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   العربية السالم مبادرة جلنة عن املنبثقة املصغرة اللجنة الجتماع اخلتامي البيان

   املتحدة األمم يف الفلسطينية املبادرة بشأن

 3/8/2011الدوحة، 

 

جلنة مبادرة السالم العربية التي اختتمت أعمالها امس اسفر اجتماع اللجنة املصغرة املنبثقة عن 
برئاسة سعادة الدكتور خالد بن حممد العطية وزير الدولة للتعاون الدويل عن اتفاق نص على 

التأكيد على القرار العربي بالتوجه إىل األمم املتحدة لدعوة دولها األعضاء لالعتراف بدولة "
وعاصمتها القدس الشرقية، والتحرك لتقديم طلب  1967فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 
وتم االتفاق على عناصر خطة العمل املقترح تنفيذها ". العضوية الكاملة لها يف األمم املتحدة

خالل الفترة املقبلة، ملواصلة التحرك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها وحشد التأييد الدويل 
تتضمن " ونصت النقطة الثالثة من االتفاق على أن . ية العامةلها يف كلٍ من جملس األمن واجلمع

عناصر خطة التحرك املُشار إليها إجراء سلسلة من الزيارات واالتصاالت واملشاورات مع الدول 
األعضاء يف جملس األمن واجملموعات اجليوسياسية يف األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية 

اق على عقد اجتماع للجنة الوزارية ملبادرة السالم العربية يف كما تم االتف". والدولية املعنية
للنظر يف املستجدات ومتابعة املوقف واتخاذ اخلطوات  2011األسبوع الثاين من شهر سبتمبر 

املنبثقة عن اللجنة الوزارية ملبادرة السالم  وكان بيان اللجنة املصغرة. الالزمة يف هذا الشأن
يف الدوحة برئاسة  2011/  8/  3العربية اشار يف بدايته اىل أن اللجنة عقدت اجتماعًا بتاريخ 

سعادة الدكتور خالد بن حممد العطية وزير الدولة للتعاون الدويل بدولة قطر، وبمشاركة معايل 
عة الدول العربية، والدكتور صائب عريقات عضو اللجنة الدكتور نبيل العربي األمين العام جلام

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، ومعايل السادة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول أعضاء 
اللجنة، وهم من اململكة األردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، واململكة العربية السعودية، 

واشارت اللجنة اىل أنها بحثت خطوات التحرك العربي . لكة املغربيةواجلمهورية اللبنانية، واملم
املقبلة يف األمم املتحدة، يف ضوء التكليف الصادر للجنة املصغرة عن اجتماع اللجنة الوزارية 

وأكد البيان أنه فى ضوء ما . 14/7/2011ملبادرة السالم العربية التي انعقدت بالدوحة بتاريخ 
 5/ 28ية ملبادرة السالم العربية من مواقف وخطوات يف اجتماعيها بتاريخ أقرته اللجنة الوزار

يف الدوحة فانها استعرضت نتائج االتصاالت واملشاورات التي جرت مع  2011/ 7/  14و
خمتلف اجلهات املعنية بمتابعة التحرك العربي لالعتراف بدولة فلسطين وطلب العضوية الكاملة 

تدارست اللجنة خمتلف اإلجراءات القانونية والسياسية الواجبة اإلتباع  لها يف األمم املتحدة، كما
خالل الفترة املقبلة واملتعلقة بالتحرك العربي يف األمم املتحدة، وأنها خلصت بعد التداول اىل 

 .النقاط األربع التي أقرتها

 

                                                             
  املصدر: http://www.al‐sharq.com/articles/more.php?id=252844  
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