسرائيلية التي تعمل على تغيير التركيبـة الـسكانية والتـشكيل               حالة

الجغرافي لألراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القـدس الـشرقية فوريـاً ، وعـدم سـحب                 

  )0279( ص- 03)/10/03 (023 -ق
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اإلعالنات الخاصة ببناء مئات المستوطنات في القـدس المحتلـة، تخلـص اللجنـة إلـى أن          
 .غير ذات موضوعالمباحثات المقترحة تعتبر 

 على مستوى وزراء الخارجية التخـاذ الخطـوات         للجنةاتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد اجتماع       -3
 . والمتوقعةالالزمة في ضوء األحداث الجارية

 . لمتابعة الموقف واإلعداد لالجتماع الوزاري المشار إليهإنها في حالة انعقاد دائمتقرر اللجنة  -4
 ــــ
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< <
 

  
  بيان 

  تماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية صادر عن اج
  26/3/2010: سرت

{{{{{{{{{< <

 برئاسة دولة 26/3/2010اجتماعاً بتاريخ العربية عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم 
  الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، 

يد بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة والتي عبر فيها عن  إلى كلمة معالي الستحيث استمع
  جانب ة من ـود المبذولـزاع العربي اإلسرائيلي والجهـاه تطورات النـموقف األمم المتحدة تج

الذي و  واالتحاد األوروبيالرباعيةاللجنة موقف أشار إلى ، وكذلك  في هذا الشأناألمم المتحدة
  .ءات اإلسرائيلية في القدس المحتلةإلجراتضمن إدانة واضحة ل

كما استمعت اللجنة إلى تقرير من الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات 
  :في منظمة التحرير الفلسطينية، وخلصت إلى ما يلي

 على إعطاء فرصة للمباحثات غير المباشرة 2/3/2010عندما وافقت اللجنة في اجتماعها في  - 1
بناء تقدم في مسار تحقيق السالم وتسهيالً لدور الواليات المتحدة جاء ذلك راز إلحكمحاولة أخيرة 

تعارض بممارسات تتأكيداتها للرئيس الفلسطيني، ثم جاء الرد اإلسرائيلي المغرق في السلبية على 
جديدة في القدس استيطانية باإلعالن عن إجراءات لبناء وحدات التزاماتها وذلك بشكل كامل مع 

 .المحتلةالفلسطينية ة وباقي األراضي الشرقي

اإلجراءات اإلسرائيلية تؤكد أنه في حالة عدم وقف اإلجراءات الممارسات ووإذ ترفض اللجنة هذه  - 2
يصبح الحديث عن أو تكرار مثل هذه اإلجراءات االستفزازية  وضمان عدم تنفيذهااإلسرائيلية 
 .الربط بين هذين األمرينتأكيد  مع ، موضوعيالمباشرة أو غير المباشرة غير ذالمفاوضات 

، وأن القدس جزء ال تؤكد اللجنة تمسكها القاطع بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينكما  -3
 .يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة

 والمتوقع خالل الفترة القصيرة ،عقد اجتماع للجنة فور ورود نتائج جهود الواليات المتحدة -4
وات المطلوب اتخاذها إذا ما استمرت إسرائيل في تنفيذ مخططاتها القادمة، لبحث الخط

  ود السالم، ـإزاء جهتعنتها ومماطلتها أو في دس ـد القـاالستيطانية وإجراءاتها في تهوي
  .على أن ترفع الخطوات المقترحة للعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري

  )0237( ص-01)/10/03 (023-ق
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  بيان 
   لمبادرة السالم العربية صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية

بشأن المستجدات الراهنة والموقف من الجهود المبذولة ألحياء المفاوضات على المسار 
  الفلسطيني

  ــ
 بمقر 1/5/2010عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية اجتماعاً بتاريخ 

مجلس الوزراء األمانة العامة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس 
وزير الخارجية لدولة قطر، حيث تدارست مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، والجهود المبذولة إلحياء المفاوضات على المسار الفلسطيني، واستمعت اللجنة إلى 
العرض الذي قدمه الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير 

ية حول نتائج االتصاالت الفلسطينية األمريكية وما قدمه الجانب األمريكي من الفلسطين
  . تعهدات وضمانات بما يسمح ببدء مفاوضات غير مباشرة
  :خلصت إلى ما يلي وفي ضوء المشاورات التي أجراها أعضاء اللجنة

 والتمسك 26/3/2010 وفي 2/3/2010التأكيد على ما جاء في بياني اللجنة في  -1
وقف العربي القاضي بأن السالم مع إسرائيل لن يتحقق إال باالنسحاب بالم

خط الرابع من المحتلة إلى اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية والعربية 
، بما في ذلك االنسحاب من الجوالن العربي السوري المحتل 1967حزيران /يونيو

 الدولة الفلسطينية المستقلة واألراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة
وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السالم العربية وقرارات األمم المتحدة 

 . ذات الصلة
إعادة التأكيد على أن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة تتطلب الوقف  -2

ما في ذلك  ب1967الكامل لالستيطان في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
  .القدس الشرقية

الرفض القاطع ألي حلول جزئية أو مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة الفلسطينية  -3
 .ذات الحدود المؤقتة

تؤكد اللجنة أن المباحثات غير المباشرة لن تثمر في أجواء يسود فيها التوتر  -4
حتلة بسبب الممارسات اإلسرائيلية غير المشروعة في األراضي الفلسطينية الم

 القاضي بتهجير السكان الفلسطينيين 1650والذي كان آخرها القرار العسكري رقم 

  )0241( ص  -   03) /10/05 (023 -ق
  

  
í{ÃÚ^¢]<‹×¥<áæö{�<ì…]�c< <

 

íÚ^ÃÖ]<íÞ^Úù] 
×¥<Å^{{ŞÎí{{ÃÚ^{¢]<‹{{ 



  -19-

من األراضي المحتلة وكذلك التهديدات اإلسرائيلية بشن الحروب في المنطقة، األمر 
 .الذي ترفضه اللجنة رفضاً قاطعاً

وفي ضوء التعهدات األمريكية الجديدة وما جاء في الرسائل التي وجهها رئيس  -5
الواليات المتحدة األمريكية باراك أوباما إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
مؤخراً، ورغم عدم االقتناع بجدية الجانب اإلسرائيلي في تحقيق السالم، تؤكد 

زمنية للمباحثات غير المهلة بشأن ال 2/3/2010اللجنة على ما اتفق عليه في 
 إلى مفاوضات مباشرة انتقاالً تلقائياً، أال تنتقل المباحثات غير المباشرةوالمباشرة 

ويؤخذ في االعتبار في صدد المفاوضات المباشرة الضوابط المذكورة في بيان 
، 12/11/2009 وبيانات اللجنة في 24/6/2009مجلس الجامعة العربية بتاريخ 

 .26/3/2010 و2/3/2010و
س واألراضي طرح اإلجراءات اإلسرائيلية غير المشروعة في القدالتحرك نحو  -6

المحتلة على محكمة العدل الدولية وعلى مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة 
لألمم المتحدة والدول األطراف في اتفاقيات جنيف، والطلب من األمين العام اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك، كما تطلب من كافة وزارات الخارجية والسفراء 

 بها هذه المنظمات التنسيق الفوري مع األمانة العامة العرب في العواصم التي تعمل
نحو تحقيق هذا الهدف، وتكليف المجموعة العربية في اليونسكو بطرح موضوع 
الضم غير المشروع للحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن رباح في بيت 

  .لحم إلى قائمة المواقع األثرية اإلسرائيلية على اليونسكو
 مجدداً مطالبتها برفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة بشكل فوري، تؤكد اللجنة -7

والطلب من الواليات المتحدة اتخاذ موقف واضح من هذا الحصار الظالم 
 .والالانساني

نهاية الفترة الزمنية المشار إليها عقد اجتماع للجنة على المستوى الوزاري في  -8
 في ضوء نتائج المباحثات غير لالتفاق على الخطوات المطلوب اتخاذهابعاليه 

المباشرة، مع التأكيد على ما سبق للجنة أن أعلنته بأنه وفي حالة فشل المباحثات 
غير المباشرة واستمرار عمليات االستيطان واالنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي 

للنظر في إلى االنعقاد الفلسطينية المحتلة، فإن الدول العربية ستدعو مجلس األمن 
لصراع العربي اإلسرائيلي بمختلف أبعاده، وتأكيد الطلب من الواليات المتحدة عدم ا

استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور األوضاع في األراضي المحتلة 
 . يبرر ذلك
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  بيان 
  صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية

  متصاعدة ضد سورية ولبنانبشأن التهديدات اإلسرائيلية ال
   1/5/2010: القاهرة

  ــ
  

تعرب اللجنة عن قلقها العميق من التهديدات اإلسرائيلية المتصاعدة ضد سورية 
ولبنان، والتي تشكل مؤشراً إضافياً على أن هذه الحكومة اإلسرائيلية غير معنية بتحقيق األمن 

الق عملية سالم جادة وقابلة واالستقرار في المنطقة وال بخلق أجواء تساعد على إط
لالستمرار، كما تحذر اللجنة من تبني المزاعم اإلسرائيلية الفاقدة ألي أساس أو مصداقية، 
وتعتبر أن من شأن ذلك مساعدة الحكومة اإلسرائيلية على الهروب إلى األمام من استحقاقات 

يته سوى الطرف السالم وتوتير األجواء في المنطقة وخلق مناخ سلبي ال يتحمل مسؤول
  .اإلسرائيلي

  كما تعرب اللجنة عن قلقها العميق من الخروقات اإلسرائيلية ضد سيادة لبنان 
   1701 خرقاً وانتهاكاً لقرار مجلس األمن رقم 6500براً وبحراً وجواً والتي تجاوزت 

  .والقانون الدولي
  

  )0355( ص  -   05) /10/05 (023 -ق
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  ،1/5/2010ا المنعقد يوم اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية في اجتماعهإن 
بعد إطالعها على المذكرة المقدمة من وفد المملكة العربية السعودية حـول إمكانيـة               - 

 اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن القدس والقضية الفلسطينية، 

وبعد االستماع إلى الشروحات التي قدمها سمو األمير سعود الفيصل وزير خارجيـة              - 
 ودية بشأن الموضوع، المملكة العربية السع

< <
  :ررـقت

الموافقة على مقترح المملكة العربية السعودية حول إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل            
 .الدولية بشأن القدس والقضية الفلسطينية، والبدء باإلعداد لذلك بصفة عاجلة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1/5/2010 -  اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية -  1:د رقم.م

  

 مقرر داخلي

 داولـدود التـمح

  األمــانة العــامة
í{{{{{{ÃÚ^¢]<‹{{{{{×¥<Å^{{{{ŞÎ< <
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  سيادة الرئيس 
  

أوالً وقبل كل شئ تثمن لجنة مبادرة السالم العربية التزامكم وعزمكم على التوصـل                
 – فلـسطين وإسـرائيل      –إلى حل نهائي للصراع العربي اإلسرائيلي من خالل إقامة دولتين           

قد ل.  تعيشان جنباً إلى جنب بسالم وأمن، وتسوية النزاع بين إسرائيل وسورية وإسرائيل ولبنان
تسبب هذا الصراع في استنزاف هائل القتصادات المنطقة، وعرقل جهود التنمية فـي العـالم       
العربي، مما أدى إلى خسائر ال حصر لها في األرواح في كال الجانبين وخلق بيئـة للعنـف                  

  . واإلرهاب حالت دون تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة

لق الظروف المناسبة الستئناف المفاوضات     ونحن بدورنا نثني على جهودكم الثابتة لخ        
النهائية من خالل دعوة إسرائيل لتجميد بناء المستوطنات ورفع الحصار المفروض على قطاع 
غزة، وكذلك مساعدة الفلسطينيين على تحمل مسئولية الحكم في أراضـيهم وتـوفير األمـن               

ية السـتعادة الثقـة     إن هذه الخطـوات ضـرور     . لمواطنيهم في إطار دولة ذات سيادة كاملة      
ونحن نعتقد بأن جهود المـصالحة بـين   . والطمأنينة من أجل استئناف مفاوضات سالم مثمرة    

الفصائل الفلسطينية، والوقف الدائم إلطالق النار بين إسرائيل والفلسطينيين والتحرك المسئول           
  . من قبل جميع األطراف سوف تزيد من فرص تحقيق هذا الهدف

