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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
 

 

التحرك العربي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

  ألراضي دولة فلسطين
  

  
  العربية على المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة 

بعد استماعه للعرض المقدم من فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، حول              -
  لسطينية المستقبلية إلنهاء االحتالل ألراضى دولة فلسطين،الخطة الف

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد على القرار العربي بالتوجه لمجلس األمن المسؤول عن حفـظ الـسلم واألمـن                -1
الدوليين الستصدار قرار يحدد سقف زمني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق استقالل           

 ضمن تثبيت مبـدأ  1967حزيران لعام  / يودولة فلسطين على حدود خط الرابع من يون       
 .1967حل الدولتين على حدود عام 

تكليف األمين العام باالتصال مع المجموعات الدولية واإلقليمية وأعضاء مجلس األمـن         -2
 .بهدف حشد الدعم والتأييد الدولي لهذا التوجه

ـ               -3 دم مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول، لدعم طلب دولـة فلـسطين المق
، لـدعوة األطـراف      الرابعة  جنيف يةتفاقالوديعة ال للحكومة السويسرية، بصفتها الدولة     

السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الجتماع فوري يهدف إلـى تأكيـد المـسؤولية              
 فـي األراضـي      الدولية االتفاقياتهذه   واحترام أحكام    إلنفاذالجماعية للدول المتعاقدة    

، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلـسطيني، وتقـدير         ما فيها القدس  الفلسطينية المحتلة ب  
برئاسة النائب األول لرئيس مجلس الـوزراء       الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي       

دولة فلسطين،  وزير خارجية   و،  )الرئاسة الحالية للقمة  (دولة الكويت   ووزير الخارجية ل  
  .واألمين العام للجامعة العربية

 الصادر عن مجلس جامعة الـدول       14/7/2014 بتاريخ   7786ى القرار رقم    التأكيد عل  -4
ستكمال عضويتها في كافـة     الالعربية على المستوى الوزاري الذي دعا دولة فلسطين         

واالنضمام إلى بقية المعاهدات واالتفاقيات وبشكٍل خاص        المنظمات األممية المتخصصة  
 .الدوليةالجنائية محكمة ال
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 الوطني تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعوة المجتمع         دعم حكومة الوفاق   -5
الدولي لتوفير السبل الالزمة إلنجاحها وعدم الـسماح إلسـرائيل بتقـويض الحكومـة        

 .الفلسطينية بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها
قدسة اإلسـالمية والمـسيحية،     رفض وإدانة كافة االنتهاكات اإلسرائيلية في األماكن الم        -6

وخاصةً في المسجد األقصى المبارك، وتقديم الشكر للجهود األردنية الجارية في إطار            
الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات والرامية إلى التصدي لهذه االنتهاكات ورفـض            

رفـض وإدانـة كافـة      محاوالت إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، و       
ني للمسجد األقـصى    ا التقسيم المكاني والزم   )القائمة باالحتالل القوة   (الت إسرائيل محاو

 .فرض السيطرة اإلسرائيلية عليهللمبارك ا
الترحيب بإعالن وقف إطالق النار الذي تم بالقاهرة، والمبني على أساس المبادرة التي              -7

ئة المناخ الستمرار طرحتها جمهورية مصر العربية، ومطالبة كافة األطراف المعنية تهي 
  . وتثبيتها وااللتزام بتنفيذ بنودهاالتهدئة

التي بذلتها لوقف العـدوان     الجهود المقدرة   توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على        -8
اإلسرائيلي، والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطالق النار، وتثمين قرارها فتح معبر رفـح     

 جراء العدوان علـى غـزة، وإدخـال         لتسهيل حركة المواطنين، والجرحى والمصابين    
المساعدات اإلنسانية والطبية للقطاع، وتوجيه الشكر للمملكة األردنية الهاشمية لجهودها          
نحو وقف العدوان اإلسرائيلي وتحقيق التهدئة من خالل عضويتها الحالية في مجلـس             

 من أجـل    األمن، وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهوداً          
  .وقف العدوان على قطاع غزة

توجيه تحيه إكبار وإجالل ألرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خـالل العـدوان              -9
اإلسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة المـشروعة            

  .لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم على القطاع ودحره
عدوان العسكري اإلسرائيلي الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة الذي          اإلدانة الشديدة لل   -10

 جريحاً، وهدم أكثـر     11100 شهيدا و  2123يوماً مخلفاً ما يزيد عن      ) 50(استمر لمدة   
مثل جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنـسانية ال  يي ذ منزالً ومجمعاً سكنياً، وال10620من  

المسؤولية الكاملة عن كافه األضرار     ئيلي  قوات االحتالل اإلسرا  تسقط بالتقادم، وتحميل    
غزة جراء العدوان اإلسرائيلي قطاع البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني في      

  .الغاشم
خـالل  للعدوان السافر والمتكرر الذي مارسه جيش االحتالل اإلسرائيلي         الشديدة  اإلدانة   -11

ذات الحصانة دولية في قطاع غزة، على المدارس التابعة لوكالة الغوث العدوانه األخير 
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الذي شكل مخالفـة    األمر  اآلمنين الذين لجأوا لهذه المواقع،      الستهداف المدنيين   ،  الدولية
جسيمة التفاقيات جنيف األربع، وغيرها من قواعد القانون الدولي، واعتـداء صـارخاً           

ة اتخاذ موقـف     ذات الحصانة الدولية ومطالبة األمم المتحد      على مؤسسات األمم المتحدة   
  .حازم تجاه هذا االنتهاك اإلسرائيلي لمؤسساتها في قطاع غزة

دعوة جميع الدول الشقيقة والصديقة تقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلـسطين               -12
لمساعدتها في مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني، إلعادة إعمار قطاع غـزة   

ي والوفاء بااللتزامات المالية بهذا الـشأن، والتأكيـد         جراء الحصار والعدوان اإلسرائيل   
 وذلـك مـن خـالل       ،على ضرورة حشد الدعم العربي والدولي إلعادة إعمار القطاع        

تـشرين  / المقرر عقده في جمهورية مصر العربية في أكتوبر       للمانحين  المؤتمر الدولي   
  .2014 أول

 األراضي الفلسطينية المحتلة    إدانة إسرائيل استمرارها في االستيطان غير الشرعي في        -13
وتهويد المدينة المقدسة واعتبار أن جميع هذه اإلجراءات اإلسرائيلية الغية وباطلة وفق            

 .قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبموجب القانون الدولي
إطالق سراح جميـع األسـرى والمعتقلـين        ) القوة القائمة باالحتالل  (مطالبة إسرائيل    -14

جميـع  الدفعة الرابعة مـن األسـرى، و      ن قيد أو شرط وإطالق سراح       الفلسطينيين دو 
المعتقلين منذ بدء العدوان فوراً، وخاصةً من ُأطلق سراحهم في تبادٍل لألسرى، وكذلك             

 .جميع المعتقلين إدارياً والذين لم توجه لهم أي تهمة وذلك خالفاً لمبادئ القانون الدولي
  

  )7/9/2014 - 3 ج -) 142(ع . د– 7794رقم : ق(
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  التحرك العربي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضى دولة فلسطين
  

  
بتاريخ في دورة غير عادية     إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد          

  ، بمقر األمانة العامة بالقاهرة15/1/2015
  :بعد اطالعه -

  .على مذكرة األمانة العامة �
 والبيـان   ،7/9/2014بتاريخ  ) 142(ع  . د 7749القرار رقم   وعلى قراراته وآخرها     �

  ،2/11/2014 بتاريخ 187رقم 
  ،29/11/2014بتاريخ  7850  رقمالقراروعلى  �

 596ورقم   595 ورقم   594 قمة الكويت رقم     اتواستناداً إلى قرارات القمة وآخرها قرار      -
  .26/3/2014بتاريخ ) 25(ع .د

ماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية برئاسة       وبناء على التوصيات الصادرة عن اجت      -
  .15/1/2015دولة الكويت رئيس القمة الحالية المنعقدة بمقر األمانة العامة بتاريخ 

وبعد استماعه للعرض المقدم من فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، حول    -
ل اإلسـرائيلي ألراضـي دولـة        التحرك الفلسطينية إلنهاء االحـتال     إستراتيجيةبدء تنفيذ   

فلسطين، والتي اشتملت التوجه إلى مجلس األمن وتوقيع صكوك االنـضمام لعـدد مـن               
 والهادفـة لوقـف     المحكمة الجنائية الدوليـة   المواثيق الدولية وعلى رأسها االنضمام إلى       

االعتداءات المتواصلة على المسجد األقصى المبارك، وعمليات االسـتيطان اإلسـرائيلي           
لمستمرة وسياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل، واستخدام سياسة فرض األمر الواقـع            ا

على األرض واإلمالءات بدالً من السالم، واإلصرار على تحويل الصراع إلـى صـراع           
ديني من خالل إقرار الحكومة اإلسرائيلية لمشروع القرار العنصري للدولـة اليهوديـة،             

فلسطيني بإعادة طرح مشروع قرار أمام مجلـس األمـن          وتأكيد الدعم العربي للموقف ال    
لتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق استقالل دولة فلسطين بعاصـمتها            

  ، تثبيتاً لحل الدولتين،1967القدس الشرقية على حدود 
يقـة  لية الكاملة عن األزمـات العم ؤوالمس) السلطة القائمة باالحتالل  ( "إسرائيل"وإذ يحمل    -

التي تواجه عملية السالم جراء وقف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية نتيجـة التعنـت             
العـدوان  اإلسرائيلي باإلصرار على مواصلة وتكثيف االستيطان وتهويد القدس واستمرار     

على المسجد األقصى المبارك وعدم تنفيذ االحتالل االلتزام بإطالق سراح الدفعة الرابعـة            
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لسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي والتي أخلت جميعها بالمرجعيات         من األسرى الف  
العربية والدولية لتحقيق السالم وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وإقامـة           

حزيران / الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو
1967. 

لى دور مجلس األمن ومسؤولياته من أجل إيجاد تسوية عادلة لقـضية            وإذ يؤكد مجدداً ع    -
الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه تطبيقاً            

  للقرارات األممية ذات الصلة وعلى أساس مبدأ حل الدولتين،

†{{{{ÏŁè<…< <

لجمهورية اإلسالمية الموريتانيـة،    تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السالم العربية، وا        -1
رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الـوزاري، والمملكـة األردنيـة             

والمملكـة   ،الهاشمية، العضو العربي في مجلس األمن، وجمهوريـة مـصر العربيـة           
ودولة فلسطين، واألمين العام لجامعة الدول العربية إلجراء مـا يلـزم مـن              المغربية،  

أمـام  الت ومشاورات لحشد الدعم الدولي إلعادة طرح مشروع قرار عربي جديد            اتصا
، واستمرار التشاور بهـذا     الحتالل وانجاز التسوية النهائية   خاص بإنهاء ا  مجلس األمن   

  .الشأن مع الدول األعضاء في المجلس والمجموعات اإلقليمية والدولية
طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك     يؤكد المجلس تمسكه بمبادرة السالم العربية التي         -2

، حيث ال زالـت     2002عبد اهللا بن عبد العزيز والتي أقرتها القمة العربية في بيروت            
تشكل الحل األمثل لتحقيق السالم وإنهاء النزاع العربي اإلسرائيلي، والطلب من اللجنة            

م لهذه المبادرة على    مواصلة جهودها لحشد التأييد والدع    لمبادرة السالم العربية    الوزارية  
  .المستويات اإلقليمية والدولية وطبقاً لما ورد فيها من التزامات

تأييد المساعي التي قامت بها دولة فلسطين لالنـضمام إلـى المؤسـسات والمواثيـق                -3
 وتوفير  لمحكمة الجنائية الدولية  والمعاهدات والبروتوكوالت الدولية بما فيها االنضمام ل      

  .واستشارات قانونية في هذا المجالما يلزم من مساعدات 
استمرار العمل العربي المشترك لضمان االعتراف الدولي بدولة فلـسطين بعاصـمتها             -4

عد، وفـي   ب خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها          1967القدس الشرقية على حدود     
هذا الصدد يثمن المجلس قرار مملكة السويد االعتراف بدولـة فلـسطين، وتوصـيات              

والموقـف المقـدر    ،  والبرتغـالي  واألسباني والفرنسي    واأليرلنديمان البريطاني   البرل
  .والتحرك البرلماني اإليطالي في هذا الشأن، بهذا الخصوص للبرلمان األوروبي
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كدولـة  ") السلطة القائمة بـاالحتالل   ( "إسرائيل"بـالرفض المطلق والقاطع لالعتراف      -5
س على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة ورفض جميع الضغوطات التي تمار  " يهودية

كافة اإلجراءات اإلسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا            
  .التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة

ـ   )  اإلسرائيلي  االحتالل سلطات(رفض وإدانة جميع محاوالت      -6 اني التقسيم المكاني والزم
للمسجد األقصى المبارك وفرض السيطرة اإلسرائيلية عليه وإدانة االعتداءات المتكررة          

  .كافة، من المتطرفين اإلسرائيليين على حرمة المسجد األقصى المبارك
تجديد شكر المجلس وتقديره ومساندته للجهود المكثفة التي يقوم بها جاللة الملك عبد اهللا          -7

ية الهاشمية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في    الثاني ملك المملكة األردن   
القدس الشريف التي يتوالها جاللته لوقف هـذه االنتهاكـات الجـسيمة واالعتـداءات              

سـلطات االحـتالل    (اإلسرائيلية المتكررة، واإلشادة بجهود جاللته التي أدت إلى حمل          
 من أداء صالة الجمعـة فـي         على عدم منع المصلين من مختلف األعمار       )اإلسرائيلي

الحرم القدسي الشريف بما فيه المسجد األقصى المبارك منذ ما يزيد عن شهرين بعد أن               
وتجديد رفض المجلس كل محـاوالت      .  للصالة فيه  كانت ولسنوات تفرض سقفاً عمرياً    

  .المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية) السلطة القائمة باالحتالل( "إسرائيل"
 المنعقد فـي    195ب بالقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونسكو بدورتها         الترحي -8

 والتي تقدمت بها كل من المملكة األردنية الهاشمية ودولة          28/10/2014باريس بتاريخ   
ورصـد  ) سلطات االحتالل اإلسرائيلي  (فلسطين بدعم عربي وإسالمي بمتابعة ومراقبة       

ية، ويؤكد المجلس على أهمية إرسال بعثة مراقبـة         االنتهاكات اليومية في القدس الشرق    
  .من خالل اليونسكو إلى القدس لإلطالع على انتهاكات االحتالل

 عاهلها صاحب الجاللـة الملـك       دها المملكة المغربية التي يرأس    دعم الجهود التي تقو    -9
محمد السادس لجنة القدس، في ترؤسها لفريق االتصال الوزاري اإلسالمي المنبثق عن            

نظمة التعاون اإلسالمي المعني بالتحرك لفائدة القدس الشريف وفلـسطين، واسـتعداد            م
  .الجامعة العربية للتنسيق معها لتحقيق األهداف المرجوة بهذا الشأن

في الضفة الغربيـة    أشكالها  غير القانونية بكافة    إدانة النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية      -10
المحتلـة   بما في ذلك محاوالت تهويـد المدينـة          وخاصة مدينة القدس الشرقية   المحتلة  

مـا يـشكل    موطمس هويتها التاريخية والحضارية واإلنسانية والثقافية وتغيير هويتها،         
  .جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي

 من اضد األسرى الفلسطينيين في سجونه ) سلطات االحتالل اإلسرائيلي  (إدانة ممارسات    -11
حرمانهم من جميع حقوقهم اإلنسانية التـي تكفلهـا المواثيـق     سياسة العزل والتعذيب و   
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بإطالق سراح الدفعة الرابعة    ) السلطة القائمة باالحتالل  ( "إسرائيل"الدولية، وعدم التزام    
  .من األسرى القدامى

األطـراف الـسامية    إعـالن   مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لـدعم           -12
 فـي األراضـي     1949 مواثيق جنيف األربعـة لعـام        المتعاقدة إلنفاذ واحترام أحكام   

 والصادرفيها الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني    
  .17/12/2014بتاريخ 

التعبير عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي واألمين العام لجامعة              -13
مـع  أيضاً  فرنسا وبريطانيا وفي اللقاء     مع وزيري خارجية    خالل لقاءاته   الدول العربية   

، وذلـك   2014كانون األول   / ديسمبرون كيري في شهر     وزير الخارجية األمريكي ج   
 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربيـة علـى المـستوى            7850تنفيذاً للقرار رقم    

ييـد الـدولي    بحشد التأ القاضي   29/11/2014الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ       
  .لمشروع القرار العربي أمام مجلس األمن

دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس وتوجيه الشكر             -14
لجمهورية مصر العربية على جهودها في عقد مؤتمر المانحين إلعادة إعمار قطاع غزة 

هداتها بشكل فوري من    ودعوة الدول التي قدمت االلتزامات بهذا الخصوص في تنفيذ تع         
  .خالل حكومة الوفاق الوطني

رفض وإدانة ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية من إجراءات لتقويض حكومـة الوفـاق               -15
الوطني الفلسطيني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التـي تجبيهـا              

  .ة الدوليةلمحكمة الجنائيوالذي اتخذ بعد توقيع دولة فلسطين صكوك االنضمام ل
 مليـون دوالر شـهرياً      100التأكيد مجدداً على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة           -16

لحكومة الوفاق الوطني وذلك لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلـسطيني فـي              
دولة فلسطين المحتلة في مواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية كافة، وفي هذا اإلطار يوجـه             

