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يؤكد  جمللس جامعة الدول العربية  )138(لدورة العادية لقرارات 

 األمم مستوى على وحمايدة مستقلة جلنة إنشاء أهمية" أحدها
 الفلسطيني الرئيس استشهاد مالبسات يف للتحقيق املتحدة

  "عرفات ياسر الراحل

 ]مقتطفات[ *./52012/9، القاهرة

[.......]  

 ياسر الراحل الفلسطيني الرئيس استشهاد مالبسات بشأن العامة األمانة تقرير
  عرفات

 الوزاري، املستوى على اجلامعة جملس إن
[.......]  

 يقرر
[.......] 

 املعلومات كافة بتوفير لقيامها الفلسطينية الوطنية السلطة إىل الشكر توجيه  2-

 الرئيس استشهاد مالبسات يف للتحقيق كلتشُ التي الفلسطينية اللجنة إليها توصلت التي

 فحص ذلك يف بما احلقيقة إىل للوصول الكامل وبتعاونها عرفات ياسر الراحل الفلسطيني

 .الرفاة

                                                            

  :اإللكتروين" جامعة الدول العربية"موقع  :املصدر *
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/320643804c9cb05f827ac6081bb96571/LAS+COUNCIL+
RES+138+5-9-2012.pdf?MOD=AJPERES  
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 املتحدة األمم مستوى على وحمايدة مستقلة جلنة إنشاء أهمية على التأكيد  3-  

 احلقيقة معرفة قصد عرفات ياسر الراحل الفلسطيني الرئيس استشهاد مالبسات يف للتحقيق

  .املتحدة األمم على نتائجها وعرض

 استشهاد مالبسات حول فرنسي قضائي حتقيق فتح عن باإلعالن الترحيب  4-

 .عرفات ياسر الراحل الزعيم

 السيد برئاسة العام األمين السيد شكلها التي اللجنة جلهود الشكر عن التعبير  5-

 عرفات ياسر الراحل الرئيس استشهاد بمالبسات اخلاص امللف إعداد يف العام األمين نائب

.[....]  

  

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

 الوزاري، املستوى على اجلامعة جملس إن
[.......]  

 يقرر
[.......] 

 استمرار وضرورة السالم عملية يف كامل شريك فلسطين دولة أن على التأكيد  2-

 [....]. لالستيطان الكامل بالوقف إلسرائيل مطالبتها يف الفلسطينية التحرير منظمة دعم

 جمدداً والتأكيد[....]  املفاوضات عملية رلتعثّ الكاملة املسؤولية إسرائيل حتميل  3- 

 وقرارات الدويل القانون وقواعد أحكام مع يتعارض والذي اإلسرائيلي املوقف أن على

 يف نتائج حتقيق يف األميركي الوسيط وفشل السالم حتقيق متطلبات ومع الدولية الشرعية

 وأن ،جدٍمُ غير أصبح سارامل اهذ ألن املفاوضات عملية يف النظر إعادة إىل سيؤدي مساعيه

 .السالم عملية ملرجعيات عرض يبتلقّ  مرهون استئنافها

[.......] 
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 الفيتو النقض حق باستخدام واملتمثل األخير األميركي للموقف الشديد االستنكار  7-

 ،[....] الدويل اإلجماع من الرغم على االستيطان إلدانة األمن جمللس العربي القرار مشروع ضد

 الرئيس وتراجع االستيطان سياسة بشأن األميركي املوقف يف التراجع هذا أن على والتأكيد

 لسياسة الكامل للوقف فيه دعا الذي واألساسي املبدئي موقفه عن أوباما باراك األميركي

 إسرائيل ويشجع بل والشامل العادل السالم حتقيق أمام خطيراً عائقاً  يشكل إنما االستيطان

 ال مارقة دولة واعتبارها السالم، استحقاقات من والتهرب االستيطان يف االستمرار على

  .الدولية والقوانين القواعد حتترم

[.......] 

 فلسطين دولة به تقدمت الذي الطلب بدعم العربي القرار على التأكيد  9- 

 حزيران  /يونيو من الرابع حدود على فلسطين بدولة لالعتراف  2011/9/23بتاريخ

 .[....] الكاملة العضوية على واحلصول الشرقية، القدس وعاصمتها  1967لعام

 اإلجراءات متابعة يف لالستمرار املتحدة األمم يف العربية اجملموعة تكليف  10-

 .[....] التحرك لهذا الالزمة القانونية

[.......] 