طوات نحو التطبيع مع إسرائيل والذي اقترحتم أن تتعهد بها الـدول            وفيما يتعلق بالخ    
 تعرض على إسرائيل شروط إنهـاء النـزاع         2002العربية، فإن مبادرة السالم العربية لعام       

  .  دولة عربية22وبالتالي التحرك نحو إقامة عالقات طبيعية مع إسرائيل من قبل 

ائيل وجيرانها العرب تمت معالجتها في      إن وسائل تحقيق هدف السالم الدائم بين إسر         
، وخطط السالم والتفاهمات السابقة ومبـدأ األرض        338 ورقم   242قراري مجلس األمن رقم     

مقابل السالم، بما في ذلك مبادرتنا للسالم، ومبادئ االتفاق الدائم الذي تقدم به الرئيس األسبق               
وتوضـح هـذه    . ئج مفاوضات طابا   ونتا 2000للواليات المتحدة بيل كلينتون في أواخر عام        

الوثائق القضايا الرئيسية التي يتعين حلها من خالل مفاوضات مباشرة للتوصـل إلـى حـل                
 مع تعديالت طفيفة    1967حزيران  / يونيو 4الدولتين وقيام دولة فلسطينية استناداً إلى خطوط        

 إلى حل عـادل     مقبولة للطرفين، وتكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ويتم التوصل         
، واالتفاق على الترتيبـات     194لمشكلة الالجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم          

  .األمنية بما يحقق األمن لمواطني الدولتين
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إن المكون األساسي اآلخر لنجاح أي جهود سالم ذات معنى إنما تتمثل فـي التـزام                  
قترحات وتشجيعها على تضييق هـوة الخالفـات بـين          القيادة األمريكية بتقديمها لألفكار والم    

  . الطرفين من أجل المضي قدماً في المفاوضات

وفي إطار مطالبة الواليات المتحدة باستئناف المحادثات المباشرة، نحن على استعداد             
لالضطالع بمسئولياتنا على أساس التزامنا بالسالم على النحو المبين فـي مبـادرة الـسالم               

كثيف المشاركة الدبلوماسية واالقتصادية واألمنية على النحو المطلوب، من أجـل           العربية، وت 
  . ضمان اإلسراع بتحقيق السالم في إطار زمني محدد

ونحن ندرك ضرورة اتفاق الطرفين على استئناف المفاوضـات النهائيـة المباشـرة               
ن قـادرين علـى   ولكـي نكـو  . وإعطاء أولوية لمسألة الحدود واألمن وهو األمر الذي نؤيده  

المساهمة في الترتيبات األمنية الشاملة للدولتين والمنطقة، نعتقد أن النقاش حول المفاوضـات             
 ويجب أن يتضمن مستقبل 1967بشأن الحدود يجب أن يستند إلى إنهاء االحتالل الذي بدأ عام 

تتعرض له  المستوطنات، من أجل الحفاظ على سالمة أراضي الدولة الفلسطينية وترابطها وما            
من تغيير في تركيبتها السكانية وطبيعتها الجغرافية بما في ذلك القدس الشرقية، وموضوعات             
المياه والالجئين، ونستذكر في هذا الشأن خطابكم أمام الجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي                

  . 2009أيلول عام /سبتمبر

خطـابكم إلـى الـرئيس      ونثق أنكم تحدثتم مع الجانب اإلسرائيلي فيما أوردتموه في            
 حيث نتجه إلى اعتبـار خطابـاتكم للـرئيس          16/7/2010الفلسطيني محمود عباس بتاريخ     

  . الفلسطيني وخاصة ذلك الخطاب أساساً للمفاوضات المباشرة وضماناً لجديتها

ولضمان أن يكون كل من الطرفين مهيئين لمعالجة المسائل الكامنة والمتعلقة بالحدود              
التصعيد الذي اتسمت به المفاوضات السابقة وللتفاوض بحسن نية، نحثكم على           واألمن وتفادي   

المساعدة في تهيئة البيئة المناسبة وتقديم اقتراحات لجسر الهوة بين إسـرائيل والفلـسطينيين              
والعمل الجاد على التجميد الكامل للمستوطنات بما في ذلك القدس الشرقية، وفي حالـة عـدم                

طار نرجو أن تتفهم الواليات المتحدة قرارانا بعرض األمر على مجلس         حدوث تقدم في هذا اإل    
  . األمن

سيادة الرئيس، نتطلع إلى العمل معكم من أجل تحقيق سالم دائم في المنطقة لـصالح                 
  . هذا الجيل واألجيال القادمة

 



  -25-

  
   المباشرة الجادة النهائيةمقترحات بشأن المفاوضات

   والحكومة اإلسرائيليةبين منظمة التحرير الفلسطينية
  ـــ

  
إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على : الهدف من المفاوضات

، 1967حزيران / يونيو4أساس حل الدولتين، وتحديد الحدود بينهما على أساس خط 
والمرجعيات الدولية، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ومبادرة السالم العربية، وخارطة 

ق، ومبدأ األرض مقابل السالم، وحتى تكون المفاوضات مجدية يجب أن تجرى في الطري
 وقف النشاط االستيطاني في الضفة الغربية  يجبيهلبيئة تسمح بإحداث التقدم المنشود وع

  .والقدس الشرقية، وإنهاء الحصار على غزة

  :الطريق نحو المفاوضات
ئية بين منظمة التحرير المفاوضات النها: يطلق على هذه المفاوضات مسمى -1

 .الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية
تنتقل المفاوضات من إقليم الشرق األوسط إلى إحدى العواصم الدولية ويقترح أن  -2

 .تكون لندن
أسابيع من بدئها إلى اختتامها كمرحلة أولى على أن ) 3(تكون مدة المفاوضات  -3

 لالتفاق على 65دورتها الـ تختتم قبل بدء الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
 .المرجعيات، وجدول األعمال وآليات المفاوضات، واإلطار الزمني إلنهائها

 .يقدم كل طرف إيجازاً إعالمياً للرأي العام عن سير المفاوضات -4
في حالة حدوث تقدم في المفاوضات إلعالن الدولة الفلسطينية، تقدم الدولة الراعية  -5

 عليه مع الطرفين الفلسطيني  تقريراً متفقاً–ية  الواليات المتحدة األمريك–
واإلسرائيلي إلى مجلس األمن، يشمل موعد بدأ المرحلة الثانية من المفاوضات 
التفصيلية على جميع عناصر ما تم االتفاق عليه في جولة المفاوضات األولى وعلى 

 .أن يحدد زمن الجولة الثانية بثالثة أشهر
تم االتفاق عليه وما لم يتم االتفاق عليه في المرحلة اً بما يقدم الدولة الراعية تقريرت -6

 .الثانية من المفاوضات إلى مجلس األمن
في حالة عدم وجود توافق بالنسبة لقضايا الوضع النهائي يتم إجراء مشاورات  -7

دولية مدتها ثالثة شهور للتقريب بين وجهتي نظر الطرفين بما في ذلك مقترحات 
أساس حل الدولتين، ومبادرة السالم العربية، وخطة خارطة من مجلس األمن على 

 .الطريق وتكون واجبة القبول من قبل الطرفين وفق قرار من مجلس األمن

Hy-5(2) 
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  بيان 
  صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية 

  بشأن 
  ات الفلسطينية اإلسرائيليةتطورات الموقف في األراضي الفلسطينية المحتلة ووضع المفاوض

  8/10/2010: سرت
  ــ

 في 8/10/2010عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية اجتماعاً بتاريخ 
مدينة سرت برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 

د عباس، ووزير الخارجية لدولة قطر، حيث استمعت إلى عرض من فخامة الرئيس محمو
وتدارست مستجدات التطورات في األراضي الفلسطينية المحتلة ووضع المفاوضات 

وخلصت اللجنة إلى ما الفلسطينية اإلسرائيلية في ضوء استمرار االستيطان اإلسرائيلي، 
  :يلي

تحميل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة التي أطلقها  -1
، نتيجة الستمرارها في سياستها 2/9/2010طن في الرئيس األمريكي في واشن

االستيطانية غير المشروعة وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، والتأكيد على 
أن استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل 
 لالستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وهو

في مواقفها وبياناتها السابقة، ودعم موقف الموقف الذي عبرت عنه اللجنة 
سمح إلى الوقف الكامل لكافة النشاطات االستيطانية بما يالرئيس الفلسطيني الداعي 

 باستئناف المفاوضات المباشرة،

تثمين المواقف التي أعلنها الرئيس أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم  -2
 بشأن الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على استعدادها الكامل 23/9/2010ة في المتحد

للتعاون مع اإلدارة األمريكية لترجمة ما جاء في هذا الخطاب من مواقف إلى واقع 
ملموس بما في ذلك االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ودعوة الواليات 

 بعاصمتها 1967حزيران / يونيو4المتحدة إلى االعتراف بدولة فلسطين على حدود 
القدس الشرقية، والطلب من الجانب األمريكي االستمرار في جهوده لتهيئة 

  )0695( ص – 04)/10/10/(023 –ق 
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الظروف المناسبة إلعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح وعلى رأسها وقف 
 .االستيطان

 التأكيد مجدداً على أن السالم العادل والشامل مع إسرائيل ال يتحقق إال باالنسحاب -3
حزيران / من يونيو4اإلسرائيلي الكامل من األراضي العربية المحتلة إلى خط 

 بما في ذلك الجوالن العربي السوري المحتل واألراضي التي مازالت محتلة 1967
في جنوب لبنان وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا 

ة ذات الصلة، وأن يتم التوصل إلى لمبادرة السالم العربية وقرارات األمم المتحد
اتفاق لتحقيق هذا الهدف في موعد ال يتجاوز عاماً واحداً اعتباراً من شهر 

 .، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن2010أيلول /سبتمبر

مطالبة المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الالزمة بما يؤدي إلى إنهاء الحصار  -4
 .إنساني على قطاع غزة بشكل فورياإلسرائيلي الظالم الال

ضرورة إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، والتي تشكل  -5
 .الضمان الحقيقي للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني

دعوة اللجنة إلى عقد اجتماع خالل شهر من تاريخه للنظر في البدائل التي طرحها  -6
  .لخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الشأنفخامة الرئيس محمود عباس وتحديد ا
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  بيان صادر عن 
  اجتماع اللجنة الوزارية لمبادة السالم العربية

  بشأن تطورات الموقف في األراضي الفلسطينية المحتلة ووضع المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
  15/12/2010: القاهرة

  ـــ
 ديـسمبر الجـاري،     15اجتماعاً طارئاً بتاريخ    ة السالم العربية    رعقدت اللجنة الوزارية لمباد     

برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولـة قطـر،                  
حيث استمعت إلى عرض من فخامة الرئيس محمود عباس حول محصلة اإلتصاالت األخيـرة مـع                

 والجهود التي بذلها من أجل تقـدم عمليـة          اإلدارة األمريكية بشأن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية     
  : السالم، وقد خلصت اللجنة إلى ما يلي

تها وممارسـاتها االسـتيطانية االسـتعمارية فـي         اأن إصرار الحكومة اإلسرائيلية على سياس      - 1
األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يشكل إمعاناً واستمراراً في انتهاك إسرائيل             

لدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومع متطلبات تحقيق السالم مـن خـالل              للقانون ا 
  . المفاوضات وعلى فرص تحقيق السالم الفلسطيني اإلسرائيلي وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة

تحميل إسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة لتعثر العملية التفاوضية التي تم إطالقها في واشـنطن               - 2
تمبر الماضي، بسبب إصـرارها علـى االسـتمرار فـي نـشاطها االسـتيطاني            في مطلع سب  

 الدولي الواضح على عدم شـرعية المـستوطنات         اإلجماعاالستعماري بديالً عن السالم، برغم      
وعلى الضرر البالغ الذي يمثله االستمرار في هذا النشاط االستيطاني على فرص تحقيق السالم              

 . وتنفيذ حل الدولتين
على أن فشل اإلدارة األمريكية في إلزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف النشاط االسـتيطاني             التأكيد   - 3

أصبح يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أسـاس خـط الرابـع مـن                  
 العربـي   والشامل للـصراع   وأن توفير األمن يتم من خالل الحل العادل          1967حزيران  /يونيو

ت أمنية يجب أن تضمن االنسحاب الكامل والشامل مـن األراضـي            ترتيبااإلسرائيلي وأن أي    
، المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري اإلسرائيلي فـي األراضـي الفلـسطينية              