وفي مقدمتها المملكة العربية    أوفت بالتزاماتها في شبكة األمان المالية       الشكر للدول التي    
، مع توجيـه الـشكر والتقـدير         الدول سرعة اإليفاء بالتزاماتها    ومطالبة باقي السعودية  

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق على الوفاء بالتزاماتهمـا          
 .طينيةفي موازنة السلطة الوطنية الفلس

  

  )15/1/2015 -ع .غ. د– 7851رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  

 

  متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية

  والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 ة،على مذكرة األمانة العام �
  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
ع .د 7795ورقـم    7794 رقم   ينوعلى قراراته السابقة في هذا الشأن وآخرها القرار        �

، 29/11/2014م بتـاريخ   .ع.غ. د 7850والقرار رقـم    ،  7/9/2014بتاريخ  ) 142(
نات الصادرة عن لجنة مبادرة     ، والبيا 15/1/2015ع بتاريخ   .غ. د 7851والقرار رقم   

  ،السالم العربية على المستوى الوزاري
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وبعد استماعه إلى مداخالت األمين العام ووزراء الخارجية، -

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد مجددا على أن السالم العادل والشامل هو الخيار االستراتيجي وأن عملية السالم              -1
 والتأكيد على أن السالم العادل والشامل في المنطقـة ال           ،ال يمكن تجزئتها  عملية شاملة   

 من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلـسطينية والعربيـة            إاليتحقق  
/ المحتلة بما في ذلك الجوالن العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع مـن يونيـو              

تلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل        واألراضي التي الزالت مح    ،1967 حزيران
) 194(عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم            

) 2002(لما جاء في مبادرة السالم العربية التي أقرت في قمة بيـروت             و ،1948لسنة  
يـة ومرجعياتهـا ذات      ووفقا لقرارات الشرعية الدول    ،وقرارات القمم العربية المتعاقبة   

  .الصلة
 واإلدارة مشاورات مع مجلـس األمـن        إلجراءاستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي       -2

األمريكية وروسيا االتحادية والصين واالتحاد األوروبي للتأكيد مجـددا علـى تبنـي             
مشروع قرار يؤكد االلتزام العربي بما جاء في مبادرة السالم العربية من أسس ومبادئ              
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 وآلية رقابـة    ، لدولة فلسطين  اإلسرائيليعيات لوضع جدول زمني ينهي االحتالل       ومرج
  . وذلك لتحقيق السالم الدائم والعادل في المنطقة،تضمن التنفيذ الدقيق

  والمملكة األردنية الهاشـمية    قمة ولجنة مبادرة السالم العربية،    استمرار تكليف رئاسة ال    -3
 العـضو العربـي فـي       ،لى المستوى الوزاري  رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة ع     

 ما يلزم مـن     إلجراء ودولة فلسطين واألمين العام لجامعة الدول العربية         ،مجلس األمن 
 طرح مشروع قرار عربي جديد أمـام        إلعادةاتصاالت ومشاورات لحشد الدعم الدولي      

 النهائية   وانجاز التسوية  ، لدولة فلسطين  اإلسرائيلي االحتالل   بإنهاءمجلس األمن خاص    
 واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول األعـضاء فـي المجلـس             ،أمام مجلس األمن  

  . وذلك لتحقيق السالم الدائم والعادل في المنطقة، والدوليةاإلقليميةوالمجموعات 
توجيه بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السالم العربية برئاسة              -4

خ صباح الخالد الحمد الصباح النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـر            معالي الشي 
في تقديم الدعم السياسي والمـالي للقـضية        ) 25رئيس القمة   (الخارجية لدولة الكويت    

الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد            
ة وزراء خارجية المملكـة المغربيـة ودولـة         الوزاري العربي الذي ضم كل من الساد      

 لتـوفير   2014آب  / فلسطين وبمشاركة السيد األمين العام إلى جنيف فـي أغـسطس          
 .الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

التعبير عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي واألمين العام لجامعة              -5
فرنسا وبريطانيا وفي اللقاء أيضا مع وزير       خارجية  في لقاءاته بوزيري    الدول العربية   

 وذلـك تنفيـذا     ،2014 كانون أول / الخارجية األمريكي جون كيري في شهر ديسمبر      
الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري          ) 7850(للقرار رقم   

يـد الـدولي     القاضي بحشد التأي   29/11/2014بتاريخ  المستأنفة  في دورته غير العادية     
  .30/12/2015 العتماده في أمام مجلس األمنوالذي قُدم لمشروع القرار العربي 

 ،لياته في صون الـسلم واألمـن الـدوليين        ؤو تحمل مس  إلىتجديد دعوة مجلس األمن      -6
 بكافـة   اإلسـرائيلي والتحرك التخاذ الخطوات واآلليات الالزمة لحل الصراع العربي         

 وتنفيـذ   ، والشامل في المنطقة على أساس حل الـدولتين         وتحقيق السالم العادل   ،جوانبه
لألراضي الفلسطينية والعربية   ) القوة القائمة باالحتالل   (ليإسرائ احتالل   إلنهاءقراراته  
 ضمن جـدول زمنـي   ،1967 حزيران/  خط الرابع من يونيو إلى واالنسحاب   ،المحتلة

 القانون الـدولي وقـرارات      الوإعم ،محدد وآليات تلزم سلطة االحتالل تنفيذ التزاماتها      
  .مجلس األمن ذات الصلة
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 وتثمين المواقـف والتوصـيات      ، بقرار مملكة السويد االعتراف بدولة فلسطين      اإلشادة -7
 ،بلجيكـا و ،فرنـسا و إسـبانيا، و ،يرلنـدا وأ ،الصادرة عن برلمانات المملكة المتحـدة     

 استمرار  إلىوالدعوة   ،وبرلمان االتحاد األوروبي بهذا الخصوص    والبرتغال، وايطاليا،   
العمل العربي المشترك لضمان االعتراف العالمي بدولة فلـسطين بعاصـمتها القـدس             

 مـن قبـل الواليـات المتحـدة         1967حزيران  / يونيوالشرقية على حدود الرابع من      
 وحـث  ، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعـد ،األمريكية ودول االتحاد األوروبي كافة   

 في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة فـي      إيجابا في البت    سراعاإلمجلس األمن على    
  .بمتابعة ذلكفي نيويورك  وتكليف مجلس السفراء العرب ،األمم المتحدة

 تقـويض حـل الـدولتين       إلى كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي         إدانة -8
 والتأكيد في هذا    ،ول لدولة فلسطين والتي تتخذها بعض الد      اإلسرائيليوترسيخ االحتالل   

 ، في مدينة القـدس    إسرائيليينلين  ؤو قيام وزير خارجية كندا بلقاء مس      إدانةالصدد على   
 النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الـدولي المعاديـة            إعادة إلىودعوة كندا   

 والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد علـى مثـل هـذه             ،لحقوق الشعب الفلسطيني  
  .السياسات

 مجموعة من االتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها        إلىالترحيب بانضمام دولة فلسطين      -9
 الدراسة  إطالقب والترحيب   ، نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية      إلىاالنضمام  

 والتأكيد على توفير ما يلـزم مـن دعـم ومـساعدات             ،األولية من قبل المدعية العامة    
 واالستمرار في تأييـد مـساعي دولـة فلـسطين           ،هذا المجال واستشارات قانونية في    

 مؤسسات األمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهـدات           إلىلالنضمام  
  .والبروتوكوالت الدولية

) القوة القائمة باالحتالل (بإسرائيلالتأكيد مجددا على الرفض المطلق والقاطع لالعتراف    -10
جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا      ورفض  ) دولة يهودية (كـ

 تغيير التركيبة   إلى غير الشرعية التي تسعى      اإلسرائيلية اإلجراءات كافة   وإدانة ،الشأن
 ، بما فيها القـدس الـشرقية      ،الديمغرافية والواقع الجغرافي لألرض الفلسطينية المحتلة     

اقبه الخطيرة على الشعب الفلـسطيني      والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعو      
والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السالم وروح مبـادرة الـسالم العربيـة       

  .)ةيهودية الدول( فرض إلىويسعى 
 معالم ومواقع أثريـة     إضافة) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيل الشديدة لمحاوالت    اإلدانة -11

 ومطالبة  ،اإلسرائيليةئمة المواقع األثرية والتاريخية      قا إلى فلسطينية   وإنسانيةوتاريخية  
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 تزييـف وتغييـر     إلى التي تهدف    اإلجراءاتاليونسكو والمجتمع الدولي للتصدي لهذه      
  . وفرض وقائع على األرض،التاريخ

استمرار تكليف األمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع األمين العـام              -12
 مناسبة تكفـل رصـد وتوثيـق        إجراءات التخاذ ما يراه من      سالمياإللمنظمة التعاون   

 المرتكبة ضد الشعب الفلـسطيني تمهيـدا        اإلسرائيليةاالنتهاكات واالعتداءات والجرائم    
  . القانونية المناسبةاإلجراءاتالتخاذ 

 الشديدة لمواصلة اعتقال واحتجاز آالف الفلسطينيين بما في ذلك األطفال والنساء            اإلدانة -13
 بحق المـواطنين    اإلداري واالعتقال   ، حملة االعتقاالت التعسفية المستمرة    إلى اإلضافةب

 باعتباره مخـالف لمبـادئ القـانون        اإلسرائيليالفلسطينيين من قبل سلطات االحتالل      
 واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات االختصاص بالعمل الفوري مـن   ،الدولي

  . سراح كافة المعتقلينإطالقأجل وقف هذه الحملة وضمان 
 فورية وفاعلة لوقف االنتهاكات الجسيمة      إجراءاتالعالم أخذ   دول  مناشدة كافة برلمانات     -14

 إسرائيلللقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي ترتكبها           
لبة البرلمـانيين    ومطا ،خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين   ) القوة القائمة باالحتالل  (

 وتجديد دعـوة    ، وكافة األسرى  ي روبن آيالند لحرية القائد مروان البرغوث      إعالنبدعم  
 لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له وإرسال ،هذه البرلمانات لزيارة دولة فلسطين المحتلة   

  .األسرى من انتهاكات
تـصعيده فـي     ضد األسرى الفلسطينيين و    اإلسرائيلي ممارسات سلطات االحتالل     إدانة -15

اآلونة األخيرة في سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميـع حقـوقهم              
 ومطالبة المجتمع الدولي ببذل كـل الجهـود         ، التي تكفلها لهم المواثيق الدولية     اإلنسانية
 وكافة األسرى والمعتقلـين     ، سراح الدفعة الرابعة من األسرى القدامى      إلطالقالالزمة  

دة الـسياسيين    بمـن فـيهم القـا      اإلسرائيليةالعرب في سجون االحتالل     الفلسطينيين و 
 واتفاقيات جنيـف للعـام      اإلنسان وحقوق   اإلنساني للقانون الدولي    اًدوالمنتخبين، استنا 

1949.  
السامية فـي اتفاقيـة     المتعاقدة  األطراف  باإلعالن الصادر عن مؤتمر الدول      الترحيب   -16

والذي تـضمن    ،17/12/2014في جنيف بتاريخ     الذي عقد    1949لعام  جنيف الرابعة   
إعالنه المشار إليه في بنوده توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فـي األراضـي               
الفلسطينية المحتلة، ودعوة الدول األطراف المتعاقدة السامية لالتفاقية تحمل مسؤولياتها          

مخالفـات والخروقـات    في اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنفاذ هذه االتفاقية في ضـوء ال          
فـي أرض دولـة     ) القوة القائمة بـاالحتالل   (والجرائم الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل      
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احترام وإنفاذ االتفاقية وتنفيذ    ) القوة القائمة باالحتالل  (فلسطين المحتلة، وإلزام إسرائيل     
 .ما ورد في هذا اإلعالن وما سبقه من إعالنات في هذا الشأن

دول األطـراف   المؤتمر  إعالن  بي في جميع عواصم الدول لدعم       مواصلة التحرك العر   -17
 واحترام أحكام مواثيق جنيف     إلنفاذ ،17/12/2014السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ     

 وذلك لتوفير الحماية ، في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس       1949األربعة لعام   
 وتمكين دولة فلسطين من ممارسة ،حتالل االإنهاء إلىالدولية للشعب الفلسطيني وصوال 

 وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي برئاسة معالي النائـب األول             ،سيادتها
 ومعالي وزير   ،)25 لقمةارئاسة  (لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت        

  . الخصوص ومعالي األمين العام لجامعة الدول العربية بهذا،خارجية دولة فلسطين
 للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خـالل صـمودهم          وإجالل إكبارتوجيه تحية    -18

 وفي الضفة الغربية المحتلة بما      ، األخير على قطاع غزة    اإلسرائيليومقاومتهم للعدوان   
  .فيها القدس

 والمبني على أساس المبادرة التـي       ، النار الذي تم بالقاهرة    إطالق وقف   بإعالنالتمسك   -19
 ، األخير علـى قطـاع غـزة       اإلسرائيليها جمهورية مصر العربية اثر العدوان       طرحت

 وااللتزام بتنفيـذ  ،ومطالبة كافة األطراف المعنية تهيئة المناخ الستمرار التهدئة وتثبيتها  
  .بنودها

توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العـدوان              -20
أثمرت عن اتفاق وقف إطالق النار، وتثمين قرارها فتح معبر رفـح   اإلسرائيلي، والتي   

لتسهيل حركة المواطنين، والجرحى والمصابين جراء العدوان علـى غـزة، وإدخـال             
 وتوجيه الشكر للمملكة األردنية الهاشمية لجهودها       ،المساعدات اإلنسانية والطبية للقطاع   

 خالل عضويتها الحالية في مجلـس       نحو وقف العدوان اإلسرائيلي وتحقيق التهدئة من      
األمن، وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهوداً من أجـل              

  .وقف العدوان على قطاع غزة
توجيه الشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لالتصاالت والمساعي التي           -21

ز بوتفليقة فور وقوع العدوان اإلسرائيلي      بذلها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزي      
على قطاع غزة مع نظرائه في عدد من الدول العربية للخروج بموقف عربـيٍ موحـد      
وقوي تجاه العدوان الظالم على قطاع غزة، وأيضاً دعوة الجزائر للجمعية العامة لألمم             

لمـالي والمـادي    المتحدة لعقد اجتماعٍ عاجٍل بهذا الشأن، فضالً عن الدعم اإلنساني وا          
 .الكبير الذي ما فتأت تقدمه لألشقاء الفلسطينيين أثناء حدوث العدوان وبعده
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 األخير على قطـاع     اإلسرائيليمطالبة األمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان          -22
) مدارس األونروا (غزة وما أحدثه من دمار والذي استهدف أيضا مقرات األمم المتحدة            

  .هذا العدوان عن اإلسرائيليينلين ؤوءلة ومحاسبة جميع المس في مساواإلسراع
التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب                -23

الفلسطينية برئاسة فخامة الـرئيس محمـود        نيةطالفلسطيني وعلى احترام الشرعية الو    
لمؤسـسات الـشرعية     واحتـرام ا   ، جهوده في مجال المصالحة الوطنية     ، وتثمين عباس

 وااللتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من       ،المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية    
 علـى أن الوحـدة      والتأكيـد  ،أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلـسطيني       

 منظمة التحرير الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة للحفاظ  إطارالفلسطينية تحت   
  .حقوق الوطنية الفلسطينيةعلى ال

الـرئيس محمـود    فخامـة   استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة          -24
 وتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها في عقد مؤتمر المـانحين      ،عباس
 ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت االلتزامات بهـذا          ،عمار قطاع غزة  إ إلعادة

  . تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خالل حكومة الوفاق الوطنيىإلالخصوص 
 لالبتزاز ولتقويض حكومـة     إجراءات من   اإلسرائيلية ما تقوم به الحكومة      وإدانةرفض   -25

الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقـف تحويـل أمـوال الـضرائب               
لمجتمع الدولي للضغط على     ودعوة ا  ،الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي      

 وإفـشال لتحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية فورا      ) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيل
  .كافة محاوالتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية

القـوة   (إسرائيلللضغط على   التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات        استمرار   -26
 ،من أجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غـزة           ) القائمة باالحتالل 

 وفتح المعابر من والى قطاع غزة بما فيهـا          ،ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع     
 ووقف الجـرائم واالنتهاكـات      ،2005 عام   اإليهتفعيل اتفاقية المعابر الذي تم التوصل       

عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء      ) حتاللالقوة القائمة باال   (إسرائيلالمتمثلة في امتناع    
 ، تشغيل الممر اآلمن بين قطاع غزة والضفة الغربية        وإعادة ، بناء المطار  وإعادةالميناء  

علـى  العدوان اإلسرائيلي المـذكور     عمار ما دمره    إ إلعادة مواد البناء    إدخالورفضها  
  . المحاصرقطاع غزة

 تمـوز / لألمم المتحدة الصادر في يوليـو      التابع   اإلنسانالترحيب بقرار مجلس حقوق      -27
 المرتكبـة   اإلسرائيلية والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في االنتهاكات          2014

 والترحيـب  ،في قطاع غزة خالل الحرب األخيرة) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيلمن  
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اكات في األرض    ودعوتها النجاز عملها في رصد كافة االنته       ،ببدء لجنة التحقيق لعملها   
  .23/3/2015 وتقديم تقريرها في موعده ،الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس

لجنـة التحقيـق    إلفشال  ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل   التي مارستها     الضغوط إدانة -28
 وتقدير جهود رئـيس اللجنـة       ،الفلسطينية المحتلة األراضي  الدولية ومنعها من دخول     

 تـوفير الـدعم     إلى اإلنسان ودعوة مجلس حقوق     ،ور ويليام شاباس  المستقيل البروفيس 
  .الالزم للجنة للقيام بعملها

استمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة            -29
 وتبني تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة        ،ويت لصالح قرارات فلسطين   صللت

، وحـث الـدول لتقـديم    اإلنـسان حت البند السابع في مجلس حقوق   ت آذار/ في مارس 
  .تحت نفس البندالداعمة للقضية الفلسطينية و امداخالته

استمرار دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التـصويت علـى              -30
 العامـة    في الجمعية  اإلسرائيليالقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي       

صل مع الدول التـي تتخـذ       ا واالستمرار في التو   ،لألمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية    
 .مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها

  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة -31
ـ  ؤومـس  متابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل      � ف كافـة الممارسـات     لياته لوق

  . غير الشرعية بما فيها االستيطاناإلسرائيلية
حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وكافـة     �

 لألراضـي الفلـسطينية     اإلسرائيلي االحتالل   إلنهاءالتحركات األخرى التي تسعى     
  .المحتلة وكافة األراضي العربية المحتلة

بة األمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأمالك الالجئـين فـي أرض فلـسطين              مطال �
التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجالت األراضي لضمان حل عادل            

  .)3-د (194لمحنة الالجئين وفقاً للقرار 
مطالبة األمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق آلية            �

مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأمالك الالجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 
  .، باعتبارها الغية وباطلة1948

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7855رقم : ق(
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القضية الفلـسطينية والـصراع     
  : اإلسرائيلي-العربي 

التحرك العربي إلنهـاء االحـتالل      
  ةاإلسرائيلي لألراضي الفلسطيني

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري         �
 7794السابقة في هذا الشأن وآخرها القـرارين رقـم          

، والقـرار   7/9/2014بتاريخ  ) 142(ع  . د 7795ورقم  
 ، والقرار رقم29/11/2014م بتاريخ .ع.غ. د 7850رقم  
 7855، والقرار رقم    15/1/2015ع بتاريخ   .غ. د 7851

، والبيانات الصادرة عن    9/3/2015بتاريخ  ) 143(ع  .د
  ،لجنة مبادرة السالم العربية على المستوى الوزاري

واستناداً إلى كافة قرارات مجلس الجامعة على مستوى         -
) 25(ع  . د 594القمة وآخرها قرار قمة الكويـت رقـم         

 ،26/3/2014بتاريخ 

†{{{{ÏŁè<…< <

ولجنة )  26(رئاسة القمة جمهورية مصر العربية تكليف  -1
، والمملكة األردنيـة الهاشـمية    مبادرة السالم العربية،    
لمجلس الجامعـة علـى     ) 143(رئاسة الدورة الحالية    

المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس األمـن،        
، ودولة فلـسطين، واألمـين العـام        المغربيةوالمملكة  
لدول العربية إلجراء ما يلـزم مـن اتـصاالت          لجامعة ا 

ومشاورات لحشد الدعم الدولي إلعادة طرح مـشروع        
خـاص بإنهـاء    أمام مجلس األمـن     قرار عربي جديد    

االحتالل وانجاز التسوية النهائية، واستمرار التـشاور       
بهذا الـشأن مـع الـدول األعـضاء فـي المجلـس             

  .والمجموعات اإلقليمية والدولية
 القمة بذل الجهود واتخـاذ اإلجـراءات        دعوة ترويكا  -2

الالزمة إللقاء خطاب عربي أمام الكونجرس األمريكي       
وأي جهة دولية أخرى تراها مناسبة، يتضمن شـرح         
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الموقف العربي تجاه عملية السالم والتـي تجـسدها         
عناصر مبـادرة الـسالم العربيـة الخيـار العربـي           

 .االستراتيجي لتحقيق السالم
  )29/3/2015 –) 26(ع . د615: ق.ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية

  والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 عام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين ال �

ع . د7795 ورقـم    7794وعلى قراراته السابقة في هذا الشأن وآخرها القرارين رقم           �
، 29/11/2014م بتـاريخ   .ع.غ. د 7850، والقرار رقـم     7/9/2014بتاريخ  ) 142(

) 143(ع  . د 7855، والقرار رقـم     15/1/2015ع بتاريخ   .غ. د 7851والقرار رقم   
، والبيانات الصادرة عن لجنة مبادرة السالم العربية على المستوى          9/3/2015اريخ  بت

  ،5/8/2015الوزاري وآخرها البيان الصادر بتاريخ 
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وبعد استماعه إلى مداخالت األمين العام ووزراء الخارجية، -

†{{{{ÏŁè<…< <

ن بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة        التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطي      -1
  .العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين

التأكيد على أن السالم العادل والشامل هو الخيار االستراتيجي، وأن عملية السالم هـي               -2
عملية شاملة ال يمكن تجزئتها، وأن السالم واالستقرار واألمن ال يمكن أن يتحقق فـي               

قة، إال من خالل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لكامل األراضي الفلسطينية والعربيـة            المنط
المحتلة، بما في ذلك الجوالن العربي الـسوري المحتـل وحتـى خـط الرابـع مـن                  

، واألراضي التي الزالت محتلة في الجنوب اللبنـاني، وتمكـين           1967حزيران  /يونيو
المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها      الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية       

حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة الـسيادة وعاصـمتها القـدس              
 من سجون االحتالل، وحل قـضية الالجئـين         األسرى سراح جميع    وإطالقالشرقية،  
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ادرة ، ومب 1948لسنة  ) 194(الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم         
السالم العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، وقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها          

  .ذات الصلة
التأكيد مجدداً على سيادة دولة فلسطين على كافة األرض الفلسطينية التي احتلت عـام               -3

 ، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول           1967
  .الجوار

 من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر العـرب         )القوة القائمة باالحتالل   (تحذير إسرائيل  -4
المسلمين حول العالم، من خالل التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غيـر القانونيـة             
التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد األقصى المبارك زمانياً ومكانياً، والسماح لليهود            

اخل أسواره، ويعتبر المجلس في هذا الصدد أن أي قوانين ترمي إلى إقـرار              بالصالة د 
مثل هذه األعمال الغية وباطلة؛ ويحذر من أن مثل هذه المخططـات ال يمكـن إال أن                 
تشعل الصراع الديني في المنطقة والذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه، ويدعو            

 على وقف هذه االنتهاكـات      )ة القائمة باالحتالل  القو (المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل    
  .الخطيرة، التي إذا ما تواصلت ستشكل تهديدا خطيراً للسلم واألمن في المنطقة

 )القوة القائمة باالحتالل (التأكيد مجدداً على الرفض المطلق والقاطع لالعتراف بإسرائيل   -5
لفلـسطينية فـي هـذا    كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة ا    

 تغيير التركيبة   إلىالشأن، وإدانة كافة اإلجراءات اإلسرائيلية غير الشرعية التي تسعى          
 الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية،   يالديمغرافية والواقع الجغرافي لألراض  

والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلـسطيني            
  .منطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السالم، وروح مبادرة السالم العربيةوال

 تجزئـة  إلـى  مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي خطوة ترمي أيرفض   -6
 فصل  إلى التي تهدف    اإلسرائيلية الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات       األرض

 أي طـرف مـع هـذه        ديوالتحذير من تما  قطاع غزة عن باقي ارض دولة فلسطين،        
  .المخططات

اإلدانة الشديدة لمواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال واحتجاز آالف الفلسطينيين           -7
 والنساء والقادة السياسيين والنواب، ولحملة االعتقـاالت التعـسفية          األطفالبما في ذلك    

فلسطينيين، باعتبـاره مخالفـاً     المستمرة، ولسياسة االعتقال اإلداري بحق المواطنين ال      
لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانة إقرار الكنيست اإلسرائيلي لقانون اإلطعام القسري           
لألسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدوليـة           
ذات االختصاص بالعمل الفوري من اجل إدانة ووقـف هـذه الممارسـات التعـسفية               
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 األسـرى االنتهاكات الجسيمة لحق األسرى الفلسطينيين، وضمان إطالق سراح كافة          و
  . حل سياسيأيوالمعتقلين كجزء من 

 الدوليين، والتحرك   واألمنتجديد دعوة مجلس األمن لتحمل مسؤولياته في صون السلم           -8
 اإلسرائيلي بكافة جوانبـه،    -التخاذ الخطوات واآلليات الالزمة لحل الصراع العربي        

وتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين، وتنفيـذ قراراتـه              
 لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة،     )القوة القائمة باالحتالل   (إلنهاء احتالل إسرائيل  

، ضمن جـدول زمنـي محـدد        1967حزيران  / يونيوواالنسحاب إلى خط الرابع من      
تنفيذ التزاماتها، وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلـس        وآليات تلزم سلطة االحتالل ب    

  .األمن ذات الصلة
التأكيد على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما        -9

 نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بصفة ذلك حق أصيل           إلىفيها االنضمام   
الق المدعية العامة الدراسة األولية لالنتهاكات اإلسرائيلية       لدولة فلسطين، والترحيب بإط   

في األرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على توفير ما يلـزم مـن دعـم ومـساعدات           
  .واستشارات قانونية في هذا المجال

اإلشادة بقرار حاضرة الفاتيكان االعتراف بدولة فلسطين، وتوجيه الشكر لكـل الـدول              -10
اعترفت بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الـشرقية، والـدعوة إلـى           والبرلمانات التي   

استمرار العمل العربي المشترك لتوسيع االعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول           
التي لم تعترف بها بعد للقيام بذلك، وحث مجلس األمن على اإلسراع في البت إيجابيـاً                

تحدة، وتكليف مجلس السفراء العـرب      بطلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في األمم الم       
  .في نيويورك بمتابعة ذلك

الترحيب بالتقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق المستقلة التي شـكلها مجلـس حقـوق                -11
اإلنسان المنبثق عن األمم المتحدة بشأن العدوان اإلسرائيلي على قطـاع غـزة عـام               

ن بـشأن ضـمان     لمجلس حقـوق اإلنـسا    ) 29(، وبالقرار الصادر عن الدورة      2014
المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في األراضي الفلسطينية المحتلة بما          
فيها القدس الشرقية، والذي عبر عن القلق الشديد تجاه ما ورد في تقرير لجنة التحقيـق        
من احتمال وقوع جرائم حرب في سياق العمليات العسكرية التي نفذت في األراضـي              

، ودعوة األمم المتحدة، خاصة مجلس األمـن،  2014، 2009، 2008ية أعوام  الفلسطين
وآليات العدالة الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدوليـة، إلـى             

 المسؤولية السياسية والقانونية والمادية عن هذه       )القوة القائمة باالحتالل   (تحميل إسرائيل 
حقة المسؤولين اإلسرائيليين عن انتهاكات القـانون الـدولي         الجرائم، ومحاسبتها، ومال  
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اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، إلنهاء ثقافة اإلفالت من العقـاب، واإلشـادة       
بتعاون دولة فلسطين مع لجنة التحقيق المستقلة وقيامها بتشكيل لجنة قـضائية لمتابعـة            

  .وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق
الستمرار في التحرك العربي المشترك مع المجتمـع الـدولي والمؤسـسات الدوليـة              ا -12

 الالزمة لوقف جـرائم االحـتالل اإلسـرائيلي واعتداءاتـه       اإلجراءاتلضرورة اتخاذ   
القـوة القائمـة   (من قبل إسـرائيل  المتكررة على قطاع غزة، وفك الحصار المفروض    

سماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار، وإعادة       على القطاع، وفتح المعابر وال    ) باالحتالل
عمار مـا  إتشغيل الممر اآلمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ونقل مواد البناء إلعادة    

  .دمره العدوان اإلسرائيلي المتكرر على القطاع
التأكيد على أهمية اإلعالن الصادر عن مؤتمر الدول األطراف المتعاقدة الـسامية فـي               -13

، والذي تـضمن فـي      17/12/2014نيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتاريخ        اتفاقية ج 
بنوده ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة،           
ودعوة الدول األطراف المتعاقدة السامية في االتفاقية لتحمل مـسؤولياتها فـي اتخـاذ              

، ودعوة الدول العربية لمواصلة التحرك الـدولي    هذه االتفاقية  إلنفاذ الالزمة   اإلجراءات
مع أطراف المجتمع الدولي وسويسرا، الدولة الوديعة لالتفاقية، لمتابعة تنفيذ بنود هـذا             
اإلعالن، واحترام أحكام مواثيق اتفاقية جنيف الرابعة، في األرض الفلسطينية المحتلة،           

  .سطينيبما فيها القدس، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفل
التأكيد على اإلدانة والتصدي ألي سياسات أو مواقف صادرة عن دول أو مؤسسات أو               -14

 اإلسرائيليشركات، تتعارض مع القانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتدعم االحتالل           
ألرض دولة فلسطين، ومطالبتها بإعادة النظر في مواقفها المعاديـة لحقـوق الـشعب              

  . للرد على مثل هذه السياسات والمواقفآلياتورة وضع الفلسطيني، والتأكيد على ضر
اإلدانة الشديدة للسياسة االستيطانية االستعمارية اإلسرائيلية التوسعية غيـر القانونيـة            -15

بمختلف مظاهرها، في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها،            
 الشرعية وجدار الفصل العنصري،     والتأكيد على أن بناء المستوطنات اإلسرائيلية غير      

، باطلة والغية ولن تـشكل أمـراً واقعـاً          1967في أرض دولة فلسطين المحتلة عام       
 المتحدة واتفاقية جنيـف الرابعـة،    األمممقبوالً، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات       

دل وجريمة حرب وفق نظام روما األساسي، وتجاهل تام للرأي االستشاري لمحكمة الع           
، وتهدف إلى تقسيم األرض الفلـسطينية       2004 تموز/  يوليو 9الدولية الصادر بتاريخ    

وتقويض تواصلها الجغرافي، وبالتالي إنهاء حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة وضع           
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 أحاديـة خطط عملية للتصدي لهذه السياسة اإلسرائيلية، وبقية اإلجراءات اإلسـرائيلية           
  .األرضقائع جديدة على الجانب الهادفة إلى خلق و

 األراضـي  في   اإلسرائيليمطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط االستيطاني          -16
 رقم  األمنالفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة السيما قراري مجلس           

 الذين يؤكدان على عدم شـرعية االسـتيطان       1981 لعام   497 ورقم   1980 لعام   465
 تفكيك المستوطنات القائمة، ومطالبة الدول والمؤسسات التي تدعم االستيطان          وضرورة

بشكل مباشر أو غير مباشر، التوقف عن ذلك، وسحب أي استثمارات أو مشاريع لـدى     
  .الشركات ذات العالقة بالنشاط االستيطاني

 إدانة كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة االحـتالل اإلسـرائيلي بحـق أبنـاء الـشعب                -17
الفلسطيني، وتحميلها المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب المستوطنين ضـد أبنـاء            
الشعب الفلسطيني األعزل وممتلكاته، ومن بينها قيام جماعات المستوطنين اإلرهـابيين           
بارتكاب جريمة حرق عائلة ومنزل دوابشة في قرية دوما بمحافظة نـابلس، ومطالبـة           

 اإلنسان القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق     األمم المتحدة بمؤسساتها تطبيق   
  .على األرض الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين

نيـاهو، وكافـة المـسؤولين      اتيإدانة تصريحات رئيس حكومة االحـتالل، بنيـامين ن         -18
ى قرارات الشرعية   اإلسرائيليين، المعادية للسالم والتي تقوض عملية السالم القائمة عل        

 الفلسطينية  األرض توسيع االستيطان وتهويد     إلىالدولية، وتتنكر لحل الدولتين، وتدعو      
والتأكيد على التصدي لمثل هذه التصريحات والحمالت التحريضية الممنهجة،         . المحتلة

التي تستهدف القيادة الفلسطينية وتهدف إلى التهرب من اسـتحقاقات عمليـة الـسالم،              
 الدولية المعنية بعملية السالم، التخاذ مواقف حازمة        واألطرافلمجتمع الدولي   ودعوة ا 

  . التدميريةاإلسرائيليةلوضع حد لهذه السياسات 
إدانة ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية من ممارسات وإجراءات ابتزاز لتقويض الوحـدة              -19

رصـنة الماليـة ووقـف      الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك قيامها باالستخدام المتكرر للق        
القوة (إسرائيل  تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على          

 تقويض  إلى لثنيها عن تكرار تلك الممارسات التي تسعي من خاللها           )القائمة باالحتالل 
  .عمل حكومة دولة فلسطين

ة، الداعية إلى إعادة    استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني        -20
القـوة  (النظر في كل العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية الفلسطينية مع إسـرائيل            

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



-22- 

تاسع والثمانين لـضباط اتـصال المكاتـب    التأكيد على ما ورد في توصيات المؤتمر ال    -21
اإلقليمية العربية للمقاطعة، والذي عقد في مقر األمانة العامة للجامعة العربية، في الفترة        

، والتي تضمنت حظر بعض الشركات األجنبية التي        2015 آب/  أغسطس 20-18من  
 حتـى   تتعامل مع منظومة االحتالل اإلسرائيلي، ووضع شركات تحت الدراسة والبحث         

  .استيفاء أوراقها، ورفع الحظر عن شركات أخرى وذلك وفق مبادئ المقاطعة العربية
التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عبـاس،             -22

وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على االلتـزام بوحـدة             
سطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلـسطيني،          القرار والتمثيل الفل  

والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت إطار منظمة التحريـر الفلـسطينية،             
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق  

  .الوطنية الفلسطينية
ة على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة علـى          حث كافة الفصائل الفلسطيني    -23

مواجهة التحديات وممارسة مهامها على األرض، وعلى الذهاب إلى انتخابـات عامـة             
وفق االتفاقات المعقودة بين الفصائل، واستمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني           