 حلم ببيت احلجاج ومسار املهد كنيسة بإدراج اليونسكو منظمة بقرار اإلشادة  16-

 املناطق وباقي القدس مدينة بتسجيل قدماً املضي أهمية مع ،[....] العاملي التراث قائمة على

 .[....] احملتلة الفلسطينية املدن بكافة والدينية األثرية

[.......]  

 بطرح خاص دويل مؤتمر لعقد الدعوة أجل من التحرك أهمية على التأكيد  18-

 [....]. جوانبها كافة من الفلسطينية القضية

 اجتماع لعقد الدوليين واألمن السالم حفظ عن املسؤولة املتحدة األمم مطالبة  19-

 الدويل عاإلجما منطلق ومن )مالسال أجل من االحتاد( املتحدة لألمم العامة للجمعية عاجل
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 عرض وإلعادة احملتلة، الفلسطينية األراضي يف املستمرة اإلسرائيلية االنتهاكات لرفض

 .[....] أبعاده خمتلف من اإلسرائيلي ـ العربي النزاع

 إلرسال ةداملتح األمم دعوة أجل من اجلهود متابعة العربية اجملموعة تكليف  20-

 االستيطانية النشاطات لتوثيق األمن جملس أعضاء من احملتلة الفلسطينية لألراضي بعثة

   .احملتلة الفلسطينية األراضي يف اإلسرائيلية

 بتشكيل والقاضي ،22/4/2012 بتاريخ اإلنسان حقوق جملس بقرار اإلشادة 21- 

 حياة على وتأثيره احملتلة، الفلسطينية األراضي يف االستيطاين بالنشاط للتحقيق دولية جلنة

 .القرار هذا متابعة جنيف يف العربية اجملموعة وتكليف الفلسطيني، اجملتمع

 وأهمية العربية، السالم مبادرة جلنة به تقوم الذي الدور أهمية على التأكيد  22-

 تظل لن العربية السالم مبادرة أن على يقوم الذي السياسي لإلطار وفقاً  جهودها استمرار

 .طويالً مطروحة

[.......] 

 وتثمين عباس حممود الرئيس برئاسة الفلسطينية الوطنية الشرعية احترام  26-

 الفلسطينية الوطنية للسلطة الشرعية املؤسسات واحترام الوطنية املصاحلة جمال يف جهوده

 املنتخب، الفلسطيني التشريعي اجمللس ذلك يف بما الفلسطينية، التحرير منظمة عن املنبثقة

 الفلسطيني الشعب وحقوق مكتسبات على احلفاظ أجل من الفلسطيني القرار بوحدة وااللتزام

 احلقيقية الضمانة تشكل الفلسطينية الوطنية املصاحلة أن على والتأكيد للخطر، املعرضة

 .الفلسطينية األراضي على احلفاظ سبيل يف الوحيدة

[.......] 

 من انتقالية حكومة تشكيل بشأن عليه االتفاق تم وما الدوحة بإعالن الترحيب  28-

 االنتخابات إلجراء التحضير على وتعمل القاهرة، التفاق تنفيذاً  مستقلة وطنية كفاءات

 .الوطني واجمللس والتشريعية الرئاسية
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 خارجية وزير لسان على جاءت التي املتطرفة العنصرية التصريحات إدانة 29-

 والتي التصريحات هذه من طيرةاخل التبعات من والتحذير عباس حممود الرئيس ضد لإسرائي

 .ضده اً مباشر اً حتريض تمثل

[.......]  

 قطاع عن احلصار رفع أجل من إسرائيل على بالضغط الدويل اجملتمع مطالبة -  31

 يف إليه التوصل تم الذي املعابر اتفاق وبتفعيل غزة قطاع وإىل من املعابر وفتح غزة

 فتح عن إسرائيل وامتناع كبير، سجن إىل فعلياً  القطاع حتول أن بعد وخاصة 2005/11/15

 غزة قطاع بين آمن ممر وإنشاء املطار بناء وإعادة امليناء، ببناء السماح وعدم املعابر

 اإلسرائيلية احلرب دمرته ما إعمار إلعادة البناء مواد إدخال ورفضها الغربية، والضفة

 مصر جمهورية اتخذتها التي تلإلجراءا والتقدير الشكر عن والتعبير غزة قطاع على األخيرة

  .غزة قطاع يف الفلسطيني الشعب معاناة من للتخفيف  رفح معبر على العربية

[.......] 