 . وترى اللجنة أن استمرار اإلدارة األمريكية في جهودها يجب أن يستند على هذا األساس
عتراف الصريح بأن حدود الدولة الفلسطينية المستقلة تقـوم علـى           دعوة الواليات المتحدة األمريكية إلى اال      - 4

   . بما في ذلك القدس الشرقية، واالعتراف بها1967حزيران /أساس خط الرابع من يونيو
التأكيد مجدداً على موقف اللجنة بأن استئناف المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية يتطلب الوقـف              - 5

ة في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القـدس الـشرقية،            الكامل لكافة األنشطة االستيطاني   
 . االلتزام بمرجعيات عملية السالمو

  )0827( ص – 03)/10/12( /023  –ق 
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ـ اإلعراب عن التقدير لكل من البرازيل واألرجنتـين علـى مبادرتهمـا              - 6 االعتراف بالدولـة   ب
، وتدعو الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد إلـى           1967الفلسطينية على أساس حدود     

سهاماً في تعزيز اإلجماع الدولي القائم على ضرورة قيام         إيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة،         الق
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية في إقامـة          

 . 1967 التي احتلت عام األراضيعلى الفلسطينية الدولة 
كـانون أول   / ديـسمبر  13ذي عبر عنه في بيانه الصادر في        تقدير موقف االتحاد األوروبي ال     - 7

 مع التأكيد على عدم شـرعية وبطـالن      ، والذي شدد على وجوب احترام القانون الدولي       2010
اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس وباقي األراضي الفلسطينية المحتلة، وتطالـب دول االتحـاد             

 . قفاألوروبي باتخاذ خطوات عملية لتفعيل هذا المو
دعوة اللجنة الرباعية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في التعامـل الفعـال مـع هـذا الموقـف                   - 8

اإلسرائيلي المتعنت والرافض لالنصياع إلى الشرعية الدولية وللتجاوب مع متطلبـات الـسالم             
 . العادل، وتدعو اللجنة إلى اجتماع معها بشكل عاجل لتقييم الموقف، وللتشاور بشأن الوضع برمته

 وتفعيل قرار لجنة المتابعة بطرح موضـوع        ،اإلعداد لعرض الموقف برمته على مجلس األمن       - 9
 علـى   – ضمن أمور أخرى     –االستيطان اإلسرائيلي على مجلس األمن واستصدار قرار يؤكد         

 وتطالب اللجنـة الواليـات      ،الصفة غير الشرعية أو القانونية لهذا النشاط ويلزم إسرائيل بوقفه         
دم عرقلة هذا المسعى، وتأييد اللجوء إلى المحافل الدولية وفي مقدمتها األمم المتحـدة   المتحدة بع 

 األمريكية، وتكليف رئاسة    المساعيلعرض قضاياها وخصوصاً بعد فشل كافة الجهود  بما فيها           
 ومع المجموعة العربيـة  – بالتنسيق والتشاور مع الرئيس محمود عباس      –اللجنة واألمين العام    

 . ورك باإلعداد لذلكفي نيوي
التأكيد مجدداً على الموقف العربي بأن السالم العادل والشـامل مع إسـرائيل لـن يتحقـق إال                 - 10

 1967حزيـران   / يونيو 4باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي العربية المحتلة إلى خط          
ـ              ـ بما ذلك الجوالن العربي السوري المحتل واألراضي التي مازالت محتلة فـي جن ان، وب لبن

، ورفـض أي    العربية وقرارات األمـم المتحـدة     ، طبقاً لمبادرة السالم     وإقامة دولة فلسطين المستقلة   
 . حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن

مطالبة المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الالزمة بما يؤدى إلى إنهاء الحصار اإلسرائيلي الظالم               - 11
 . على قطاع غزة بشكل فوري

عمل على ضرورة إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فـوري تحـت             تكثيف ال  - 12
الرعاية المصرية،  واعتبار المصالحة الفلسطينية الضمانة الحقيقية للحفاظ على مصالح الشعب            

 . الفلسطيني
وانطالقاً من الموقف اإلسرائيلي الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومع متطلبات تحقيـق      

ترى اللجنة أن مسار المفاوضات أصبح        الوسيط األمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه،       الم وفشل الس
تلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع      ب اًاستئنافها رهن وأن يكون   المفاوضات،  عدم استئناف    وتقِّررغير مجدي   

 .وفقاً لمرجعيات عملية السالمالعربي اإلسرائيلي 
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  بيان 
  للجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية صادر عن اجتماع ا

  28/5/2011: الدوحة
  ــــ

 في الدوحة 28/5/2011عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية اجتماعاً بتاريخ 
برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 

 استمعت إلى عرض من فخامة الرئيس محمود ، حيث وبمشاركة األمين العاملدولة قطر
ل محصلة االتصاالت األخيرة مع اإلدارة األمريكية بشأن المفاوضات الفلسطينية عباس، حو

اإلسرائيلية والجهود التي بذلتها من أجل تقدم عملية السالم، وبعد مناقشة ما جاء في خطاب 
يس الوزراء اإلسرائيلي عليه،  ورد رئ19/5/2011الرئيس األمريكي باراك أوباما بتاريخ 

  :خلصت اللجنة إلى مايلي
اإلعراب عن التقدير للموقف الذي عبر عنه الرئيس األمريكي في خطابه المشار إليه  -1

حزيران / بتحقيق السالم على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو
  . وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر واألردن وإسرائيل1967

 24/5/2011طاب رئيس وزراء إسرائيل أمام الكونجرس األمريكي بتاريخ رفض خ -2
الذي أغلق الطريق أمام إحراز أي تقدم نحو تحقيق السالم وفق قرارات الشرعية 
الدولية، وفي هذا اإلطار تحمل اللجنة إسرائيل وحدها المسؤولية كاملة عن فشل 

الفلسطيني وإصرارها على عملية السالم، بسبب استمرارها بالعدوان على الشعب 
، وعلى االستمرار في نشاطها 1967رفض مبدأ الدولتين على خطوط عام 

االستيطاني وخاصة في القدس الشرقية بديالً عن السالم، برغم اإلجماع الدولي على 
عدم شرعية المستوطنات االستعمارية، ومطالبة الكونجرس األمريكي بمراجعة مواقفه 

اظاً على المصالح األمريكية والدور األمريكي في تحقيق والدفع إلى توازنه حف
 .السالم

إن قبول الحكومة اإلسرائيلية بمرجعيات عملية السالم ومبدأ األرض مقابل السالم  -3
، ووقف االستيطان يشكل المدخل الوحيد 1967وحل الدولتين استناداً إلى خطوط 

 .ا الجانب الفلسطينيالستئناف مفاوضات الوضع النهائي التي طالما أكد عليه
 :وفي ضوء خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي المشار إليه، تقرر اللجنة ما يلي -4
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التوجه إلى األمم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم    -أ 
 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك خالل الدورة 1967المتحدة على خطوط 
  .2011أيلول / ألمم المتحدة، أي في سبتمبر المقبلة للجمعية العامة ل

اتخاذ اإلجراءات القانونية طبقاً للقواعد المطبقة في األمم المتحدة، والطلب من   -ب
مجموعة عمل تتكون من رئيس اللجنة واألمين العام ودولة فلسطين ومن تراه 
من الدول األعضاء باإلعداد لوضع هذه اإلجراءات موضع التنفيذ، ومتابعة 

ي األمم المتحدة، والطلب من السيد عمرو موسى باستكمال دوره في هذا ف
اإلطار، وكذلك المشاركة في مجموعة العمل واستمراره في متابعة هذا 

  .الموضوع
عزم الجانب العربي على اتخاذ كافة الخطوات وإجراء االتصاالت الالزمة   - ج

سياسية لحشد الدعم المطلوب من أعضاء مجلس األمن والتجمعات ال
  .والجغرافية في األمم المتحدة بما يسمح بصدور هذا القرار

اإلعراب عن التقدير للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية على أساس خطوط  -5
، ودعوة الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد إلى القيام بذلك في أقرب 1967

لقائم على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية تعزيز اإلجماع الدولي افرصة ممكنة، أسهاماً في 
 .1967على األراضي التي احتلت عام 

، والذي شدد 2011أيار / مايو23تقدير موقف االتحاد األوروبي في بيانه بتاريخ  -6
 كأساس 1967على وجوب احترام القانون الدولي واعتماد مبدأ الدولتين على خطوط 

اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس الشرقية للحل، مع التأكيد على عدم شرعية وبطالن 
وباقي األراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة دول االتحاد األوروبي باتخاذ خطوات 

 .عملية لتفعيل هذا الموقف
إن تحقيق األمن لن يتم إال من خالل الحل العادل والدائم والشامل للصراع العربي  -7

تضمن االنسحاب الكامل والشامل من اإلسرائيلي، وأن أي ترتيبات أمنية يجب أن 
األراضي العربية المحتلة، وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد اإلسرائيلي في 
األراضي الفلسطينية، وتدعو اللجنة الرئيس أوباما االستمرار في جهوده على هذه 

 .األسس
يتحقق التأكيد مجدداً على الموقف العربي بأن السالم العادل والشامل مع إسرائيل لن  -8

إال باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضـي العربيـة المحـتلة إلى خـط 
 بما في ذلك الجوالن السوري المحتل 1967حزيران / الرابـع من يونيـو

واألراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة دولة فلسطين المستقلة 



  -32-

يه لقضية الالجئين، وذلك طبقاً وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل متفق عل
لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية ورفض أي حلول 

 .جزئية أو مرحلية في هذا الشأن
الترحيب بقرار مصر بتطبيق تسهيالت في العمل بمعبر رفح وإعادة التأكيد على  -9

 جميع المعابر للشروع في اإلسراع في رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة وفتحضرورة 
 .، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع هذا الحصارإعادة اعماره

التعبير عن الدعم العربي الكامل لخطوات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني  - 10
 برعاية مقدرة من جمهورية 4/5/2011وملحقاتها التي جرى التوقيع عليها بتاريخ 

ر المصالحة الفلسطينية الضمانة الحقيقية للحفاظ على مصالح مصر العربية، واعتبا
 .الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى اإلسراع في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة
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  بيان
  صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية

  14/7/2011: الدوحة
  ــــــ
 فـي   14/7/2011بية اجتماعـاً بتـاريخ      عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العر     

الدوحة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزيـر                
خارجية دولة قطر، وبمشاركة األمين العام الدكتور نبيل العربي، لبحث خطوات التحرك العربي 

لكاملة لهـا فـي األمـم       المقبلة في األمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطين وطلب العضوية ا         
  .المتحدة، وكذلك التشاور حول المستجدات والمساعي المبذولة لتحقيق السالم في المنطقة

استمعت اللجنة إلى عرض من فخامة الرئيس محمود عباس حول االتصاالت الجارية مع             
ير بتـاريخ   اإلدارة األمريكية، وما أسفرت عنه مداوالت اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها األخ           

وبعـد  ،  اإلسرائيلية–فاوضات الفلسطينية  بشأن الجهود المبذولة الستئناف مسار الم  11/7/2011
  :التداول، خلصت اللجنة إلى ما يلي

 .28/5/2011ضمن بيانها الذي صدر بتاريخ التأكيد على الموقف العربي الذي اتخذته اللجنة  - 1
 19/5/2011 في خطابه بتاريخ التذكير بالموقف الذي عبر عنه الرئيس األمريكي - 2

، 1967حزيران /بتحقيق السالم على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو
 أمام هوأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر واألردن وإسرائيل وما جاء في خطاب

 .2011 بشأن قيام الدولة الفلسطينية عام 2010الجمعية العامة في سبتمبر 
لى الموقف العربي بأن خيار السالم العادل والشامل مع إسرائيل لن التأكيد مجدداً ع -3

يتحقق إال باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي العربية المحتلة إلى خطوط 
، بما في ذلك الجوالن السوري المحتل 1967يونيو عام / الرابع من حزيران

 فلسطين المستقلة واألراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة دولة
وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين، وذلك 
طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية ورفض أي حلول 

 .جزئية أو مرحلية في هذا الشأن
 .1988 الثاني تشرين/ وإذ تذكر بإعالن قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر نوفمبر -4

 :تقرر اللجنة ما يلي
التوجه إلى األمم المتحدة لدعوة دولها األعضاء لالعتراف بدولة فلسطين على   -أ 