الفاعلة دعوة حركـة    تحت قيادة فخامة الرئيس محمود عباس، ومطالبة كافة األطراف          
حماس لتمكين الحكومة الفلسطينية من االضطالع بمسؤولياتها في قطاع غزة، خاصة ما 
يتعلق بتوحيد المؤسسات الحكومية في إطار الشرعية الفلسطينية، وتمكينها مـن القيـام     

 المعابر الدولية لقطاع غزة للتخفيـف مـن         وإدارةعمار القطاع   إ إعادةبواجباتها تجاه   
وفي هذا الصدد توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها          .  المواطنين معاناة

 إلعادة إعمـار  2014 تشرين أول/ أكتوبربعقد مؤتمر المانحين في القاهرة خالل شهر    
 بالتزاماتها، ودعوة الـدول التـي قـدمت         أوفتقطاع غزة، وكذلك الشكر للدول التي       

اتها بشكل فوري من خالل حكومـة الوفـاق         االلتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهد     
  .الوطني

 الدولية  األطراف للتنسيق والتشاور مع     اإلسالميدعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون       -24
والعمـل مـع    . لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلـسطيني         

ايـة الدوليـة للـشعب      المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتـوفير الحم         
 وإرهـاب  اإلسـرائيلي  واالنتهاكات غير القانونية لالحتالل      اإلجراءاتالفلسطيني إزاء   

  . والمستوطنيناالحتالل اإلسرائيليجيش 
استمرار تكليف األمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع األمين العـام              -25

 إجراءات مناسبة تكفـل رصـد وتوثيـق         لمنظمة التعاون اإلسالمي التخاذ ما يراه من      
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االنتهاكات واالعتداءات والجرائم اإلسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلـسطيني تمهيـداً           
التخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة، والدعوة إلى عقد اجتماعات للخبراء في هذا الشأن            

  .لوضع آليات مناسبة لتنفيذ ذلك
، للجنـة مبـادرة الـسالم    )26(بية، رئيس القمة   الترحيب برئاسة جمهورية مصر العر     -26

العربية، وتوجيه الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها لجنة مبادرة السالم العربية في تقديم             
الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النـشط فـي مختلـف             

  .المحافل الدولية
ريفين جاللة الملك سلمان بن عبد العزيـز آل  الترحيب بتأكيد كل من خادم الحرمين الش       -27

سعود والرئيس األمريكي باراك أوباما في اإلعالن الصادر بعد اللقاء في البيت األبيض             
 2002 على أهمية مبادرة السالم العربية الصادرة عن قمة بيروت           4/9/2015بتاريخ  

ي اإلسرائيلي والقائمة   وعلى الحاجة للوصول لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للنزاع العرب        
 .على حل الدولتين لتحقيق األمن والسلم

، بشأن تكليف جمهوريـة     615رقم  ) 26(الدعوة إلى مواصلة تنفيذ قرار القمة العربية         -28
مصر العربية، رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السالم العربية، والمملكـة األردنيـة             

لة فلسطين، والمملكة المغربية، واألمين     الهاشمية، العضو العربي في مجلس األمن، ودو      
العام لجامعة الدول العربية إلجراء ما يلزم من اتصاالت ومشاورات لحشد الدعم الدولي    
إلعادة طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس األمن يؤكد االلتزام بأسس ومبـادئ              

ل اإلسرائيلي لدولة ومرجعيات مبادرة السالم العربية، ويضع جدوالً زمنياً إلنهاء االحتال
فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار            
التشاور بهذا الشأن مع الدول األعضاء في مجلـس األمـن والمجموعـات اإلقليميـة               

  .والدولية
والتحـرك  تكليف اللجنة الوزارية العربية، المعنية بإنهاء االحتالل، بإجراء المشاورات           -29

 المستوطنين  وإرهاب الستصدار قرار يدين االستيطان      األمنفي الجمعية العامة ومجلس     
 المشاورات مع الدول األطراف الموقعة علـى        وإجراء الفلسطينية المحتلة،    األرضفي  

اتفاقية جنيف الرابعة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والرفع الفـوري لكافـة             
  . الفلسطينية المحتلةاألرض الجائر على سرائيلياإل الحصار أشكال

 االتصاالت وعقـد اللقـاءات      إجراء إلى واإلسالميةدعوة اتحادات البرلمانات العربية      -30
والمشاورات البرلمانية مع برلمانات الدول ذات الثقل الـسياسي الـدولي وبرلمانـات             

لسطينية، بهـدف تعزيـز     الدولية وحثها على االعتراف بالدولة الف      اإلقليميةالمجموعات  
وتثبيت مواقف تلك البرلمانات تجاه القضية الفلـسطينية، وشـرح المخـاطر جـراء              
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 المتواصلة التي تتهدد عملية السالم وتأثيرها علـى         اإلسرائيليةالممارسات واالنتهاكات   
  . في المنطقةواألمناالستقرار 

اإلسـرائيلي   -العربي   استئناف لمفاوضات مقبلة بشان حل الصراع        أي أنالتأكيد على    -31
 يقوم على االلتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد إلنهـاء االحـتالل             أنيجب  

  .اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك
) 26(تقدير الجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية العربية المكلفة من القمـة العربيـة                -32

عة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وخاصة الجهد الذي بذلته مع جمهوريـة فرنـسا،             بمتاب
بخصوص المسعى الفرنسي لتحريك عملية السالم، والذي عرضه وزير خارجية فرنسا           

  .على اللجنة الوزارية العربية
استمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات اإلقليمية            -33

 للتصويت لصالح قرارات فلسطين في مجلس حقوق اإلنسان، ومتابعـة تنفيـذ             المختلفة
  .التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة

  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة -34
 والسلم الدوليين،   األمنمتابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل مسؤولياته في حفظ           �

ولوقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غيـر الـشرعية بمـا فيهـا             االحتالل،   وإنهاء
  . المستوطنين وتوفير الحماية للشعب الفلسطينيوإرهاباالستيطان، 

حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة            �
 الفلـسطينية   التحركات األخرى التي تسعى إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي        

  .المحتلة وكافة األراضي العربية المحتلة
 التوسـعية  إسـرائيل  يدين مخططات األمنلمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس       �

 اإلسرائيلي النشاط االستيطاني وخطط سلطات االحتالل       أشكاليقضي بوقف جميع    
ـ      أالف بناء   إلى والهادفة   األخيرة ة والقـدس    الوحدات االستيطانية في الضفة الغربي

  .الشرقية لتغيير طابعها العربي
مطالبة األمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأمالك الالجئـين فـي ارض فلـسطين               �

التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجالت األراضي لضمان حل عادل            
  ).3-د( 194لمحنة الالجئين وفقاً للقرار 

ؤولياتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق آلية      مطالبة األمم المتحدة بالقيام بتحمل مس      �
مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأمالك الالجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 

  .، باعتبارها الغيه وباطلة وغير قانونية1948
  )13/9/2015 - 2 ج -) 144(ع .د - 7921رقم : ق



-25- 

   المتحدةاألمملجامعة الدول العربية لدى  مكتب الوفد المراقب الدائم

  البيان الصحفي 

  الصادر عن االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية 
   الخارجيةوزراءعلى مستوى 

  27/9/2015: نيويورك
******  

عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعا تشاوريا بعد ظهر            
اسة سمو الشيخ عبد اهللا بن زايد آل        بمقر األمم المتحدة في نيويورك، برئ      27/9/2015 يوم

 العربية المتحدة ورئيس الدورة الحالية للمجلـس،        اإلماراتوزير الخارجية لدولة     - نهيان
  المعالي وزراء الخارجية العرب ومعالي الدكتور نبيل العربي        أصحابوذلك بمشاركة السادة    

  .األمين العام لجامعة الدول العربية -

االجتماع مجموعة من القضايا المطروحة علـى جـدول         تدارس المجلس في هذا     و
في مقدمة تلك   وسبل تنسيق المواقف العربية بشأنها،      و المتحدة   لألممأعمال الجمعية العامة    

 الفلـسطينية القضايا ما يتعلق بالمشاورات واالتصاالت الجارية بـشأن تطـورات القـضية             
 واألمـاكن  األقـصى حرمة المـسجد     المتصاعدة على    اإلسرائيليةاالنتهاكات  واالعتداءات  و

 إلـى واستمع المجلس في هذا الـصدد        .المسيحية المقدسة في القدس الشرقية    و اإلسالمية
 بيان خاص حول إصدارعرض مفصل قدمه معالي وزير خارجية فلسطين، كما تبنى المجلس 

  ).1مرفق ( الخطيرة الجارية في الحرم القدسي الشريف األحداث

جهود المبذولة على المـستوى العربـي والـدولي لمعالجـة            المجلس ال  تدارسكما  
 فـي   األوضـاع كذلك  ودولة ليبيا   والجهورية اليمنية     والنزاعات الدائرة في كل من     األزمات

 اإلنساني بما فيها البحث في سبل توفير الدعم         األزماتسوريا، والتداعيات الناجمة عن تلك      
مكافحـة  و  اإلرهـاب  ولية المبذولة لمواجهة  الجهود الد و ،الالجئينوالنازحين  وللمتضررين  

 والتي تهدد،   اإلرهابي تنظيم داعش    أنشطةفي المنطقة؛ بما فيها     اإلرهابية   المنظمات أنشطة
  .العربي برمته  القوميواألمناستقرار عدد من الدول العربية، ووعلى نحو مباشر، أمن 

ادة الوزراء حول مختلف    مداخالت الس و العام   األمين تقرير السيد    إلىبعد االستماع   و
  : هذا االجتماع إلى ما يليمداوالتخلصت  .تلك القضايا المطروحة
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 بصفة خاصة تحميل إسرائيل مسؤولية تعطيل       األمنمجلس  ومطالبة المجتمع الدولي      -أوال
مواصـلة مخططهـا    و بـسبب تعنتهـا      اإلسـرائيلية مسار المفاوضات الفلسطينية    

 األقـصى واعتداءاتها المستمرة علـى المـسجد        المحتلة،   األراضياالستيطاني في   
تنصلها من تنفيذ االتفاقيات    و والمسيحية في القدس الشرقية،      اإلسالميةوالمقدسات  

 جرى التوافـق علـى تنـسيق        اإلطارفي هذا   ووالمعاهدات الموقعة بين الطرفين؛     
 الموسـع الـذي   الـوزاري خطوات الموقف العربي الذي سيتم عرضه في االجتماع         

الـذي سيـشارك فيـه      وسبتمبر في نيويورك،     30 مع الرباعية الدولية يوم      سيعقد
المملكـة العربيـة الـسعودية،      و،  األردنيةوزراء خارجية كل من المملكة الهاشمية       

   . العام لجامعة الدول العربيةواألمينالمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية و

ئج التصويت على القـرار العربـي حـول         إعادة تقييم الموقف العربي في ضوء نتا        -ثانيا
 الذي جري بمقر الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة يـوم            اإلسرائيليةالقدرات النووية   

21/9/2015.  

 العام بأن يتم عقد اجتماعات تشاورية مكثفـة للـسادة           األمينالموافقة على مقترح      -ثالثا
التحـديات  و األزمـات ة  وزراء الخارجية خالل الفترة المقبلة للتداول في سبل معالج        

المطروحة في المنطقة العربية وتبني آليات محددة لتنسيق خطوات التحرك العربـي            
المشاركة  مستوىوخالل الفترة المقبلة إزاء تلك القضايا بما في ذلك تعزيز الحضور        

 .الدوليـة و اإلقليميـة  المتحدة والمنظمات األممالعربية في المحافل الدولية بما فيها     
جمهوريـة   - يتم التشاور بين رئاسة القمة العربية الحاليـة        أنالتفاق على   جرى ا و

 العربية المتحدة، والمملكة    اإلماراتدولة   -رئاسة المجلس الوزاري    ومصر العربية،   
 رئيس القمة  -المملكة المغربية   و،  األمنالعضو العربي بمجلس     - الهاشمية   األردنية

 العمـل وتبنـي     أوراقامعة الدول العربية إلعداد      العامة لج  واألمانةالعربية المقبلة،   
   .إلنجاح هذا الجهد العربي المشترك اآلليات المناسبة

بتـاريخ   (144)التأكيد مجددا على قرار مجلس الجامعة العربية في دورته العاديـة             -رابعا
 في الشؤون الداخلية للدول     اإليرانية اإلسالميةبشأن تدخل الجمهورية     13/9/2015

  .قواعد القانون الدوليوبااللتزام بمبدأ حسن الجوار  ية، ومطالبتهاالعرب

 الذي تعـرض لـه الحجـاج    األليمختاما تبنى المجلس البيان المرفق حول الحادث    و
  ).2مرفق  (الميامين في منى بمكة المكرمة
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   )1مرفق ( 

   المتحدةاألمملجامعة الدول العربية لدى  مكتب الوفد المراقب الدائم
  ن البيا

  الصادر عن االجتماع التشاوري لمجلس الجامعة
 األقصى على المسجد اإلسرائيليةعلى المستوى الوزاري بشأن التصعيد في االنتهاكات 

  المسيحية بالقدس الشرقية المحتلةو اإلسالميةوالمقدسات 
  27/9/2015: نيويورك

******  

لسنوي المنعقد بعد   عقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اجتماعه التشاوري ا        
بمقر األمم المتحدة في نيويورك برئاسة سمو الـشيخ      27/9/2015  الموافق األحدظهر يوم   

 العربية المتحدة ورئيس الـدورة      اإلماراتوزير الخارجية لدولة     -عبد اهللا بن زايد آل نهيان     
كز فيـه  الحالية للمجلس؛ حيث استمع إلى العرض المقدم من قبل الوفد الفلسطيني، والذي ر        

في ضوء  و الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،        األراضيعلى الموقف الخطير في     
  :ما سبق خلص المجلس إلى ما يلي

  المقدسيين في القدس الـشرقية،     وأبنائهيحيـي المجلس صمود الشعب الفلسطيني        -أوال
 الـدول   يؤكد علـى تمـسك     و  والمسيحية؛ اإلسالميةودفاعه المستمر عن مقدساته     

 أرقـام العربية بخيار السالم العادل والشامل القائم على تنفيذ قرارات مجلس األمـن     
ومبـدأ األرض   194، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم  425 و338 و 242

 السبيل الوحيد للخروج من دوامـة       أنويرى   .مقابل السالم، ومبادرة السالم العربية    
 القرارات من نصوص تكفل انسحاب إسرائيل من جميع         العنف هو تنفيذ ما جاء بتلك     

، وتحقيـق اسـتقالل     1967 خط الرابع من يونيو عام       إلىاألراضي العربية المحتلة    
   .الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية

يدين المجلس الممارسات اإلسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة بـصورة عامـة              -ثانيا
والحرم القدسي الشريف بصورة خاصة، ويؤكد على أن استمرار هـذه الـسياسات             

 المنطقة برمتها، حيث يـدفعها إلـى        استقرارالخطيرة على امن     سيكون لها تبعاتها  
آتون من الصراع على أساس ديني، ويفسح المجال أمام قوى الظالم والتطرف فـي             

  .ترويج لمخططاتها الهدامة عدالة القضية الفلسطينية في الالستغاللالمنطقة 
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يعرب المجلس عن دعمه للمملكـة األردنيـة الهاشـمية فـي جهودهـا للتـصدي            -ثالثاً
 على الحرم القدسي الشريف من منطلق الرعاية الهاشـمية          اإلسرائيليةلالعتداءات  

 والمسيحية في القدس والتي يتوالها صـاحب الجاللـة          اإلسالميةالمقدسة   لألماكن
  . الثاني ابن الحسين المعظمعبد اهللالهاشمية الملك 

هو الوضع الـذي كـان   ) Status Quo - الوضع القائم( مفهوم أنيؤكد المجلس   -رابعاً
 إسـرائيل للقـدس     احتاللسائدا منذ زمن االنتداب البريطاني، واستمر حتى ما قبل          

ت الشرقية، وفي هذا السياق فان المجلس يرفض تَعمد استخدام بعض الدول للمسميا           
جبـل  ( مصطلح   استخدام والمسيحية، وتحديداً    اإلسالميةالتوراتية لالماكن المقدسة    

عند اإلشارة إلى المسجد األقصى، ويؤكد أن هذا، إلى جانب كل اإلجـراءات              )الهيكل
 القدس الـشرقية، يتماشـى مـع    الحتاللها إسرائيل منذ اللحظة األولى     اتخذتهاالتي  

  .للوضع القائمويعد تغييراً  رواية االحتالل،
إزاء استمرار هذه الممارسات والسياسات اإلسرائيلية التي تؤدي إلى تهديـد أمـن             -خامساً

دول وشعوب الشرق األوسط، يوجه المجلس الوزاري للجامعـة العربيـة            واستقرار
نداءاً جماعياً إلى مجلس األمن لتحمل مسئولياته إزاء وقف هذه الممارسـات التـي         

وينـوه  .  األرض وتهدد فرص نجـاح العمليـة التفاوضـية         تغير من األوضاع على   
 – الـذي أعـده األردن       17/9/2015المجلس بالبيان الصادر عن مجلس األمن في        

العضو العربي في مجلس األمن، والذي يؤكد على ضرورة الحفـاظ علـى الوضـع              
القائم التاريخي في الحرم الشريف وعلى وجوب أداء المسلمين للصلوات في الحرم            

  .الم ودون أن يتعرضوا للتهديد أو العنف أو االستفزازبس
 توحيد صفوفه من خالل تشكيل حكومة وحدة        إلىيدعو الشعب الفلسطيني بكل فئاته      -سادساً

وطنية وإجراء االنتخابات العامة وذلك لمواجهة الخطر الكبير المحـدق بـه جـراء              
للقيـادة    عن دعمه  لسالمج  ضرب وحدته، ويعبر   إلىالمخططات اإلسرائيلية الهادفة    

 تحقيق استقالل دولة    أساسالفلسطينية في موقفها المطالب بحل سياسي عادل على         
  . فلسطين ذات السيادة على ترابها الوطني

بشدة على إبقاء خيار استئناف الدورة االستثنائية الطارئة العاشـرة          ويؤكد المجلس    -سابعاً
عتداءات اإلسـرائيلية علـى المـسجد       قائما بشأن اال   للجمعية العامة لألمم المتحدة   

لـم تتوقـف االعتـداءات     إذا  األقصى والحرم الشريف، واللجوء إلى هـذا الخيـار          
  .اإلسرائيلية فورا على األماكن المقدسة في القدس الشريف
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   )2مرفق ( 
   المتحدةاألمملجامعة الدول العربية لدى  مكتب الوفد المراقب الدائم

  البيان 
  اع التشاوري لمجلس الجامعةالصادر عن االجتم

 الذي تعرض له الحجاج الميامين في منى األليمحول الحادث   الخارجيةوزراءعلى مستوى 
  بالمملكة العربية السعودية

  27/9/2015: نيويورك
******  

أعرب المجلس عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عبـد      
العزيز آل سعود في الحادث األليم الذي تعرض له الحجاج الميامين إثر التزاحم الذي حـدث                

في منى .  