 وقف على بالعمل لالستيطان دعماً  تقدم التي واملؤسسات الدول مطالبة  33-

 ضتقوّ والتي الصلة ذات الدولية الشرعية وقرارات الدويل للقانون اً خرق باعتباره تمويله

 ودعم تمويل يف تساهم التي الشركات يف استثمارات لديها التي الدول ومطالبة السالم، عملية

 الدول مطالبة وكذلك استثماراتها، بسحب احملتلة الفلسطينية األراضي يف االستيطان عمليات

 استثمارية ومشاريع عقود لديها التي الشركات تلك أو لديها املسجلة الشركات تساهم التي

  .املشاريع أو االستثمارات هذه كافة بوقف االستيطاين النشاط بهذا مرتبطة

[.......] 

 ما خطورة لتوضيح السريع بالتحرك نيويورك يف العربية اجملموعة تكليف  37-  

 .املبارك األقصى املسجد له يتعرض

[.......] 
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 املتحدة األمم يف العرب السفراء وجملس اليونسكو لدى العربية اجملموعة دعوة -  42

 يف لالستمرار اإلسالمي التعاون ومنظمة واإلسيسكو األليكسو ومنظمة األوروبي واالحتاد

 بالل ومسجد الشريف اإلبراهيمي احلرم[ يناملوقعَ إلدراج إسرائيل حملاوالت للتصدي جهودها

 .[....] اليهودي التراث قائمة على ]القدس وأسوار حلم بيت يف رباح بن

[.......] 

 حول ولدستونغ لتقرير العامة واجلمعية اإلنسان حقوق جملس يبتبنّ الترحيب  44- 

 حقوق ومبادئ اإلنساين الدويل والقانون الدويل للقانون اخلطيرة اإلسرائيلية االنتهاكات

 مناسبة آلية داإيج على والعمل غزة قطاع على إسرائيل تهاشنّ التي احلرب خالل اإلنسان

 يف واالستمرار اإلسرائيلية، احلرب جرائم تدين توصيات من التقرير يف جاء ما تنفيذ ملتابعة

 الضحايا وتعويض مرتكبيها حملاسبة اقترفتها التي جرائمها على اً قضائي إسرائيل مالحقة

 ما تنفيذ متابعة وكذلك الدولية، احملاكم إىل وإحالتهم اجلرائم تلك عن املسؤولين ومالحقة

 اجلرائم عن اردغدو جان البروفسور برئاسة احلقائق لتقصي املستقلة اللجنة تقرير يف ورد

 من الفترة يف غزة قطاع على عدوانها أثناء اإلسرائيلي االحتالل سلطات اقترفتها التي

  .2009ين ثاال كانون  /يناير وحتى 2008 ولاأل كانون  /ديسمبر

[.......]  

 الدويل املؤتمر استضافة استعدادها على العراق جلمهورية الشكر تقديم  47-

 .[....] والعرب الفلسطينيين واملعتقلين األسرى مع للتضامن

 الكريمة ولرعايتها بذلتها التي للجهود العربية مصر جلمهورية الشكر توجيه  48-

 إتمام يف ساهمت التي والدول األطراف بكافة والتنويه األسرى تبادل صفقة إتمام أجل من

 سجينة آخر ـ شلبي هناء األسيرة عن الفوري باإلفراج إسرائيل ومطالبة الصفقة، هذه

 اعتقالها ضد اخلاوية األمعاء معركة تخوض والتي اإلسرائيلي االحتالل سجون يف فلسطينية

 .اإلداري
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[.......] 

 استثنائية جلسة لعقد طلب تقديم نيويورك يف العربية اجملموعة من الطلب  50-

 االحتالل سجون يف والعرب الفلسطينيين واملعتقلين األسرى قضية ملناقشة العامة للجمعية

 العامة اجلمعية إىل طلب لتقديم نيويورك يف العربية اجملموعة تكليف ومتابعة اإلسرائيلي،

 حول الهاي يف الدولية العدل حمكمة من استشاري رأي بطلب قرار الستصدار املتحدة لألمم

 ألحكام اً وفق اإلسرائيلي االحتالل سجون يف والعرب الفلسطينيين لألسرى القانوين الوضع

 الدول مع الالزمة االتصاالت وإجراء حرب، أسرى باعتبارهم وذلك الصلة، ذات الدويل القانون

 .االستشاري الرأي طلب يلتبنّ الفلسطينية للقضية املؤيدة

[.......]  