 وعاصمتها القدس الشرقية، والتحرك 1967حزيران / خطوط الرابع من يونيو

 )0281(ص-03)/11/07/(023-ق
 



  -34-

لتقديم طلب العضوية الكاملة لها في األمم المتحدة، وحشد التأييد الدولي لهذه 
 .كل من الجمعية العامة ومجلس األمنالخطوة، في 

تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة باإلعداد لخطوات هذا التحرك   - ب 
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ومتابعة كافة الجهود واالتصاالت ذات 

 .الصلة في هذا الشأن
ر قيام رئيس اللجنة واألمين العام للجامعة ودولة فلسطين والسعودية ومص  -ج 

والمغرب واألردن، ومن يرغب من الدول األخرى، بمتابعة الموقف واتخاذ ما 
يرونه من خطوات عملية وما يلزم من مشاورات واتصاالت لحشد الدعم 
المطلوب من دول العالم كافة، وبدءاً من الدول األعضاء في مجلس األمن، من 

 الشرقية،  وبعاصمتها القدس1967أجل االعتراف بدولة فلسطين على حدود 
 .وكذلك الحصول على العضوية الكاملة لها في األمم المتحدة

 .قررت اللجنة أن يبقى اجتماعها مفتوحاً لمتابعة التطورات -5
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  بيان صحفي    
  لجنة مبادرة السالم العربية صادر عن اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن

  3/8/2011 :الدوحة
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <

اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية اجتماعـاً       بثقة عن   اللجنة المصغرة المن  عقدت  
سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزيـر الدولـة           في الدوحة برئاسة     3/8/2011بتاريخ  

لجامعة الـدول   األمين العام   معالي الدكتور نبيل العربي     ، وبمشاركة   للتعاون الدولي لدولة قطر   
، ومعالي   الفلسطينية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير   والدكتور صائب عريقات عضو     ،  العربية

السادة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة، المملكـة األردنيـة الهاشـمية،              
وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهوريـة اللبنانيـة، والمملكـة             

في األمم المتحدة، في ضـوء التكليـف         لبحث خطوات التحرك العربي المقبلة    المغربية وذلك   
الصادر للجنة المصغرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربيـة التـي انعقـدت               

  .14/7/2011بالدوحة بتاريخ 
وفى ضوء ما أقرته اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية من مواقف وخطـوات فـي                

وحـة، استعرضـت اللجنـة نتـائج االتـصاالت           في الد  14/7/2011 و 28/5اجتماعيها بتاريخ   
والمشاورات التي جرت مع مختلف الجهات المعنية بمتابعة التحرك العربـي لالعتـراف بدولـة               
فلسطين وطلب العضوية الكاملة لها في األمم المتحدة، كما تدارست اللجنة مختلـف اإلجـراءات               

 والمتعلقة بالتحرك العربـي فـي األمـم         القانونية والسياسية الواجبة اإلتباع خالل الفترة المقبلة      
  :بعد التداول، خلصت اللجنة إلى ما يليوالمتحدة، 

إلى األمم المتحدة لدعوة دولها األعضاء لالعتراف بدولـة         القرار العربي بالتوجه    التأكيد على    - 6
 وعاصمتها القدس الشرقية، والتحرك     1967حزيران  / فلسطين على خطوط الرابع من يونيو     

 . العضوية الكاملة لها في األمم المتحدةلتقديم طلب
تم االتفاق على عناصر خطة العمل المقترح تنفيذها خالل الفترة المقبلة، لمواصـلة التحـرك                - 7

واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها وحشد التأييد الدولي لها في كٍل مـن مجلـس األمـن                  
 .والجمعية العامة

إجراء سلسلة من الزيارات واالتصاالت والمشاورات تتضمن عناصر خطة التحرك المشار إليها  - 8
مع الدول األعضاء في مجلس األمن والمجموعات الجيوسياسية في األمم المتحدة والمنظمات            

 .اإلقليمية والدولية المعنية
/ االتفاق على عقد اجتماع للجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية في األسبوع الثاني من شهر سبتمبر - 9

 . للنظر في المستجدات ومتابعة الموقف واتخاذ الخطوات الالزمة في هذا الشأن2011أيلول 
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  اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة

  المنبثقة عن لجنة مبادرة السالم العربية على المستوى الوزاري

  )3/8/2011: الدوحة(

  ةيالعناصر الرئيس
   العربي المقبلة في األمم المتحدةلخطة التحرك

  ــــ

مسك بخيار التحرك لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين المستقلة على حدود عـام             الت -1
 وعاصمتها القدس الشرقية والمنتظر تقديمه إلى األمين العـام لألمـم المتحـدة              1967

  .لعرضه على مجلس األمن
تشكيل وفد عربي رفيع المستوى برئاسة رئيس اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربيـة              -2

وعضوية األمين العام لجامعة الدول العربية ودولة فلسطين ومن يرغب من      ) طردولة ق (
الدول األعضاء في اللجنة للقيام بسلسلة من الزيارات والمشاورات مع الـدول الخمـس           
دائمة العضوية في مجلس األمن وغيرها من الدول المعنية األخرى وذلك لحشد التأييـد              

التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على القيام بـذلك          الدولي للتحرك العربي وحث الدول      
 .وضمان تصويتها لصالح مشروع القرار العربي الخاص بهذا الشأن في الجمعية العامة

الطلب من األمين العام إجراء االتصاالت والمشاورات الالزمة لدعم خطوات التحـرك             -3
التحـاد األفريقـي،    االتحاد األوروبي، وحركة عدم االنحيـاز، وا      : العربي مع كٍل من   

ومنظمة التعاون اإلسالمي، لتنسيق خطوات التحرك السياسي والدبلوماسي معها وكذلك          
اإلجراءات الواجبة اإلتباع قانونياً وسياسياً في األمم المتحدة، وكذلك العمل على تنـسيق   

 .هذا التحرك مع مجموعة اتصال من الدول الصديقة
 :تتمثل األهداف التي تسعى خطة التحرك العربي إلى تحقيقها بما يلي -4

/ توسيع دائرة الدول المعترفة بدولة فلسطين على خطوط الرابع مـن يونيـو              :أوال
  .، وعاصمتها القدس الشرقية1967حزيران 

اللجوء إلى األمم المتحدة لتحقيق أهداف التحرك العربي وبما يساهم في حشد              :ثانياً
  .د المطلوب لخدمة الطلب الفلسطيني لدى مجلس األمن والجمعية العامةالتأيي

 :تم االتفاق على الخطوات اإلجرائية التالية -5
توجيه رسالة مشتركة من وزراء خارجية الدول العربية إلى نظرائهم مـن الـدول     )1(

يفـوض رئـيس اللجنـة    (التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لحثها على االعتراف  
  ).لعام بتوقيع هذه الرسالة نيابةً عن وزراء الخارجية بعد التشاور معهمواألمين ا

  اولمحدود التد
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آب الجاري على عواصم الـدول      / قيام الوفد العربي بزيارات خالل شهر أغسطس       )2(
  .المعنية

مواصلة التشاور والتنسيق مع دول االتحاد األوروبي ورئاسة االتحاد مـن أجـل              )3(
 .يةالحصول على تأييدها ودعمها لالعتراف والعضو

عقد االجتماع المقبل للجنة مبادرة السالم العربية في األسبوع الثـاني مـن شـهر                )4(
 . الستعراض نتائج التحرك العربي وتحديد الخطوة التالية2011أيلول / سبتمبر

أيلول التخاذ اإلجراءات الالزمـة لتنفيـذ الطلـب         / تحديد موعد منتصف سبتمبر    )5(
 .الفلسطيني

 .لسلطة الوطنية الفلسطينيةتوفير الدعم المالي المطلوب ل )6(
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  بيان 
  صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية 

  23/8/2011: الدوحة
  ــــ

برئاسة ، 23/8/2011اجتماعاً بالدوحة بتاريخ عقدت لجنة مبادرة السالم العربية 
خارجية رئيس مجلس الوزراء وزير  حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني دولة الرئيس الشيخ

وبمشاركة الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية، والسادة  ة قطرولد
سلطنة والوزراء ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة وكذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 عمان، حيث استمعت اللجنة إلى عرض لفخامة الرئيس محمود عباس عن التحرك السياسي
ول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة، وكذلك تداعيات من أجل الحص

العدوان اإلسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لوقف هذا العدوان، واألزمة المالية الخانقة 
التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعد اطالعها على نتائج اللجنة المصغرة المنبثقة 

  :خلصت اللجنة إلى ما يلي، 3/8/2011عها بالدوحة في عنها خالل اجتما
التمسك بالقرار العربي بالتوجه إلى األمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة  -1

 1967حزيران / لدولة فلسطين في األمم المتحدة على خط الرابع من يونيو
ات وجدول الشرقية، وذلك في غياب أي موقف واضح الستئناف المفاوضوعاصمتها القدس 
 .زمني إلنهاء الصراع

إقرار خطة العمل التي أعدتها اللجنة المصغرة لتنفيذها خالل المرحلة المقبلة من  -2
 .أجل حشد التأييد الدولي للطلب الفلسطيني بالتوجه إلى األمم المتحدة

اعتماد الخطوات اإلجرائية والتنفيذية الالزمة إلنجاح هذا التحرك وكذلك االتصاالت  -3
ة وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطة والتي سوف تضطلع بها اللجنة المطلوب

رفيعة المستوى المشكلة من رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى 
 .الوزاري ورئاسة لجنة مبادرة السالم العربية واألمين العام لجامعة الدول العربية

 المجموعات السياسية والجغرافية الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته مع -4
 .ورؤساء المنظمات اإلقليمية والدولية لتوفير الدعم الالزم إلنجاح التحرك العربي

متابعة تنفيذ الخطوات التي تضمنها بيان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين  -5
 بشأن مواجهة تداعيات 21/8/2011الدائمين في اجتماعه غير العادي بتاريخ 

  إدارة شؤون مجلس الجامعة
 

 األمانة العامة

 قطاع مجلس الجامعة

 )0353( ص –03)/11/08 /(023  ق 
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إلسرائيلي األخير على غزة، وتكثيف النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية العدوان ا
 .وخاصة في القدس الشرقية المحتلة

تتوجه اللجنة بالشكر للدول التي سددت التزاماتها المالية في موازنة السلطة  -6
الوطنية الفلسطينية وتؤكد على أهمية سرعة وفاء بقية الدول بالتزاماتها في هذا 

 .الشأن
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الدوحـة  ب 30/10/2011لمبادرة السالم العربيـة اجتماعـاً بتـاريخ         اللجنة الوزارية   عقدت  
معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجيـة دولـة                 برئاسة  

وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وبمشاركة األمين العام والـسادة             ،  قطر
تحدة، وسلطنة عمان،   دولة اإلمارات العربية الم   وأعضاء اللجنة،   الدول  وزراء خارجية ورؤساء وفود     

  .ودولة الكويت

وبعد أن استمعت اللجنة إلى العرض الذي قدمه فخامة الرئيس محمـود عبـاس حـول نتـائج                   - 
االتصاالت التي أجراها مع عدد من الدول والمجموعات السياسية بخصوص االعتـراف بالدولـة              

مم المتحدة، وفي ضوء    الفلسطينية والدعم المطلوب لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في األ         
هذا العرض ومداخالت األمين العام ورؤساء الوفود، ناقشت اللجنة نتائج هذا التحرك والخطـوات         

سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي فـي سياسـة          استمرار  وذلك في ضوء    المزمع القيام بها الحقاً     
يـق الـسالم،    وخاصةً في القدس الشرقية وعدم جديتها في االسـتجابة لجهـود تحق            االستيطان،

 خلـصت   ،وتحديها لكافة القواعد والقوانين الدوليـة     وإجهاض كل المبادرات والمساعي السلمية،      
  :من ضمنهاالخطوات إلى االتفاق على عدد من اللجنة 

الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في األمـم         مواصلة التحرك الكثيف لدعم      - 1
  .المتحدة من خالل مجلس األمن

 .موقف الفلسطيني الساعي للحصول على العضوية الكاملة في منظمة اليونسكودعم ال - 2
البدائل القانونية والسياسية في ضوء ما سيتوصـل        جميع  تكليف لجنة من الخبراء لدراسة       - 3

