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ع . د 8343قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم           -1
 بشأن متابعة التطـورات الـسياسية للقـضية         6/3/2019بتاريخ  ) 151(

 2...............................................................................الفلسطينية

ع . د 8344على المستوى الوزاري رقم     قرار مجلس جامعة الدول العربية       -2
 بشأن التطورات واالنتهاكات اإلسـرائيلية فـي        6/3/2019بتاريخ  ) 151(

 10....................................................................مدينة القدس المحتلة

) 30(ع  . د 746ربية على مستوى القمة رقم      قرار مجلس جامعة الدول الع     -3
 بشأن متابعة  التطورات السياسية للقضية الفلسطينية        31/3/2019بتاريخ  

  16 .............................................................والصراع العربي اإلسرائيلي
) 30(ع  . د 747قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم           -4

دينـة   بشأن التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية فـي م       31/3/2019بتاريخ  
  24 ...........................................................................القدس المحتلة

 الصادر عن مجلس جامعـة الـدول        21/4/2019 بتاريخ   238البيان رقم    -5
ع بشأن تطورات القضية الفلسطينية     .غ.العربية على المستوى الوزاري د    

  31 ...................................................... المسار السياسي واألزمة المالية–
ع . د 8399قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم           -6

 بشأن متابعة التطورات الـسياسية للقـضية        10/9/2019اريخ  بت) 152(
  33 ...............................................................................الفلسطينية

ع . د 8400قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم           -7
 بشأن التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية فـي       10/9/2019بتاريخ  ) 152(

  42 ....................................................................مدينة القدس المحتلة
در عن مجلس جامعـة الـدول       صاال 10/9/2019 بتاريخ   240رقم  البيان   -8

ع بشأن إعالن رئيس حكومة االحتالل    .غ.العربية على المستوى الوزاري د    
اإلسرائيلي نيته ضم أراضي من الضفة الغربيـة المحتلـة إلـى الـسيادة              

  49 .............. ................................................................اإلسرائيلية
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  : اإلسرائيلي–قضية فلسطين والصراع العربي 
  

راع متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والص
  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، �

ارات وااللتزامات  متابعة تنفيذ القر   االجتماع األول لهيئة  وعلى التوصية الصادرة عن      �
 ،11/9/2018على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
 القمة والوزاري والمندوبون    ؛اته السابقة على مختلف المستويات    وإذ يؤكد على جميع قرار     - 

  الدائمون، بخصوص متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية،

†{{{{ÏŁè<…V< <

يد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة             التأك -1
على حق دولة فلسطين بالسيادة ، والعربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين 

 ، بما فيها القـدس الـشرقية، ومجالهـا الجـوي          1967المحتلة عام   أرضها  على كافة   
  .دها مع دول الجوار، ومياهها اإلقليمية، وحدووالبحري

إعادة التأكيد على التمسك بالسالم كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي اإلسرائيلي            -2
مبادرة السالم العربية لعام  قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ووفق

مـع إسـرائيل وتطبيـع      الشامل   بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السالم         2002
ات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ            العالق
، واعترافها بدولـة فلـسطين وحقـوق الـشعب          ، بما فيها القدس الشرقية    1967عام  

الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعـويض             
ٍل عادل وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة        لالجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشك    

 .1948 لعام 194رقم 
ال تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السالم        سالم   أي صفقة أو مبادرة   التأكيد على أن     -3

 ورفض أي ضغوط سياسـية أو       .، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح     في الشرق األوسط  
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 بهدف فرض حلول غير عادلـة للقـضية         مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته     
  .الفلسطينية ال تنسجم مع مرجعيات عملية السالم

العمل مع األطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة األطراف، تحـت مظلـة               -4
األمم المتحدة، لرعاية عملية السالم، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي إلعـادة               

داقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية        إطالق عملية سالم ذات مص    
، تفضي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم وحل الدولتين      

 .1967عام الذي بدأ 
خطة تحقيق السالم التي قدمها فخامة الـرئيس محمـود          إعادة التأكيد على دعم وتأييد       -5

  .20/2/2018جلس األمن يوم ين، في معباس، رئيس دولة فلسط
الدول األعضاء اتخاذ جميع اإلجـراءات العمليـة الالزمـة          إعادة التأكيد على اعتزام      -6

القـوة القائمـة    ( بالقدس عاصـمة إلسـرائيل       من أي دولة تعترف   لمواجهة أي قرار    
، وذلك تنفيذاً لقرارات القمـم والمجـالس الوزاريـة          ، أو تنقل سفارتها إليها    )باالحتالل

 .ية المتعاقبةالعرب
أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينـة          إعادة التأكيد على رفض وإدانة       -7

االعتراف بالقدس عاصمة  كيةيقرار الواليات المتحدة األمرالقدس الشريف، بما في ذلك 
ـ        )القوة القائمة باالحتالل  (إلسرائيل   اً ، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطالً، وخرق

خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن والجمعية العامـة لألمـم المتحـدة ذات              
الصّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن ال أثـر              

شكل سابقة خطيرة تشجع علـى انتهـاك القـانون الـدولي            قانوني لهذا القرار، الذي     
 في  العنف وعدم االستقرار   و عمق التوتر توجهود تحقيق السالم،    قوض  والشرعية الدولية؛ وت  

  . المنطقة بما يهدد األمن والسلم الدوليين
، وقرار  )1980( لعام   478 و 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن         -8

الجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار دورتها االستثنائية الطارئة العاشرة على أسـاس             
، الذي أكد علـى أن أي  A/RES/ES-10/19 (2017(، رقم "تحاد من أجل السلماال"

ريف أو مركزهـا أو     قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القـدس الـش           
 وباطلة، ويجـب إلغاؤهـا      الغيهرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها        وجتركيبتها الديم 

دعا جميع الدول لالمتناع عن إنشاء بعثات       امتثاالً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، و      
، والـذي   )1980 (478دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عمالً بقرار مجلس األمن          

عـن  أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها               
  .طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة
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، 28/2/2019هام الذي أصدرته اللجنـة الدوليـة المـستقلة يـوم     التقرير ال الترحيب ب  -9
،  مسيرات العودة فـي غـزة      في أحداث للتحقيق  قرار مجلس حقوق اإلنسان     والمشكلة ب 

وقادتها وجنودها، المسؤولية   ) القوة القائمة باالحتالل  (الذي خلص إلى تحميل إسرائيل      و
ظاهرين المدنيين الفلسطينيين   عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، ضد المت        

المحميين بالقانون الدولي، وأوصى بتضافر الجهود الدولية لوقف هذه الجـرائم ورفـع             
والتأكيد على تبني   . الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم        

محـاكم  المجلس لهذا التقرير وتوصياته، كوثيقة قانونية هامة يمكن االعتداد بها أمـام ال     
آلية واضحة  ضمان إنفاذ   الدولية، إلثبات الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، و       

، وعدم إفالتهم من العقـاب      ائملمساءلة ومحاكمة المسؤولين اإلسرائيليين عن هذه الجر      
  .العادل، وإنصاف الضحايا

طيني، المدنيين  إدانة الجرائم اإلسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلس          - 10
جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، بموجب القـانون الـدولي          تصنف  العزل، والتي   

 على المتظاهرين   ات الوحشية االعتداءومنها   ,اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان    
الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية، فـي مختلـف أنحـاء              

ية المحتلة، وخاصة على خطوط قطاع غزة المحاصـر، والتـي راح            األرض الفلسطين 
 . الجرحى من المدنيين العزل وآالف الذين أعدموا بدم باردضحيتها مئات الشهداء

الترحيب بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة حول حماية المـدنيين الفلـسطينيين رقـم         - 11
20/10-ES/RES/A) 2018(ن العام لألمم المتحدة األخير ، واألخذ علماً بتقرير األمي

في هذا الشأن، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين، وحث            
طينيين وتشكيل آلية   دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلس        

 .لألمم المتحدةعملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير األمين العام 
إدانة رفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل    - 12

)TIPH(      لضمان حماية حقيقية للمدنيين     مجلس األمن ، ودعوة المجتمع الدولي وخاصة 
الفلسطينيين، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة، وقرارات مجلس األمـن الـسابقة ذات             

 605والقـرار ) 1994 (904بحماية المدنيين الفلـسطينيين، السـيما القـرار         الصلة  
، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة علـى األرض الفلـسطينية المحتلـة             )1987(

ودعوة الـدول األطـراف     . وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني األعزل      
حمل مسؤولياتها وكفالـة احتـرام وإنفـاذ        السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لت      

االتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مـن خـالل وقـف                
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االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وإعمال        
  .القواعد اآلمرة للقانون الدولي

ألمـوال  ) القوة القائمة باالحتالل  (لتي تقوم بها إسرائيل     إدانة عملية القرصنة الممنهجة ا     - 13
الشعب الفلسطيني، من خالل بدء تطبيق القانون العنصري اإلسـرائيلي الـذي يـسمح              
لحكومة االحتالل بسرقة مخصصات ذوي الشهداء واألسرى الفلسطينيين، من عائـدات           

ـ            من سياسـات   الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة االحـتالل، وذلـك ض
وممارسات االحتالل لنهب مصادر عيش الشعب الفلسطيني، والـضغط علـى القيـادة             

ومطالبـة  . الفلسطينية، وفي انتهاك للقانون الدولي واالتفاقيات الثنائية بـين الجـانبين          
المجتمع الدولي بلجم هذه الممارسات اإلسرائيلية التي ستؤدي إلى إلحاق ضـرر بـالغ              

. طينية، وبالتالي إلى مزيد من عدم االستقرار والتوتر في المنطقة         بقدرات الحكومة الفلس  
 .والتعبير عن التضامن والدعم لدولة فلسطين ضد هذه الممارسات اإلجرامية

 التي اعتمدت منهجاً إستراتيجياً عنصرياً واسع النطاق العتماد         إدانة السياسة اإلسرائيلية   - 14
من حقوقـه، وسـرقة ونهـب أرضـه         حرمان الشعب الفلسطيني     ل  إسرائيلية تشريعات

ـ  تقويض أسس السالم العادل في المنطقة،     وثرواته ومصادر عيشه، وبالتالي      رعنة  وش
 .استعماري وإدامتهاستيطاني   أبارثايدنظام

، واإلدانة الشديدة والـرفض     ائيل كدولة يهودية  إعادة التأكيد على رفض االعتراف بإسر      - 15
إسرائيل الدولة القومية   : قانون أساس "مى بـ   القاطع للقانون العنصري اإلسرائيلي المس    

 للـشعب    والـسياسية  حقوق التاريخيـة   ال  وإلغاء طمس، والذي يهدف ل   "للشعب اليهودي 
، بما فيها حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم، وحق تقرير المـصير، ويـشكل              الفلسطيني

ء على جميع أشـكال     انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، بما في ذلك االتفاقية الدولية للقضا         
واالتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنـصري        ،  1965التمييز العنصري لعام    

ومطالبة المجتمع الدولي والمحاكم والبرلمانات الدوليـة       . 1973لعام  ومعاقبة مرتكبيها   
برفض وتجريم هذا العمل العنصري، ودفع إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، إللغائـه            

زام بالقيم األخالقية للنظام الدولي وميثاق األمم المتحدة والقـوانين الدوليـة ذات             وااللت
 في وجـه    1948ويوجه المجلس التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام         . الصلة

 .العنصرية التي يشرعنها هذا القانون العنصري
المتحـدة،  تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فـي األمـم               - 16

تبني ودعم حق دولة فلسطين باالنضمام إلـى        و .ذلكوالعمل على حشد التأييد الدولي ل     
المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد اسـتقاللها           
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 ودعم طلب دولة فلسطين االنضمام إلى اتحـاد البريـد           وسيادتها على أرضها المحتلة   
 .العالمي

 والصين، مثنين الدعم الدولي لذلك،   77يب باستالم دولة فلسطين لرئاسة مجموعة       الترح - 17
 بتـاريخ   RES/A/5/73بما في ذلك إصدار قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم            

  . حول منح دولة فلسطين صالحيات خاصة بهذا الشأن17/10/2018
مباشر مع الـدول التـي لـم    العمل الدعوة الدول األعضاء، واألمين العام، لالستمرار ب    - 18

تعترف بدولة فلسطين، من خالل زيارات واتصاالت ثنائية ومتعددة األطـراف لحثهـا             
، بما فيهـا القـدس      1967حزيران  / على االعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو      

الشرقية المحتلة، وذلك كأساس ورافعة لعملية السالم، وشرح األهمية اإلستراتيجية لمثل           
  .راف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السالم واألمن في المنطقة والعالمهذا االعت

التأكيد على أن مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ونظامه االستعماري، هي أحـد الوسـائل              - 19
الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السالم، ودعوة جميـع            

راد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغيـر         الدول والمؤسسات والشركات واألف   
المباشر مع منظومة االحتالل االستعماري اإلسرائيلي ومستوطناته المخالفـة للقـانون           
الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية إلصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل            

  .نسان ذات الصلةمع المستوطنات اإلسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق اإل
تنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بمـا         متابعة  مطالبة مجلس األمن ب    - 20

، وقرار مجلـس األمـن رقـم       )2003 (1515و) 1973 (338و) 1967 (242فيها  
، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخـرى، علـى أن االسـتيطان             )2016( لعام   2334

للقانون الدولي وعقبة في طريـق الـسالم، وطالـب          اإلسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً     
بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االسـتيطانية       ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  

في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع              
، بما فـي    1967حزيران  / الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو         

. ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خالل المفاوضات            
ودعوة األمين العام لألمم المتحدة إلى تقديم تقاريره مكتوبة حول متابعة تنفيـذ قـرار               

  ).2016 (2334مجلس األمن 
رائيل، القوة القائمة باالحتالل،    دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إس        - 21

عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والماليـة الالزمـة لهـذه              
جامعـة الـدول    المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطـار           

ت  لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمـام المحـاكم الدوليـة بـشأن االنتهاكـا               العربية
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اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم          
، وتقـديم   1917عـام   " وعد بلفور "التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها        