كما توجه المجلس بتعازيه ومواساته إلى أهالي الضحايا والجرحى وأشاد المجلـس            
عبرت عنها العديد من الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية، واسـتهجن       بالوقفة التضامنية التي    

المجلس األصوات التي حاولت استغالل هذا الحادث األليم سياسيا، وهي أصوات ال تعكـس              
الجهود المقدرة التي بذلتها وتبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين          

  .اإلمكانيات لتسهيل أدائهم فريضة الحجلخدمة ضيوف الرحمن، وتعبئة كل 
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  المتواصلة والمتصاعدةاالنتهاكات اإلسرائيلية 

  الفلسطينية المحتلةاألراضي في 
  

  
إن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ             

13/10/2015،  
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

راراته السابقة في هذا الشأن وآخرها قرارات مجلس الجامعة على المـستوى            وعلى ق  �
 ،)144(الوزاري في دورته العادية 

وعلى البيان الصادر عن االجتماع التشاوري لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري            �
 ،27/9/2015في نيويورك بتاريخ 

ها قرارات قمة شرم الشيخ     واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وآخر         -
2015، 

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، ودعم صموده على             -1
أرضه، والوقوف إلى جانبه في الدفاع عن اإلنسان واألرض والمقدسـات فـي دولـة               

سطيني وهم  فلسطين المحتلة، وتوجيه تحية إجالل وإكبار وتضامن إلى أبناء الشعب الفل          
  .يتصدون لجرائم االحتالل اإلسرائيلي، أطفاالً وشيوخاً، نساء ورجاالً

 من العقاب إزاء ما ترتكبه ، القوة القائمة باالحتالل،التأكيد على مبدأ عدم إفالت إسرائيل -2
بحق الشعب والمقدسات والممتلكات في دولـة فلـسطين         جسيمة  من جرائم وانتهاكات    

ة اإلسرائيلية المسؤولية القانونية الجنائية عن هذه الجرائم التي         المحتلة، وتحميل الحكوم  
العدالـة  ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، والسعي إلى تقديم مرتكبيها إلى             

  .الدولية الناجزة
مطالبة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس األمن، باتخاذ اإلجراءات العاجلة والكفيلة بوقف  -3

 والمستعمرين اإلسرائيليين للمسجد األقصى المبارك، تحت حمايـة      اقتحامات المسؤولين 
ورعاية وتشجيع جيش وحكومة االحتالل، وإلغاء الخطط اإلسرائيلية غير القانونية التي           
تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى المبارك وتقسيمه زمانيـاً ومكانيـاً،              
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تبار أن هذه السياسات اإلسرائيلية العدوانية      والسماح لليهود بالصالة داخل أسواره، واع     
هي السبب في إشعال العنف والتوتر، وأن تمادي الحكومة اإلسرائيلية فيها من شأنه أن              

،  القـوة القائمـة بـاالحتالل      ،يشعل الصراع الديني في المنطقة الذي تتحمل إسـرائيل        
  .المسؤولية الكاملة عنه

ظام حماية دولية للشعب الفلسطيني من إرهـاب        دعوة منظمة األمم المتحدة إلى توفير ن       -4
المستعمرين اإلسرائيليين واالعتداءات والجرائم اإلسرائيلية، وفـق القـانون الـدولي           
اإلنساني والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، والطلب من مجموعة السفراء العرب           

والمجموعـات  تحدة  التنسيق مع مجموعة سفراء منظمة التعاون اإلسالمي في األمم الم         
وبدء العمل على عقد جلسة خاصة لمجلس األمـن لمناقـشة الحمايـة             الدولية األخرى   

، وإذا تعذر ذلك يتم التوجه      الدولية للشعب الفلسطيني واستصدار قرار دولي بهذا الشأن       
إلى الدورة االستثنائية الطارئة للجمعية العامة، الستصدار قرار ينص على توصـيات            

اءات محددة لوقف االعتداءات اإلسرائيلية، وإقرار نظـام حمايـة دوليـة            بتدابير وإجر 
  .للشعب الفلسطيني

دعوة الدول األطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة إلـى تنفيـذ إعـالن                -5
، والذي تضمن في بنوده ضرورة      17/12/2014مؤتمرها الذي عقد في جنيف بتاريخ       

 الفلسطينية المحتلة، ودعوة هـذه      راضيالفلسطيني في األ  توفير الحماية الدولية للشعب     
 هذه االتفاقية، والطلـب  إلنفاذ الالزمة اإلجراءاتتحمل مسؤولياتها في اتخاذ     إلى  الدول  

من الدول العربية مواصلة التحرك مع أطراف المجتمع الـدولي وسويـسرا، الدولـة              
احترام أحكام مواثيق اتفاقية جنيـف      الوديعة لالتفاقية، لمتابعة تنفيذ بنود هذا اإلعالن، و       

  . الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدساألراضيالرابعة، في 
التحريض على الكراهية والقتل الذي     إلى اتخاذ موقف حازم تجاه      دعوة المجتمع الدولي     -6

 ايصدر عن رئيس الحكومة اإلسـرائيلية والمـسؤولين اإلسـرائيليين، الـذين دعـو             
حمل السالح بشكل دائم والقتـال حتـى المـوت، هـذه            إلى  يين  المستعمرين اإلسرائيل 

التصريحات التي أطلقت يد قوات االحتالل في تنفيذ اإلعدام الميداني بحق الفلـسطينيين        
الذين يتظاهرون سلمياً للتعبير عن احتجاجاتهم إزاء االنتهاكات اإلسرائيلية، واعتبار أن           

  .حق مواطنين مدنيين عزلهذا التحريض هو أساس الجرائم التي ترتكب ب
بقـرارات الـشرعية    ،   القوة القائمة باالحتالل   ،دعوة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل      -7

 بموجب االتفاقيات الموقعة بـين      التزاماتهاالدولية وعدم انتهاك القوانين الدولية، وتنفيذ       
تفاقيات، فإن  الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وفي ضوء عدم التزامها المستمر بهذه اال         

مجلس الجامعة يجدد دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية،             



-32- 

الداعية إلى إعادة النظر في كل العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية الفلسطينية مع            
  . القوة القائمة باالحتالل،إسرائيل

 عن مجلس الجامعة على     الصادر) 26(ع  . د 615رقم  قرار  الالدعوة إلى مواصلة تنفيذ      -8
، بـشأن تكليـف جمهوريـة مـصر        29/3/2015 شرم الشيخ بتاريخ     -مستوى القمة   

العربية، رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السالم العربية، والمملكة األردنية الهاشمية،           
العضو العربي في مجلس األمن، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية، واألمـين العـام             

دول العربية إلجراء ما يلزم من اتصاالت ومشاورات لحشد الـدعم الـدولي             لجامعة ال 
إلعادة طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس األمن يؤكد االلتزام بأسس ومبـادئ              
ومرجعيات مبادرة السالم العربية، ويضع جدوالً زمنياً إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة 

ع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار        فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، م    
التشاور بهذا الشأن مع الدول األعضاء في مجلـس األمـن والمجموعـات اإلقليميـة               

  .والدولية
مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية، المعنية بإنهاء االحتالل، بإجراء المـشاورات            -9

 وإرهـاب  االستيطان لوقف قرار  الستصداراألمنوالتحرك في الجمعية العامة ومجلس    
 المشاورات مع الدول األطـراف      وإجراء الفلسطينية المحتلة،    األراضيالمستوطنين في   

الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلـسطيني، والرفـع             
  .لة الفلسطينية المحتاألراضي الجائر على اإلسرائيلي الحصار أشكالالفوري لكافة 

دعوة المجتمع الدولي إلى وضع المجموعات االسـتيطانية اإلسـرائيلية علـى قـوائم               -10
  .المنظمات اإلرهابية، ومالحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية

إعادة التأكيد على دعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة األردنية الهاشمية الـشقيقة               -11
 وفي إطار الرعايـة الهاشـمية التاريخيـة    في الدفاع عن المقدسات في القدس الشريف   

 .للمقدسات التي يتوالها جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين الوصي على المقدسات
اإلشادة بالجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد السادس ملك المغرب رئيس لجنة القدس              -12

 .في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية القدس الشريف
المجتمع الدولي لتنفيذ ما صدر عن تقرير لجنة األمم المتحـدة المـستقلة بـشأن               دعوة   -13

 المتعلق بانتهاك القـانون     29/6/2015الحرب على قطاع غزة التي قدمت تقريرها في         
اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي في األراضي الفلسطينية المحتلـة إلـى             

ها االنتهاكات اإلسرائيلية ترقى إلـى جـرائم        مجلس حقوق اإلنسان، والتي اعتبرت في     
  .الحرب
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اآلليات العمليـة الالزمـة للتـصدي       األمانة العامة مواصلة بحث موضوع      الطلب من    -14
 وحمايـة   إنقـاذ للسياسات اإلسرائيلية التهويدية في مدينة القدس المحتلة، وتنفيذ خطـة           

  . على مستوياته كافةبيةتها الدورات المتعاقبة لمجلس الجامعة العرنالمدينة والتي تب
إلى مواصلة الجهود والتحـرك     الدول األعضاء، واألمين العام للجامعة العربية،       دعوة   -15

الدول األعضاء في مجلس األمن، والدول المؤثرة في المجتمع الدولي، من خـالل             لدى  
اللقاءات الثنائية والمتعددة األطراف، ومن خالل وزارات الخارجية والسفراء، لتفعيـل           

جراءات الالزمة لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على اإلنسان واألرض والمقدسات في          اإل
  .دولة فلسطين المحتلة، وخاصة المسجد األقصى المبارك

 المجموعة العربية في جنيف طلب عقد اجتماع لمجلس حقوق اإلنسان للنظر فـي        دعوة -16
 ومتابعة تنفيذ التوصـيات     ، القوة القائمة باالحتالل   ،جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل    

  .التي وردت في تقرير لجنة التحقيق المستقلة في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
 ألهل القـدس، وتمويـل الخطـة        الماليمطالبة الدول األعضاء بتقديم الدعم السياسي و       -17

لقرارات اإلستراتيجية الفلسطينية لتنمية القطاعات الحيوية في مدينة القدس المحتلة تنفيذاً 
الدورات المتعاقبة لمجلس الجامعة، األمر الذي يعمل على تعزيز صمودهم فـي وجـه              

، وتقديم الشكر للدول ةحمالت التهويد التي تستهدف وجودهم وهويتهم في المدينة المقدس        
 قدمت الدعم لدولة فلسطين وخاصةً المملكة العربية السعودية، والطلب من الـدول             التي

 .ف بالتزاماتها بعد، بسرعة تنفيذ ذلك لم تالتياألعضاء 
لعقد اجتماعٍ طارئ لمجلس    ) رئاسة المجلس (تأييد دعوة دولة اإلمارات العربية المتحدة        -18

الجامعة على المستوى الوزاري لبحث االنتهاكات واالعتداءات المتواصلة التي تقوم بها           
وتدنيـسها  سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد الـشعب الفلـسطيني وتهويـدها للقـدس             

 .للمقدسات
الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هـذا الـشأن                 -19

وإجراء المشاورات الالزمة لعقد االجتماع الوزاري الطارئ لمجلس الجامعة في ضوء           
 .ما يستجد من تطورات

 .التطوراتإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة  -20
 

  )13/10/2015 –م .ع.غ.د –7985رقم : ق(
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26/10/2015  

  بيان صحفي

  صادر عن االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية 

  على مستوى المندوبين الدائمين
  ـــ

  

معة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعاً تشاورياً يوم عقد مجلس جا
العامة برئاسة سعادة السفير احمد الجرمن  في مقر األمانة 26/10/2015االثنين الموافق 

رئاسة مجلس (مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وبمشاركة السادة المندوبين الدائمين للدول األعضاء، ) الجامعة على المستوى الوزاري

ة والتنظيمية وفي مقدمتها وحضور السيد األمين العام، لمناقشة جملة من القضايا السياسي
في الجسيمة االنتهاكات اإلسرائيلية خطوات التحرك العربي المقبلة في مواجهة تصاعد حدة 

 ومتابعة قرارات المجلس بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينية المحتلةاألراضي 
  .الفلسطيني

 التي جرت خالل وجرى في االجتماع التباحث حول نتائج االجتماعات واالتصاالت
الفترة الماضية وخاصة ما تم من اجتماعات ومشاورات في األمم المتحدة، كما جرى التباحث 
حول موعد االجتماع الوزاري الطارئ لمجلس الجامعة والذي دعت إليه دولة اإلمارات 

  .العربية المتحدة لمتابعة بحث هذا الموضوع
القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا وتم مناقشة التحضيرات الجارية لإلعداد لعقد 

، وكذلك المنتدى الرابع لرجال 11/11/2015 و10الجنوبية المزمع عقدها في الرياض يومي 
  .األعمال للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المزمع عقده على هامش أعمال القمة بالرياض

لحوار االستراتيجي المشترك كما ناقش المجلس مشروع برنامج العمل الخاص بإطالق ا
بين جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي واالجتماع الرابع للسادة المندوبين الدائمين مع 

 25/11/2015نظرائهم في اللجنة السياسية واألمنية باالتحاد األوروبي المقرر عقده بتاريخ 
 الروسي المزمع -ن العربي في بروكسل، إضافة إلى موعد عقد الدورة الثالثة لمنتدى التعاو

 بموسكو، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس في 2015كانون أول من عام / عقده في شهر ديسمبر
  .هذا الشأن
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  الحماية الدولية في أرض دولة فلسطينتوفير 
  

  
 بتـاريخ  العاديـة  غيـر  دورتـه  فـي  المنعقـد الوزاري  مستوى  الإن مجلس الجامعة على     

  ،السعودية العربية المملكةب الرياض، في 9/11/2015
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 مـستوى  على الجامعة مجلس قرارات وآخرها الشأن هذا في السابقة المجلس قرارات وعلى �
 ،الوزاري المستوى على المجلس وقرارات 2015 الشيخ شرم في )26(ع .د القمة

 فـي  المنـدوبين  مستوى لىع الجامعة مجلس الصادر عن    7985رقم   قرارال وعلى �
  ،13/10/2015 بتاريخ المستأنفة العادية غير دورته

 المندوبين مستوى على الجامعة لمجلس التشاوري االجتماع عن الصادر البيان وعلى �
 ،26/10/2015 بتاريخ الدائمين

وإذ يعيد التأكيد على خطورة استمرار هذه الجرائم والسياسات والممارسات اإلسـرائيلية             -
 ،لى أمن واستقرار المنطقة برمتهاانة وخطورة تبعاتها عالمد

†{{{{ÏŁè<…< <

 هذا الشأن وآخرهـا قـرارات مجلـس       في التأكيد على جميع قرارات المجلس السابقة        إعادة -1
بـشرم الـشيخ     2015آذار  /  مارس في) 26(في دورتها العادية    الجامعة على مستوى القمة     

مجلس الجامعة   الصادر عن    7985رقم  قرار  الوزاري، وال وقرارات المجلس على المستوى     
  .13/10/2015دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ في على مستوى المندوبين الدائمين 

وإرهاب  ،) القائمة باالحتالل  قوةال( المنظم الذي تمارسه إسرائيل      إدانة اإلرهاب الرسمي   -2
جرائم فظيعة ترقى    من انتهاكات جسيمة و    ومستوطنوهاوما يرتكبه جيشها    المستوطنين  

إلى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويـد وتطهيـر    
 .عرقي مستمر

دفاعه المستمر التعبير عن الدعم التام للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في صموده و -3
  . اإلسرائيلية الخطيرةالممارساتاالنتهاكات وتصديه لهذه وعن أرضه ومقدساته 

لية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة        ؤوتحميل الحكومة اإلسرائيلية المس    -4
مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطـاء،              
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لياته بصورة عاجلـة    ؤووضرورة قيام المجتمع الدولي ممثالً بمجلس األمن بتحمل مس        
هاكات والجرائم وفق قواعد القانون الدولي اإلنساني وأحكـام اتفاقيـات           لوقف هذه االنت  

  .جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة
 غيـر   اإلسرائيلية  الرفض القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط      ىالتأكيد عل  إعادة -5

 تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتهـا           التيالشرعية  
 تطبيق قـرارات    إلى الدولي، ودعوة المجتمع    الفلسطينيلسكانية، وعزلها عن محيطها     ا

 القـوة  (إسرائيل إللزام فورية وحازمة    إجراءات هذا الشأن واتخاذ     فيالشرعية الدولية   
 تمس بأمن واستقرار المنطقة     التي كافة   اإلجراءات هذه   وإلغاءبوقف  ) القائمة باالحتالل 

  .وتقوض عملية السالم
 األرض الفلـسطينية المحتلـة      في التأكيد على عدم شرعية وقانونية المستوطنات        عادةإ -6

 وقرارات الشرعية الدولية وأحكـام اتفاقيـة جنيـف          الدولي تمثل انتهاكاً للقانون     والتي
 العاجلة الكفيلة   اإلجراءات خاصةً مجلس األمن اتخاذ      الدوليالرابعة، ومطالبة المجتمع    

  .بوقف االستيطان
 بمواصـلة   2015 شكلتها قمة شرم الشيخ      التيالعربية المصغرة    اللجنة الوزارية    تكليف -7

 قرار من   صدارستالجهودها واتصاالتها مع الهيئات الدولية المعنية لحشد التأييد الدولي          
مجلس األمن يؤكد على أسس ومرجعيات تحقيق السالم التي نـصت عليهـا قـرارات            

 إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضي     )2002 (ربيةالشرعية الدولية ومبادرة السالم الع    
 زمني محدد يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المـستقلة          إطاردولة فلسطين، وذلك وفق     

  .1967حزيران  /وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو
إجراء االتصاالت والمشاورات الالزمة مـع      المصغرة ب تكليف اللجنة الوزارية العربية      -8

في المحتلة  خاص في دولة فلسطين      العام لألمم المتحدة إلعداد نظام حماية دولي         ألمينا
 في هذا الخصوص     حول السوابق  لدراسة التي أعدتها األمانة العامة لألمم المتحدة      إطار ا 

 اتفاقية جنيف الرابعـة والقـانون الـدولي         وأحكامولقرارات مجلس األمن ذات الصلة      
  .ي لحقوق اإلنساناإلنساني والقانون الدول

إنفـاذ قراراتـه ذات   بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدوليـة و      مطالبة مجلس األمن     -9
 القاضية بانطبـاق    1987لعام  ) 605( والقرار 1994لعام  ) 904(الصلة السيما القرار    

اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية وضـرورة تـوفير الحمايـة الدوليـة              
)  القائمة بـاالحتالل القوة (إسرائيلينية بما فيها القدس لوقف انتهاكات     باألراضي الفلسط 

  .خالالً وتهديداً للسلم واألمن الدوليين، وذلك بصورة فوريةإالجسيمة والتي تشكل 



-37- 

مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد األطراف لطرح موضوع توفير         -10
لجمعيـة  في دورة استثنائية طارئـة ل     لمحتلة  نظام حماية دولي ألراضي دولة فلسطين ا      

 .االتحاد من أجل السالم طبقاً لقرار ةالعامة لألمم المتحد
) االبارتيد(العمل من اجل انعقاد لجنة تصفية االستعمار ولجنة مكافحة التمييز العنصري  -11

 إزاء االحـتالل اإلسـرائيلي وسياسـات        ا العامة لممارسة دورها ومسؤولياته    ةبالجمعي
 ).القوة القائمة باالحتالل(رسات الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل ومما

لياتها في وقف   ؤولتحمل مس األربع  اتفاقيات جنيف   في   السامية المتعاقدة    األطرافدعوة   -12
االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنـسان لعقـد            

، ودعوة مجلـس حقـوق اإلنـسان         الحماية الدولي  مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام     
  .لممارسة اختصاصه في هذا السياق

استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلـى إعـادة              -13
القائمة القوة  (النظر في كل العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية الفلسطينية مع إسرائيل           

ضمن إجبارها على احترام االتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الـدولي          ، بما ي  )باالحتالل
، تلك القرارات التي أكد عليها فخامة الرئيس محمـود عبـاس            وقرارات الشرعية الدولية  

  . للجمعية العامة لألمم المتحدة70رئيس دولة فلسطين، في خطابه األخير أمام الدورة 
 توحيد صفوفه من خالل تشكيل حكومـة وحـدة          دعوة الشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى      -14

وطنية وإجراء االنتخابات العامة وذلك لمواجهة الخطر الكبيـر المحـدق بـه جـراء               
المخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى ضرب وحدته، ويعبر المجلس عن دعمـه للقيـادة             
الفلسطينية في موقفها المطالب بحل سياسي عادل على أساس تحقيـق اسـتقالل دولـة     

 .لسطين ذات السيادة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقيةف
تشكيل فريق من خبراء القانون برئاسة السيد األمين العام لجامعة الدول العربية لدراسة              -15

 والتوصيات الالزمة لـدعم الجهـود والتحركـات العربيـة           تالبدائل وتقديم االقتراحا  
 .والفلسطينية بهذا الشأن

 العام الدولي عبر وسائل اإلعالم المختلفة لـشرح الموقـف العربـي    التوجه إلى الرأي   -16
 .الداعي إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

 العام متابعة هذه الجهود وتقديم التقرير واإلحاطة الالزمة للمجلس في           األمينالطلب من    -17
  .ضوء التطورات والمستجدات بهذا الشأن

 .نعقاد دائم لمتابعة التطوراتإبقاء المجلس في حالة ا -18
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  

 

  متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية

  والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 بتاريخ  )143(ع  . د 7855وعلى قراراته السابقة في هذا الشأن وآخرها القرارين رقم           �
، والبيانات الصادرة عن لجنة     13/9/2015 بتاريخ   )144(ع  . د 7921 و 9/3/2015

ية على المستوى الوزاري وآخرهـا البيـان الـصادر بتـاريخ            مبادرة السالم العرب  
10/1/2016،  

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وبعد استماعه إلى مداخالت األمين العام ووزراء الخارجية، -

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة              -1
  .شرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطينالعربية للقدس ال

التأكيد على أن السالم العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء               -2
االحتالل اإلسرائيلي لكامل األراضي الفلسطينية والعربية المحتلـة، وتمكـين الـشعب            

مصير وإقامة  الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير ال           
دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطالق سراح جميـع األسـرى مـن سـجون               
االحتالل، وحل قضية الالجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القـانون الـدولي، وقـرارات           

  .الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة
 دولة فلسطين على كافة األرض الفلسطينية التي احتلت عـام           التأكيد مجدداً على سيادة    -3

، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول            1967
  .الجوار
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تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل، الذي يتصدى بعزيمة وإصـرار             -4
ئيلية اليوميـة علـى أرضـه ومقدسـاته     لكافة أشكال االعتداءات واالنتهاكات اإلسـرا   

  .وممتلكاته
 من التمادي فـي اسـتفزاز مـشاعر العـرب           )القوة القائمة باالحتالل  (تحذير إسرائيل    -5

والمسلمين حول العالم، من خالل التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونيـة            
نياً، ويعتبر المجلس   التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد األقصى المبارك زمانياً ومكا         

 ويحذر مـن أن هـذه       ،أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه األعمال الغية وباطلة          
القوة القائمة  ( المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل          

  .المسؤولية الكاملة عنه )باالحتالل
اإلسـرائيلي بحـق أبنـاء الـشعب        إدانة كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة االحـتالل          -6

الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس األمن المسؤول عن السلم واألمـن            
 المسؤولية المباشرة عن جـرائم      )القوة القائمة باالحتالل  (الدوليين، إلى تحميل إسرائيل     

ته، وإرهاب حكومة االحتالل والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني األعزل وممتلكا         
والمطالبة بتطبيق القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان على األرض           

  .الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية
 الفرنـسي  الجهدالترحيب بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسالم، ودعم هذا          -7

والتأكيد على التحضير الجيد لمثـل      . الم واألمن في المنطقة   الذي يساهم في تعزيز الس    
هذا المؤتمر، وقيامه على أسس مرجعيات عملية السالم والقانون الدولي ومبادرة السالم            
العربية وقرارات الشرعية الدولية، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء            

  .، وفق إطار زمني محدد1967عام االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة 
، 615رقـم   قـرار    )26(الدعوة إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها القمة العربية           -8

بشأن إجراء ما يلزم من اتصاالت ومشاورات لحشد الدعم الدولي إلعادة طرح وتبنـي              
مشروع قرار في مجلس األمن يؤكد االلتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة الـسالم             

حل الدولتين، ويضع جدوالً زمنياً إلنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي لدولـة            مبدأ  العربية و 
فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار            
التشاور بهذا الشأن مع الدول األعضاء في مجلـس األمـن والمجموعـات اإلقليميـة               

  .والدولية
ببذل الجهـود الالزمـة      االحتالل   إنهاءالمصغرة بشأن   العربية  الوزارية  تكليف اللجنة    -9

طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس األمـن يـدين االسـتيطان االسـتعماري               ل
  .اإلسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة
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اإلشادة بالكلمة الهامة التي ألقاها فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية أمـام مجلـس               -10
، والتي أكد فيها دعم بالده الحـازم إلقامـة   21/1/2016الدول العربية، بتاريخ    جامعة  

 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكد فيها 1967دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود   
على عدم تهميش القضية الفلسطينية، وعلى رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني            

  .لتهدئة ووقف الصراع في المنطقةوتمكينه من ممارسة حقوقه كأساس 
اإلشادة بالمواقف الدولية واألوروبية التـي تنتقـد بوضـوح االحـتالل اإلسـرائيلي               -11

والممارسات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأثرها السلبي على السالم واألمن في           
عام المنطقة، ومن بين هذه المواقف تصريحات وزيرة خارجية مملكة السويد، واألمين ال           

  .لألمم المتحدة
دعوة األطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مـسؤولياتها وكفالـة              -12

احترام وإنفاذ االتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية، مـن               
خالل وقف االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الـدولي لحقـوق            

إلنسان، وعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي، استكماالً لمـؤتمر             ا
الدول األطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتـاريخ              

17/12/2014.  
مطالبة مجلس األمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ           -13

 1987 لعـام    )605( والقـرار  1994 لعـام    )904(ذات الصلة السيما القرار     قراراته  
اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية بتطبيق القاضية 

  .الدولية باألراضي الفلسطينية بما فيها القدس
توفير مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد األطراف لطرح موضوع         -14

نظام حماية دولي ألراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئـة للجمعيـة              
  .العامة لألمم المتحدة طبقاً لقرار االتحاد من أجل السالم

دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي للتنسيق والتشاور مع األطراف الدولية            -15
والعمـل مـع    . ماية الدولية للشعب الفلـسطيني    لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الح     

المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتـوفير الحمايـة الدوليـة للـشعب               
الفلسطيني إزاء اإلجراءات واالنتهاكات غير القانونية لالحتالل اإلسـرائيلي وإرهـاب           

  .جيش االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين
معة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع األمين العـام         استمرار تكليف األمين العام لجا     -16

لمنظمة التعاون اإلسالمي التخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفـل رصـد وتوثيـق               
االنتهاكات واالعتداءات والجرائم اإلسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلـسطيني تمهيـداً           
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ستمرار في عقد اجتماعات للخبراء     التخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة، والدعوة إلى اال      
  .العرب في القانون الدولي لوضع آليات مناسبة لتنفيذ ذلك

التأكيد على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدوليـة،             -17
  .بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين

التحقيق في الملفـات  حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال مراحل      -18
  .المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين

 )القوة القائمة باالحتالل(التأكيد مجدداً على الرفض المطلق والقاطع لالعتراف بإسرائيل    -19
كدولة يهودية، وإدانة كافة اإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية التي تسعى إلى تغييـر             

ة لألرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية،         التركيبة الديمغرافية والجغرافي  
والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلـسطيني            

  .والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السالم، وروح مبادرة السالم العربية
ئة لألرض الفلسطينية،   رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجز           -20

والتأكيد على مواجهة المخططات اإلسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي             
  .أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات

استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة            -21
القـوة  (السياسية واالقتصادية واألمنية الفلسطينية مع إسـرائيل        النظر في كل العالقات     

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

التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عبـاس،             -22
مين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على االلتـزام بوحـدة             وتث

التمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيـد            
على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي 

 تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ علـى الحقـوق الوطنيـة           والوحيد للشعب الفلسطيني،  
  .الفلسطينية

حث كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة علـى              -23
مواجهة التحديات وممارسة مهامها على األرض، وعلى الذهاب إلى انتخابـات عامـة             

  .وفق االتفاقات المعقودة بين الفصائل
، )E1( االستمرار في المشروع االستيطاني غيـر القـانوني المـسمى            التحذير من أن   -24

واكتمال بنيته التحتية، والنوايا والمخططات اإلسرائيلية للبناء فيه تدريجياً، ما هـي إال             
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استكمال للسياسة الممنهجة لتهويد مدينة القدس الشرقية، وعزلها عن محيطها، وتقـسيم            
  .حل الدولتينمبدأ  األمر الذي يقضي تماماً على الضفة الغربية إلى جزئين منفصلين،

 بكافـة   )األونروا(التأكيد على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين           -25
ودعـوة الـدول    . مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خـدماتها         

واالستجابة للنـداء الـذي    ودعم موازنتها،    األونروااألعضاء والجهات المانحة لمساندة     
  . مليون دوالر817 لجمع مبلغ األونروا أطلقته

 في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم فـي وجـه          1948دعم صمود فلسطينيي الداخل عام       -26
السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة، التي تقودها الحكومة اإلسرائيلية         

 من كل عـام، يومـاً عالميـاً         نون ثاني كا/ يناير 30ضدهم، والدعوة إلى اعتماد يوم      
  .1948للتضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عام 

الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المـشترك علـى مـستوى الحكومـات               -27
والبرلمانات واالتحادات لتوسيع االعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم           

يه الشكر لكل الدول والبرلمانات التي اعترفت بدولـة         وتوج. تعترف بها بعد للقيام بذلك    
  .فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

 اإلسـرائيلي  -التأكيد على أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشان حل الصراع العربي            -28
يجب أن يقوم على االلتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد إلنهـاء االحـتالل              

  .بما فيها القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلكاإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين 
التأكيد على اإلدانة والتصدي ألي سياسات أو مواقف صادرة عن دول أو مؤسسات أو               -29

حل الـدولتين وتـدعم االحـتالل       مبدأ  شركات، تتعارض مع القانون الدولي وتقوض       
 المعادية لحقـوق    اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين، ومطالبتها بإعادة النظر في مواقفها        

الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هـذه الـسياسات              
  .والمواقف

استمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات اإلقليمية            -30
المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في مجلس حقوق اإلنسان، ومتابعـة تنفيـذ             

  . الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلةالتوصيات
  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة -31

متابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل مسؤولياته في حفظ األمن والسلم الدوليين،             �
  .وإنهاء االحتالل، ولوقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير الشرعية

 مجلس األمن يدين مخططات إسرائيل االستعمارية       متابعة استصدار قرار ملزم من     �
  .التوسعية، وإرهاب المستوطنين، ويقضي بوقف جميع أشكال النشاط االستيطاني
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حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة            �
الفلـسطينية  التحركات األخرى التي تسعى إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي          

  .المحتلة وكافة األراضي العربية المحتلة
  .متابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في األمم المتحدة �
مطالبة األمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأمالك الالجئـين فـي ارض فلـسطين               �

التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجالت األراضي لضمان حل عادل            
  .)3-د (194نة الالجئين وفقاً للقرار لمح

مطالبة األمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق آلية            �
مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأمالك الالجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 

 .، باعتبارها الغيه وباطلة وغير قانونية1948
  

  )11/3/2016 - 2 ج -) 145(ع .د - 7992رقم : ق(
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  التحركات الدبلوماسية القادمة بشأن القضية الفلسطينية
  

  
  على المستوى الوزاري المنعقـد فـي دورتـه غيـر العاديـة بتـاريخ              جامعة  الإن مجلس   
، في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسـة مملكـة            2016أيار  /  مايو 28

فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة قدمه الذي بعد استماعه للعرض البحرين، و
 فلسطين، حول آخر األوضاع والمستجدات في القضية الفلسطينية،

 وبعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة، -

جلـس الجامعـة علـى       قرارات م  هاقراراته السابقة في هذا الشأن، وآخر     وإذ يؤكد على     -
ــوزاري  ــستوى ال ــام الم ــاريخ ) 145(ع .د 7995 و7994 و7993 و7992 أرق بت

علـى المـستوى الـوزاري       في دورة غيـر عاديـة        7986وقراره رقم    ،11/3/2016
) 141(ع  . د 181المجلس في هذا الشأن خاصةً البيان رقم        وعلى بيانات   ،  )9/11/2015(

  ،9/3/2014بتاريخ 
ستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وآخرها قرارات قمة شرم الشيخ             او -

 ،29/3/2015 بتاريخ 618 و617 و616 و615 و614 أرقام 2015
وتأكيد التـضامن معـه     تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني المناضل،       وإذ يؤكد على أهمية      -

بعزيمة وإصرار لكافة أشكال المخططـات واالعتـداءات        في تصديه   والوقوف إلى جانبه    
  ،ممتلكاتهمية على أرضه ومقدساته وواالنتهاكات اإلسرائيلية اليو

†{{{{ÏŁè<…< <

إنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي لكامـل       خيار تحقيق السالم العادل والشامل ب     التأكيد على    -1
، وتمكين الشعب الفلسطيني مـن      1967عام  منذ   األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة   

ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين             
، وإطـالق سـراح جميـع األسـرى          وعاصمتها القدس الشرقية   تقلة كاملة السيادة  المس

من سجون االحتالل، وحل قضية الالجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القـانون     والمعتقلين  
  . العربيةةالدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية، وقرارات القم

 باالحتالل، المسؤولية الكاملة عن تقويض عملية الـسالم         تحميل إسرائيل، القوة القائمة    -2
وإفشال المفاوضات بسبب استمرارها باالستيطان وبممارساتها غير القانونية ورفـضها          
االلتزام بمرجعيات عملية السالم، والتأكيد على وجوب التزام أي عمليـة مفاوضـات             
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ات الصلة ومبـادرة الـسالم      مستقبلية بالمرجعيات المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية ذ      
وضمن وتحقيق حل الدولتين  ، ومبدأ األرض مقابل السالم 2002العربية كما قُدمت عام     

إطار زمني محدد متفق عليه إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي والتأكيد على أن قضايا الحـل              
رى النهائي للصراع العربي اإلسرائيلي هي الحدود والالجئين والقدس واالستيطان واألس

 .واألمن والمياه
لتوسيع المشاركة الدولية لحـل     المبادرة الفرنسية، وكافة الجهود العربية والدولية،       دعم   -3

، 3/6/2016باريس يـوم    في  الوزاري الدولي    جتماعاال بعقد   اًبدءالقضية الفلسطينية،   
واإلسراع بعقد المؤتمر الدولي للسالم، وخلق آلية متعددة األطراف بهدف العمل علـى             

نهاء االحتالل اإلسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملـة الـسيادة، بعاصـمتها             إ
، وذلك وفق المرجعيـات     1967حزيران  / يونيوالقدس الشرقية، على حدود الرابع من       

الدولية والقانونية، بما فيها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السالم العربية         
دول زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يتفق عليه، ضمن إطار آلية          ، ووضع ج  )2002(لعام  

  .متابعة دولية جديدة
رفض والالتأكيد على عدم قبول الحلول االنتقالية، ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة،             -4

العتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض تكريس نظام الفـصل العنـصري           المطلق ل 
  . حالياًالقائم) األبارتايد(اإلسرائيلي 

إعادة التأكيد على الرفض القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط اإلسرائيلية غيـر             -5
القانونية التي تستهدف ضم مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتـشويه هويتهـا العربيـة              

  .وتركيبتها السكانية، والمساس بمقدساتها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني
االحتالل، بقـرارات الـشرعية     القائمة ب قوة  الزام إسرائيل،   دعوة المجتمع الدولي إلى إل     -6

الجـائر   القوانين الدولية، ورفع حـصارها       انتهاكالدولية، وميثاق األمم المتحدة، وعدم      
 بموجب االتفاقيات الدولية والثنائيـة،      التزاماتهاعن قطاع غزة، وتنفيذ     وغير الشرعي   

رارات المجلس المركـزي لمنظمـة      وفي هذا اإلطار، فإن مجلس الجامعة يجدد دعم ق        
 واالقتـصادية التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل العالقات الـسياسية            

  .واألمنية الفلسطينية مع إسرائيل
االستيطانية اإلسـرائيلية   التنظيمات  وضع  تجريم االستيطان و  دعوة المجتمع الدولي إلى      -7

 .أعضائها أمام المحاكم الدوليةعلى قوائم المنظمات اإلرهابية، ومالحقة 
مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية، المعنية بإنهاء االحتالل، بإجراء المـشاورات            -8

والتحرك في الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومجلس األمن، الستصدار قـرار بوقـف             
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 االستيطان اإلسرائيلي وإرهاب المستوطنين في أرض دولة فلسطين المحتلـة، وإعـادة           
  .التأكيد على بطالن وعدم قانونية وعدم شرعية االستيطان

مجلـس  مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية بإجراء االتصاالت والمشاورات مـع            -9
األمين العام لألمم المتحدة، إلعداد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني وأرضه           األمن و 

 .وممتلكاته ومقدساته
 

   )28/5/2016 -ع .غ.د - 8043رقم : ق(
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القضية الفلسطينية والـصراع العربـي      

  :اإلسرائيلي ومستجداته

متابعة التطورات الـسياسية للقـضية      

ــسطينية   الفلـــــــــــــ
والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيـل     

  مبادرة السالم العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
  ،عام عن العمل العربي المشتركوعلى تقرير األمين ال �
وعلى قرارات مجلـس الجامعـة علـى المـستوى           �

 رقـم  الوزاري السابقة في هذا الشأن وآخرها القرار    
، والقـرار   11/3/2016بتاريخ  ) 145(ع  . د 7992
 ،28/5/2016ع بتاريخ .غ. د8043رقم 

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة         �
االلتزامات على المستوى الوزاري بتاريخ     تنفيذ القرارات و  

  ، الذي عقد بنواكشوط23/7/2016
واستناداً إلى كافة قرارات مجلس الجامعة على مستوى         -

) 26(ع .د 614 القمة وآخرها قرار قمة شرم الشيخ رقم 
  ،29/3/2015 بتاريخ

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلـسطين بالنـسبة          -1
معاء، وعلى الهوية العربيـة للقـدس       لألمة العربية ج  

  .الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين
التأكيد على أن الـسالم العـادل والـشامل هـو خيـار              -2

استراتيجي، وأن شرط تحقيقـه هـو إنهـاء االحـتالل            
اإلسرائيلي لكامل األراضي الفلسطينية والعربية المحتلـة،       

قابلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير ال       
للتصرف، بما فيها حق تقريـر المـصير وإقامـة دولـة            
فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطالق سـراح جميـع         
األسرى من سجون االحـتالل، وحـل قـضية الالجئـين           
الفلسطينيين، استناداً إلـى القـانون الـدولي، وقـرارات      
الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية، وقرارات القمم       

  .لمتعاقبةالعربية ا
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التأكيد مجدداً على سيادة دولة فلسطين علـى كافـة           -3
، بما فيهـا    1967األرض الفلسطينية التي احتلت عام      

القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها اإلقليميـة،   
  .وحدودها مع دول الجوار

تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل،        -4
شكال االعتداءات  الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أ     

واالنتهاكات اإلسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته      
  .وممتلكاته

من التمادي في   ) القوة القائمة باالحتالل  (تحذير إسرائيل    -5
استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العـالم، مـن         
خالل التصعيد الخطيـر لـسياساتها وخطواتهـا غيـر          

المسجد األقصى  القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم       
المبارك زمانياً ومكانياً، ويعتبر المجلس أن أي قـوانين        
ترمي إلى إقرار مثل هذه األعمال الغية وباطلة؛ ويحذر         
من أن هذه المخططات من شأنها أن تـشعل صـراعاً           
دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملـة        

  .عنه
الحـتالل  إدانة كافة الجرائم التي ترتكبهـا حكومـة ا         -6

اإلسرائيلي بحق أبناء الـشعب الفلـسطيني، ودعـوة       
المجتمع الدولي، وخاصة مجلس األمن المسؤول عن       

القـوة  (السلم واألمن الدوليين، إلى تحميل إسـرائيل        
المسؤولية المباشرة عـن جـرائم      ) القائمة باالحتالل 

وإرهاب حكومة االحتالل والمـستوطنين ضـد أبنـاء        
 وممتلكاتـه، والمطالبـة     الشعب الفلسطيني األعـزل   

بتطبيق القانون الدولي اإلنساني والقـانون الـدولي        
لحقوق اإلنسان علـى األرض الفلـسطينية، وإحالـة         

  .مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية
الترحيب بالجهود الدولية والعربية الهادفة إلـى إنهـاء          -7

، التي تم   االحتالل اإلسرائيلي، وخاصة المبادرة الفرنسية    
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في إطارها عقد اجتماع وزاري دولي في بـاريس، يـوم      
، صدر عنه بيان مشترك أكد على إنهاء كامل         3/6/2016
، وحـل جميـع     1967الحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام      ا

قضايا الوضع الدائم على أساس قرارات مجلس األمـن،         
، وأهميـة   )1973 (338و) 1967 (242وخاصة قراري   

والتأكيـد علـى متابعـة      . لسالم العربيـة  تنفيذ مبادرة ا  
المبادرة الفرنسية من خالل عقد مؤتمر دولي للسالم قبل         

، وخروج هذا المؤتمر بآليـة دوليـة        2016نهاية العام   
متعددة األطراف تعمـل علـى إنهـاء كامـل االحـتالل            
اإلسرائيلي لدولة فلسطين واألراضي العربية المحتلة منذ       

. محددة لالتفـاق والتنفيـذ    ، وفق أطر زمنية     1967عام  
وفي هذا السياق التنويه بترحيـب االتحـاد األوروبـي          

، وكـذلك دعـم الجهـود       بالمبادرة الفرنسية ودعمه لها   
  .المصرية األخيرة لدفع عملية السالم

دعوة أعضاء اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط،         -8
 إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم        

ينحاز في كثير مـن مـضامينه إلـى         والذي  ،  1/7/2016
الرواية والمواقف اإلسـرائيلية، ويـساوي بـين سـلطة          

ودعوة . االحتالل والشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل     
اللجنة الرباعية إلى االلتزام بمرجعيـات عمليـة الـسالم          
وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل علـى     

حل الصراع بدالً من إدارته، ودعم عقد مـؤتمر         أساسها ل 
دولي للسالم وفق المبادرة الفرنسية، بهدف إنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي ضمن إطار زمني محدد وآلية دوليـة متعـددة    

  .األطراف لمواكبة إنجاز ذلك
دعوة المجموعة العربية في األمم المتحدة، وجمهورية  -9

فـي مجلـس   مصر العربية الشقيقة، العضو العربـي       
التحرك والعمل مع المجموعـات     مواصلة  األمن، إلى   

الدولية واإلقليمية والدول األعضاء في مجلس األمن،       



-50- 

من أجل عدم تأييد مجلـس األمـن لتقريـر اللجنـة            
 .الرباعية األخير

قمـة  الدعوة إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتهـا          -10
  بتـاريخ  615رقم  بموجب القرار   ) 26(ع  .شرم الشيخ د  

، بشأن إجراء مـا يلـزم مـن اتـصاالت           29/3/2015
ومشاورات لحشد الدعم الدولي إلعـادة طـرح وتبنـي          
مشروع قرار في مجلس األمن يؤكـد االلتـزام بأسـس           
ومبادئ ومرجعيات مبادرة السالم العربية وحل الدولتين،       
ويضع جدوالً زمنياً إلنهاء االحتالل اإلسـرائيلي لدولـة         

 النهائية، مع آلية رقابة دولية      فلسطين، وإنجاز التسوية  
تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع        
الدول األعضاء في مجلس األمن والمجموعات اإلقليميـة        

  .والدولية
 إنهـاء المصغرة بشأن   العربية  تكليف اللجنة الوزارية     -11

بالعمل على اإلسرائيلي ألراضي دولة فلسطين االحتالل 
 قرار جديد في مجلس األمن يدين       طرح وتبني مشروع  

االستيطان االستعماري اإلسرائيلي فـي أرض دولـة        
  .فلسطين المحتلة

دعوة األطراف السامية المتعاقدة فـي اتفاقيـة جنيـف           -12
الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ االتفاقية       
في أرض دولة فلسطين المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس            

ف االنتهاكات اإلسرائيلية للقـانون     الشرقية، من خالل وق   
الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وعقد       
مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظـام الحمايـة الـدولي،           
استكماالً لمؤتمر الدول األطراف المتعاقدة الـسامية فـي         
اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقـد فـي جنيـف بتـاريخ            

17/12/2014.  
 بإصدار قرار بشأن تـوفير الحمايـة        مطالبة مجلس األمن   -13

الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفـاذ قراراتـه ذات الـصلة          
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لعـام  ) 605( والقـرار  1994لعـام   ) 904(السيما القرار   
 القاضية بانطباق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى           1987

األراضي الفلسطينية وضرورة تـوفير الحمايـة الدوليـة         
  .دسباألراضي الفلسطينية بما فيها الق

مواصلة التحرك العربـي علـى المـستوى الثنـائي           -14
والمتعدد األطراف لطرح موضوع توفير نظام حمايـة        
دولي ألراضي دولـة فلـسطين المحتلـة فـي دورة           
استثنائية طارئة للجمعية العامة لألمم المتحدة طبقـاً        

  .لقرار االتحاد من أجل السالم
دعوة الجامعة العربية ومنظمـة التعـاون اإلسـالمي          -15

لتنسيق والتشاور مع األطراف الدولية لـدعم طلـب         ل
القيادة الفلسطينية بتوفير الحمايـة الدوليـة للـشعب         

والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار      . الفلسطيني
قرار دولي يقضي بتوفير الحمايـة الدوليـة للـشعب          
الفلسطيني إزاء اإلجراءات واالنتهاكات غير القانونية      

إرهاب جيش االحتالل اإلسرائيلي لالحتالل اإلسرائيلي و
  .والمستوطنين

) القوة القائمة باالحتالل(استنكار ترشيح وانتخاب إسرائيل     -16
للجمعية العامة لألمـم    ) السادسة(لرئاسة اللجنة القانونية    

) القوة القائمة باالحتالل  (المتحدة، على اعتبار أن إسرائيل      
لـك  غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب خاصة وأنها تمت        

سجالً أسوداً مليئاً بانتهاكات القانون الـدولي والقـانون         
الدولي اإلنساني، وقرارات األمم المتحدة، وارتكاب جرائم       
يومية بحـق الـشعب الفلـسطيني وأرضـه وممتلكاتـه           

  .ومقدساته
استمرار تكليف األمين العام لجامعة الـدول العربيـة          -17

ـ        اون بالتشاور والتنسيق مع األمين العام لمنظمة التع
اإلسالمي التخاذ ما يراه من إجراءات مناسـبة تكفـل       
رصد وتوثيـق االنتهاكـات واالعتـداءات والجـرائم         
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اإلسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلـسطيني تمهيـداً        
التخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة، والـدعوة إلـى        
االستمرار في عقد اجتماعات للخبـراء العـرب فـي          

  .يات مناسبة لتنفيذ ذلكالقانون الدولي لوضع آل
التأكيد على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات         -18

والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل       
، ودعم طلب دولة فلـسطين االنـضمام      لدولة فلسطين 

  ).اإلنتربول(إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
ـ         -19 ى حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدوليـة عل

استكمال مراحل التحقيق في الملفات المرفوعـة إلـى     
  .المحكمة من طرف دولة فلسطين

التأكيد مجدداً على الرفض المطلق والقاطع لالعتراف        -20
كدولـة يهوديـة،    ) القوة القائمة باالحتالل  (بإسرائيل  

وإدانة كافة اإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية التي       
غرافيـة والجغرافيـة    تسعى إلى تغيير التركيبـة الديم     

لألرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،       
والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبـه        
الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتبـاره       
يتناقض مع كافة مرجعيات الـسالم، وروح مبـادرة         

  .السالم العربية
مؤقتة، أو رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود  -21

أي تجزئة لألرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهـة        
المخططات اإلسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة        
عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي         

  .طرف مع هذه المخططات
استمرار دعم قـرارات المجلـس المركـزي لمنظمـة           -22

 فـي كـل     التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر     
العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية الفلسطينية مع      

، بما يضمن إجبارهـا     )القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  
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على احترام االتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي       
  .وقرارات الشرعية الدولية

التأكيد على احترام الـشرعية الوطنيـة الفلـسطينية          -23
 محمود عباس، وتثمين جهوده     برئاسة فخامة الرئيس  

في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على       
االلتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على        
مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن       
الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحريـر        

للــشعب الفلــسطينية، الممثــل الــشرعي والوحيــد 
الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقيـة للحفـاظ علـى         

  .الحقوق الوطنية الفلسطينية
حث كافة الفصائل الفلسطينية على تـشكيل حكومـة          -24

وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات       
وممارسة مهامها على األرض، وعلى الـذهاب إلـى         

  .لانتخابات عامة وفق االتفاقات المعقودة بين الفصائ
إدانة سياسة الحكومة اإلسرائيلية الهادفة إلى تطبيـق         -25

القانون اإلسرائيلي على المـستوطنات المقامـة علـى         
أراضي المواطنين الفلسطينيين فـي دولـة فلـسطين         
المحتلة، مما يعني ضمها وسعيها إلى التوسع في ضـم          

من أراضي الضفة   % 60التي تشكل نحو    ) ج(المناطق  
ـ    ذير مـن أن االسـتمرار فـي        الغربية المحتلة، والتح

، )E1(المشروع االستيطاني غير القـانوني المـسمى        
واكتمال بنيته التحتية، والنوايا والمخططات اإلسرائيلية      
للبناء فيه تدريجياً، مـا هـي إال اسـتكمال للـسياسة            
الممنهجة لتهويد مدينة القدس الشرقية، وعزلها عـن        

 منفـصلين،  محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى جزئين    
  .األمر الذي يقضي تماماً على حل الدولتين

التأكيد على استمرار قيـام وكالـة غـوث وتـشغيل            -26
بكافـة مـسؤولياتها    ) ألونرواا(الالجئين الفلسطينيين   
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تجاه الالجئـين الفلـسطينيين دون أي تقلـيص فـي           
ودعوة الدول األعضاء والجهـات المانحـة       . خدماتها

  .هالمساندة األونروا ودعم موازنت
 فـي أرضـهم     1948دعم صمود فلسطينيي الداخل عـام        -27