 قيام من للتأكد املتحدة األمم إطار يف حقائق يتقصّ جلنة بإنشاء املطالبة -  52

 العرب، املواطنين من للعديد البشرية األعضاء سرقة بعمليات إسرائيلية دولية عصابات

  .اجلرائم هذه يف للتحقيق لتشكَّ التي الوطنية للجان والدويل العربي الدعم وتقديم

 :ـب املتحدة األمم يف العربية اجملموعة تكليف  53-

 وأراضي أمالك أوضاع يلتحرّ حقائق يتقصّ بعثة إرسال املتحدة األمم مطالبة  •

 على احلصول على والعمل 1948 عام التاريخية فلسطين أراضي يف الفلسطينيين الالجئين

 والطلب ،)إسرائيل يف األراضي إدارة( لدى املوجودة واخلرائط الوثائق جميع من كاملة نسخ

 على للحفاظ الالزمة اإلجراءات التخاذ الشأن بهذا تقرير إعداد املتحدة لألمم العام األمين من

 .الالجئين أمالك

 وفق الالزمة اإلجراءات واتخاذ مسؤولياتها لبتحمّ القيام املتحدة األمم مطالبة  •

 فلسطين أراضي يف الفلسطينيين الالجئين بأمالك التصرف ملنع للتطبيق قابلة آلية

 .وباطلة الغية باعتبارها ، 1948عام
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 عن دورية تقارير لرفع القدس يف دائمة بعثة تعيين اليونسكو منظمة مطالبة  54-

 يف العربية اجملموعة وتكليف فيها واملسيحية اإلسالمية للمقدسات اإلسرائيلية االعتداءات

 .الشأن هذا يف الالزمة اإلجراءات التخاذ اليونسكو

[.......]  

  :اإلسرائيلي ـ العربي والصراع فلسطين قضية

 األونروا، الالجئون، االنتفاضة، اجلدار، االستيطان، القدس،( تطورات متابعة
  )التنمية

 الوزاري، املستوى على اجلامعة جملس إن
 [.......] 

 يقرر

 :القدس :أوالً

[.......] 

 مؤتمر[ الدويل املؤتمر قرارات تنفيذ بمتابعة العربية الدول جامعة مطالبة[....]   5-

 صمود لدعم وذلك ]الذي انعقد يف الدوحة وحمايتها القدس مدينة عن للدفاع الدويل القدس

 واإلجراءات لسكانها ريسالق والترحيل القدس، مدينة تهويد خملاطر التصدي يف أهلها وثبات

 وتراثها تاريخها وطمس واملسيحية، اإلسالمية مقدساتها لتدمير واملتصاعدة املستمرة

 .اإلنساين

 بقضايا تتعلق اإلسرائيلية احلكومة مع اتفاق أي توقيع بعدم الفاتيكان مطالبة  6- 

 كاثوليكية وجتمعات ملؤسسات أو الكاثوليكية للكنيسة والعقارية واملالية االقتصادية امللكية

 [....] فلسطين دولة مع إالّ  اخلصوص بهذا اتفاق أي عقد يجوز وال الشرقية، القدس يف واقعة

 .فلسطين دولة مع 2000 عام عهوقّ  الذي باالتفاق بالتزامه الفاتيكان ومطالبة
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 ودعوة فلسطين دولة عاصمة القدس مدينة مع للتوأمة العربية العواصم دعوة  7-

 والصحية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية التعليمية احلكومية وغير احلكومية املؤسسات

 أهلها لصمود اًوتعزيز القدس ملدينة دعماً  املماثلة املقدسية املؤسسات مع للتوأمة

 .ومؤسساتها

 أمام قضايا رفع إمكانية دراسة العربية الدول جلامعة العامة األمانة من الطلب  8-

 يف انتهاكاتها على قانونياً  إسرائيل ملقاضاة االختصاص ذات والدولية الوطنية احملاكم

  .القدس مدينة

[.......]  

 املادي الدعم تقديم مواصلة إىل واإلسالمية العربية واملنظمات الدول دعوة  15-

 الصمود مواصلة على ملساعدتهم فيها الفلسطينية وللمؤسسات القدس لسكان واملعنوي

 .اجملال هذا يف فاعل بدور بالقيام لالستمرار القدس جلنة ودعوة ممتلكاتهم، على واحلفاظ

[.......] 

 قضية خلدمة تواجدها أماكن يف واملسلمين العرب السفراء جمالس تفعيل  26-

 املتحدة واألمم اليونسكو منظمة يف وجهودها نشاطاتها تكثيف اجملالس هذه ودعوة القدس،

 .القدس مدينة عروبة على احملافظة جهود لدعم

 :االستيطان :اًثاني

[.......] 