  .مقترحات عملية بهذا الشأن
 التـي    التعامل السريع مع اإلحالـة     حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على       - 22

 عن الحالة في فلـسطين، بمـا يـشمل          22/5/2018قدمتها دولة فلسطين لها بتاريخ      
االنتهاء من الدراسة األولية، التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات، خالل فترة زمنيـة               

في جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، التي ترتكبهـا         جنائي  فتح تحقيق   معقولة، و 
، ومساءلة مجرمـي الحـرب اإلسـرائيليين،        يني األعزل إسرائيل بحق الشعب الفلسط   

  .وتحقيق العدالة
، من خـالل ممارسـاتها   )القوة القائمة باالحتالل(إعادة التأكيد على اعتبار أن إسرائيل        - 23

) أبارثايد(وسياساتها وقوانينها، تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري           
قانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلـك        ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ ال      

، واالتفاقيـة   )1948(، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان      )1945(ميثاق األمم المتحدة    
، واالتفاقية الدولية بـشأن     )1965(الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله        

ارير والقـرارات   ، وكافة التق  )1973(قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها       
ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتـصدي لهـذه          . الدولية ذات الصلة  

 .السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تُجرمها القوانين الدولية ذات الصلة
إدانة قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلي القاضي بهدم قرية الخان األحمـر الفلـسطينية              - 24

القدس المحتلة، وتهجير أهلها منها، ضمن سياسـة عنـصرية إسـرائيلية            شرقي مدينة   
ممنهجة ومستمرة منذ ما يزيد عن سبعة عقود، لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مدنهم 
وقراهم، لصالح التوسع االستعماري االستيطاني اإلسرائيلي، بهـدف تقطيـع أوصـال            

  .لتيناألرض الفلسطينية المحتلة والقضاء على حل الدو
التأكيـد  التعبير عن القلق الشديد من المخططات اإلسرائيلية الخبيثة في قارة أفريقيـا، و   - 25

، بشأن  )149(ع  . د 8231على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم          
مواجهة االستهداف اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية واألمن القومي العربي في أفريقيـا،           

، وتعزيز العمـل    2016طين الصادر عن قمة مالبو العربية األفريقية        وتنفيذ إعالن فلس  
مع االتحاد األفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية، والتصدي ألي            

 إسرائيلية لاللتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا، والتي بنيت على القيم             ةمحاول
والتحذير مـن إقامـة     . هاد والفصل العنصري  المشتركة المناهضة لالستعمار واالضط   

. مؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحث الدول األفريقية على عدم المـشاركة بـأي منهـا             
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مواصلة العمل وفـق الخطـة       العربية الخاصة بهذا الشأن      وزاريةطلب من اللجنة ال   وال
  .المعدة لهذا الغرض

علـى مـستوى الحكومـات      الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المـشترك          - 26
واستمرار تكليف األمين العام للجامعة     . والبرلمانات واالتحادات لدعم القضية الفلسطينية    

بالتشاور مع األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي والتنسيق معه في مختلف المواضيع            
المية واإلجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية واإلس         

  .في هذا الشأن
رفض أي تجزئة لألرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططـات اإلسـرائيلية             - 27

 والتحذير مـن محـاوالت      إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين،        الهادفة  
تصفية القضية الفلسطينية من خالل قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدة عن             

أي مشروع   ورفض   . ومن تماهي أي طرف مع هذه المخططات       دل،الحل السياسي العا  
  .لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة

 منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب        التأكيد على احترام شرعية    - 28
برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المـصالحة           الفلسطيني،  

دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمـام المـصالحة          الوطنية الفلسطينية، و  
 وآليـات وتفاهمـات تنفيـذه       2011أيار  / الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو      

من تحمل مسؤولياتها كاملة    فلسطينية  حكومة ال ال، وتمكين   2017وأخرها اتفاق القاهرة    
قيق الشراكة  ت ممكن، وذلك لتح   في قطاع غزة، وإجراء االنتخابات العامة في أقرب وق        

واإلشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهوريـة مـصر العربيـة لتحقيـق             . السياسية
 .المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها لالستمرار في تلك الجهود

 في مجلس   العضو العربي لجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت،       تقديم الدعم والتقدير ل    - 29
الحقوق المشروعة للـشعب    متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن       األمن، في   
  .الفلسطيني

استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق اإلنسان واليونسكو، بـالتحرك            - 30
  .ار، وقرارات فلسطين في المنظمتينلدعم ومتابعة تنفيذ هذا القر

  :حدةاستمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المت - 31
حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فـي الجمعيـة العامـة،              �

ومتابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل مسؤولياته فـي حفـظ األمـن والـسلم               
  .الدوليين، وإنهاء االحتالل، ووقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية

  .بشأن االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني 2334متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن  �
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  .متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة �
منـصب فـي    أو ل عـضوية   لاتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي لترشيح إسرائيل ل        �

 .أجهزة ولجان األمم المتحدة

رير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تق  -31
  .الجامعة على المستوى الوزاري

  
  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8343رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي–قضية فلسطين والصراع العربي 
  

  التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات     االجتماع األول لهيئة  وعلى التوصية الصادرة عن      �
 ،11/9/2018 عقد بتاريخ يعلى المستوى الوزاري الذ

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
 القمة والوزاري والمندوبون    ؛اته السابقة على مختلف المستويات    ذ يؤكد على جميع قرار    وإ - 

  الدائمون، بخصوص متابعة التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة،

†{{{{ÏŁè<…V< <

أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولـة           على  التأكيد مجدداً    -1
  .السيادة الفلسطينية عليهالالنتقاص من 

اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط اإلسرائيلية غير القانونية التي            -2
شويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها وتالمدينة المقدسة  تستهدف ضم 

 على ما سمي    عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان االحتالل اإلسرائيلي         
، والتأكيد على أن هـذه      2018كانون الثاني   / ، بداية شهر يناير   "القدس الموحدة "بقانون  

السياسات والخطط والممارسات، تشكل خرقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، بمـا            
  ).1980 (478 و476و) 1969 (267و) 1968 (252فيها القرارات 

 الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلـة،        والمساندة لصمود الشعب  تقديم التحية    -3
 والقانوني الديموجرافيتغيير الوضع   الممنهجة الهادفة إلى     اإلسرائيليةالسياسات  مواجهة  ب
 ودفاعهم عن المدينة والمقدسات اإلسـالمية والمـسيحية          للمدينة ومقدساتها،  التاريخيو

بدور إدارة األوقاف اإلسـالمية     ، واإلشادة   فيها، وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك     
األردنية في مجابهتها لقرار السلطات اإلسرائيلية وإصرارها على إبقاء جميـع أبـواب             
المسجد األقصى مفتوحة بما في ذلك باب الرحمة باعتباره جزء ال يتجزأ من المـسجد               
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األقصى المبارك والذي تُوج مؤخراً بانتصارهم في فتح مصلى بـاب الرحمـة الـذي               
  . عاما16ًقته سلطات االحتالل منذ أغل

دعوة جمهورية البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس              -4
والتأكيد على متابعة . الشريف، حفاظاً على أواصر الصداقة والعالقات مع الدول العربية

ع بتـاريخ   .غ. د 8338تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين رقم          
 .، بشأن انتهاك بعض الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف)18/12/2018(

إدانة ورفض قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بالقدس عاصـمة إلسـرائيل             -5
بما في ذلك دمج القنـصلية األمريكيـة          ونقل سفارتها إليها،   ،)القوة القائمة باالحتالل  (

 هذه القرارات ومطالبتها بإلغاء   شأن الفلسطيني في القدس بالسفارة األمريكية،       المعنية بال 
 والتي تشكل عدواناً علـى حقـوق         للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية،     ةالمخالف

، وزيادة فـي     اإلسالمية والمسيحية  واستفزازاً لمشاعر األمة العربية   الشعب الفلسطيني،   
ـ    ي المنطقة والعالم  ـتقرار ف ـاالسدم  ـتوتير وتأجيج الصراع وع    له ـ، فضالً عما يمث

والتحـذير مـن العبـث بالقـدس        . ذلك من تقويض للشرعيـة القانونية للنظام الدولي      
، والتأكيد علـى متابعـة تنفيـذ     القانوني والتاريخي القائم فيها    ومحاوالت تغيير الوضع  

  .ورمواجهة القرار األمريكي المذكالخاصة ب مجلس الجامعة اتقرار
، والتأكيـد   إلى مدينة القدس الشريف   ها  سفارت على نقل    واتيماالقدام ج إدانة إ التأكيد على    -6

على اعتزام الدول األعضاء اتخاذ اإلجراءات المناسبة السياسية واالقتصادية إزاء هـذه   
 .الخطوة غير القانونية ومثيالتها

دينة القدس، بما في    التأكيد على رفض فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية ألي دولة في م             -7
ذلك قرار المجر فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس، كفرع دبلوماسي من سـفارتها               
في تل أبيب، مما يعتبر انتهاكاً للوضع القانوني لمدينة القـدس، وانحيـازاً لالحـتالل               
اإلسرائيلي وخطوة ضارة بالسالم تدعم السياسات اإلسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى           

والتأكيد على إدانـة ورفـض قـرار أسـتراليا          . لسيطرة على القدس الشرقية المحتلة    ا
، ودعوتها للتراجع   )القوة القائمة باالحتالل  (االعتراف بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل      

وتوجيه الشكر والتقدير إلى جمهورية أندونيسيا الشقيقة على جهودها الفعالة مـع            . عنه
 .أستراليا في هذا الشأن

الواليـات المتحـدة    دولة فلسطين في مواجهة اعتراف      وإجراءات  تأييد ودعم قرارات     -8
 بما فيها رفع دعوة أمام       بالقدس عاصمة لدولة االحتالل،    األمريكية، أو أي دولة أخرى،    

محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك االتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونيـة              
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مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة           والعمل  لمدينة القدس،   
عدالص.  

مـاكن  لأل) القوة القائمة باالحتالل  (رفض وإدانة كافة االنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل          -9
المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وخاصة المحاوالت الرامية إلى تغيير الوضع التـاريخي           

صى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حريـة  والقانوني القائم في المسجد األق   
محاولة السيطرة على إدارة األوقـاف اإلسـالمية        وصالة المسلمين فيه وإبعادهم عنه،      

مـوظفي إدارة   رئيس مجلس األوقـاف و    والمسيحية في القدس المحتلة واالعتداء على       
 ومحاولـة فـرض     األوقاف اإلسالمية األردنية في القدس ومنعهم من ممارسة عملهـم         

الحرم القدسـي الـشريف، والقيـام       / القانون اإلسرائيلي على المسجد األقصى المبارك     
  .بالحفريات اإلسرائيلية أسفل المسجد األقصى وأسواره

والمـسؤولين  المتطرفين  عصابات المستوطنين   المتكررة من    الشديدة لالقتحامات    دانةاإل - 10
، تحـت دعـم وحمايـة       تداء على حرمته   واالع مسجد األقصى المبارك  للاإلسرائيليين  

توجه ما يسمى بالمحكمـة      اإلسرائيلي، والتحذير من      وقوات االحتالل  ومشاركة حكومة 
العليا اإلسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصالة في المسجد األقـصى           

يم المـسجد   بعد سماحها لهم سابقاً باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات اإلسرائيلية لتقس         
زمانياً ومكانياً، بما في ذلك ما يجري حول باب الرحمة من اقتحامات وصلوات تلمودية        

 تبعات وانعكاسات خطيـرة علـى   اسيكون لهيهودية، والتحذير من أن هذه االعتداءات     
  .األمن والسلم الدوليين

ول ح) 149(ع  . د 8229التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم           - 11
إدانة ورفض المحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة لتقـويض الكنـائس وإضـعاف الوجـود             
المسيحي في المدينة المقدسة، والتي وصلت ذروتها في اآلونة األخيرة من خالل فرض             
الضرائب اإلسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس، وإصـدار أوامـر            

سابات بنكية تعود للكنائس فـي مدينـة        حجز ومصادرة ألصول وأمالك وأراضي وح     
القدس الشريف، وذلك بالتزامن مع االستهداف اإلسرائيلي المتواصل للمسجد األقـصى           
المبارك، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتـاريخي القـائم لمقدسـات              

حقـوق  المدينة، ومخالفة خطيرة لالتفاقات وااللتزامات الدولية التي تـضمن حمايـة و           
  .األماكن المقدسة في المدينة

لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين وهـدم      ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل    - 12
، بما في ذلك المحاوالت اإلسرائيلية غير الشرعية لهدم قرية الخـان            بيوتهم أو احتاللها  

وخارجهـا، وكـذلك   ، خدمة لمشاريعها االستيطانية داخل أسوار البلدة القديمـة          األحمر
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ـ   ، بما "القدس الكبرى"مواصلة تجريف آالف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يسمى ب
، وبناء طـوق اسـتيطاني يمـزق التواصـل     )E1(فيها المشروع االستيطاني المسمى  

  .الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها
ن عنصري يستهدف حق المقدسيين     إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانو       - 13

الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آالف الفلسطينيين            
المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجهـا، وإدانـة اسـتئناف              

ـ   ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل   ي والـذ " قانون أمالك الغـائبين   "تطبيق ما يسمى ب
يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط 

لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل      ) القوة القائمة باالحتالل  (على إسرائيل   
على تفريغ المدينة من سكانها األصليين، عبر إبعادهم عن مـدينتهم قـسراً، وفـرض               

  .وعدم منحهم تراخيص البناءالضرائب الباهظة عليهم، 
إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية باستمرار إغالق المؤسسات الوطنية العاملة فـي            - 14

القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينهـا            
  . المقدسةمن تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة

مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن األمم المتحـدة والمجلـس التنفيـذي               - 15
لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنـة التـراث العـالمي التابعـة        

الحرم القدسي الشريف هـو     / لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد األقصى المبارك       
ة وجزء ال يتجزأ من مواقع التـراث العـالمي الثقـافي،            موقع إسالمي مخصص للعباد   

وأدانت االعتداءات والتدابير اإلسرائيلية غير القانونية فـي مدينـة القـدس والمـسجد              
  .الحرم القدسي الشريف/ األقصى المبارك