إليه مجلس األمن بخصوص طلب فلسطين للحصول على العـضوية الكاملـة فـي األمـم                
 .المتحدة

عام والدول األعضاء تكثيف االتـصاالت مـع أعـضاء          الطلب من رئيس اللجنة واألمين ال      - 4
مجلس األمن واليونسكو لضمان تصويتهم لصالح عضوية فلسطين في األمم المتحدة علـى      

 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك دعـم الطلـب         1967حزيران  / حدود الرابع من يونيو   
 .الفلسطيني في عضوية اليونسكو

  )0461(ص–03)/11/10/(023-ق
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إلى التحرك لمـساءلة ومحاسـبة سـلطات        األمن  من خالل مجلس    دعوة اللجنة الرباعية     - 5
 إزاء جهـود    الهدامةعمليات االستيطان وسياستها    في  استمرارها  على  اإلسرائيلي  االحتالل  

تحقيق السالم، وحثها أيضاً على مواصلة مساعيها مع إسرائيل الستئناف مفاوضات جـادة          
عية الدولية ومبـادرة    ومحددة بسقف زمنيٍ واضح وإطار مرجعي يرتكز على قرارات الشر         

السالم العربية وخارطة الطريق يتوج باتفاق سالم يغطي كل القضايا الجوهرية وفقاً لهـذه              
  .المرجعيات

كما أكدت اللجنة على دعمها الكامل لجهود إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية والتـي تُـشكل         - 6
فلـسطيني فـي المرحلـة       التي يواجهها الـشعب ال     الجسامركيزة أساسية لمواجهة التحديات     

  .الراهنة

ورداً على المواقف السلبية الصادرة عن الحكومة اإلسرائيلية، على لسان وزير خارجيتها، والتي              - 
تمس السلطة والرئاسة الفلسطينية، عبرت اللجنـة عـن اسـتنكارها الـشديد لهـذه المواقـف              

 .ياء مسار المفاوضاتاإلسرائيلية التي من شأنها أن تؤدي إلى نسف الجهود المبذولة إلح

تداعيات العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة والذي راح ضحيته العديد           اللجنة  كما تدارست    - 
من الشهداء والجرحى من المدنيين وأدى إلـى خـسائر جـسيمة فـي الممتلكـات والمنـشآت                  

 النتـائج   الفلسطينية، وعبرت اللجنة عن إدانتها الشديدة لهذا العدوان اإلجرامـي محـذرة مـن             
الوخيمة الستمراره، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه االنتهاكات اإلسـرائيلية            

  .واتخاذ ما يلزم لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة
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  ان ـبي
  صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية 

  2/6/2012: الدوحة
  ــــ

 في الدوحة 2/6/2012لوزارية لمبادرة السالم العربية اجتماعاً بتاريخ عقدت اللجنة ا
برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
لدولة قطر، وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وبمشاركة األمين 

فود الدول أعضاء اللجنة، والسادة وزراء خارجية العام والسادة وزراء خارجية ورؤساء و
وبعد استماعها إلى العرض . دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت

المقدم من فخامة الرئيس محمود عباس والذي استعرض فيه مستجدات المصالحة الفلسطينية 
لجنة الرباعية الدولية والحكومة وجهود إطالق عملية السالم، وآخر االتصاالت مع أعضاء ال

  : يلي خلصت اللجنة إلى مااإلسرائيلية، 
التأكيد مجدداً على ضرورة االلتزام بالمرجعيات المتفق عليها لتحقيق الـسالم العـادل             -1

، وعلى أن استئناف المفاوضات     1515 و   338 و   242وخاصة قرارات مجلس األمن     
 ووقـف كافـة     1967ولتين على حـدود     المباشرة يتطلب قبول إسرائيل بمبدأ حل الد      

 .النشاطات االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية
تأييد خطة التحرك الفلسطيني التي عرضها فخامة الرئيس محمود عباس على اللجنـة              -2

ومتابعة المساعي لعضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة مـن           ،2/12/2011بتاريخ  
العمل ومجلس األمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات واألجهزة الدولية،          خالل  

 1949على استئناف عقد مؤتمر الدول األطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعـة             
 .والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب

اتفاقيـة   يمثل انتهاكاً للقانون الـدولي و      بكافة أشكاله التأكيد مجدداً على أن االستيطان       -3
مطالبة المجتمع الدولي واألمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط علـى          وجنيف الرابعة،   

، والتي تتعرض لمحاوالت طمس     في مدينة القدس  وخاصة   ،إسرائيل لوقف االستيطان  
 .لتاريخيةا معالمها

التحرك لمـساءلة ومحاسـبة     سرعة  دعوة اللجنة الرباعية من خالل مجلس األمن إلى          -4
حتالل اإلسرائيلي على استمرارها في عمليات االستيطان وسياستها الهدامة         سلطات اال 

إزاء جهود تحقيق السالم، وحثها أيضاً على مواصلة مساعيها مع إسرائيل السـتئناف             
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مفاوضات جادة ومحددة بسقف زمنيٍ واضح وإطار مرجعي يرتكز علـى قـرارات             
 يتوج باتفاق سالم يغطي كل ،الطريقالشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وخارطة  

 .القضايا الجوهرية وفقاً لهذه المرجعيات
ف األسرى الفلسطينيين والعرب في آلال ،سلطة االحتالل إسرائيل اعتقال استمرار  إدانة -5

  فاضـحاً  انتهاكـاً يمثـل    والدولية، و  اإلنسانيةمخالفة صارخة لكافة المبادئ والشرائع      
ولية الكاملة  ؤ واتفاقيات جنيف، وتحميلها المس    اإلنسانيولي  للقانون الدولي والقانون الد   

، ودعوة المجتمع الدولي إلى إلزام الحكومة       عن سالمة وحياة جميع األسرى والمعتقلين     
اإلسرائيلية باإلفراج عن األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وخاصة هؤالء الذين          

 .1994اعتقلوا قبل نهاية 
، وخاصة  6/5/2012 بتاريخ   7505في قرار مجلس الجامعة رقم      التأكيد على ما جاء      -6

عقد جلسة اسـتثنائية للجمعيـة العامـة        لطلب  الفقرة السابعة منه التي دعت إلى تقديم        
  اإلسرائيلي لمناقشة قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل        

 .بكل أبعادها
ولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية مـن       الترحيب بما توصلت إليه الجهود المبذ      -7

نتائج، وباالتفاق الذي تم اإلعالن عنه مؤخراً في القاهرة بشأن تشكيل حكومة انتقاليـة        
من كفاءات وطنية مستقلة، وترتيبات إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس          

ـ           ق المـصالحة   الوطني، وغيرها من الخطوات ذات الصلة باستكمال خطـوات تحقي
وحث األطـراف   الفلسطينية الشاملة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية،         

الفلسطينية المعنية على المضي قدماً في خيار المصالحة الوطنية الفلسطينية، والعمـل            
على تذليل الصعوبات والعراقيل بما من شأنه أن يدعم صـمود الـشعب الفلـسطيني               

 .وتماسك وحدته الوطنية
المطالبة بالرفع الفوري لكافة أشكال الحصار اإلسرائيلي الجائر وغير القـانوني عـن            -8

 .قطاع غزة، واعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني
التي لم تف بالتزاماتها المالية وفـق قـرارات القمـم          التأكيد على دعوة الدول العربية       -9

تـوفير  لسلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بذلك، والدعوة إلـى          العربية لدعم موازنة ا   
هريا للـسلطة   شأمريكي  شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دوالر           

لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية  الوطنية الفلسطينية
 .ة للسلطة الوطنية الفلسطينية في عدم تحويلها لألموال المستحقإسرائيلواستمرار 
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 برئاسة معـالي    22/7/2012عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية اجتماعاً بتاريخ         
 الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وبحـضور        الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس         

الـسادة وزراء  و رئيس دولة فلسطين وبمشاركة السيد األمين العـام         –فخامة الرئيس محمود عباس     
 ورؤساء وفود أعضاء اللجنة، والسادة وزراء خارجية كل مـن دولـة اإلمـارات العربيـة             الخارجية

عملية السالم وآخر االتصاالت مـع أعـضاء        المتحدة ودولة الكويت وتم فيه استعراض جهود إطالق         
  .اللجنة الرباعية الدولية والحكومة اإلسرائيلية، وكذلك مستجدات المصالحة الفلسطينية

وبعد استماعها إلى العرض المقدم من فخامة الرئيس الفلسطيني، والـذي اسـتعرض فيـه               
ك المشاورات التي تمت بين     المستجدات على الساحة الفلسطينية وجهود إطالق مفاوضات السالم وكذل        

الجانب الفلسطيني وبعض الدول المعنية بعملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية، خلصت اللجنة إلى مـا              
  :يلي
إدانة الحكومة اإلسرائيلية بسبب استمرارها في احتالل األراضي الفلـسطينية وسياسـة فـرض         - 1

الفلسطينية المحتلة بما فيها القـدس      األمر الواقع على األرض، بتكريس االستيطان في األراضي         
لجنة ليفـي  "، وهو ما كشف عنه مؤخراً تقرير 1967الشرقية، والتنكر لحل الدولتين على حدود  

  ".اإلسرائيلية
التأكيد مجدداً على أن االستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقـانون الـدولي واتفاقيـة                 - 2

للجنة مجدداً المجتمع الدولي وخاصـةً اللجنـة الرباعيـة    وفى هذا الصدد تدعو ا. جنيف الرابعة 
الدولية إلى التدخل الحاسم للضغط على إسرائيل لوقف االستيطان بما فيه مدينة القدس ووقـف               
جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على تماديها في مخططها الرامـي إلـى              

 .االستيالء على األراضي الفلسطينية المحتلة
التأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحـل         - 3

 ووقـف كافـة األنـشطة       1967حزيـران عـام     / الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو      
 .االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية

ودعـم الجهـود الدبلوماسـية      ا الرئيس الفلسطيني على اللجنة      تأييد خطة التحرك التي عرضه     - 4
في األمم المتحدة من خالل مجلس األمن والجمعية العامـة          على العضوية   دولة فلسطين   لحصول  

وإعادة تقييم الموقف في االجتماع المقـرر لمجلـس         وغيرها من المؤسسات واألجهزة الدولية،      

  )5220(ص –70)/12/70/(023-ق
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تئناف عقد مؤتمر الدول األطراف المتعاقـدة فـي     والعمل على اس   6/9/2012 و 5الجامعة يومي   
  . والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب1949لعام اتفاقية جنيف الرابعة 

اإلشادة بنجاح جهود الدبلوماسية الفلسطينية المدعومة عربياً بتسجيل كنيسة المهد في مدينـة              - 5
المضي قدماً لتسجيل القدس    بيت لحم على الئحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، مع أهمية            

وباقي المناطق األثرية والدينية في كافة المدن الفلسطينية المحتلة واإلعراب عن الشكر للـدول              
 .التي صوتت لصالح القرار

إدانة سلطات االحتالل اإلسرائيلي الستمرار اعتقالها آالف األسرى الفلـسطينيين والعـرب فـي               - 6
ودعـوة المجموعـة    . دولي اإلنساني واتفاقيات جنيـف    مخالفة صارخة لكافة قواعد القانون ال     

العربية في األمم المتحدة التحرك لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قـضية األسـرى       
والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي من كافة أبعادها وحث المجتمـع            

فراج عن هؤالء األسرى وفى مقـدمتهم أولئـك الـذين    الدولي على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لإل     
 .1994اعتقلوا قبل نهاية عام 

مطالبة المجتمع الدولي واألمم المتحدة بالعمل على الرفـع الفـوري لكافـة أشـكال الحـصار                  - 7
 .اإلسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة

ل تنفيذ ما تم االتفاق عليه في       ضرورة اإلسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خال         - 8
 .الدوحة والقاهرة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية

تقديم الشكر للدول األعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنـة الـسلطة الوطنيـة                 - 9
ين السلطة الفلسطينية ودعوة بقية الدول األعضاء إلى اإلسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمك           

الفلسطينية االضطالع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات االحتالل وتجاوز األزمـة الماليـة             
وفـى  . الطاحنة التي تواجهها وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه    
وازنـة  هذا اإلطار تُشيد اللجنة بمبادرة المملكة العربية السعودية تقديم دعم مـالي إضـافي لم              

 .السلطة الوطنية الفلسطينية
 القاضي بتوفير شبكة أمـان عربيـة        29/3/2012 بتاريخ   551التأكيد على قرار قمة بغداد رقم        - 10