 الدولية للشرعية خملالفتها الهجرة جمال يف اإلسرائيلية السياسات رفض  4-

 على اليهودية الهجرة خطورة من للمهاجرين املصدرة الدول وحتذير الرابعة جنيف واتفاقية

 إبراز على والعمل العربية الدول مع ومصاحلها عالقتها وعلى املنطقة يف واالستقرار السالم

  .اخلصوص هذا يف اإلسرائيلية املواقف وعدوانية صلف مدى
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 أهمية على اً دائم تؤكد التي الدولية، الرباعية اللجنة وخاصة الدويل اجملتمع ومطالبة

 االنتهاكات هذه عن للتوقف إسرائيل على للضغط للحياة القابلة الفلسطينية الدولة قيام

 فلسطين لدولة اجلغرافية الترابية الوحدة على للمحافظة وذلك العنصرية واملمارسات

  .املستقبلية

 :العنصري الفصل جدار :اًثالث

[.......]  

 لدفع حترك خطة وضع إىل عربيةلا والدول العامة األمانة دعوة على التأكيد -  8

 اجلمعية وقرار ،9/7/2004 يف الدولية العدل حملكمة االستشاري الرأي لتنفيذ الدويل اجملتمع

 ، 2004/7/20يف الصادر العنصري الفصل جدار شرعية عدم حول املتحدة لألمم العامة

 على نص كما اجلدار عن املترتبة لألضرار سجل بإعداد املتحدة لألمم العام األمين وقيام

 .العامة اجلمعية قرار ذلك

 :النتفاضةا: اًرابع

[.......] 

 لألطراف جنيف مؤتمر الستئناف عقد السعي إىل السويسرية احلكومة دعوة  4-

 يف الفلسطينيين املدنيين بحماية واملطالبة الرابعة جنيف اتفاقية يف املتعاقدة السامية
 التفاقيات اإلسرائيلية القوات انتهاك استمرار ضوء يف خاصة احملتلة الفلسطينية األراضي

  .اإلنساين الدويل القانون وقواعد نيفج

[.......] 

 :الالجئون :اً خامس

[.......] 
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 سطينيةالفل القضية جوهر هي الفلسطينيين الالجئين قضية أن على التأكيد  2-

 من معاجلتها أو لها التعرض ورفض والشامل، العادل السالم عملية من يتجزأ ال جزء وهي

 .1948 لعام 194 للقرار وخمالف منفصل بشكل كانت جهة أي

[.......] 

 خميمات يف الفلسطيني اإلنسان صمود مقومات من األدنى احلد لتوفير الدعوة  6-

  .بحقه اجلائر والتمييز األذى ورفع اللجوء

 :األونروا :اً سادس

 العامة اجلمعية قرار( إنشائها قرار وفق لألونروا املمنوح التفويض على التأكيد  1-

 مسؤوليتها نقل أو تغيير وعدم مسؤوليتها أو بواليتها املساس وعدم ) 1949لعام  302 رقم

 وكذا املتحدة، األمم القانونية ومرجعيتها األونروا تبقى أن على والعمل خرى،أُ جهة إىل

 داخل لالجئين اخلدمات تقديم يف مسؤولياتها لبتحمّ  األونروا استمرار ضرورة على التأكيد

 [....]. عملياتها مناطق كافة يف وخارجها اخمليمات

 وكالة ونشاطات لبرامج الالزم املايل الدعم توفير استمرار أهمية على التأكيد  2-

  [....]. والطارئة االعتيادية الدولية الغوث

[.......] 

] لغوث[ إلغاثة املتحدة األمم وكالة اسم لتغيير حماوالت أي رفض على التأكيد  4-

 نصّ  ملا خمالفاً  ذلك عتبريُ حيث ،)األونروا] (يف الشرق األدنى[ الفلسطينيين الالجئين وتشغيل

 ). األونروا إلنشاء 1949 لعام  ( 302 رقم املتحدة األمم قرار عليه

 مشروع تنفيذ خالل املضيفة العربية الدول مع الكامل التنسيق إىل األونروا دعوة  5-

 األصلية والوثائق املعلومات على احملافظة يكفل بما الفلسطينيين الالجئين سجالت أرشفة

 قبل من استخدامها أو كانت جهة أي من بها املساس عدم يضمن وبما الوكالة لدى احملفوظة
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 وبالطريقة املضيفة العربية الدول موافقة دون عليها احلصول تطلب خرىأُ هيئات أو منظمات

 .األرشفة وثائق ضمن املوثقة الالجئين حقوق تكفل التي

 متطلبات أولويات حسب موازنتها إعداد يف باالستمرار األونروا مطالبة  6-

 خاضعة مشاريع إىل األساسية البرامج من أي حتويل يتم أالّ على الالجئين، واحتياجات
 التي الطوارئ خدمات يف التقليصات عن التراجع الغوث وكالة ومطالبة التمويل، لتوفير

  .الفلسطينيين الالجئين إىل تقدمها

[.......] 