 والتشديد علـى    ،الدعوة إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية اإلسالمية والمسيحية         - 16
الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشـد         / األقصىزيارة المسجد   

  .الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة
التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول             - 17

ع المدني، إلى توفير والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربية ومنظمات المجتم
التمويل الالزم لتنفـيذ المشـروعات الواردة في الخطـة اإلستراتيجيــة للتنميــة           

، التي قدمـتها دولــة فلـسطين،       )2022-2018(القطاعيـة في القـدس الشرقيـة     
بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط            

 والعمـل علـى     .سرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلهـا       والممارسات اإل 
متابعة تنفيذ قرار دعم االقتصاد الفلسطيني، الذي اتخذته الدورة الرابعة للقمة العربيـة             
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، والذي تبنى آلية تدخل عربي إسالمي لتنفيذ الخطة         20/1/2019التنموية في بيروت    
  .بالتنسيق مع دولة فلسطين

، )149(ع  . د 8228ى قرار مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري رقـم           التأكيد عل  - 18
حول الموافقة على الخطة اإلعالمية الدولية للتـصدي للقـرار األمريكـي األحـادي              

ومؤسسات باالعتراف بالقدس عاصمة لدولـة االحتـالل اإلسـرائيلي، ودعوة وزارات         
  .لعامة في تنفيذ هذه الخطةاإلعالم العربية إلى التعاون والمساهمة مع األمانة ا

دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسـسات الحكوميـة              - 19
وغير الحكومية التعليمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والصحية، للتوأمة مـع المؤسـسات            

  .ؤسساتها لصمود أهلها وم لمدينة القدس المحتلة وتعزيزاًالمقدسية المماثلة دعماً
اإلشادة بجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، ملك المملكة األردنية الهاشـمية،              - 20

صاحب الوصاية على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الـشريف فـي             
القـوة القائمـة    (الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاوالت إسـرائيل           

بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور األردني في رعاية         المساس  ) باالحتالل
وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية           
الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها االتفاق الموقع بين جاللة الملك عبداهللا الثاني      

دنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة        ابن الحسين ملك المملكة األر    
، والتعبير عن الدعم والمؤازرة إلدارة أوقـاف القـدس          31/3/2013فلسطين، بتاريخ   

والمسجد األقصى األردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنـه               
القـوة  (البة إسـرائيل    في ظل الخروقات اإلسرائيلية واالعتداءات على موظفيها، ومط       

  .بالتوقف عن اعتداءاتها على اإلدارة وموظفيها) القائمة باالحتالل
 رئيس لجنـة    ،ملك المملكة المغربية  اإلشادة بالجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد السادس          - 21

واإلشادة بـالجهود التـي     .  في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني         ،القدس
 . مال القدس التابعة للجنة القدسها وكالة بيتتبذل

توجيه التقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لقيامـه               - 22
، تقديراً للمكانة الروحية والدينية التي      "قمة القدس " للقمة العربية، بـ     29بتسمية الدورة   

ن، وتقديمه، على غـرار أشـقائه       تتمتع بها مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطي       
  .القادة العرب، لكل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني

توجيه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الـشعبية، برئاسـة             - 23
 خالل المواقف   فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دعماً للقضية الفلسطينية، سواء من         

 .السياسية التاريخية، أو من خالل التزامها بتقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين
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توجيه التقدير لكل الجهود العربية الهادفة إلى الحفاظ على مدينـة القـدس الـشرقية،                - 24
عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية، اإلسالمية والمـسيحية، ومقدسـاتها وتراثهـا            

اإلنساني، في مواجهة سياسات االستيطان والتهويـد والتزويـر اإلسـرائيلية           الثقافي و 
 .الممنهجة

تثمين جهود البرلمان العربي وتحركاته الفاعلة لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة            - 25
القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولـة فلـسطين،      

 . لعربية إلى تحركات مماثلة مع المؤسسات البرلمانية حول العالمودعوة البرلمانات ا
استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعـات            - 26

اإلقليمية والسياسية في األمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد األقـصى             
طيرة، وذات انعكاسات وخيمـة     المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خ      

  .على األمن والسلم الدوليين
الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تـم                - 27

 .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس
  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8344رقم : ق(



-16- 

  
القضية الفلـسطينية والـصراع     

 اإلسـرائيلي   -ربي  الع
  :ومستجداته

متابعة التطورات الـسياسية    
ــسطينية   ــضية الفلـ للقـ
والصراع العربي اإلسرائيلي   

ادرة الـسالم   ــوتفعيل مب 
  العربيــــــــــــة

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

متابعـة تنفيـذ    االجتماع الثاني لهيئـة     توصية الصادرة عن    وعلى ال  �
القرارات وااللتزامات على المستوى الـوزاري الـذي عقـد بتـاريخ            

  بالجمهورية التونسية،29/3/2019

 القمـة  ؛وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة علـى مختلـف المـستويات         -
ـ         سياسية والوزاري والمندوبون الدائمون، بخصوص متابعة التطـورات ال

  للقضية الفلسطينية،
…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء،           -1
، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلـسطين         

، 1967المحتلة عام   أرضها  على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة        و
، ومياهها اإلقليميـة،   والبحريالها الجويبما فيها القدس الشرقية، ومج   

  .وحدودها مع دول الجوار
إعادة التأكيد على التمسك بالسالم كخيار اسـتراتيجي، وحـل الـصراع             -2

 قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقـانون        العربي اإلسرائيلي وفق  
 بكافـة عناصـرها، والتـي       2002مبادرة السالم العربية لعام     الدولي، و 
مع إسرائيل وتطبيع العالقات معها، يجـب       الشامل  ى أن السالم    نصت عل 

أن يسبقه إنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام          
، واعترافها بدولة فلـسطين وحقـوق       ، بما فيها القدس الشرقية    1967

الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقريـر المـصير            
التعويض لالجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكٍل عادل       وحق العودة و  

 .1948 لعام 194وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

ال تنـسجم مـع المرجعيـات        سالم   أي صفقة أو مبادرة   التأكيد على أن     -3
 مرفوضة، ولـن يكتـب لهـا        ،الدولية لعملية السالم في الشرق األوسط     

أو ماليـة تُمـارس علـى الـشعب          ورفض أي ضغوط سياسية      .النجاح
الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية ال          

  .تنسجم مع مرجعيات عملية السالم
العمل مع األطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة األطراف،           -4

تحت مظلة األمم المتحدة، لرعاية عملية السالم، بما في ذلك الدعوة إلى            
د مؤتمر دولي إلعادة إطالق عملية سالم ذات مصداقية ومحددة بإطار           عق
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زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم       
عـام  ، تفضي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الـذي بـدأ           وحل الدولتين 

1967. 

 خطة تحقيق السالم التي قـدمها فخامـة       إعادة التأكيد على دعم وتأييد       -5
الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في مجلـس األمـن يـوم         

20/2/2018.  
الدول األعضاء اتخاذ جميع اإلجراءات العملية      إعادة التأكيد على اعتزام      -6

 بالقدس عاصمة إلسرائيل    من أي دولة تعترف   الالزمة لمواجهة أي قرار     
فيذاً لقـرارات   ، وذلك تن  ، أو تنقل سفارتها إليها    )القوة القائمة باالحتالل  (

 .القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة

أي قرار من أي دولة، يخـرق المكانـة         إعادة التأكيد على رفض وإدانة       -7
قرار الواليـات المتحـدة     القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك        

، )القوة القائمة باالحتالل  (االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل      كيةياألمر
سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطالً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي         ونقل  

وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمـم المتحـدة ذات الـصّلة،            
والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن ال           

هـاك  شكل سابقة خطيرة تشجع علـى انت      أثر قانوني لهذا القرار، الذي      
عمق تقوض جهود تحقيق السالم، و    القانون الدولي والشرعية الدولية، وت    

 في المنطقة بما يهـدد األمـن والـسلم          العنف وعدم االستقرار   و التوتر
  . الدوليين

 لعـام   478 و 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمـن          -8
هـا  ، وقرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي إطـار دورت            )1980(

، رقـم   "االتحاد مـن أجـل الـسلم      "االستثنائية الطارئة العاشرة على أساس      
)A/RES/ES-10/19 (2017أكد على أن أي قرارات أو إجـراءات  ، الذي 

تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزهـا أو تركيبتهـا             
 وباطلـة، ويجـب     الغيهرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها        وجالديم
ها امتثاالً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ودعـا جميـع الـدول      إلغاؤ

لالمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الـشريف عمـالً            
، والذي أكد أيضاً على أن مسألة القدس هـي          )1980 (478األمن  بقرار مجلس   

 الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقـاً           إحدى قضايا 
  .ت مجلس األمن ذات الصلةلقرارا

الترحيب بالتقرير الهام الذي أصدرته اللجنـة الدوليـة المـستقلة يـوم       -9
، والمشكلة بقرار مجلس حقوق اإلنسان للتحقيق في أحداث         28/2/2019

القـوة  (مسيرات العودة في غزة، والذي خلص إلى تحميـل إسـرائيل            
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تكاب جرائم ضـد    وقادتها وجنودها، المسؤولية عن ار    ) القائمة باالحتالل 
اإلنسانية وجرائم حرب، ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين المحميين        
بالقانون الدولي، وأوصى بتضافر الجهود الدولية لوقف هـذه الجـرائم           
ورفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غـزة، ومحاسـبة مرتكبـي هـذه             

ثيقـة  والتأكيد على تبني المجلس لهذا التقرير وتوصـياته، كو        . الجرائم
قانونية هامة يمكن االعتداد بها أمام المحاكم الدولية، إلثبـات الجـرائم            

آلية واضحة لمساءلة   اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وضمان إنفاذ       
، وعدم إفالتهم مـن     ائمومحاكمة المسؤولين اإلسرائيليين عن هذه الجر     

  .العقاب العادل، وإنصاف الضحايا
 الممنهجة واسعة النطاق ضـد أبنـاء الـشعب          إدانة الجرائم اإلسرائيلية   -10

جرائم حرب، وجـرائم ضـد      تصنف  الفلسطيني، المدنيين العزل، والتي     
اإلنسانية، بموجب القانون الدولي اإلنساني، والقانون الـدولي لحقـوق          

، بما فيها العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في اآلونة األخيرة، اإلنسان
ة السكنية واالقتصادية والبنيـة التحتيـة       والذي استهدف عشرات األبني   

للشعب الفلسطيني وأدى إلى وقوع العديد من اإلصـابات فـي صـفوف             
المدنيين الفلسطينيين وخسائر فادحة في المقدرات والممتلكات، وكـذلك         

 على المتظاهرين الفلـسطينيين الـسلميين، الـذين      ات الوحشية االعتداء
ختلف أنحاء األرض الفلسطينية    خرجوا في مسيرة العودة السلمية، في م      

المحتلة، وخاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر، والتي راح ضحيتها          
 . الجرحى من المدنيين العزل الذين أعدموا بدم بارد وآالفمئات الشهداء

الترحيب بقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة حـول حمايـة المـدنيين         -11
واألخذ علماً بتقريـر    ،  )ES/RES/A) 2018-20/10الفلسطينيين رقم   

األمين العام لألمم المتحدة األخير في هذا الشأن، والذي تضمن خيـارات            
قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلـسطينيين، وحـث دول ومؤسـسات           
المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية         

عامة وتقرير األمين العام    عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية ال        
 .لألمم المتحدة

إدانة رفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي التجديد لبعثة التواجـد الـدولي            -12
مجلـس  ، ودعوة المجتمع الدولي وخاصة      )TIPH(المؤقت في الخليل    

 لضمان حماية حقيقية للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تنفيـذاً لقـرار           األمن
بحمايـة   األمن الـسابقة ذات الـصلة        الجمعية العامة، وقرارات مجلس   

 605والقـرار ) 1994 (904المدنيين الفلـسطينيين، السـيما القـرار        
، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األرض الفلسطينية  )1987(

. المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للـشعب الفلـسطيني األعـزل          
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ي اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل     ودعوة الدول األطراف السامية المتعاقدة ف     
مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ االتفاقية فـي أرض دولـة فلـسطين            
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خالل وقف االنتهاكات اإلسرائيلية          
للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقـوق اإلنـسان، وإعمـال           

  .القواعد اآلمرة للقانون الدولي
القـوة القائمـة    ( عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل         إدانة -13

ألموال الشعب الفلسطيني، من خالل بـدء تطبيـق القـانون           ) باالحتالل
العنصري اإلسرائيلي الذي يسمح لحكومة االحتالل بـسرقة مخصـصات     
ذوي الشهداء واألسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلـسطينية         

ها حكومة االحتالل، وذلك ضمن سياسـات وممارسـات         التي تسيطر علي  
االحتالل لنهب مصادر عيش الشعب الفلسطيني، والضغط علـى القيـادة          
الفلسطينية، وفي انتهاك للقانون الـدولي واالتفاقيـات الثنائيـة بـين            

ومطالبة المجتمع الدولي بلجم هذه الممارسات اإلسرائيلية التي        . الجانبين
بالغ بقدرات الحكومة الفلسطينية، وبالتالي إلى      ستؤدي إلى إلحاق ضرر     

والتعبير عـن التـضامن     . مزيد من عدم االستقرار والتوتر في المنطقة      
 .والدعم لدولة فلسطين ضد هذه الممارسات اإلجرامية

 التي اعتمدت منهجاً إستراتيجياً عنصرياً واسع       إدانة السياسة اإلسرائيلية   -14
حرمان الـشعب الفلـسطيني مـن        ل ة إسرائيلي تشريعاتالنطاق العتماد   

تقويض حقوقه، وسرقة ونهب أرضه وثرواته ومصادر عيشه، وبالتالي         
اسـتيطاني    أبارثايـد  رعنة نظـام   وش أسس السالم العادل في المنطقة،    

 .استعماري وإدامته

، واإلدانـة   إعادة التأكيد على رفض االعتراف بإسرائيل كدولة يهوديـة         -15
ن العنصري اإلسـرائيلي المـسمى بــ        الشديدة والرفض القاطع للقانو   