بمبلغ مائة مليون دوالر أمريكي شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من               
 .نية المستحقة للسلطة الوطنيةضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل األموال الفلسطي

تؤكد اللجنة على أهمية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى األمم المتحدة للتحقيـق فـي                 - 11
مالبسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما دعا إليها مجلس الجامعة علـى          

 .17/7/2012مستوى المندوبين بتاريخ 
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  بيان ال
  اع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية صادر عن اجتمال

  9/12/2012: الدوحة
  ــــ

اجتمعت لجنة مبادرة السالم العربية على المستوى الوزاري برئاسة معـالي الشـيخ 
وبحضور فخامة حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر 

السادة وزراء وركة السيد األمين العام  رئيس دولة فلسطين وبمشا–الرئيس محمود عباس 
 ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة إضافة إلى السادة وزراء خارجية دولة اإلمارات خارجيةال

من قرار مجلس الجامعة ) 8(العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت، وذلك تنفيذاً للفقرة 
  .17/11/2012ع بتاريخ .غ. د7576على المستوى الوزاري رقم 

وبعد استماعها إلى العرض المقدم من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي 
استعرض فيه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وعلى رأسها وجوب تحقيق المصالحة 

في األمم المتحدة على ) غير عضو(الفلسطينية وحصول فلسطين على مكانة دولة مراقب 
لقدس الشرقية، بتصويت تاريخي في الجمعية العامة لألمم المتحدة ، وعاصمتها ا1967حدود 

  .، حيث صوتت الغالبية العظمى لدول العالم لصالح القرار29/11/2012يوم 
وما تال ذلك من قرارات للحكومة اإلسرائيلية بتكثيف النشاطات االستيطانية وخاصة في 

رار حجز أموال الشعب الفلسطيني، مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها، إضافة إلى ق
  .واستمرار حجز المساعدات األمريكية من قبل الكونغرس األمريكي

وبعد إجراء تقييم ومراجعة لمرجعيات عملية السالم وآلياتها بما فيها مبادرة السالم 
العربية ودور اللجنة الرباعية وكذلك تقييم الواقع الجديد الذي خلقه حصول فلسطين على 

  .لة مراقب باألمم المتحدة وتبعات ذلكوضع دو

  :خلصت اللجنة إلى ما يلي
تقديم الشكر لكل دول العالم التي صوتت لصالح مشروع القرار برفع مكانة فلـسطين               -1

 ).غير عضو(، وبعاصمتها القدس إلى دولة مراقب 1967في األمم المتحدة على حدود 
سطين علـى العـضوية     حث مجلس األمن على اإلسراع في البت في طلب حصول فل           -2

 .الكاملة في األمم المتحدة
 .دعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك بأسرع وقت ممكن -3
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مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس األمن على تنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته             -4
الفلسطينية والعربية  تجاه دولة فلسطين المحتلة إلنهاء احتالل إسرائيل لجميع األراضي          

 .1967حزيران / المحتلة واالنسحاب إلى خط الرابع من يونيو
، والقاضي  29/3/2012 بتاريخ   551التأكيد على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد رقم          -5

 مليون دوالر شهرياً، وذلك على ضوء قيام سلطة         100بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ      
ل الشعب الفلسطيني، واسـتمرار حجـز المـساعدات         بحجز أموا ) إسرائيل(االحتالل  

األمريكية من قبل الكونغرس األمريكي، ويكلف رئيس اللجنة واألمين العام بالتعـاون            
مع دولة فلسطين بالعمل على تنفيذ هذا القرار، علماً بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى              

ي الضفة الغربية والقدس  مليون دوالر شهرياً للوفاء بحاجيات الشعب الفلسطيني ف240
 .الشرقية وقطاع غزة

إن حصول فلسطين على وضع دولة مراقب باألمم المتحدة وما يعنيه هذا مـن تأكيـد                 -6
االعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة المقومات واقعة تحت االحتالل اإلسـرائيلي           

لـى إطـالق    يحتم على المجتمع الدولي إنهاء هذا االحتالل، ودعوة المجتمع الدولي إ          
مفاوضات تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات األمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس األمـن        

الـذين  ) 1973 (338ورقـم   ) 1967 (242ذات الصلة وفي مقدمتها القرارين رقـم        
، 1967يقضيان بإنهاء االحتالل وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من حزيران عـام             

ة فلسطين، خالل سقف زمني يتم االتفاق عليه،        وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دول     
مع ضمان وقف النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية كافـة واإلفـراج عـن األسـرى              

 .الفلسطينيين والعرب
 على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلـسطين         2الدعوة إلى عقد مؤتمر باريس       -7

 اعمار قطاع غزة بأسـرع      لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة وبما فيها القدس وإعادة        
 .وقت

تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولـة              -8
قطر ومشاركة األمين العام للجامعة وعضوية الدول التي ترغب في ذلـك، إلجـراء              
مشاورات خالل الشهر المقبل مع مجلس األمن، واإلدارة األمريكية وروسيا االتحادية           

تحاد األوروبي لالتفاق على آليات تنفيذ ما جاء بالفقرة الـسادسة وفـق             والصين  واال  
إطار زمني محدد، وتكليف األمين العام بتشكيل فريق عمل إلعداد الخطوات التنفيذيـة    

 .الالزمة لهذا التحرك
دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكاالت الدولية المتخصصة            -9

 .يق والبروتوكوالت الدوليةواالنضمام إلى المواث
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التأكيد مجدداً على أن االستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقـانون الـدولي               - 10
واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع             

ويعنـي  جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقي إلى جرائم حـرب،              
القضاء على حل الدولتين، حيث سيكون لـذلك تبعيـات ونتـائج تتحمـل الحكومـة                

 .اإلسرائيلية وحدها المسؤولية
إدانة سلطات االحتالل اإلسرائيلي الستمرار احتجازها آالف األسـرى الفلـسطينيين            - 11

والعرب في مخالفة صارخة للقانون الدولي، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعـة،            
، 1994 اعتقلوا قبل نهاية عام    الذين أولئكوب اإلفراج عن هؤالء األسرى وفي مقدمتهم        ووج

 .2012 ديسمبر 12-10والترحيب بدعوة العراق لعقد مؤتمر األسرى خالل الفترة 
التأكيد مجدداً على وجوب رفع الحصار البري والبحري والجوي عـن قطـاع غـزة                - 12

 .وبشكل فوري وشامل
يق المصالحة الوطنية الفلسطينية على أساس اتفاقات القاهرة        ضرورة اإلسراع في تحق    - 13

والدوحة واعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسة لدولة فلسطين المحتلة والذي أكد المجتمـع             
، وذلـك   )الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة     (الدولي على وحدتها الجغرافية     

 .العربيةتحت رعاية جمهورية مصر العربية، ودعم جامعة الدول 
تقديم الشكر للدول األعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية لدعم موازنة السلطة الوطنية             - 14

الفلسطينية، ودعوة بقية الدول إلى اإلسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة            
الفلسطينية من مواجهة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي وتجاوز األزمة المالية الخانقـة           

 .التي تواجهها دولة فلسطين المحتلة
ع .د 7513الدعوة إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم             - 15

 والذي نص على إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى          5/9/2012بتاريخ  ) 138(
سر األمم المتحدة الستكمال التحقيق في مالبسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل يا          

عرفات، وذلك في ضوء نتائج عمل الخبراء من روسيا وفرنسا وسويسرا الذين اخذوا             
 .عينات من جثمان الشهيد الرئيس ياسر عرفات

  ــــ
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العربيـة اجتماعـاً تـشاورياً بتـاريخ        عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة الـسالم       

 في الدوحة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثـاني رئـيس                8/4/2013

مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر وبمشاركة الدكتور نبيل العربي األمين العـام             

لجامعة الدول العربية والسادة وزراء خارجية ورؤساء وفـود الـدول أعـضاء لجنـة               

بادرة، وكذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويـت، حيـث             الم

استمعت اللجنة إلى عرض من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، حول             

التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية بمختلف حوانبها واالتـصاالت األخيـرة مـع             

ن تنسيق الموقف العربي حول مهمـة الوفـد         اإلدارة األمريكية، وانصـب التشاور بشأ    

  .الوزاري العربي الذي سيزور واشنطن نهاية هذا الشهر

  

  ــــ
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  بيان 
  صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية 

  19/11/2013: دولة الكويت
________  

  

 في دولة 19/11/2013عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية اجتماعاً بتاريخ 
الكويت برئاسة معالي الدكتور خالد العطية وزير خارجية دولة قطر، وبحضور فخامة الرئيس 
محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وبمشاركة معالي الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة 

 اللجنة، الدول العربية وأصحاب المعالي وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول األعضاء في
دولة اإلمارات العربية المتحدة : وكذلك بمشاركة معالي وزراء خارجية ورؤساء وفود كل من

سلطنة عمان ودولة الكويت ودولة ليبيا، وذلك لبحث مستجدات القضية الفلسطينية ومسار و
  .المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

س حول ما أسفرت عنه  استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فخامة الرئيس محمود عبا
 تحت رعاية الواليات 29/7/2013جوالت المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية التي بدأت في 

المتحدة األمريكية، وما يعترض تلك المفاوضات من عقبات وأجواء سلبية نتيجة لعدم التزام 
ثناء المفاوضات، إسرائيل بتعهداتها بعدم المس بالوضع القائم في األراضي الفلسطينية المحتلة أ

ومواصلتها في بناء المستوطنات وتوسعتها في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس 
الشرقية وما حولها، إضافة إلى استمرار االنتهاكات واالعتداءات من قبل المستوطنين 

 وهدم اإلسرائيليين على المسجد األقصى المبارك وساحاته وعمليات تهجير السكان الفلسطينيين
  .  المنازل في غور األردن وجنوب الخليل

وبعد التداول في تلك المستجدات وما يحيط بها من مخاطر على مسار عملية 
المفاوضات والمرجعيات المتفق عليها مع الجانب األمريكي بما في ذلك اإلطار الزمني المحدد 

لمشاورات التي أجراها لتلك المفاوضات بتسعة أشهر، وكذلك استعراض لنتائج االتصاالت وا
الجانب العربي والفلسطيني في هذا الشأن مع الجانب األمريكي ومع مختلف األطراف الدولية 

  : يلي خلصت اللجنة إلى ماالمعنية، 

تحميل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن األزمة العميقة التي وصـلت إليهـا              -1
كثيف عمليات االستيطان خالل األشهر القليلة المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية نتيجة ت
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الماضية واستمرار االنتهاكات اإلسرائيلية، وبالخصوص االعتداءات المتكـررة علـى     
المسجد األقصى المبارك، إضافة إلى مواصلة عمليات هدم البيوت ومصادرة األراضي  

 . واالقتحامات واالغتياالت وتشديد الحصار على قطاع غزة

ن استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية إنما جاء نتيجـة لتجـاوب           التأكيد على إ   -2
الدول دائمة العضوية في مجلس األمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء االحـتالل             
اإلسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية           

ة األمريكية موفرة الرعاية والـضمانات الالزمـة        السالم، وهو ما تجاوبت معه اإلدار     
لعملية استئناف المفاوضات، وذلك وفقاً ألسس وقواعـد ومرجعيـات محـددة يجـب             

بدء مـن نهايـة     ) تسعة أشهر (احترامها وااللتزام بها وفي اإلطار الزمني المحدد لها         
عدم القيام  ، بما في ذلك التزام إسرائيل ب      2014أبريل  / وحتى نيسان  2013يوليو  /تموز

بأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى اإلجحاف أو االستباق لنتائج مفاوضـات الوضـع               
النهائي، وبالتالي فإنه يتوجب على الحكومـة اإلسـرائيلية وقـف كافـة النـشاطات               
االستيطانية ومنح عملية المفاوضات تحت رعاية الواليات المتحـدة الفرصـة التـي             

 .لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطينيتستحق إلقرار التسوية النهائية 

التأكيد مجدداً على االلتزام العربي بما جاء في مبادرة السالم العربية من أسس ومبادئ               -3
ومرجعيات لتحقيق السالم العادل والدائم في المنطقة، والتي تستند جميعها إلى القانون            

ضي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي     الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وبما يف       
لألراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية علـى           