 وحثّ  األونروا موازنة دعم يف مساهماتها العربية الدول بعض بزيادة الترحيب  8-

 بنسبة األونروا ميزانية يف مساهمتها نسبة وزيادة دعمها زيادة إىل العربية الدول باقي

 منذ دورات عدة يف اجلامعة جملس عن صدرت متعددة لقرارات تفعيالً  وذلك %7.83

 ولضمان الراهنة املالية أزمتها جتاوز على ملساعدتها األونروا لنداء وتلبية  1987عام

 الرسمية الهيئات ودعوة الفلسطينيين، لالجئين واحليوية األساسية خدماتها تقديم استمرار

 .الطارئة االعتيادية األونروا برامج دعم يف االستمرار إىل احلكومية وغير

[.......] 

 براجمها وتنفيذ إعداد يف املضيفة العربية الدول مع التنسيق األونروا دعوة  10-

 .الدول هذه سياسات مع يتوافق بما

[.......] 

 :التنمية :اًسابع

[.......] 

 وفتحت الفلسطيني االقتصاد بدعم تمقا التي العربية للدول الشكر توجيه  2-

 اجلمركية، الرسوم من إعفائها عبر املنشأ الفلسطينية للمنتجات احلر التدفق أمام أسواقها
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 اخملتصة اجلهات ودعوة الشأن، بهذا الصادرة القرارات لتنفيذ العربية الدول باقي ودعوة
 حول دورية بتقارير العربية دوللا جلامعة العامة األمانة لتزويد الفلسطينية الوطنية بالسلطة

  .العربية الدول إىل الفلسطينية واملنتجات السلع تدفق تعترض التي الصعوبات

[.......] 

 احلصار بإنهاء واخلاصة السابقة العربية القمم قرارات تنفيذ على العمل  5- 

 كانون /يناير :الكويت( التنموية العربية القمة وبخاصة غزة، لقطاع اإلعمار وإعادة اإلسرائيلي

، )2010 آذار  /مارس :سرت( والعشرين الثانية العادية العربية والقمة ،)2009 ثاينال

 التأكيد ،) 2009 آذار/  مارس( غزة إلعمار الشيخ شرم قمة اجتماع نتائج إىل وباإلشارة

 غزة، قطاع على املفروض اإلسرائيلي احلصار أشكال كافة إنهاء يف اإلسراع ضرورة على

 االلتزامات لتنفيذ آخر اجتماع إىل غزة إلعمار الشيخ شرم مؤتمر يف املشاركين كافة ودعوة

 الفلسطينية املصاحلة حتقيق خطوات إلجناح العربي الدعم إطار يف وذلك عليها، املنصوص

  .وقت أسرع يف جنازهاإو

 [.......]  

  

  الفلسطيني الشعب وصمود الفلسطينية الوطنية السلطة موازنة دعم
 الوزاري، املستوى على اجلامعة جملس إن
 [.......]  

 يقرر

 ممكن وقت بأسرع مالية أمان شبكة توفير إىل العربية الدول دعوة على التأكيد  1-

 يف الفلسطينية القيادة لدعم وذلك الفلسطينية، الوطنية للسلطة شهرياً دوالر مليون مئة بمبلغ

 لألموال حتويلها عدم يف إسرائيل واستمرار مالية ضغوطات من له تتعرض ما ضوء

  .الفلسطينية الوطنية للسلطة املستحقة
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 أو اًكلي ومساهمتها التزاماتها بكامل أوفت التي العربية للدول الشكر توجيه -  2

 غير القاهرة قمة لقرارات وفقاً  القدس وانتفاضة األقصى يصندوقَ  موارد دعم يف اًجزئي

 بيروت قمة مقررات وفق ينللصندوقَ  اإلضايف الدعم تقديم ويف 2000 لعام العادية

 اإلضايف الدعم جتاه بالتزاماتها تفِ  مل التي العربية الدول ودعوة 2002 لعام) 14ع.د(

 .التزامات بهذه الوفاء سرعة

[.......]  

  الوزاري، املستوى على اجلامعة جملس

[.......]  