، والذي يهـدف    "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي    : قانون أساس "
، بما فيها    للشعب الفلسطيني   والسياسية  الحقوق التاريخية   وإلغاء طمسل

حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم، وحق تقرير المصير، ويشكل انتهاكـاً           
ك االتفاقية الدولية للقضاء على جميع      فاضحاً للقانون الدولي، بما في ذل     

 جريمة بشأن قمعواالتفاقية الدولية ، 1965أشكال التمييز العنصري لعام 
ومطالبة المجتمع الدولي   . 1973لعام  الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها     

والمحاكم والبرلمانات الدولية برفض وتجريم هذا العمل العنصري، ودفع         
باالحتالل، إللغائه وااللتزام بالقيم األخالقية للنظام      إسرائيل، القوة القائمة    

ويوجـه  . الدولي وميثاق األمم المتحدة والقوانين الدوليـة ذات الـصلة         
 فـي وجـه   1948المجلس التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام    

 .العنصرية التي يشرعنها هذا القانون العنصري
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العضوية الكاملة في األمم    تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على         -16
تبني ودعم حق دولـة     و. ذلكالمتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي ل      

فلسطين باالنضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها         
 القانونية والدولية، وتجسيد استقاللها وسيادتها على أرضـها المحتلـة         

 .حاد البريد العالميودعم طلب دولة فلسطين االنضمام إلى ات

 والـصين، مثنـين     77الترحيب باستالم دولة فلسطين لرئاسة مجموعة        -17
الدعم الدولي لذلك، بما في ذلك إصدار قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم               

 حول مـنح دولـة      17/10/2018 بتاريخ   RES/A/5/73المتحدة رقم   
  .فلسطين صالحيات خاصة بهذا الشأن

العمـل المباشـر مـع    لعام، لالستمرار بدعوة الدول األعضاء، واألمين ا     -18
الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خالل زيارات واتصاالت ثنائية           
ومتعددة األطراف لحثها على االعتراف بدولة فلـسطين علـى خطـوط            

، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وذلك كأساس        1967حزيران  / يونيو
ستراتيجية لمثل هذا االعتـراف     ورافعة لعملية السالم، وشرح األهمية اإل     

  .في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السالم واألمن في المنطقة والعالم

التأكيد على أن مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ونظامه االسـتعماري، هـي            -19
أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الـدولتين          

 والمؤسسات والشركات واألفراد إلى     وعملية السالم، ودعوة جميع الدول    
وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة االحـتالل           
االستعماري اإلسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعـة        
العمل مع الجهات الدولية إلصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامـل           

قاً لقرارات مجلس حقـوق اإلنـسان ذات   مع المستوطنات اإلسرائيلية وف  
  .الصلة

تنفيذ جميع قراراته ذات الـصلة بالقـضية        متابعة  مطالبة مجلس األمن ب    -20
، )2003 (1515و) 1973 (338و) 1967 (242الفلسطينية، بما فيهـا     

، والذي أكد، ضمن جملـة      )2016( لعام   2334وقرار مجلس األمن رقم     
يلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون أمور أخرى، على أن االستيطان اإلسرائ    

القـوة القائمـة    (الدولي وعقبة في طريق الـسالم، وطالـب إسـرائيل           
بالوقف الفوري والكامل لجميع األنـشطة االسـتيطانية فـي          ) باالحتالل

األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على           
/ ت في حدود الرابع من يونيو     أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرا      

، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييـرات التـي            1967حزيران  
ودعوة األمين العـام لألمـم      . يتفق عليها الطرفان من خالل المفاوضات     
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المتحدة إلى تقديم تقاريره مكتوبة حول متابعة تنفيذ قرار مجلس األمـن            
2334) 2016.(  

نية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القـوة       دعم الجهود والمساعي الفلسطي    -21
القائمة باالحتالل، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة         
الفنية والمالية الالزمة لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنـة          

 لتقديم المشورة حـول     جامعة الدول العربية  قانونية استشارية في إطار     
كم الدولية بشأن االنتهاكات اإلسـرائيلية لحقـوق        رفع قضايا أمام المحا   

الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بـشأن المظـالم          
عـام  " وعد بلفـور  "التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها        

  .، وتقديم مقترحات عملية بهذا الشأن1917
التعامل السريع مـع     حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على       -22

 عن الحالـة    22/5/2018اإلحالة التي قدمتها دولة فلسطين لها بتاريخ        
في فلسطين، بما يشمل االنتهاء من الدراسة األولية، التي بدأت قبل أكثر            

فـي  جنـائي   فتح تحقيق   من أربع سنوات، خالل فترة زمنية معقولة، و       
 إسـرائيل بحـق     جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، التي ترتكبهـا       

، ومساءلة مجرمـي الحـرب اإلسـرائيليين،        الشعب الفلسطيني األعزل  
  .وتحقيق العدالة

، من خالل   )القوة القائمة باالحتالل  (إعادة التأكيد على اعتبار أن إسرائيل        -23
ممارساتها وسياساتها وقوانينها، تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام 

طيني، فـي انتهـاك لمبـادئ    ضد الشعب الفلس) أبارثايد(فصل عنصري  
القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلـك ميثـاق األمـم المتحـدة              

، واالتفاقية الدولية   )1948(، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان      )1945(
، واالتفاقية الدولية   )1965(للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله       

، وكافـة   )1973(تكبيها  بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مر      
ومطالبة دول العالم والمنظمـات     . التقارير والقرارات الدولية ذات الصلة    

والمحاكم الدولية بالتصدي لهذه السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي        
 .تُجرمها القوانين الدولية ذات الصلة

مـر  إدانة قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلي القاضي بهدم قرية الخان األح        -24
الفلسطينية شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهلها منهـا، ضـمن           
سياسة عنصرية إسرائيلية ممنهجة ومستمرة منذ ما يزيد عـن سـبعة            
عقود، لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، لصالح التوسع         
االستعماري االستيطاني اإلسـرائيلي، بهـدف تقطيـع أوصـال األرض           

  .محتلة والقضاء على حل الدولتينالفلسطينية ال
التعبير عن القلق الشديد من المخططات اإلسرائيلية الخبيثة فـي قـارة             -25
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التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري         أفريقيا، و 
، بشأن مواجهة االستهداف اإلسرائيلي للقـضية       )149(ع  . د 8231رقم  

أفريقيا، وتنفيذ إعـالن فلـسطين      الفلسطينية واألمن القومي العربي في      
، وتعزيـز العمـل مـع       2016البو العربية األفريقية    االصادر عن قمة م   

االتحاد األفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافـل الدوليـة،           
 إسرائيلية لاللتفاف على مكانة قضية فلسطين في        ةوالتصدي ألي محاول  

 المناهـضة لالسـتعمار     أفريقيا، والتي بنيت علـى القـيم المـشتركة        
والتحذير من إقامة مؤتمرات إسـرائيلية      . واالضطهاد والفصل العنصري  

طلـب  وال. أفريقية، وحث الدول األفريقية على عدم المشاركة بأي منهـا  
مواصلة العمـل وفـق      العربية الخاصة بهذا الشأن      وزاريةمن اللجنة ال  

  .الخطة المعدة لهذا الغرض
 العربي واإلسالمي المشترك علـى مـستوى        الدعوة إلى استمرار العمل    -26

واسـتمرار  . الحكومات والبرلمانات واالتحادات لدعم القضية الفلسطينية     
تكليف األمين العام للجامعة بالتشاور مع األمين العام لمنظمـة التعـاون            
اإلسالمي والتنسيق معه في مختلف المواضيع واإلجراءات التي تخـص          

فيذ القرارات العربية واإلسالمية في هـذا       القضية الفلسطينية، وآليات تن   
  .الشأن

رفض أي تجزئة لألرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططـات           -27
 إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلـسطين،  الهادفة  اإلسرائيلية  

والتحذير من محاوالت تصفية القضية الفلسطينية من خالل قصر حلهـا           
 ومـن   بعيدة عن الحل السياسي العـادل،     على حلول إنسانية واقتصادية     

أي مـشروع لدولـة      ورفـض    .تماهي أي طرف مع هذه المخططـات      
  .فلسطينية ذات حدود مؤقتة

 منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي      التأكيد على احترام شرعية    -28
برئاسة فخامة الـرئيس محمـود عبـاس،        والوحيد للشعب الفلسطيني،    

الحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل     وتثمين جهوده في مجال المص    
والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنيـة وفـق اتفـاق            

 وآليات وتفاهمات تنفيذه وأخرهـا      2011أيار  / القاهرة الموقع في مايو   
من تحمل مسؤولياتها فلسطينية  حكومة ال ال، وتمكين   2017اتفاق القاهرة   

نتخابات العامة في أقرب وقت ممكـن،       كاملة في قطاع غزة، وإجراء اال     
واإلشادة بالجهود الحثيثة التي تبـذلها      . وذلك لتحقيق الشراكة السياسية   

جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها        
 .لالستمرار في تلك الجهود

 العـضو لجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت،       تقديم الدعم والتقدير ل    -29
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 في مجلس األمن، في متابعة تطـورات القـضية الفلـسطينية،            العربي
  .والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

استمرار تكليف المجموعتين العربيتين فـي مجلـس حقـوق اإلنـسان             -30
واليونسكو، بالتحرك لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلـسطين          

  .في المنظمتين
 : موعة العربية في األمم المتحدةاستمرار تكليف المج -31

حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقـضية الفلـسطينية فـي            �
الجمعية العامة، ومتابعة الجهـود داخـل مجلـس األمـن لتحمـل             
مسؤولياته في حفظ األمن والسلم الدوليين، وإنهاء االحتالل، ووقف         

  .كافة الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية
 بشأن االستيطان اإلسرائيلي    2334نفيذ قرار مجلس األمن     متابعة ت  �

  .غير القانوني
متابعة حصول دولة فلسطين على العـضوية الكاملـة فـي األمـم              �

  .المتحدة
أو عـضوية   لاتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي لترشيح إسرائيل ل        �

 .منصب في أجهزة ولجان األمم المتحدةل

بذلك إلى الدورة   تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير      تكليف األمين العام بمتابعة       -32
 .مستوى القمةالمقبلة لمجلس الجامعة على 

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د746: ق.ق(
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القضية الفلـسطينية والـصراع     

 اإلسـرائيلي   -العربي  
  :ومستجداته

ــات   ــورات واالنتهاك التط
اإلسرائيلية في مدينة القدس    
  المحتلـــــــــــة 

  

  ة على مستوى القمة،إن مجلس الجامع
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

متابعـة تنفيـذ     االجتماع الثاني لهيئـة   وعلى التوصية الصادرة عن      �
 عقـد بتــاريخ  يالقـرارات وااللتزامــات علـى المــستوى الـوزاري الــذ   

 ، بالجمهورية التونسية29/3/2019

 القمـة   ؛ذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المـستويات         وإ -
والوزاري والمندوبون الدائمون، بخصوص متابعة التطورات واالنتهاكات       

  اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة،
…<†{{{{ÏŁèV< <

أن القدس الشرقية هي عاصمة دولـة فلـسطين،         على  التأكيد مجدداً    -1
  .السيادة الفلسطينية عليهاورفض أي محاولة لالنتقاص من 

اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط اإلسرائيلية         -2
شـويه هويتهـا    وتالمدينة المقدسة   تستهدف ضم غير القانونية التي    

العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلـسطيني،         
 على ما سمي بقانون     بما في ذلك مصادقة برلمان االحتالل اإلسرائيلي      

، والتأكيـد   2018كانون الثـاني    / ، بداية شهر يناير   "القدس الموحدة "
على أن هذه السياسات والخطط والممارسات، تشكل خرقـاً لقـرارات           

 267و) 1968 (252مجلس األمن ذات الصلة، بما فيهـا القـرارات          
  ).1980 (478 و476و) 1969(

 الفلـسطيني ومؤسـساته فـي    والمساندة لصمود الشعبتقديم التحية   -3
 الممنهجـة   اإلسـرائيلية الـسياسات   مواجهة  بمدينة القدس المحتلة،    

 للمدينـة   التاريخيالديموجرافي والقانوني و  تغيير الوضع   الهادفة إلى   
 ودفاعهم عن المدينة والمقدسات اإلسـالمية والمـسيحية        ومقدساتها،

ج مـؤخراً   ، والـذي تُـو    فيها، وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك     
بانتصارهم في فتح مصلى باب الرحمة الذي أغلقته سلطات االحـتالل           

 عاماً، واإلشادة بدور إدارة األوقاف اإلسالمية األردنيـة فـي           16منذ  
مجابهتها لقرار السلطات اإلسرائيلية وإصرارها علـى إبقـاء جميـع           
أبواب المسجد األقصى مفتوحة بما في ذلك بـاب الرحمـة باعتبـاره          

 . ال يتجزأ من المسجد األقصى المباركجزءاً

إدانة ورفض قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلي القاضي بإغالق مصلى          -4
باب الرحمة، والذي يعد انتهاكاً للوضع القانوني والتاريخي القائم فـي    
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المسجد األقصى المبارك، والتأكيد على أن مصلى باب الرحمة جزء ال           
ك، وليس لمحاكم أو سلطات االحتالل      يتجزأ من المسجد األقصى المبار    

أية سيادة أو سلطة عليه، واعتبار هذا القرار باطالً والغياً وليس لـه             
والتحذير من تبعات اإلجـراءات والنوايـا العدوانيـة         . أي اثر قانوني  

اإلسرائيلية تجاه المسجد األقصى المبارك، والتي من شأنها أن تؤجج          
  .الصراع والتوتر في المنطقة

القـوة القائمـة    (إدانة كافة االنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل        رفض و  -5
ماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وخاصة المحاوالت      لأل) باالحتالل

الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القـائم فـي المـسجد            
األقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقـويض حريـة صـالة           

محاولة السيطرة على إدارة األوقـاف      وإبعادهم عنه،   المسلمين فيه و  
رئيس مجلس  اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة واالعتداء على        

موظفي إدارة األوقاف اإلسالمية األردنية في القدس ومنعهم        األوقاف و 
من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون اإلسرائيلي على المـسجد          