، وحل كافة قضايا الوضع النهـائي وفـي         1967يونيو عام   /حدود الرابع من حزيران   
ج عـن   مقدمتها قضايا الحدود واألمن والقدس والالجئين والمستوطنات والمياه واإلفرا        

 . األسرى والمعتقلين الفلسطينيين

دعم استمرار المفاوضات، مع التحذير من المخاطر الناجمة عن استمرار الـسياسات             -4
والممارسات واالعتداءات اإلسرائيلية التي من شأنها أن تـؤدي إلـى انهيـار هـذه               

ـ            ة المفاوضات الجارية، ودعوة الواليات المتحدة األمريكية ومعها باقي أعـضاء اللجن
الرباعية الدولية إلى التحرك إللزام الحكومة اإلسرائيلية بالتوقف عن مجمل سياسـاتها            

 .وممارساتها المدمرة لمسار المفاوضات الجارية وعملية السالم

التأكيد على الموقف العربي الداعي لرفع الحصار اإلسرائيلي وبشكل تام عـن قطـاع         -5
فوري وعلى أساس ما تم توقيعه من       غزة، ووجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل       

 .اتفاقات في القاهرة والدوحة
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دعوة الدول العربية إلى مواصلة تقديم الدعم وتوفير شبكة األمـان الماليـة العربيـة                -6
لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية فـي             

 .هذا الشأن

يس محمود عباس على أعضاء اللجنة لخالصة       إضافة إلى ما تقدم، عرض فخامة الرئ      
نتائج تقارير المختبرات السويسرية والروسية حول مالبسات استشهاد الرئيس الراحل ياسـر            
عرفات، وفي هذا الصدد، أدانت اللجنة هذا العمل اإلجرامي وأيدت اقتراح الـرئيس عبـاس               

 المتعلقة بهـذه الجريمـة،   بضرورة العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة الوقائع  
 وبيان  17/7/2012 بتاريخ   7509ومؤكدة في ذلك على ما جاء في قرار مجلس الجامعة رقم            

 بشأن إنشاء لجنة دولية مستقلة ومحايدة في إطار األمم          5/9/2012 بتاريخ   171المجلس رقم   
  .المتحدة للتحقيق في مالبسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

ختاماً عبر رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية عن بـالغ الـشكر            و
والتقدير لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً على استضافتها ألعمال هذا االجتماع، منوهة بما             

 .تقدمه دولة الكويت من دعم للقضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك
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  29/11/2014: القاهرة
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 برئاسـة   29/11/2014عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية اجتماعاً بتاريخ         
ووزير خارجية دولـة    النائب األول لرئيس مجلس الوزراء      ،  صباح الخالد الصباح  معالي الشيخ   

 وبمشاركة السيد األمين    ، رئيس دولة فلسطين   – فخامة الرئيس محمود عباس      ، وبحضور الكويت
 ورؤساء وفود أعضاء اللجنة، ووزير خارجية دولـة اإلمـارات           السادة وزراء الخارجية  والعام  

  .العربية المتحدة

وبعد استماعها إلى العرض المقدم من فخامة الرئيس الفلسطيني، والذي استعرض فيـه             
وتمادي سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمخططها االستيطاني فـي        الفلسطينية،  القضية  مستجدات  

مدينة القدس المحتلة واستمرار انتهاكاتها الخطيرة للمـسجد األقـصى المبـارك والمقدسـات              
اإلسالمية والمسيحية، وإلى العرض المقدم من رئاسة اللجنة، وإلى تقرير األمـين العـام، تـم                

 المقدم من دولة فلسطين بشأن التحرك العربي إلنهـاء االحـتالل            التباحث حول القرار الشامل   
اإلسرائيلي ألراضى دولة فلسطين وتم االتفاق على رفعه إلى المجلس الوزاري التخاذ ما يـراه               

  .مناسباً

  )6305(ص –30)/41/11/(023-ق
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  5/8/2015: القاهرة
{{{{{{< <

  

اجتماعاً بمقر األمانة العامة    مبادرة السالم العربية على المستوى الوزاري       عقدت لجنة   
لـسطين، وبرئاسـة    ، بحضور فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة ف        5/8/2015بتاريخ  

معالي السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، رئيس اللجنة، وبمشاركة            
 ومشاركة دولـة    ورؤساء الوفود في اللجنة   أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول األعضاء       

  .، ومعالي األمين العام لجامعة الدول العربيةاإلمارات العربية المتحدة

 إلى عرض شامل لفخامة الرئيس الفلسطيني تناول فيه تطـورات           وقد استمعت اللجنة  
القضية الفلسطينية، والخطوات الفلسطينية والعربية التي يجب دراستها وتطبيقها في مواجهـة            

، لكل مفاوضات ومبادرات السالم الجـادة، وقيامهـا         باالحتاللتعطيل إسرائيل، القوة القائمة     
رض والمقدسات في دولة فلسطين المحتلة، وخاصة زيادة بتصعيد اعتداءاتها على اإلنسان واأل    

وتيرة االستيطان غير الشرعي، واالقتحامات اإلسرائيلية المتكررة للمسجد األقصى المبـارك           
واالعتداء على المصلين وتقويض حرية العبادة، وانتهاك حرمة األماكن المقدسـة اإلسـالمية        

اإلسـرائيلي  الكنيـست    قطاع غزة، وإقـرار      والمسيحية، واستمرار الحصار اإلسرائيلي على    
لقانون اإلطعام القسري لألسرى المضربين عن الطعام، والجريمة اإلرهابيـة البـشعة التـي              

تموز الماضي، وتمثلت بإحراق    /  يوليو 31ارتكبها مستوطنون إرهابيون إسرائيليون فجر يوم       
حرق حياً،  ستشهاد طفل رضيع، أُ   ما أدى إلى ا   معائلة آمنة في منزلها بقرية دوما الفلسطينية،        

 .وإصابة بقية أفراد العائلة بحروق بالغة الخطورة

كما تضمن عرض فخامة الرئيس الفلسطيني، الحديث عـن األزمـة الماليـة غيـر               
، والتي تـضيف    )األونروا(المسبوقة التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          

 .ية لالجئين الفلسطينيينتهديداً جديداً إلى الحياة اليوم

  )4550(ص –40)/51/08/(023-ق
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سـامح شـكري، وزيـر      الـسيد   كذلك استمعت اللجنة إلى العرض المقدم من معالي         
مـين  األنبيل العربي،   . خارجية جمهورية مصر العربية، رئيس اللجنة، وإلى تقرير معالي د         

العربية، ثم تداولت حول آخر المستجدات والخطوات الواجـب اتخاذهـا،           الدول  عام لجامعة   ال
لك حول االتصاالت والتحركات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصـة التحـرك            وكذ

وزير خارجية فرنسا، وجرى بحثه بين الوزير الفرنسي واللجنـة          السيد  الفرنسي الذي طرحه    
         20قد بالقاهرة يوم    الوزارية العربية المكلفة بمتابعة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، في اجتماع ع 

 . الماضيزيرانح/ يونيو

للممارسات والنوايـا اإلسـرائيلية، فقـد       مبادرة السالم العربية    وفي ضوء تقييم لجنة     
 :خلصت إلى ما يلي

تحميل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية المباشرة عن الجرائم اإلرهابية المنظمـة التـي             -1
آلمنـين فـي    ترتكبها المجموعات االستيطانية اإلسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين ا       

بيوتهم، وخاصة الجريمة اإلرهابية البشعة التي تمثلت بإحراق عائلة دوابشة في قريـة             
ل المـستوطنين   ب لعمليات حرق المواطنين الفلسطينيين من ق      دوما الفلسطينية، في تكرارٍ   

محـاوالت  واإلسرائيليين الذين تأتي بهم وتحميهم الحكومة اإلسرائيلية، ضمن سياسات          
  .عنصرية تُذكي الكراهية والتطرف واإلرهابسن قوانين 

 قـوائم  علـى  اإلسـرائيلية  االسـتيطانية دعوة المجتمع الدولي إلى وضع المجموعات        -2
 .الدولية المحاكم أمام أعضائها ومالحقة اإلرهابية، المنظمات

لطرح مشروع قرار أمام مجلس األمن حول الجـرائم         ودولية  إجراء مشاورات عربية     -3
وعات االستيطانية اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والعمل علـى أن          لمجملاإلرهابية  

يقوم المجلس بتحمل مسؤولياته لوقف االستيطان في أراضي دولة فلـسطين المحتلـة،             
  .وعلى رأسها القدس الشرقية

ملف جريمة حـرق عائلـة      بعد أن رفعت    دعم اإلجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين         -4
  .نائية الدوليةدوابشة إلى المحكمة الج

بان كي مون إلى تفعيل طلب الـرئيس محمـود          السيد  دعوة األمين العام لألمم المتحدة       -5
عباس، رئيس دولة فلسطين، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني فـي             

  .أراضي دولة فلسطين المحتلة
جلـس حقـوق    الترحيب بالتقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق المستقلة التي شـكلها م            -6

اإلنسان المنبثق عن األمم المتحدة بشأن العدوان اإلسرائيلي على قطـاع غـزة عـام               
لمجلس حقـوق اإلنـسان بـشأن ضـمان         ) 29(، وبالقرار الصادر عن الدورة      2014
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المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في األراضي الفلسطينية المحتلة بما        
ذي عبر عن القلق الشديد تجاه ما ورد في تقرير لجنة التحقيـق     فيها القدس الشرقية، وال   

من احتمال وقوع جرائم حرب في سياق العمليات العسكرية التي نفذت في األراضـي              
، وفى هذا السياق تشيد لجنة مبـادرة        2014،  2009،  2008الفلسطينية المحتلة عامي    

ستقلة وقيامها بتـشكيل لجنـة      السالم العربية بتعاون دولة فلسطين مع لجنة التحقيق الم        
  .قضائية لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق المستقلة

 الفلسطينيين والمعتقلين لألسرى القسري اإلطعام لقانون اإلسرائيلي الكنيست إقرار إدانة -7
 هـذه  بوقف الكفيلة اإلجراءات باتخاذ الدولي المجتمع ومطالبة الطعام، عن المضربين

  .إنسانية الال العنصرية رساتالمما
التحذير من خطورة تصاعد االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية فـي مدينـة القـدس              -8

المحتلة، الرامية إلى تهويد المدينة وتغيير تركيبتها الديمغرافية وعزلها عـن محيطهـا             
الفلسطيني، خاصة تكرار اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى المبارك ومحيطه، تحـت          

 حريـة   وتقييـد حماية جيش وشرطة االحتالل، واالعتداء على المصلين المسلمين فيه          
عبادتهم ووصولهم إليه، إمعاناً في محاوالت فرض أمر واقع جديـد وتقـسيم المـسجد        

جاللة الملك عبـد اهللا     المملكة األردنية الهاشمية بقيادة     ، واإلشادة بجهود    زمانياً ومكانياً 
لمملكة األردنية الهاشمية، الوصي على المقدسات فـي حمايـة    الثاني ابن الحسين ملك ا    

،  وفـي شـتى المحافـل      هذه المقدسات وفي التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة      
والتأكيد مجدداً على إدانة هذه السياسات والخطط الخطيـرة ضـد األمـاكن المقدسـة               

شاعر العـرب والمـسلمين،   اإلسالمية والمسيحية في القدس، التي تشكل مساساً بالغاً بم    
 ومطالبـة .  من العنف الذي تتحمل حكومة إسرائيل وحدها المسؤولية عنه         وتدفع لمزيد 

 بمـا  تكرارهـا،  ومنع كلياً االعتداءات هذه بوقف الكفيلة التدابير باتخاذ الدولي المجتمع
  .المقدسيين صمود دعم على والعمل المحتلة القدس مدينة وضع يصون

 انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما     التأكيد على دعم   -9
  .فيها المحكمة الجنائية الدولية، كحق شرعي وأصيل لدولة فلسطين

  التنويه بالجهد الذي قامت به فرنسا لتحريـك عمليـة الـسالم، ودعوتهـا لمواصـلته                - 10
تيح تحقيق الهدف   من خالل سرعة تشكيل مجموعة الدعم وتحديد اختصاصاتها بشكٍل ي         

ومواصلة العمل على تنفيـذ     . المرجو بالتوصل إلى صيغة تتيح بدء عملية سلمية جادة        
تكليف "، والذي نص على     2015آذار  /  مارس 29 بتاريخ   615قرار القمة العربية رقم     