 يقرر

 واخلاص القدس بشأن ( 503 ) رقم 2010 سرت قمة قرار لتفعيل الدعوة  1-

  500  إىل والقدس األقصى يلصندوقَ  2002 بيروت قمة يف املقرر اإلضايف الدعم بزيادة

 خطة لتفعيل آليات وضع العربية الدول جلامعة العامة األمانة من والطلب دوالر، مليون

 .القدس إلنقاذ العربي التحرك

 [.......] 

 فراتإ مستوطنات باعتبار اإلسرائيلي الوزراء رئيس تصريحات ورفض إدانة  5-

 وبواباتها الكبرى القدس من يتجزأ ال اًجزء القانونية، وغير الشرعية غير يونسعت وغوش

 واملواقف، التصريحات هذه بإدانة الدولية والرباعية الدويل اجملتمع ومطالبة اجلنوبية،

 .واالستيطان االحتالل بإنهاء والكفيلة العاجلة اإلجراءات واتخاذ

[.......] 

 دولة أمير ثاين آل خليفة بن حمد الشيخ السمو صاحب حضرة بمبادرة الترحيب  9-

 يف للتحقيق دولية جلنة بتشكيل يقضي قرار استصدار بغرض األمن جملس إىل بالتوجه قطر
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 طمس بقصد العربية، القدس يف 1967 احتالل منذ إسرائيل اتخذتها التي اإلجراءات جميع

 .والعربية اإلسالمية معاملها

 طريق عن القدس يف إسرائيل تمارسها التي العرقي التطهير سياسة إدانة  10- 

 احلكومة وحتميل واجلغرافية، السكانية معاملها لتغيير السكان وطرد اإلقامات سحب

 احلكومة ودعوة وممارساتها، سياساتها على املترتبة التداعيات كافة مسؤولية اإلسرائيلية

 1949 لعام جنيف التفاقية املتعاقدة السامية األطراف اجتماع انعقاد الستئناف السويسرية

 احلماية وتوفير احملتلة، الفلسطينية األراضي على االتفاقية تطبيق سبل لبحث مؤتمر لعقد

 .االحتالل حتت الفلسطيني للشعب

[.......] 

 يستهدف والذي الغائبين أمالك لقانون تطبيقها الستئناف إسرائيل إدانة  15-

 جلامعة العامة األمانة وتكليف هوياتهم، منهم حبتسُ الذين املقدسيين عقارات مصادرة

 .املقدسيين بأمالك التصرف من إسرائيل ملنع مناسبة آلية عن للبحث العربية الدول

[.......] 

 مدينة وضع عدم متابعة باستمرار اليونسكو لدى العربية اجملموعة تكليف  17-

 من ذلك يمثله ملا إلسرائيل، كعاصمة باليونسكو اخلاص لكترويناإل املوقع على القدس
 مدينة بشأن الدولية الشرعية وقرارات الدويل القانون ومبادئ لقواعد وخمالفة صارخ انتهاك

 .القدس

[.......] 

 عمليات توثيق ملتابعة العربية الدول جامعة إطار يف قانونية جلنة تشكيل  24- 

 القدس يف الفلسطينيين املواطنين ومنازل العربية للممتلكات واملصادرة واالستيالء التهويد

 املوضوع هذا ملتابعة العملية املقترحات وتقديم هدمها، أو إزالتها يتم التي تلك أو احملتلة

 .الدولية اجلنائية احملكمة أو الدولية العدل حمكمة أمام قضايا رفع ذلك يف بما
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[.......] 
  الوزاري، املستوى على اجلامعة جملس إن

[.......] 
 يقرر
 واملكاتب للمقاطعة الرئيسي املكتب من املقدم التقرير يف ورد بما العلم أخذ

 ومديري ومعاونيه العام للمفوض الشكر وتقديم العربية، الدول يف رائيلسإ ملقاطعة اإلقليمية

 .للمجلس املقدم الشامل التقرير على العربية الدول يف إسرائيل ملقاطعة اإلقليمية املكاتب

[.......]  

  

  احملتلة العربية األراضي يف للمياه إسرائيل وسرقة العربي املائي األمن
  الوزاري، املستوى على اجلامعة جملس إن

[.......]  

  يقرر

[.......]  

 احملتلة الفلسطينية األراضي يف املياه نوعية لتحسين عاجلة مساعدات تقديم  4-

 .غزة قطاع يف وخاصة

 اجملالس إىل والطلب املوضوع، متابعة يف باالستمرار العامة األمانة تكليف  5- 

 يف املوضوع هذا طرح املوضوع، بهذا املعنية املتخصصة العربية واملنظمات الوزارية

  [....]. واملياه البيئة بشؤون املعنية واإلقليمية الدولية والندوات واملؤتمرات احملافل

  

  احملتل السوري العربي اجلوالن

 الوزاري، املستوى على اجلامعة جملس إن
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[.......]  