سـي الـشريف، والقيـام بالحفريـات        الحـرم القد  / األقصى المبارك 
  .اإلسرائيلية أسفل المسجد األقصى وأسواره

عـصابات المـستوطنين    المتكـررة مـن      الشديدة لالقتحامات    دانةاإل -6
 مـسجد األقـصى المبـارك     للاإلسـرائيليين   والمسؤولين  المتطرفين  

 وقـوات   ، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة     واالعتداء على حرمته  
توجه ما يسمى بالمحكمـة العليـا        اإلسرائيلي، والتحذير من     االحتالل

اإلسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهـود بالـصالة فـي          
المسجد األقصى بعد سماحها لهم سابقاً باقتحامه وتدنيـسه، ضـمن           
المخططات اإلسرائيلية لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، بما في ذلك ما          

مة من اقتحامات وصلوات تلموديـة يهوديـة،        يجري حول باب الرح   
 تبعات وانعكاسات خطيرة    اسيكون له والتحذير من أن هذه االعتداءات      

  .على األمن والسلم الدوليين
 8229التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقـم          -7

حول إدانة ورفض المحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة لتقويض       ) 149(ع  .د
وإضعاف الوجود المسيحي في المدينـة المقدسـة، والتـي          الكنائس  

وصلت ذروتها في اآلونة األخيـرة مـن خـالل فـرض الـضرائب              
اإلسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنـائس، وإصـدار          
أوامر حجز ومصادرة ألصول وأمالك وأراضي وحسابات بنكية تعـود          

من مـع االسـتهداف     للكنائس في مدينة القدس الشريف، وذلك بالتزا      
اإلسرائيلي المتواصل للمسجد األقصى المبارك، وهو ما يشكل انتهاكاً         
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فاضحاً للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفـة         
خطيرة لالتفاقات وااللتزامات الدولية التي تـضمن حمايـة وحقـوق           

  .األماكن المقدسة في المدينة
لمصادرتها أراضي المواطنين   ) مة باالحتالل القوة القائ (إدانة إسرائيل    -8

، بمـا فـي ذلـك المحـاوالت         المقدسيين وهدم بيوتهم أو احتاللهـا     
، خدمة لمـشاريعها    اإلسرائيلية غير الشرعية لهدم قرية الخان األحمر      

االستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجهـا، وكـذلك مواصـلة        
ـ    تجريف آالف الدونمات لصالح إنشاء مشروع      القـدس  " ما يسمى بـ

، وبناء طـوق    )E1(، بما فيها المشروع االستيطاني المسمى       "الكبرى
استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام الـسيطرة         

  .عليها
بالمكانـة  دعوة جمهورية البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقـف تُخـل             -9

صداقة والعالقـات مـع     القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظاً على أواصر ال       
 قـرار مجلـس الجامعـة علـى         والتأكيد على متابعة تنفيذ   . الدول العربية 

ــم     ــدائمين رق ــدوبين ال ــستوى المن ــاريخ .غ. د8338م ع بت
، بشأن انتهاك بعض الدول للمكانة القانونية لمدينـة         )18/12/2018(

 .القدس الشريف

بالقـدس  إدانة ورفض قرار الواليات المتحدة األمريكيـة االعتـراف           -10
بمـا    ونقل سفارتها إليها،   ،)القوة القائمة باالحتالل  (عاصمة إلسرائيل   

في ذلك دمج القنصلية األمريكية المعنية بالشأن الفلسطيني في القدس          
 للقـانون   ة المخالف هذه القرارات ومطالبتها بإلغاء   بالسفارة األمريكية،   

لـى حقـوق     والتي تشكل عدواناً ع    الدولي وقرارات الشرعية الدولية،   
 اإلسـالمية   واستفزازاً لمـشاعر األمـة العربيـة      الشعب الفلسطيني،   

ـ   والمسيحية ـ ـ، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وع تقرار ـدم االس
، فضالً عما يمثـله ذلك من تقويض للشرعيـة        ي المنطقة والعالم  ـف

والتحذير من العبث بالقدس ومحاوالت تغيير      . القانونية للنظام الدولي  
القانوني والتاريخي القائم فيها، والتأكيد على متابعـة تنفيـذ          الوضع  

 .مواجهة القرار األمريكي المـذكور    الخاصة ب  مجلس الجامعة    اتقرار
وخطة العمل المتكاملة التي أعدتها األمانة العامة، بتكليف من مجلس           

  .الجامعة، في هذا الشأن
لى مدينة القدس،   التأكيد على إدانة إقدام جواتيماال على نقل سفارتها إ         -11

وكذلك إدانة ورفض قرار المجر فتح مكتب تجاري لهـا فـي مدينـة              
القدس، كفرع دبلوماسي من سفارتها في تل أبيب، مما يعتبر انتهاكـاً        
للوضع القانوني للمدينة، وانحيازاً لالحتالل اإلسرائيلي دعماً للسياسات  
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قدس الـشرقية   اإلسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على ال       
والتأكيـد علـى اعتـزام الـدول        . المحتلة ويعد خطوة ضارة بالسالم    

األعضاء اتخاذ اإلجراءات المناسبة السياسية واالقتصادية إزاء هـذه         
 .الخطوات غير القانونية ومثيالتها

التأكيد على إدانة ورفض فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية ألي دولـة              -12
ر استراليا االعتراف بالقدس الغربية     في مدينة القدس، بما في ذلك قرا      

، ودعوتها للتراجع عنـه،     )القوة القائمة باالحتالل  (عاصمة إلسرائيل   
وتوجيه الشكر والتقدير إلى جمهورية اندونيسيا الشقيقة على جهودها         

 .الفعالة مع استراليا في هذا الشأن

دولة فلسطين في مواجهـة اعتـراف       وإجراءات  تأييد ودعم قرارات     -13
 بالقدس عاصمة لدولة    يات المتحدة األمريكية، أو أي دولة أخرى،      الوال

 بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولـة         االحتالل،
تنتهك االتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينـة القـدس،           
والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات علـى            

دعكافة الص.  
إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيـق قـانون عنـصري            -14

يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم         
سحب بطاقات الهوية من آالف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون         
في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانـة اسـتئناف إسـرائيل         

ـ   ) االحتاللالقوة القائمة ب  ( " قانون أمالك الغـائبين   "تطبيق ما يسمى ب
والذي يـستهدف مـصادرة عقـارات المقدسـيين، ومطالبـة كافـة         

القـوة القائمـة    (المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسـرائيل        
لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ        ) باالحتالل

بعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض     المدينة من سكانها األصليين، عبر إ     
  .الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء

إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية باستمرار إغـالق المؤسـسات          -15
الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت       

لمـواطنين  الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقـديم الخـدمات ل         
  .المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة

مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الـصادرة عـن األمـم المتحـدة              -16
والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما فـي         
ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتـي أكـدت علـى أن             

الحرم القدسي الشريف هو موقع إسـالمي       / مباركالمسجد األقصى ال  
مخصص للعبادة وجزء ال يتجزأ من مواقع التراث العـالمي الثقـافي،       
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وأدانت االعتداءات والتدابير اإلسرائيلية غير القانونيـة فـي مدينـة           
  .الحرم القدسي الشريف/ القدس والمسجد األقصى المبارك

دينيـة اإلسـالمية    الدعوة إلى دعم وزيـارة القـدس والمقدسـات ال          -17
الحـرم القدسـي    /  والتشديد على زيارة المسجد األقصى     ،والمسيحية

الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من          
  .مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة

التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجـاه القـدس،           -18
ت العربية واإلسالمية والصناديق العربية     ودعوة جميع الدول والمنظما   

ومنظمات المجتمع المدني، إلـى تـوفير التمويـل الـالزم لتنفــيذ             
المشـروعات الـواردة فـي الخطــة اإلستراتيجيــة للتنميــة           

، التي قدمــتها    )2022-2018(القطاعيـة في القـدس الشرقيـة     
ـ           اتها دولـة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسـة وحمايـة مقدس

والممارسات اإلسرائيلية لتهويد   وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط       
 والعمل على متابعة تنفيـذ قـرار دعـم          .مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها    

 الفلسطيني، الذي اتخذته الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية         االقتصاد
المي لتنفيذ  ، والذي تبنى آلية تدخل عربي إس      20/1/2019في بيروت   

  .الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين
 8228التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقـم          -19

، حول الموافقة على الخطة اإلعالمية الدوليـة للتـصدي          )149(ع  .د
للقرار األمريكي األحـادي بـاالعتراف بالقـدس عاصـمة لدولــة            

ات اإلعالم العربيـة    االحتـالل اإلسـرائيلي، ودعوة وزارات ومؤسس    
  .إلى التعاون والمساهمة مع األمانة العامة في تنفيذ هذه الخطة

دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينـة القـدس، ودعـوة             -20
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية واالقتصادية       

لـة  واالجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسـسات المقدسـية المماث       
  . لصمود أهلها ومؤسساتها لمدينة القدس المحتلة وتعزيزاًدعماً

اإلشادة بجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، ملك المملكـة            -21
األردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على األماكن المقدسة اإلسـالمية         
والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسـات وحمايتهـا           

المساس ) القوة القائمة باالحتالل  ( كل محاوالت إسرائيل     وتجديد رفض 
بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور األردني في رعايـة          
وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس في إطـار          
الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها االتفاق         

اللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحـسين ملـك المملكـة           الموقع بين ج  
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األردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عبـاس، رئـيس دولـة           
، والتعبير عن الدعم والمـؤازرة إلدارة       31/3/2013فلسطين، بتاريخ   

أوقاف القدس والمسجد األقصى األردنية في الدور الذي تقوم به فـي            
 ظـل الخروقـات اإلسـرائيلية       الحفاظ على الحرم والذود عنـه فـي       

) القوة القائمة باالحتالل  (واالعتداءات على موظفيها، ومطالبة إسرائيل      
  .بالتوقف عن اعتداءاتها على اإلدارة وموظفيها

اإلشادة بالجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد السادس ملك المملكـة            -22
ودعـم   في الدفاع عن المدينة المقدسة       ، رئيس لجنة القدس   ،المغربية

واإلشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيـت       . صمود الشعب الفلسطيني  
 .مال القدس التابعة للجنة القدس

توجيه التقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز           -23
، "قمة القدس " للقمة العربية، بـ     29آل سعود، لقيامه بتسمية الدورة      

ة التي تتمتع بها مدينة القدس الشريف،       تقديراً للمكانة الروحية والديني   
عاصمة دولة فلسطين، وتقديمه، على غرار أشقائه القادة العرب، لكل          
الدعم الـسياسي والمـالي للقـضية الفلـسطينية وحقـوق الـشعب             

  .الفلسطيني

توجيه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة          -24
عبد العزيز بوتفليقة، دعماً للقـضية      الشعبية، برئاسة فخامة الرئيس     

الفلسطينية، سواء من خالل المواقف السياسية التاريخية، أو من خالل     
 .التزامها بتقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين

توجيه التقدير لكل الجهود العربية الهادفة إلى الحفـاظ علـى مدينـة             -25
بية، اإلسـالمية   القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العر      

والمسيحية، ومقدساتها وتراثها الثقافي واإلنـساني، فـي مواجهـة          
 .سياسات االستيطان والتهويد والتزوير اإلسرائيلية الممنهجة

تثمين جهود البرلمان العربـي وتحركاتـه الفاعلـة لـدعم القـضية              -26
الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحيـة والتاريخيـة لمدينـة       

لشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعـوة البرلمانـات         القدس ا 
 . العربية إلى تحركات مماثلة مع المؤسسات البرلمانية حول العالم

استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصـلة تحركاتهـا       -27
لدى المجموعات اإلقليمية والسياسية فـي األمـم المتحـدة، لكـشف            

ألقـصى المبـارك مـن إجـراءات        خطورة ما يتعرض له المـسجد ا      
وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة علـى         

  .األمن والسلم الدوليين
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الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقريـر حـول              -28
  .اإلجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس

  )31/3/2019 – 3  ج–) 30(ع . د747: ق.ق(
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  عن صادرال بيانال
  على المستوى الوزاري العربية الدول جامعة مجلس

  عادية غير دورة في
   بشأن

  المالية واألزمة السياسي المسار – الفلسطينية القضية تطورات
  ــــ

 جامعة مجلس عقد فلسطين، دولة رئيس عباس، محمود الرئيس فخامة بحضور
الشؤون  وزير معالي برئاسة عادية، غير دورة الوزاري لمستوىا على العربية الدول

 فلسطين دولة طلب على بناء درالية،يالف الصومال جمهوريةوالتعاون الدولي ل خارجيةال
 التي تلك خاصة ،الفلسطينية القضية تطورات آخر لمناقشة وذلك األعضاء، الدول وتأييد

 من أساسية أجزاء على اإلسرائيلية ةبالسياد تدعي قانونية غير حلوٍل فرض تستهدف
 والجوالن الشرقية القدس فيها بما ،1967 عام المحتلة والعربية الفلسطينية األراضي

ومزارع شبعا وتالل كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من  المحتل، السوري العربي
 فيها بما ،اإلسرائيلية االستعمارية والممارسات للجرائم حماية وتشكلقرية الغجر، 

 الشعب وحقوق أموال سرقة وشرعنة والممتلكات، والمقدسات األرواح على االعتداءات
  .الفلسطيني

 الدول ومداوالت فلسطين، دولة رئيس فخامة كلمة إلى االستماع وبعد
 الدورة (تونس قمة قرارات وآخرها الجامعة، مجلس قرارات إلى واستناداً األعضاء،

 العربية، لألمة بالنسبة الفلسطينية للقضية المركزية المكانة العتباربا وأخذاً ،)30 العادية
  :يلي ما إلى المجلس توصل

 على والمبنية ،2002 عام العربية السالم مبادرة قدمت التي العربية الدول أن التأكيد -1
 يمكنها ال السالم، مقابل األرض ومبدأ الدولية الشرعية وقرارات الدولي القانون أساس