ودفاعهم عن حقوقهم في وجه الـسياسات والتـشريعات         
التحريضية والعنصرية المدانة، التي تقودهـا الحكومـة        

/  ينـاير 30اإلسرائيلية ضدهم، والدعوة إلى اعتماد يـوم      
 من كل عام، يوماً عالمياً للتضامن مـع أهـل           كانون ثاني 

  .1948يني عام الداخل الفلسط
الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المشترك  -28

على مستوى الحكومـات والبرلمانـات واالتحـادات        
لتوسيع االعتراف الدولي بدولـة فلـسطين، ودعـوة         

وتوجيـه  . الدول التي لم تعترف بها بعد للقيام بـذلك        
الشكر لكل الدول والبرلمانات التي اعترفـت بدولـة          

  .ها القدس الشرقيةفلسطين وعاصمت
التأكيد على أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بـشأن          -29

 اإلسرائيلي يجب أن يقوم على      -حل الصراع العربي    
االلتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد إلنهاء       
االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين بمـا فيهـا         

  .القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك
اإلدانة والتصدي ألي سياسات أو مواقف      التأكيد على    -30

صادرة عن دول أو مؤسسات أو شركات، تتعارض مع  
القانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتدعم االحـتالل     
اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين، ومطالبتهـا بإعـادة    
النظر في مواقفها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني،       

على مثل هذه   والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد       
  .السياسات والمواقف

استمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك        -31
مع الدول والمجموعات اإلقليمية المختلفة للتـصويت       
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لصالح قرارات فلسطين في مجلس حقوق اإلنـسان،        
ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فـي تقريـر لجنـة          

  .التحقيق المستقلة
يـة بممارسـة الـشعب      اإلشادة بجهود اللجنـة المعن     -32

الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف العتبار عـام        
العام العالمي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة       "2017

، ودعـوة الـدول     "فلسطين بما فيها القدس الـشرقية     
األعضاء واألمانة العامة إلى العمل على تبني األمـم          

 .المتحدة لهذه المبادرة
  : العربية في األمم المتحدةاستمرار تكليف المجموعة -33

متابعة الجهود داخـل مجلـس األمـن لتحمـل            �
مسؤولياته في حفظ األمـن والـسلم الـدوليين،         
وإنهاء االحـتالل، ولوقـف كافـة الممارسـات         

  .اإلسرائيلية غير الشرعية
متابعة استصدار قرار ملزم من مجلس األمن يدين   �

مخططات إسرائيل االستعمارية التوسعية، وإرهاب     
مستوطنين، ويقضي بوقف جميع أشكال النشاط      ال

  .االستيطاني
حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقـة بالقـضية      �

الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركـات       
األخرى التي تسعى إلنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي        
لألراضي الفلسطينية المحتلة وكافـة األراضـي       

  .العربية المحتلة
لب دولة فلسطين العضوية الكاملة     متابعة قبول ط   �

  .في األمم المتحدة
مطالبة األمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأمـالك         �

الالجئين في ارض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها       
وتحديثها، بما في ذلك سجالت األراضـي لـضمان         

 .)3-د (194حل عادل لمحنة الالجئين وفقاً للقرار 
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م بتحمل مـسؤولياتها    مطالبة األمم المتحدة بالقيا    �
واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفـق آليـة مناسـبة         
ــين  ــأمالك الالجئ ــصرف ب ــع الت ــق لمن للتطبي

، 1948الفلسطينيين في أراضي فلـسطين عـام        
  .باعتبارها الغيه وباطلة وغير قانونية

  

>>)25/7/2016 –) 27(ع . د641: ق.ق( <<∗∗∗∗  

  

                                                 

في هذا القرار، وقدمت لألمانة العامـة   " المحكمة الجنائية الدولية  "تتحفظ جمهورية السودان حول كل ما ورد بشأن          -
 مجلـس   أمانة شؤون (، عممت على المندوبيات الدائمة بموجب مذكرة األمانة العامة          مذكرة تفسيرية في هذا الشأن    

 .27/7/2016 بتاريخ 3999/5رقم ) الجامعة
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  

 

  عة التطورات السياسية للقضية الفلسطينيةمتاب

  والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
ة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات         وعلى التوصية الصادر   �

 ،8/9/2016على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة              -1
  .تلة، عاصمة دولة فلسطينالعربية للقدس الشرقية المح

التأكيد على أن السالم العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هـو إنهـاء                -2
االحتالل اإلسرائيلي لكامل األراضي الفلسطينية والعربية المحتلـة، وتمكـين الـشعب            
الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة             

ولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطالق سراح جميـع األسـرى مـن سـجون               د
االحتالل، وحل قضية الالجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القـانون الـدولي، وقـرارات           

  .الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة
على كافة األرض الفلسطينية التي احتلت عـام        التأكيد مجدداً على سيادة دولة فلسطين        -3

، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول            1967
  .الجوار

تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل، الذي يتصدى بعزيمة وإصـرار             -4
 علـى أرضـه ومقدسـاته    لكافة أشكال االعتداءات واالنتهاكات اإلسـرائيلية اليوميـة    

  .وممتلكاته
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من التمادي فـي اسـتفزاز مـشاعر العـرب          ) القوة القائمة باالحتالل  (تحذير إسرائيل    -5
والمسلمين حول العالم، من خالل التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونيـة            

المجلس التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد األقصى المبارك زمانياً ومكانياً، ويعتبر            
أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه األعمال الغية وباطلة؛ ويحذر مـن أن هـذه                 

القوة القائمة  (المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل            
  .المسؤولية الكاملة عنه) باالحتالل

ـ            -6 ق أبنـاء الـشعب     إدانة كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة االحـتالل اإلسـرائيلي بح
الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس األمن المسؤول عن السلم واألمـن            

المسؤولية المباشرة عن جـرائم     ) القوة القائمة باالحتالل  (الدوليين، إلى تحميل إسرائيل     
وإرهاب حكومة االحتالل والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني األعزل وممتلكاته،          

 بتطبيق القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان على األرض           والمطالبة
  .الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية

الترحيب بالجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي، وخاصـة             -7
 بتـاريخ قد اجتماع وزاري دولي في بـاريس،   المبادرة الفرنسية، التي تم في إطارها ع      

، صدر عنه بيان مشترك أكد على إنهاء كامل االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ             3/6/2016
، وحل جميع قضايا الوضع الدائم على أساس قرارات مجلس األمن، وخاصة 1967عام 

تأكيـد  وال. ، وأهمية تنفيذ مبادرة السالم العربية     )1973 (338و) 1967 (242قراري  
، 2016على متابعة المبادرة الفرنسية من خالل عقد مؤتمر دولي للسالم قبل نهاية العام 

وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة األطراف تعمل على إنهـاء كامـل االحـتالل               
، وفق أطر زمنية    1967اإلسرائيلي لدولة فلسطين واألراضي العربية المحتلة منذ عام         

وفي هذا السياق التنويه بترحيب االتحاد األوروبـي بالمبـادرة          . نفيذمحددة لالتفاق والت  
  .وكذلك دعم الجهود المصرية األخيرة لدفع عملية السالم. الفرنسية ودعمه لها

بموجـب  ) 26(ع  .الدعوة إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها قمة شرم الـشيخ د            -8
يلزم من اتصاالت ومـشاورات     ، بشأن إجراء ما     29/3/2015 بتاريخ   615القرار رقم   

لحشد الدعم الدولي إلعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس األمن يؤكـد االلتـزام      
بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السالم العربية وحل الدولتين، ويضع جدوالً زمنيـاً            

ولية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة د           
تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول األعضاء فـي مجلـس              

  .األمن والمجموعات اإلقليمية والدولية
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دعوة مجلس األمن إلصدار قرار لتجديد رفض وإدانة سياسة االستيطان اإلسرائيلي في             -9
السالم وحل ، واعتبارها عقبة أساسية في طريق 1967أرض دولة فلسطين المحتلة عام 

بوقـف وإنهـاء هـذه الـسياسة        ) القوة القائمة بـاالحتالل   (الدولتين، وإلزام إسرائيل    
االستعمارية غير القانونية، الممنهجة والمتصاعدة، وتكليف اللجنة الوزاريـة العربيـة           
المصغرة بشأن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين، بالتنسيق عربياً ودولياً           

 . مشروع قرار في هذا الشأن يصدر عن مجلس األمنلطرح وتبني
دعوة األطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مـسؤولياتها وكفالـة              -10

احترام وإنفاذ االتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية، مـن               
ني والقانون الـدولي لحقـوق      خالل وقف االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنسا      

اإلنسان، وعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي، استكماالً لمـؤتمر             
الدول األطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتـاريخ              

17/12/2014.  
الفلسطيني، وإنفاذ مطالبة مجلس األمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب           -11

 1987لعـام   ) 605( والقـرار  1994لعـام   ) 904(قراراته ذات الصلة السيما القرار      
القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلـسطينية وضـرورة تـوفير             

  .الحماية الدولية باألراضي الفلسطينية بما فيها القدس
مي للتنسيق والتشاور مع األطراف الدولية      دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسال      -12

والعمـل مـع    . لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلـسطيني         
المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتـوفير الحمايـة الدوليـة للـشعب               

  .الفلسطيني
والتنسيق مع األمين العـام     استمرار تكليف األمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور          -13

لمنظمة التعاون اإلسالمي التخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفـل رصـد وتوثيـق               
االنتهاكات واالعتداءات والجرائم اإلسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلـسطيني تمهيـداً           

براء التخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة، والدعوة إلى االستمرار في عقد اجتماعات للخ          
  .العرب في القانون الدولي لوضع آليات مناسبة لتنفيذ ذلك

التأكيد على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدوليـة،             -14
بصفة ذلك حق أصيل لها، ودعم طلب دولة فلسطين االنضمام إلى المنظمـة الدوليـة               

  ).اإلنتربول(للشرطة الجنائية 
للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال مراحل التحقيق في الملفـات   حث المدعية العامة     -15

  .المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين
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كدولـة  ) القوة القائمة باالحتالل  (التأكيد مجدداً على الرفض القاطع لالعتراف بإسرائيل         -16
  .يهودية

لفلسطينية، رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة لألرض ا             -17
والتأكيد على مواجهة المخططات اإلسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي             

  .أرض دولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططات
استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة            -18

القـوة  (االقتصادية واألمنية الفلسطينية مع إسـرائيل       النظر في كل العالقات السياسية و     
، بما يضمن إجبارها على احترام االتفاقيات الموقعة، واحترام القانون          )القائمة باالحتالل 

  .الدولي وقرارات الشرعية الدولية
التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عبـاس،             -19

في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنيـة،          وتثمين جهوده   
والتأكيد على االلتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقـوق             
الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير            

شعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ      الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لل    
وحث كافة الفصائل الفلسطينية علـى الـذهاب إلـى          . على الحقوق الوطنية الفلسطينية   

  .انتخابات عامة وفق االتفاقات المعقودة بينها
إدانة سياسة الحكومة اإلسرائيلية الهادفـة إلـى تطبيـق القـانون اإلسـرائيلي علـى                 -20

ى أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، مما         المستوطنات المقامة عل  
مـن  % 60التي تـشكل نحـو      ) ج(يعني ضمها وسعيها إلى التوسع في ضم المناطق         

أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتحذير من أن االستمرار في المشروع االسـتيطاني            
وايا والمخططـات اإلسـرائيلية   ، واكتمال بنيته التحتية، والن)E1(غير القانوني المسمى  

للبناء فيه تدريجياً، ما هي إال استكمال للسياسة الممنهجة لتهويد مدينة القدس الـشرقية،              
وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وعزلها عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى جـزئين            

  .منفصلين، األمر الذي يقضي تماماً على حل الدولتين
بكافـة  ) األونروا(ر قيام وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        التأكيد على استمرا   -21

ودعـوة الـدول    . مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خـدماتها         
  .األعضاء والجهات المانحة لمساندة األونروا ودعم موازنتها

وجـه   في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم فـي         1948دعم صمود فلسطينيي الداخل عام       -22
السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة، التي تقودها الحكومة اإلسرائيلية         
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كانون ثاني من كل عـام، يومـاً عالميـاً          /  يناير 30ضدهم، والدعوة إلى اعتماد يوم      
  .1948للتضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عام 

مـستوى الحكومـات    الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المـشترك علـى            -23
والبرلمانات واالتحادات لتوسيع االعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم           

  .تعترف بها بعد للقيام بذلك
التأكيد على اإلدانة والتصدي ألي سياسات أو مواقف صادرة عن دول أو مؤسسات أو               -24

تالل اإلسرائيلي،  شركات، تتعارض مع القانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتدعم االح         
  .والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هذه السياسات والمواقف

تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع              -25
قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقـوق الـشعب الفلـسطيني             

قدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخيـة التـي لحقـت بالـشعب         وأرضه وممتلكاته وم  
 .، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن1917 عام "وعد بلفور"الفلسطيني، بما فيها 

استمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق اإلنـسان بجنيـف، والمجموعـة              -26
ية المختلفـة للتـصويت     العربية في اليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات اإلقليم       

لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقـرارات            
  .الصادرة عنها

اإلشادة بجهود اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتـصرف             -27
لسطين بما فيهـا    العام العالمي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة ف       "2017العتبار عام   

، ودعوة الدول األعضاء واألمانة العامة إلى العمل على تبنـي األمـم             "القدس الشرقية 
 .المتحدة لهذه المبادرة

  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة -28
متابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل مسؤولياته في حفظ األمن والسلم الدوليين،             �

  . ولوقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير الشرعيةوإنهاء االحتالل،
القوة القائمة  (متابعة استصدار قرار ملزم من مجلس األمن يدين مخططات إسرائيل            �

وإنهـاء  االستعمارية التوسعية، وإرهاب المستوطنين، ويقضي بوقـف        ) باالحتالل
  .جميع أشكال النشاط االستيطاني

ة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة       حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلق     �
التحركات األخرى التي تسعى إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي الفلـسطينية           

  .المحتلة وكافة األراضي العربية المحتلة
  .متابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في األمم المتحدة �
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ق وأمالك الالجئـين فـي ارض فلـسطين         مطالبة األمم المتحدة متابعة توثيق حقو      �
التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجالت األراضي لضمان حل عادل            

  ).3-د (194لمحنة الالجئين وفقاً للقرار 
مطالبة األمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق آلية            �

 الالجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأمالك
  .)∗ (، باعتبارها الغيه وباطلة وغير قانونية1948

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8050رقم : ق(

                                                 

السودان تأكيد تحفظاته المعلومة لورود إشارة لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية غير المعترف بهـا والتـي         يعيد   -
 .عمم السودان بشأنها مذكرات سابقة للجامعة العربية
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  6/4/2015: القاهرة

  ـــ

 الصادر عن مجلس جامعة     29/3/2015 بتاريخ   615في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم       
 شرم الشيخ، عقدت اللجنة الوزارية العربية بشأن        –) 26(ع  .الدول العربية على مستوى القمة د     

 بتـاريخ   التحرك العربي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي الفلـسطينية اجتماعهـا األول           
 في مقر األمانة العامة، برئاسة معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية             6/4/2015

، ومشاركة أصحاب   )26ع  .الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى القمة د       (مصر العربية   
معالي السيد ناصر جـودة نائـب       : المعالي وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة       

الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين في المملكة األردنية الهاشمية، ومعـالي الـدكتور            رئيس  
رياض المالكي وزير الخارجية في دولة فلسطين، ومعالي السيد ناصر بوريطة الكاتـب العـام               
لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، ومعالي الدكتور نبيل العربي األمـين             

  .معة الدول العربيةالعام لجا

وفي هذا الصدد استعرضت اللجنة خطوات التحرك العربي المقبلة في ضـوء الجهـود           
المبذولة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وإيجاد حل نهائي للقضية الفلـسطينية،       
وما يجري من مشاورات واتصاالت في هذا الشأن مع الدول األعـضاء فـي مجلـس األمـن               

  .مجموعات اإلقليمية والدولية المؤثرةوال
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  ـــ

 الصادر عن مجلس جامعة     29/3/2015 بتاريخ   615في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم       
 شرم الشيخ، عقدت اللجنة الوزارية العربية بشأن        –) 26(ع  .لدول العربية على مستوى القمة د     ا

التحرك العربي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلـسطينية اجتماعهـا الثـاني بتـاريخ              
 في مقر األمانة العامة، برئاسة معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية            10/1/2016

، وبحضور أصحاب   )26ع  .الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى القمة د       (عربية  مصر ال 
المعالي وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة ومشاركة معالي األمين العام لجامعة             
الدول العربية، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين في نطاق استمرار عمل اللجنـة وتحركاتهـا         

متابعة تقييم عملها وبحث آفاق الحل السياسي وإنهاء االحتالل والخطوات المستقبلية   واتصاالتها و 
الالزمة لتوفير الحماية الدولية في أرض دولـة فلـسطين المحتلـة، ومواجهـة المخططـات                
االستيطانية وتصاعد الممارسات واالعتداءات والجرائم اإلسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني          

من، كما تم بحث األفكار الخاصة بتطورات التحرك الممكنة على مختلـف            في نطاق مجلس األ   
  .األصعدة بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك فكرة عقد مؤتمر دولي

وأخذت اللجنة الوزارية عدد من الخطوات وأقرت ببقاء اجتماعهـا مفتوحـاً لمتابعـة              
ة التحرك التي ستعدها دولة فلسطين      المستجدات وإقرار الخطوات الالحقة على ضوء إستراتيجي      

  .قبل نهاية الشهر الجاري