  يقرر

[.......]  

 يف املتمثلة احملتل السوري العربي اجلوالن يف ملمارساتها إسرائيل إدانة  4-

 لسرقة القنيطرة مدينة قرب ركامي سدّ  وإقامة املائية، واملوارد األراضي على االستيالء

 مزارع إىل وحتويلها مكعب متر ماليين سبعة سعتها البالغ مسعدة بحيرة مياه وسحب املياه،

 مصادر أهم من السوريين املزارعين وحرمان واحلولة، ةطبري يبحيرتَ واستنزاف للمستوطنين

 ونقل وتوسيعها املستوطنات بناء إدانة وكذلك مواشيهم، وسقاية مزروعاتهم لري املياه

 يسمى ما قيام وآخرها عليها، املشاريع وبناء الطبيعية مواردها واستغالل إليها املستوطنين

 دعائية بحملة  2010ولاأل كانون  /ديسمبر شهر خالل اجلوالن يف املستوطنين بمجلس

 إىل تعال"عنوان  حتت احملتل السوري العربي اجلوالن يف جديدة استيطانية وحدات لبناء

 السوري العربي اجلوالن يف لالستيطان جديدة إسرائيلية عائلة آالف ثالثة واستقطاب "اجلوالن

 يف مناطق عشرة وبيع لعرض مناقصة عن اإلعالن إىل إضافة املشروع، هذا إطار يف احملتل

 وفرض عليها، للخمور مصانع وإقامة للكرمة، مزارع إلنشاء احملتل السوري العربي اجلوالن

 .تصديرها ومنع العرب للسكان الزراعية املنتجات على االقتصادية املقاطعة

[.......]  

  اللبنانية اجلمهورية مع التضامن

 الوزاري، املستوى على اجلامعة جملس إن
[.......]  

 يقرر

 مناطقه ضمن املتواجدة والغازية النفطية ثروته يف لبنان حق على التأكيد  7-

 أودعتها التي للخرائط قاً وف واحملددة له العائدة اخلالصة االقتصادية واملنطقة البحرية
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 املتحدة لألمم العامة األمانة جانب 11/10/2010و 9/7/2012اللبنانية بتاريخ   احلكومة

.[....] 
[.......] 

 رفض جلهة الدستور بأحكام بااللتزام القاضي اللبنانية احلكومة موقف دعم  10-

 املوقف دعم وتثمين ديارهم، إىل العودة يف الفلسطينيين الالجئين بحق والتمسك التوطين

 يف الفلسطينيين الالجئين لتوطين والرافض الفلسطينية وللقيادة للشعب والثابت الواضح

 للسالم العربية املبادرة من الرابعة الفقرة نتهتضمّ ملا قاً وف لبنان، يف خاصة املضيفة الدول

 املضيفة، العربية البلدان يف اخلاص والوضع يتنافى الذي الفلسطيني التوطين رفض جلهة
 الشرعية لقرارات قاًوف ديارهم إىل العودة حق قاعدة على قضيتهم حل عدم أن من والتحذير

 املنطقة يف واالستقرار األمن يزعزع توطينهم، حماولة أو الدويل القانون ومبادئ الدولية
 احلوار تعزيز يف اللبنانية احلكومة بجهود والترحيب فيها، العادل السالم حتقيق ويعيق

 واالقتصادية واالجتماعية احلياتية املسائل كافة معاجلة أجل من الفلسطيني ـ اللبناين
 وتشغيل لغوث املتحدة األمم وكالة مع بالتعاون اخمليمات داخل الفلسطينيين لالجئين

 العالقة األمنية القضايا معاجلة يف وكذلك ،"األونروا"] يف الشرق األدنى[ن الفلسطينيي الالجئين

 يثني كما لبنان، يف الفلسطيني بالسالح اخلاصة اللبناين، الوطني احلوار مؤتمر قرارات وفق

 إىل واملنظمات الدول ويدعو البارد، نهر خميم إعمار إلعادة اللبنانية احلكومة جهود على

 العون تقديم وإىل البارد، نهر خميم إعمار إلعادة فيينا مؤتمر يف املتخذة بااللتزامات الوفاء

 .األمر هذا جنازإ بغية

[.......]  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