 لن صفقة هكذا ومثل الدولية، المرجعيات هذه مع تنسجم ال صفقة أو خطة أي بلتق أن
 الحقوق تلبِ لم إذا األوسط، الشرق في والشامل الدائم السالم تحقيق في تنجح

 وإقامة المصير تقرير في حقه رأسها وعلى المناضل، الفلسطيني للشعب المشروعة
 القدس وعاصمتها ،1967 حزيران/نيويو 4 خطوط على السيادة، ذات المستقلة دولته

 السالم ومبادرة ،194 قرارال وفق والتعويض العودة في الالجئين وحق الشرقية،

  أمانة�شؤون�مجلس�الجامعة

 ــــــ

 )0233( ص-04)/19/04(س/ 01ج
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 رئيس فخامة خطة دعم على التأكيد السياق، هذا وفي. األسرى سراح وإطالق العربية،
  .2018 عام األمن مجلس في قدمها التي السالم، لتحقيق فلسطين دولة

 الشرقية القدس مدينة لحماية الالزمة اإلجراءات باتخاذ العربية الدول تزامال على التأكيد -2
 القانونية ومكانتها العربية هويتها على والحفاظ فلسطين، دولة عاصمة المحتلة،

 والخطط السياسات ضد والمسيحية، اإلسالمية مقدساتها يشمل بما والتاريخية،
 أو إلسرائيل، عاصمة بها يعترف قرار يأ وضد اإلستعمارية، اإلسرائيلية والممارسات

  .الصلة ذات الدولية الشرعية قرارات أسستها التي القانونية بمكانتها يخل
 االستعماري االستيطان ضد 2334 األمن مجلس قرار بتنفيذ الدولي المجتمع مطالبة -3

 20/10 رقم العامة الجمعية قرار وفق الفلسطينيين المدنيين وحماية اإلسرائيلي،
 المالية والمساهمات الموارد وتأمين لألونروا، األممي بالتفويض وااللتزام ،)2018(

  .وأنشطتها لموازنتها الالزمة
 االستيطان نظام لشرعنة عنصرية قوانين باعتماد اإلسرائيلي النهج خطورة من التحذير -4

 ومصادر أرضه ونهب حقوقه، من الفلسطيني الشعب وحرمان عنصري، والفصل
 ذوي مخصصات بسرقة االحتالل لحكومة سمح الذي القانون ذلك يف بما عيشه،
 .الفلسطينية الضرائب عائدات من الفلسطينيين واألسرى الشهداء

 قمة تونس قرار  وتنفيذ فلسطين دولة موازنة بدعم العربية الدول التزام على التأكيد -5
 فلسطين لدولة ماًدع شهرياً، أمريكي دوالر مليون مائة بمبلغ مالية أمان شبكة بتفعيل

  .لها تتعرض التي والمالية السياسية الضغوط لمواجهة
 للشعب والوحيد الشرعي الممثل الفلسطينية، التحرير منظمة شرعية احترام على التأكيد -6

 الفلسطينية والقوى الفصائل ودعوة عباس، محمود الرئيس فخامة برئاسة الفلسطيني،
 مسؤولياتها تحمل من الفلسطينية الحكومة مكينوت الوطنية، المصالحة إتمام سرعة إلى

 .ممكن وقت أقرب في العامة االنتخابات وإجراء غزة، قطاع في كاملة
تكليف لجنة مبادرة السالم العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد  -7

 .دائم لمتابعة  المستجدات
  

  )21/4/9201 -2 ج - ع.غ.د - 823 رقم بيان(
 ـــ
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>: اإلسرائيلي– والصراع العربي يةفلسطينالقضية ال <
  

متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع 
  العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �
 األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط  �

 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      األولوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �
 ،10/9/2019 على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ

وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات؛ القمة والوزاري والمندوبون             - 
  ص متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية،الدائمون، بخصو

…<†{{{{ÏŁèV< <

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

ا القـدس الـشرقية، ومجالهـا الجـوي         ، بما فيه  1967على كافة أرضها المحتلة عام      
  .والبحري، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوار

إعادة التأكيد على التمسك بالسالم كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي اإلسرائيلي            -2
وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السالم العربية لعام 

ناصرها، والتي نصت على أن السالم الشامل مـع إسـرائيل وتطبيـع              بكافة ع  2002
العالقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ            

، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولـة فلـسطين وحقـوق الـشعب              1967عام  
 المصير وحق العودة والتعـويض      الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير       

لالجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكٍل عادل وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة            
 .1948 لعام 194رقم 

التأكيد على أن أي صفقة أو مبادرة سالم ال تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السالم                -3
ورفض أي ضغوط سياسـية أو      . في الشرق األوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح       

مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلـة للقـضية              
  .الفلسطينية ال تنسجم مع مرجعيات عملية السالم
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العمل مع األطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة األطراف، تحـت مظلـة               -4
في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي إلعـادة         األمم المتحدة، لرعاية عملية السالم، بما       

إطالق عملية سالم ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية            
الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي       

 .1967الذي بدأ عام 
 من خالل قصر حلها على حلول إنسانية التحذير من محاوالت تصفية القضية الفلسطينية -5

واقتصادية بعيدة عن الحل السياسي العادل، ومن تماهي أي طرف مع هذه المخططات             
 .الخبيثة

إعادة التأكيد على دعم وتأييد خطة تحقيق السالم التي قدمها فخامة الـرئيس محمـود                -6
 .20/2/2018عباس، رئيس دولة فلسطين، في مجلس األمن يوم 

القيادة الفلسطينية للتحرر واالنفكاك عن االحتالل اإلسرائيلي، وإعادة النظر          توجهدعم   -7
باالتفاقيات الموقعة مع حكومة االحتالل اإلسرائيلي سياسياً واقتصادياً وأمنيـاً، سـعياً            
لتثبيت االستقالل الفلسطيني والشخصية االعتبارية والقانونية لدولة فلسطين بمؤسساتها         

  .وأجهزتها
أكيد على اعتزام الدول األعضاء اتخاذ جميع اإلجـراءات العمليـة الالزمـة             إعادة الت  -8

القـوة القائمـة    (لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصـمة إلسـرائيل             
، أو تنقل سفارتها إليها، وذلك تنفيذاً لقرارات القمـم والمجـالس الوزاريـة              )باالحتالل

 .العربية المتعاقبة
ض وإدانة أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينـة            إعادة التأكيد على رف    -9

القدس الشريف، بما في ذلك قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بالقدس عاصمة 
، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطالً، وخرقـاً         )القوة القائمة باالحتالل  (إلسرائيل  

جلس األمن والجمعية العامـة لألمـم المتحـدة ذات          خطيراً للقانون الدولي وقرارات م    
الصّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن ال أثـر              
قانوني لهذا القرار، الذي شكل سابقة خطيرة تشجع علـى انتهـاك القـانون الـدولي                

لعنف وعدم االستقرار والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السالم، وتعمق التوتر وا      
 . في المنطقة بما يهدد األمن والسلم الدوليين

مدينة القدس،  اإلدانة الشديدة لقرار جمهورية هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها في - 10
الشرعية الدولية ذات الصلة  األمر الذي يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات

لمدينة القدس، بما فيها قراري مجلس األمن  خي القائمبالمكانة والوضع القانوني والتاري
هذا القرار باطالً والغياً، وال أثر قانوني له،  ، واعتبار1980 لعام 478 و476رقم 
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. بالمصالح والثقافة والمقدسات العربية اإلسالمية والمسيحية وإنما يشكل مساساً بالغاً
تخاذ إجراءات عقابية سياسية التأكيد على عزم الدول األعضاء ا وفي هذا السياق

 ودبلوماسية ضد جمهورية هندوراس من أجل إلغاء هذا القرار غير القانوني واقتصادية
 . بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلةتزاملواال

االحتالل  اإلدانة الشديدة لقرار جمهورية ناورو االعتراف بالقدس عاصمة لدولة - 11
 سياسية يد على عزم الدول األعضاء اتخاذ إجراءات عقابيةاإلسرائيلي، والتأك

انتهاكاً للقانون  واقتصادية ودبلوماسية ضدها من أجل إلغاء هذا القرار الذي يشكل
 .القانونية لمدينة القدس الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة

 بحـي   سلطات االحتالل اإلسرائيلي  ألعمال غير القانونية التي تقوم بها       لاإلدانة الشديدة    - 12
وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، ودعـوة المجتمـع الـدولي             

يات الهدم والتهجير الجماعي القسري التي تمارسها       للضرورة التدخل الفوري لوقف عم    
في هذا الحي المحاذي لجدار الفصل العنصري، والذي يقطنه  اإلسرائيلي  االحتاللقوات
 . في الحيبناية سكنية) 100(دم  آالف فلسطيني، حيث يتم استهداف ه6لي حوا

، وقرار  )1980( لعام   478 و 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن         - 13
الجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار دورتها االستثنائية الطارئة العاشرة على أسـاس             

 أكد على أن أي قرارات ، الذيA/RES/ES-10/19 (2017(، رقم "االتحاد من أجل السلم"
أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الـشريف أو مركزهـا أو تركيبتهـا                
الديموجرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها الغيه وباطلة، ويجـب إلغاؤهـا امتثـاالً               

 بعثـات   لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول لالمتنـاع عـن إنـشاء             
، والذي أكـد    )1980 (478األمن  دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عمالً بقرار مجلس         

 الوضع النهائي التي يجب حلها عـن طريـق          أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا       
  .المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة

أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين    إدانة الجرائم اإلسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد         - 14
العزل، والتي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، بموجب القـانون الـدولي             
اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما فيها العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة            

نية التحتية  في اآلونة األخيرة، والذي استهدف عشرات األبنية السكنية واالقتصادية والب         
للشعب الفلسطيني وأدى إلى وقوع العديد مـن اإلصـابات فـي صـفوف المـدنيين                
الفلسطينيين وخسائر فادحة في المقدرات والممتلكات، وكذلك االعتداءات الوحشية على          
المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية، في مختلف           
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ة المحتلة، وخاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر، والتـي          أنحاء األرض الفلسطيني  
 .راح ضحيتها مئات الشهداء الذين أعدموا بدم بارد وآالف الجرحى من المدنيين العزل

مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة حول حماية المـدنيين              - 15
 علماً بتقرير األمـين العـام       ، واألخذ )ES/RES/A) 2018-20/10الفلسطينيين رقم   

لألمم المتحدة األخير في هذا الشأن، والذي تضمن خيـارات قابلـة للتطبيـق لحمايـة               
المدنيين الفلسطينيين، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمـشاركة فـي حمايـة             
المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامـة              

 .تقرير األمين العام لألمم المتحدةو
، 28/2/2019الترحيب بالتقرير الهام الذي أصدرته اللجنـة الدوليـة المـستقلة يـوم        - 16

والمشكلة بقرار مجلس حقوق اإلنسان للتحقيق في أحداث مسيرات العودة فـي غـزة،              
ية مـسؤول وقادتها وجنودها،   ) ة باالحتالل القوة القائم (والذي خلص إلى تحميل إسرائيل      

، ضـد المتظـاهرين المـدنيين     عن قـصد ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب   
الفلسطينيين المحميين بالقانون الدولي، وأوصى بتضافر الجهود الدوليـة لوقـف هـذه             

. الجرائم ورفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي هـذه الجـرائم            
وتوصياته، كوثيقة قانونية هامة يمكن االعتـداد  والتأكيد على تبني المجلس لهذا التقرير     

بها أمام المحاكم الدولية، إلثبات الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وضـمان            
إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين اإلسرائيليين عن هذه الجـرائم، وعـدم             

  .إفالتهم من العقاب العادل، وإنصاف الضحايا
هاء سلطات االحتالل اإلسرائيلي لعمل بعثة التواجد الدولي المؤقت فـي           إدانة ورفض إن   - 17

، ودعوة المجتمع الدولي وخاصة مجلس األمن لضمان حماية حقيقيـة           )TIPH(الخليل  
للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة، وقرارات مجلس األمن السابقة           

 605والقـرار ) 1994 (904ين، السيما القـرار     ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطيني    
، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة علـى األرض الفلـسطينية المحتلـة             )1987(

ودعوة الـدول األطـراف     . وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني األعزل      
ـ            رام وإنفـاذ   السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالـة احت

االتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مـن خـالل وقـف                
االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وإعمال        

  .القواعد اآلمرة للقانون الدولي
تجديد تفـويض وكالـة     دعوة الدول األعضاء للعمل الحثيث من أجل حشد أوسع تأييد ل           - 18

قرار الجمعية العامة   ( وفق قرار إنشائها     )األونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     
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، من خالل العمل الثنائي ومتعدد األطراف مع الدول األعـضاء           )1949 عام   302رقم  
والمجموعات الجغرافية الدولية في األمم المتحدة، للحصول على تصويت واسع لصالح           

والطلب مـن   .  للجمعية العامة لألمم المتحدة    74د تفويض الوكالة في الدورة      قرار تجدي 
األمانة العمل وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، والبرلمان العربي، بـذل            
أقصى الجهود، بما في ذلك القيام بزيارات وإرسال رسائل عاجلة إلى دول العالم، لحثها             

 .يض لوكالة األونرواعلى التصويت لصالح تجديد التفو
ألمـوال  ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل          - 19

الشعب الفلسطيني، من خالل بدء تطبيق القانون العنصري اإلسـرائيلي الـذي يـسمح              
لحكومة االحتالل بسرقة مخصصات ذوي الشهداء واألسرى الفلسطينيين، من عائـدات           

الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة االحـتالل، وذلـك ضـمن سياسـات             الضرائب  
وممارسات االحتالل لنهب مصادر عيش الشعب الفلسطيني، والـضغط علـى القيـادة             

ومطالبـة  . الفلسطينية، وفي انتهاك للقانون الدولي واالتفاقيات الثنائية بـين الجـانبين          
التي ستؤدي إلى إلحاق ضـرر بـالغ        المجتمع الدولي بلجم هذه الممارسات اإلسرائيلية       

. بقدرات الحكومة الفلسطينية، وبالتالي إلى مزيد من عدم االستقرار والتوتر في المنطقة           
 .والتعبير عن التضامن والدعم لدولة فلسطين ضد هذه الممارسات اإلجرامية