، ولجنة مبادرة السالم العربيـة، والمملكـة      )26(جمهورية مصر العربية، رئاسة القمة      
 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري،      143مية، رئاسة الدورة الحالية     األردنية الهاش 
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العضو العربي في مجلس األمن، والمملكة المغربية، ودولة فلسطين، واألمـين العـام             
لجامعة الدول العربية، إلجراء ما يلزم من اتصاالت ومشاورات لحشد الـدعم الـدولي              

 بإنهـاء االحـتالل،      األمن خـاصٍ   إلعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس       
وإنجاز التسوية النهائية، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول األعضاء في المجلس            

  ."ةيلوالمجموعات اإلقليمية والدو
دعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، على إنهاء حـصارها              - 11

لدول إلى الوفاء بتعهداتها المالية التي أعلنتها الظالم المفروض على قطاع غزة، ودعوة ا   
  .2014 تشرين األول/  أكتوبر12في مؤتمر القاهرة الدولي إلعادة إعمار غزة في 

دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر في          - 12
إسـرائيل، القـوة القائمـة      كل العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية الفلسطينية مع        

باالحتالل، بما يضمن إجبارها على احترام االتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي           
  .وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

حث كافة الفصائل والقوى الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة             - 13
األرض، وعلى الذهاب إلـى انتخابـات       على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على       

  .عامة وفق االتفاقات المعقودة بين الفصائل الفلسطينية
اإلعراب عن بالغ القلق من األوضاع المالية المتردية لوكالة غوث وتشغيل الالجئـين              - 14

 باالضـطالع ، األمر الذي يهـدد قـدرتها علـى االسـتمرار            )األونروا(الفلسطينيين  
ها، مما يشكل كارثة جديدة ومحنة عميقة لالجئين الفلسطينيين،         بمسؤولياتها وتقديم خدمات  

وعبئاً كبيراً ومضاعفاً على عاتق الدول المضيفة، يتحمل مسؤوليتهما المجتمع الـدولي            
وفي هذا اإلطار، دعوة دول العالم إلى الوفاء بالتزاماتها المالية وتقـديم الـدعم              . بأسره

 للدور الذي باشرته المملكة األردنية الهاشمية لحث ، والتعبير عن التقديرألونروالالالزم 
الدول على اإليفاء بالتزاماتها المالية للوكالة وتقديم دعم مالي إضـافي لهـا لـضمان               

  .استمرار خدماتها
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The situation in the Middle East 

Security Council  
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Resolutions 

Arab Peace Initiative 

The Summit-level Council of the League of Arab States, 

Reaffirming the decision of the extraordinary Arab summit conference 
held in Cairo in June 1996 that a just and comprehensive peace is a 
strategic choice for the Arab States to be achieved in accordance with 
international legality and to require an equivalent commitment in this 
regard on the part of Israel, 

Having heard the statement in which His Royal Highness Prince 
Abdullah bin Abdul-Aziz, Crown Prince of the Kingdom of Saudi 
Arabia, presented his Initiative and called for Israel’s full withdrawal 
from all the Arab territories that have been occupied since 1967, in 
implementation of Security Council resolutions 242 (1967) and 338 
(1973) as confirmed by the 1991 Madrid Conference and the principle 
of land for peace, and for its acceptance of the emergence of an 
independent and sovereign Palestinian State with East Jerusalem as its 
capital in return for the establishment by the Arab States of normal 
relations in the context of a comprehensive peace with Israel, 

Proceeding from the conviction of the Arab States that a military 
solution to the conflict will not achieve peace or provide security for any 
of the parties, 

1.  Requests Israel to re-examine its policies and to incline towards 
peace and declare that a just peace is also its own strategic choice; 
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2.  Further calls upon it: 
(a)  To withdraw fully from the occupied Arab territories, 

including the Syrian Golan to the line of 4 June 1967, and 
from the territories in southern Lebanon that are still 
occupied; 

(b)  To arrive at a just and agreed solution to the Palestine 
refugee problem in accordance with United Nations 
General Assembly resolution 194 (III); 

(c)  To accept the establishment of an independent, sovereign 
Palestinian State in the Palestinian territories occupied 
since 4 June 1967 in the West Bank and Gaza Strip, with 
East Jerusalem as its capital; 

3.  Undertakes that the Arab States shall then: 
(a)  Consider the Arab-Israeli conflict at an end and enter into 

a peace agreement between them and Israel while achieving 
security for all the States of the region; 

(b)  Establish normal relations with Israel in the context of this 
comprehensive peace; 

4.  Guarantees the rejection of all forms of Palestinian resettlement, 
which is incompatible with the special situation in the Arab host 
countries; 

5.  Urges the Government of Israel and all Israelis to accept the 
foregoing Initiative in order to safeguard the prospects for peace 
and spare further bloodshed, thus enabling the Arab States and 
Israel to live side by side in peace and ensuring for generations to 
come a secure future in which stability and prosperity can 
prevail; 

6.  Invites the international community and all its constituent States 
and organizations to support this Initiative; 

7.  Requests the Chairman of the summit to form a special 
committee, to include interested member States and the 
Secretary-General of the League, to pursue the necessary contacts 
to gain support for this Initiative at all levels and in particular 
from the United Nations, the Security Council, the United States 
of America, the Russian Federation, the Islamic countries and the 
European Union. 

 
(Summit resolution 14/221, adopted on 28 March 2002)  
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Résolutions  
Initiative de paix arabe  
Le Sommet de la Ligue arabe,  
 
Réaffirmant la décision du Sommet extraordinaire de la Ligue arabe 
tenu au Caire en juin 1996, selon  laquelle une paix juste et globale 
représente un choix  stratégique pour les États arabes, à réaliser dans la 
légalité internationale et nécessitant un engagement équivalent à cet 
égard de la part d’Israël, 
 
Ayant entendu l’allocution dans laquelle S. A. Royale le Prince 
Abdullah bin Abdul-Aziz, Prince héritier du Royaume d’Arabie 
saoudite, a présenté son initiative et demandé le retrait intégral d’Israël 
de tous les territoires arabes occupés depuis 1967, en application des 
résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité de 
l’Organisation des Nations Unies, telles que confirmées par la 
Conférence de Madrid de 1991, et du principe « terres contre paix », et 
demandé aussi qu’Israël accepte l’avènement d’un État palestinien 
indépendant et souverain avec pour capitale Jérusalem-Est, en 
contrepartie de l’établissement par les États arabes de relations 
normales dans le contexte d’une paix globale avec Israël, 
 
Partant de la conviction des États arabes qu’une solution militaire au 
conflit n’établira pas la paix pas plus qu’elle n’assurera la sécurité 
d’aucune des parties, 

1.  Demande à Israël de réexaminer ses politiques et de pencher vers 
la paix, et de déclarer qu’une paix juste est aussi son propre choix 
stratégique; 

2.  Demande en outre à Israël : 

a)  De se retirer intégralement des territoires arabes occupés, y 
compris le Golan syrien, jusqu’à la ligne du 4 juin 1967, et 
des territoires du Sud-Liban qui sont encore occupés;  

b)  De parvenir à une solution juste et agréée au problème des 
réfugiés palestiniens conformément à la résolution 194 (III) 
de l’Assemblée générale des Nations Unies;  

c)  D’accepter la création d’un État palestinien indépendant et 
souverain dans les territoires palestiniens occupés depuis le 
4 juin 1967 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec 
pour capitale Jérusalem-Est;  
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3.  S’engage alors à ce que les États arabes : 

a)  Considèrent que le conflit israélo-arabe a pris fin et 
participent à un accord de paix entre eux et Israël tout en 
assurant la sécurité de tous les États de la région; 

b)  Établissent des relations normales avec Israël dans le 
contexte de cette paix globale; 

4.  Garantit le rejet de toutes les formes de réinstallation de 
Palestiniens qui serait incompatible avec la situation particulière 
dans les pays d’accueil arabes;  

5.  Exhorte le Gouvernement israélien et tous les Israéliens à 
accepter l’initiative susmentionnée afin de sauvegarder les 
perspectives de paix et éviter toute nouvelle effusion de sang, 
permettant ainsi aux États arabes et à Israël de vivre côte à côte 
dans la paix et assurant aux générations à venir un avenir sûr 
dans lequel la stabilité et la prospérité pourront régner;  

6.  Invite la communauté internationale et tous les États et 
organisations qui la composent à appuyer cette initiative;  

7.  Prie le Président du Sommet de la Ligue arabe de constituer un 
comité spécial, composé des États membres intéressés et du 
Secrétaire général de la Ligue, qui serait chargé d’établir les 
contacts nécessaires pour rallier l’appui en faveur de cette 
initiative à tous les niveaux, et en particulier l’appui de 
l’Organisation des Nations Unies, du Conseil de sécurité, des 
États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, des pays 
islamiques et de l’Union européenne.  

.  
(Résolution 14/221 du Sommet, adoptée le 28 mars 2002) 
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Resoluciones 
Iniciativa de paz árabe 
La Cumbre del Consejo de la Liga de los Estados Árabes, 
Reafirmando la decisión de la Conferencia Extraordinaria Árabe en 

la Cumbre, 
celebrada en El Cairo en junio de 1996, de que una paz justa y 
amplia constituye una 
elección estratégica para los Estados Árabes que se logrará de 
conformidad con la 
legalidad internacional y que exige al respecto un compromiso 
equivalente por parte 
de Israel, 
Habiendo oído la declaración en que Su Alteza Real el Príncipe 
Abdullah bin 
Abdul-Aziz, Príncipe Heredero del Reino de Arabia Saudita, 
presentó su iniciativa e 
instó a Israel a que se retire totalmente de todos los territorios árabes 
ocupados desde 1967, en cumplimiento de las resoluciones 242 (1967) 
y 338 (1973) del Consejo 
de Seguridad, según se confirmó en la Conferencia de Madrid de 
1991, y del principio de tierra por paz, y a que acepte el surgimiento 
de un Estado palestino independiente y soberano, con Jerusalén 
Oriental como su capital, a cambio del establecimiento de relaciones 
normales con los Estados Árabes en el contexto de una paz 
amplia con Israel 
Con la convicción de los Estados Árabes de que una solución militar 
al conflicto no logrará la paz ni brindará seguridad a ninguna de las 

partes, 
1. Pide a Israel que reexamine sus políticas y se incline hacia la 

paz y declare que una paz justa constituye también su propia 

elección estratégica; 
2.  Insta además a Israel a que: 

a)  Se retire totalmente de los territorios árabes ocupados, 
incluso el Golán sirio, hasta la frontera de 4 de junio de 
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1967, y de los territorios en el Líbano meridional todavía 

ocupados; 
b)  Llegue a una solución justa y convenida al problema de 

los refugiados palestinos, de conformidad con la 
resolución 194 (III) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas; 
c)  Acepte el establecimiento de un Estado palestino 

independiente y soberano en los territorios palestinos 
ocupados desde el 4 de junio de 1967 en la Ribera 
Occidental y en la Faja de Gaza, con Jerusalén Oriental 

como su capital; 
3.  Se compromete a que entonces los Estados Árabes: 

a)  Considerarán finalizado el conflicto árabe-israelí y 
concertarán un acuerdo de paz con Israel, al tiempo que 
se logrará la seguridad para todos los Estados en la 

región; 
b)  Establecerán relaciones normales con Israel en el 

contexto de esta paz amplia; 
4.  Garantice el rechazo de todas las formas de reasentamiento de 

los palestinos, incompatible con la situación especial en los 

países árabes anfitriones; 
5. Insta al Gobierno de Israel y a todos los israelíes a que acepten 

la presente iniciativa a fin de salvaguardar las perspectivas de 
paz y evitar nuevos derramamientos de sangre, con lo cual los 
Estados árabes e Israel podrán vivir lado a lado 

6. Invita a la comunidad internacional y a todos sus Estados y 
organizaciones integrantes a que respalden la presente 

iniciativa; 
7. Pide al Presidente de la Cumbre que forme un comité especial, 

que incluirá a los Estados Miembros interesados y al Secretario 
General de la Liga, para 

 que establezca los contactos necesarios para obtener apoyo 
para la presente iniciativa, a todos los niveles y, en particular, 
de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, los Estados 
Unidos de América, la Federación de Rusia, los países islámicos 

y la Unión Europea. 
 
 

(Resolución 14/221 de la Cumbre, aprobada el 28 de marzo de 2002) 
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