 العتماد  إدانة السياسة اإلسرائيلية التي اعتمدت منهجاً إستراتيجياً عنصرياً واسع النطاق          - 20
تشريعات إسرائيلية لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقـه، وسـرقة ونهـب أرضـه              
وثرواته ومصادر عيشه، وبالتالي تقويض أسس السالم العادل في المنطقة، وشـرعنة            

 .نظام أبارثايد استيطاني استعماري وإدامته
ديدة والـرفض   إعادة التأكيد على رفض االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، واإلدانة الش          - 21

إسرائيل الدولة القومية   : قانون أساس "القاطع للقانون العنصري اإلسرائيلي المسمى بـ       
، والذي يهدف لطمس وإلغاء الحقوق التاريخيـة والـسياسية للـشعب            "للشعب اليهودي 

الفلسطيني، بما فيها حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم، وحق تقرير المـصير، ويـشكل              
للقانون الدولي، بما في ذلك االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال            انتهاكاً فاضحاً   

، واالتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنـصري         1965التمييز العنصري لعام    
ومطالبة المجتمع الدولي والمحاكم والبرلمانات الدوليـة       . 1973ومعاقبة مرتكبيها لعام    

ع إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، إللغائـه       برفض وتجريم هذا العمل العنصري، ودف     
وااللتزام بالقيم األخالقية للنظام الدولي وميثاق األمم المتحدة والقـوانين الدوليـة ذات             

 في وجـه    1948ويوجه المجلس التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام         . الصلة
 .العنصرية التي يشرعنها هذا القانون العنصري
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، من خـالل ممارسـاتها   )القوة القائمة باالحتالل( على اعتبار أن إسرائيل      إعادة التأكيد  - 22
) أبارثايد(وسياساتها وقوانينها، تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري           

ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلـك              
، واالتفاقيـة   )1948( العالمي لحقوق اإلنسان     ، واإلعالن )1945(ميثاق األمم المتحدة    

، واالتفاقية الدولية بـشأن     )1965(الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله        
، وكافة التقارير والقـرارات     )1973(قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها       

ولية بالتـصدي لهـذه     ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الد     . الدولية ذات الصلة  
 .السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تُجرمها القوانين الدولية ذات الصلة

تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فـي األمـم المتحـدة،                - 23
وتبني ودعم حق دولة فلسطين باالنضمام إلـى        . والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك     

يق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد اسـتقاللها          المنظمات والمواث 
وسيادتها على أرضها المحتلة ودعم طلب دولة فلسطين االنضمام إلى اتحـاد البريـد              

 .العالمي
 والصين  77الترحيب بالجهود المميزة لدولة فلسطين خالل رئاستها الناجحة لمجموعة           - 24

 لها بهدف تعزيز مكانتها الدولية من خـالل عـضوية           في األمم المتحدة، وتقديم الدعم    
ورئاسة المنظمات واللجان والمجموعات الدولية، مثمنين الدعم الدولي لذلك، بمـا فـي             

 بتـاريخ   RES/A/5/73ذلك إصدار قرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة رقـم              
  . حول منح دولة فلسطين صالحيات خاصة بهذا الشأن17/10/2018

األعضاء، واألمين العام، لالستمرار بالعمل المباشر مع الـدول التـي لـم     دعوة الدول    - 25
تعترف بدولة فلسطين، من خالل زيارات واتصاالت ثنائية ومتعددة األطـراف لحثهـا             

، بما فيهـا القـدس      1967حزيران  / على االعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو      
م، وشرح األهمية اإلستراتيجية لمثل     الشرقية المحتلة، وذلك كأساس ورافعة لعملية السال      

. هذا االعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السالم واألمن في المنطقة والعالم            
وفي هذا السياق تقديم الشكر والتقدير لدولة سانت كيتس ونيفيس على اعترافها بدولـة              

  .فلسطين
ري، هي أحـد الوسـائل      التأكيد على أن مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ونظامه االستعما        - 26

الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السالم، ودعوة جميـع            
الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغيـر            
المباشر مع منظومة االحتالل االستعماري اإلسرائيلي ومستوطناته المخالفـة للقـانون           

،  بما يشمل حظر دخول المستوطنين اإلسرائيليين غير الشرعيين إلـى الـدول            الدولي
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ومتابعة العمل مع الجهات الدولية إلصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامـل مـع              
  .المستوطنات اإلسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة

ات الصلة بالقضية الفلسطينية، بمـا      مطالبة مجلس األمن بمتابعة تنفيذ جميع قراراته ذ        - 27
، وقرار مجلـس األمـن رقـم       )2003 (1515و) 1973 (338و) 1967 (242فيها  

، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخـرى، علـى أن االسـتيطان             )2016( لعام   2334
اإلسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريـق الـسالم، وطالـب              

بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االسـتيطانية       ) ئمة باالحتالل القوة القا (إسرائيل  
في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع              

، بما فـي    1967حزيران  / الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو         
. يتفق عليها الطرفان من خالل المفاوضات     ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي        

ودعوة األمين العام لألمم المتحدة إلى تقديم تقاريره مكتوبة حول متابعة تنفيـذ قـرار               
  ).2016 (2334مجلس األمن 

دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل،            - 28
، وتقديم المساندة الفنية والماليـة الالزمـة لهـذه          عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني    

المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطـار جامعـة الـدول              
العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمـام المحـاكم الدوليـة بـشأن االنتهاكـات                

وكذلك بشأن المظالم   اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته،        
، وتقـديم   1917عـام   " وعد بلفور "التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها        

  .مقترحات عملية بهذا الشأن
حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على التعامل السريع مع اإلحالـة التـي               - 29

طين، بمـا يـشمل      عن الحالة في فلـس     22/5/2018قدمتها دولة فلسطين لها بتاريخ      
االنتهاء من الدراسة األولية، التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات، خالل فترة زمنيـة               
معقولة، وفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، التي ترتكبهـا             
إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني األعزل، ومساءلة مجرمـي الحـرب اإلسـرائيليين،            

  .وتحقيق العدالة
التعبير عن القلق الشديد من المخططات اإلسرائيلية الخبيثة في قارة أفريقيـا، والتأكيـد     - 30

ت مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهـة االسـتهداف         اعلى تنفيذ قرار  
رقـم  (اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية واألمن القومي العربي في أفريقيا، وآخرها قرار           

عالن فلسطين الصادر عن قمة ماالبو العربيـة األفريقيـة          ، وتنفيذ إ  )151ع  . د 8346
، وتعزيز العمل مع االتحاد األفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل            2016
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الدولية، والتصدي ألي محاولة إسرائيلية لاللتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا،    
. ار واالضطهاد والفصل العنـصري    والتي بنيت على القيم المشتركة المناهضة لالستعم      

والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحث الـدول األفريقيـة علـى عـدم               
والطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بهذا الشأن مواصـلة          . المشاركة بأي منها  

العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض، ومتابعة تنفيذ توصيات ونتائج اجتماع مـدراء             
إدارات أفريقيا بوزارات خارجية الدول األعضاء، الذي عقد في مقر الجامعة العربيـة             

  .2019 تموز / يوليو17-16خالل الفترة 
الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المـشترك علـى مـستوى الحكومـات               - 31

 للجامعة  واستمرار تكليف األمين العام   . والبرلمانات واالتحادات لدعم القضية الفلسطينية    
بالتشاور مع األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي والتنسيق معه في مختلف المواضيع            
واإلجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية واإلسالمية          

  .في هذا الشأن
رفض أي تجزئة لألرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططـات اإلسـرائيلية             - 32

لهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة              ا
  .فلسطينية ذات حدود مؤقتة

التأكيد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب            - 33
الفلسطيني، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المـصالحة            

فلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمـام المـصالحة           الوطنية ال 
 وآليـات وتفاهمـات تنفيـذه       2011أيار  / الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو      

، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة        2017وأخرها اتفاق القاهرة    
 في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة        في قطاع غزة، وإجراء االنتخابات العامة     

واإلشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهوريـة مـصر العربيـة لتحقيـق             . السياسية
 .المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها لالستمرار في تلك الجهود

 تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس             - 34
األمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للـشعب            

والترحيب بانتخاب الجمهورية التونسية لعضوية مجلـس األمـن لعـامي           . الفلسطيني
2020-2021.  

استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق اإلنسان واليونسكو، بـالتحرك            - 35
  . القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتينلدعم ومتابعة تنفيذ هذا

 : استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة - 36
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حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فـي الجمعيـة العامـة،              �
ومتابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل مسؤولياته فـي حفـظ األمـن والـسلم               

  . ووقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير القانونيةالدوليين، وإنهاء االحتالل،
حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة غـوث وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين               �

 . للجمعية العامة لألمم المتحدة74في الدورة ) األونروا(
  . بشأن االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني2334متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن  �
  .لة فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدةمتابعة حصول دو �
اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي لترشيح إسرائيل للعـضوية أو لمنـصب فـي               �

 .أجهزة ولجان األمم المتحدة
بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلـس      تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير            -35

  .قمةالجامعة على مستوى ال
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8399رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي– والصراع العربي يةفلسطينالقضية ال
  

  التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �
 عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام  �

متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات على هيئة ل االجتماع األولوعلى التوصية الصادرة عن  �
 ،10/9/2019المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات؛ القمة والوزاري والمندوبون             - 
  ون، بخصوص متابعة التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة،الدائم

…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد مجدداً على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولـة               -1
  .لالنتقاص من السيادة الفلسطينية عليها

يلية غير القانونية التي    اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط اإلسرائ        -2
شويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض وتالمدينة المقدسة تستهدف ضم 

االمتداد السكاني والعمراني ألهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بمـا فـي ذلـك              
شهر ، بداية   "القدس الموحدة "مصادقة برلمان االحتالل اإلسرائيلي على ما سمي بقانون         

، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطـط والممارسـات،          2018كانون الثاني   / يناير
) 1968 (252تشكل خرقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، بمـا فيهـا القـرارات              

  ).1980 (478 و476و) 1969 (267و
تقديم التحية والمساندة لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلـة،             -3

بمواجهة السياسات اإلسرائيلية الممنهجة الهادفة إلـى تغييـر الوضـع الـديموجرافي             
والقانوني والتاريخي للمدينة ومقدساتها، ودفاعهم عن المدينة والمقدسـات اإلسـالمية           

 .والمسيحية فيها
مـصلى بـاب    مبنى و إدانة ورفض قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلي القاضي بإغالق          -4

  عد انتهاكاً للوضع القانوني والتاريخي القائم فـي المـسجد األقـصى            الرحمة، والذي ي
 األقصى  يتجزأ من المسجد  مصلى باب الرحمة جزء ال      مبنى و المبارك، والتأكيد على أن     



-43- 

المبارك، وليس لمحاكم أو سلطات االحتالل أية سيادة أو سلطة عليـه، واعتبـار هـذا      
والتحذير من تبعات اإلجراءات والنوايـا      . القرار باطالً والغياً وليس له أي اثر قانوني       

العدوانية اإلسرائيلية تجاه المسجد األقصى المبارك، والتي من شأنها أن تؤجج الصراع            
  .والتوتر في المنطقة

لألمـاكن  ) القوة القائمة باالحتالل  (رفض وإدانة كافة االنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل          -5
 المحاوالت الرامية إلى تغيير الوضع التـاريخي        المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وخاصة   

والقانوني القائم في المسجد األقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حريـة     
محاولـة الـسيطرة علـى إدارة األوقـاف         كذلك  صالة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، و     

األوقاف ومـوظفي    في القدس المحتلة واالعتداء على رئيس مجلس         األردنيةاإلسالمية  
 ومنعهم مـن     وشؤون المسجد األقصى المبارك األردنية في القدس،        القدس أوقافإدارة  

/ ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون اإلسرائيلي على المـسجد األقـصى المبـارك         
  .الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات اإلسرائيلية أسفل المسجد األقصى وأسواره

لالقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطرفين والمـسؤولين        اإلدانة الشديدة    -6
اإلسرائيليين للمسجد األقصى المبارك واالعتداء على حرمته، تحـت دعـم وحمايـة             
ومشاركة حكومة وقوات االحتالل اإلسرائيلي، والتحذير من توجه ما يسمى بالمحكمـة            

 اليهود بالصالة في المسجد األقـصى       العليا اإلسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين    
بعد سماحها لهم سابقاً باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات اإلسرائيلية لتقسيم المـسجد            
زمانياً ومكانياً، بما في ذلك ما يجري حول باب الرحمة من اقتحامات وصلوات تلمودية        

طيـرة علـى   يهودية، والتحذير من أن هذه االعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خ    
 .األمن والسلم الدوليين

دعوة الدول األعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التـراث               -7
الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف، وتعاونها على نحو وثيـق مـع              
المملكة األردنية الهاشمية الستصدار قرارات من اليونسكو وعلى رأسها التأكيد علـى            

الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد       / تسمية المسجد األقصى المبارك   
على أن تلة باب المغاربة جزء ال يتجزءا من المسجد األقصى المبـارك، وحـق إدارة                
أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك األردنية، باعتبارها الجهـة القانونيـة            

ن الحرم في إدارته وصيانته والحفـاظ عليـه وتنظـيم          الحصرية والوحيدة المسؤولة ع   
  .الدخول إليه

حول ) 149(ع  . د 8229التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم           -8
إدانة ورفض المحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة لتقـويض الكنـائس وإضـعاف الوجـود             
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ة األخيرة من خالل فرض     المسيحي في المدينة المقدسة، والتي وصلت ذروتها في اآلون        
الضرائب اإلسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس، وإصـدار أوامـر            
حجز ومصادرة ألصول وأمالك وأراضي وحسابات بنكية تعود للكنائس فـي مدينـة             
القدس الشريف، وذلك بالتزامن مع االستهداف اإلسرائيلي المتواصل للمسجد األقـصى           

كل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتـاريخي القـائم لمقدسـات           المبارك، وهو ما يش   
المدينة، ومخالفة خطيرة لالتفاقات وااللتزامات الدولية التي تـضمن حمايـة وحقـوق             

  .األماكن المقدسة في المدينة
لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين والهدم     ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل    -9

لبيوتهم، بما في ذلك الحملة اإلسرائيلية المسعورة التي قامت بها سلطات           غير الشرعي   
االحتالل في اآلونة األخيرة والتي طالت المباني السكنية في منطق وأحياء مختلفة مـن              
مدينة القدس، وخاصة وادي الحمص وخلة العين والعيسوية وسلوان وصـور بـاهر،             

لبلدة القديمة وخارجهـا، وكـذلك مواصـلة        خدمة لمشاريعها االستيطانية داخل أسوار ا     
ـ         ، بمـا فيهـا   "القدس الكبرى "تجريف آالف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يسمى ب

، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافـي        )E1(المشروع االستيطاني المسمى    
  .الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها

 القاضي بهدم قرية الخان األحمـر الفلـسطينية         إدانة قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلي     - 10
، واستهداف التجمعات البدويـة فـي األرض الفلـسطينية          شرقي مدينة القدس المحتلة   

ضمن سياسة عنصرية إسرائيلية ممنهجة ومستمرة منذ ما        ،  ، وتهجير أهلها منها   المحتلة
لصالح التوسع  يزيد عن سبعة عقود، لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم،           

االستعماري االستيطاني اإلسرائيلي، بهدف تقطيع أوصال األرض الفلسطينية المحتلـة          
والقضاء على حل الدولتين، ودعوة المجتمع الدولي للضغط علـى حكومـة االحـتالل            

 .اإلسرائيلي لوقف هدم القرية الفلسطينية بشكل نهائي
 لتشويه المناهج التعليميـة فـي مدينـة         التأكيد على إدانة السياسة اإلسرائيلية الممنهجة      - 11

القدس، وفرض المنهاج اإلسرائيلي الملفق بدالً من المنهاج الفلسطيني فـي المـدارس             
العربية، بما في ذلك تطبيق عقوبات مالية وإدارية على المدارس الفلـسطينية التـي ال               

لقـدس العربيـة   تنصاع لهذه السياسة الخبيثة التي تهدف إلى تشويه ثقافة وهوية مدينة ا 
  .واإلسالمية

مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لوقف سياسة الحبس            - 12
المنزلي التي تمارسها بشكل واسع وممنهج ضد أطفال مدينة القدس المحتلـة، بهـدف              

 .زرع الخوف والمرض النفسي في وعي الطفل الفلسطيني لتدمير مستقبله
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من تحويـل منـاطق     ) القوة القائمة باالحتالل  ( تقوم به إسرائيل     االتأكيد على خطورة م    -13
مختلفة في محيط القدس إلى مكبات نفايات ومخلفات مستشفيات عالية السمية، باإلضافة            
لتصريفها مياه الصرف الصحي والمياه العادمة للمستوطنات في أودية الضفة الغربيـة            

، مما يتسبب بكارثة بيئيـة يوميـة        ينية الفلسط المحيطة بمدينة القدس وغيرها من المدن     
ارتفاع مستوى تلـوث    لتسبب ذلك ب  لسكان تلك المناطق واألراضي الزراعية، باإلضافة       

 .المياه الجوفية وينابيع المياه في هذه المناطق
اإلدانة الشديدة لقيام مسؤولين في اإلدارة األمريكية بممارسة التضليل والتشويه والتزوير  - 14

دينة القدس، من خالل مشاركتهم الفعلية في الممارسـات اإلسـرائيلية           لتاريخ وثقافة م  
لتهويد مدينة القدس، بما في ذلك مساهمتهم في حفر نفق أسفل وادي الحلوة فـي بلـدة                 

 .سلون في مدينة القدس المحتلة، الهدف منه التأسيس ألضاليل وأكاذيب لتشويه هوية المدينة
ألمريكية االعتراف بالقدس عاصـمة إلسـرائيل       دانة ورفض قرار الواليات المتحدة ا     إ - 15

، ونقل سفارتها إليها، بما في ذلك دمج القنـصلية األمريكيـة            )القوة القائمة باالحتالل  (
المعنية بالشأن الفلسطيني في القدس بالسفارة األمريكية، ومطالبتها بإلغاء هذه القرارات           

لتي تشكل عدواناً علـى حقـوق       المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وا      
الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر األمة العربية اإلسالمية والمسيحية، وزيادة فـي           
توتير وتأجيج الصراع وعـدم االسـتقرار فـي المنطقة والعالم، فضالً عما يمثــله            

والتحـذير مـن العبـث بالقـدس        . ذلك من تقويض للشرعيـة القانونية للنظام الدولي      
اوالت تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، والتأكيد علـى متابعـة تنفيـذ          ومح

 وخطـة العمـل     ة،قرارات مجلس الجامعة الخاصة بمواجهة القرار األمريكي المذكور       
  .المتكاملة التي أعدتها األمانة العامة، بتكليف من مجلس الجامعة، في هذا الشأن

 على نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وكذلك التأكيد على       التأكيد على إدانة إقدام جواتيماال     - 16
إدانة ورفض فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية مهما كانت مسمياتها ألي دولة في مدينة               
القدس إدانة مما يعتبر انتهاكاً للوضع القانوني للمدينة، وانحيازاً لالحتالل اإلسـرائيلي            

لهادفة إلى السيطرة علـى القـدس الـشرقية         دعماً للسياسات اإلسرائيلية غير القانونية ا     
والتأكيد على اعتـزام الـدول األعـضاء اتخـاذ          . المحتلة ويعد خطوة ضارة بالسالم    

 .اإلجراءات المناسبة السياسية واالقتصادية إزاء هذه الخطوات غير القانونية ومثيالتها
 8338دائمين رقم    قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين ال       التأكيد على متابعة تنفيذ    - 17

، بشأن انتهاك بعض الدول للمكانة القانونيـة لمدينـة          )18/12/2018(ع بتاريخ   .غ.د
 .القدس الشريف
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تأييد ودعم قرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة اعتراف الواليـات المتحـدة              - 18
 األمريكية، أو أي دولة أخرى، بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، بما فيها رفع دعوة أمام             

محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك االتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونيـة              
لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة              

  .الصعد
إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين            - 19

ن في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آالف الفلسطينيين            الفلسطينيي
المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجهـا، وإدانـة اسـتئناف              

ـ   ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل   والـذي  " قانون أمالك الغـائبين   "تطبيق ما يسمى ب
لبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطا

لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل      ) القوة القائمة باالحتالل  (على إسرائيل   
على تفريغ المدينة من سكانها األصليين، عبر إبعادهم عن مـدينتهم قـسراً، وفـرض               

  .الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء
باعتقال وفرض اإلقامة الجبرية على شخـصيات       ءات اإلسرائيلية التعسفية    إدانة اإلجرا  - 20

استمرار إغالق المؤسسات الوطنية العاملة فـي       اعتبارية فلسطينية في مدينة القدس، و     
القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينهـا            

  .ن وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسةمن تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيي
مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن األمم المتحـدة والمجلـس التنفيـذي               - 21

لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنـة التـراث العـالمي التابعـة        
سي الشريف هـو    الحرم القد / لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد األقصى المبارك       

موقع إسالمي مخصص للعبادة وجزء ال يتجزأ من مواقع التـراث العـالمي الثقـافي،               
وأدانت االعتداءات والتدابير اإلسرائيلية غير القانونية فـي مدينـة القـدس والمـسجد              

  .الحرم القدسي الشريف/ األقصى المبارك
المسيحية، والتشديد علـى    الدعوة إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية اإلسالمية و         - 22

الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشـد         / زيارة المسجد األقصى  
وفي هـذا الـسياق،     . الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة       

استنكار ورفض قيام وفود إعالمية عربية بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القـدس             
  .المحتلة

تأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول            ال - 23
والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير 
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التمويل الالزم لتنفـيذ المشـروعات الواردة في الخطـة اإلستراتيجيــة للتنميــة           
، التي قدمـتها دولــة فلـسطين،       )2022-2018(رقيـة  القطاعيـة في القـدس الش   

بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط            
والعمل على متابعـة تنفيـذ   . والممارسات اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها      

لدورة الرابعة للقمة العربية التنمويـة فـي         الفلسطيني، الذي اتخذته ا    قرار دعم االقتصاد  
، والذي تبنى آلية تدخل عربي إسالمي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع           20/1/2019بيروت  

  .دولة فلسطين
، )149(ع  . د 8228التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري رقـم             - 24

مريكـي األحـادي    حول الموافقة على الخطة اإلعالمية الدولية للتـصدي للقـرار األ          
باالعتراف بالقدس عاصـمة لدولــة االحتــالل اإلســرائيلي، ودعـوة وزارات             
ومؤسسات اإلعالم العربية إلى التعاون والمساهمة مع األمانة العامة فـي تنفيـذ هـذه               

  .الخطة
دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسـسات الحكوميـة              - 25

عليمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والـصحية، للتوأمـة مـع          وغير الحكومية الت  
المؤسسات المقدسية المماثلة دعماً لمدينة القـدس المحتلـة وتعزيـزاً لـصمود أهلهـا        

  .ومؤسساتها
اإلشادة بجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، ملك المملكة األردنية الهاشـمية،              - 26

المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الـشريف فـي         صاحب الوصاية على األماكن     
القـوة القائمـة    (الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاوالت إسـرائيل           

المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور األردني في رعاية          ) باالحتالل
طار الرعاية والوصاية   وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس في إ        

الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها االتفاق الموقع بين جاللة الملك عبداهللا الثاني      
ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة            

القـدس  ، والتعبير عن الدعم والمؤازرة إلدارة أوقـاف         31/3/2013فلسطين، بتاريخ   
والمسجد األقصى األردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنـه               

القـوة  (في ظل الخروقات اإلسرائيلية واالعتداءات على موظفيها، ومطالبة إسـرائيل           
  .بالتوقف عن اعتداءاتها على اإلدارة وموظفيها) القائمة باالحتالل

لملك محمد السادس ملك المملكة المغربيـة، رئـيس       اإلشادة بالجهود التي يبذلها جاللة ا      - 27
واإلشـادة  . لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني          

 .بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس
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ود، توجيه التقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سـع              - 28
والمملكة العربية السعودية في دعم مدينة القدس الشريف، عاصـمة دولـة فلـسطين،              

  .وتعزيز صمود أهلها
توجيه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الـشعبية، دعمـاً              - 29

للقضية الفلسطينية، سواء من خالل المواقف السياسية التاريخية، أو من خالل التزامها            
 .تقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطينب

توجيه التقدير لكل الجهود العربية الهادفة إلى الحفاظ على مدينـة القـدس الـشرقية،                - 30
عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية، اإلسالمية والمـسيحية، ومقدسـاتها وتراثهـا            

اإلسـرائيلية  الثقافي واإلنساني، في مواجهة سياسات االستيطان والتهويـد والتزويـر           
 .الممنهجة

تثمين جهود البرلمان العربي وتحركاته الفاعلة لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة            - 31
القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولـة فلـسطين،      

 . المودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع المؤسسات البرلمانية حول الع
استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعـات            - 32

اإلقليمية والسياسية في األمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد األقـصى             
المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمـة           

  .على األمن والسلم الدوليين
طلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تـم               ال - 33

  .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8400رقم : ق(
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  بيان
  صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

  في دورة غير عادية
   إعالن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي نيته ضم أراضٍ بشأن

  من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة اإلسرائيلية
  10/9/2019: القاهرة 

  ــــ
إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقد في دورة غير عادية يعبر عن             

ومـة االحـتالل    إدانته الشديدة ورفضه المطلق للتصريحات التي أدلى بها رئـيس حك          
، بشأن إعالن نيته ضم أراضٍ من الـضفة    10/9/2019اإلسرائيلي مساء اليوم الثالثاء     

  .1967الغربية المحتلة عام 
ويعتبر المجلس هذا اإلعالن تطوراً خطيراً وعدواناً إسرائيلياً جديداً بإعالن العزم           

ة الدولية ذات الصلة    على انتهاك القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وقرارات الشرعي        
  .338 و 242بما فيها قراري مجلس األمن 

ويعتبر المجلس هذه التصريحات، إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عمليـة             
  .السالم وتنسف أسسها كافة

ويعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية اإلسرائيلية الجديدة علـى      
ءات والتحركات القانونية والـسياسية للتـصدي      نحو مكثف، ويستعد التخاذ كافة اإلجرا     

لهذه السياسة اإلسرائيلية أحادية الجانب التي من شأنها أن تؤجج الصراع والعنف فـي              
المنطقة والعالم، بما في ذلك التحرك العربي لدى مجلس األمن والجمعية العامة لألمـم              

  .المتحدة والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع الدولي
 إذ يحمل الحكومة اإلسرائيلية نتائج وتـداعيات هـذه التـصريحات            إن المجلس 

الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، ليؤكد على تمسكه بثوابـت الموقـف العربـي        
الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقريـر             

 1967ابع من حزيـران عـام       المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الر       
وعاصمتها القدس الشرقية، وحق الالجئين بالعودة والتعويض وفقـاً لقـرارات األمـم             

  .المتحدة ومبادرة السالم العربية

  أمانة�شؤون�مجلس�الجامعة

 ــــــ

  )0359( ص-41)/19/09/(01/152ج
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ويدعو المجلس المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته          
الدولي وقرارات الشرعية   بالتصدي الحازم لهذه التوجهات اإلسرائيلية المخالفة للقانون        

الدولية، ويدعو إلى التحرك الفوري إلطالق جهد حقيقي وفاعل لحل الـصراع علـى              
أساس مرجعيات عملية السالم وقرارات الشرعية الدولية والقـانون الـدولي ومبـادرة             

  .1967حزيران /السالم العربية ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو
ين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا البيان، ويعتبر نفسه فـي           ويكلف المجلس األم  

  .حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذا الموقف العدواني اإلسرائيلي

  

�ن(��  )10/9/9201 -1 ج -ع .غ.د – 402 ر � 

  ــــ

 

  


