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  "دورة القدس"بيان جمللس جامعة الدول العربية يف إثر 
  النتقاص  التي عقدها، يؤكد فيه رفض أية حماولة
  السيادة الفلسطينية على القدس

  ]مقتطفات[ .3/9/2000، القاهرة
  
  

  [.......]  
رفضه يؤكد جملس اجلامعة أن أي حل ال يأخذ قضية القدس يف االعتبار، لن يكتب له النجاح، كما يؤكد   

ألية حماولة النتقاص السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، وأن أي تغيير أو إجراء أحدثته إسرائيل يف مدينة 
القدس سواء باالستيطان، أو مصادرة األراضي، أو االستيالء على األمالك وضم شطري املدينة، هي إجراءات باطلة 

وغيرهما من قرارات جملس األمن ذات " 1969" 267و" 1968" 252والغية حسب قراري جملس األمن الدويل 
  .الصلة

  [.......]  
، الذي يدعو دول العامل إىل عدم نقل "1980" 478ويذكّر جملس اجلامعة بقرار جملس األمن رقم   

ويؤكد على قطع جميع العالقات مع " 1980عمان "سفاراتها إىل القدس، وبقرار مؤتمر القمة العربي احلادي عشر 
التي تنقل سفاراتها إىل القدس أو تعترف بها عاصمة إلسرائيل بدون حتقيق سالم عادل وشامل يف املنطقة الدول 

وفق قرارات الشرعية الدولية، والتسوية الشاملة التي تكفل إقامة دولة فلسطين املستقلة، وعاصمتها القدس 
  .الشريف

جملس اجلامعة يرى أن حق العودة هو حق أساسي كفلته جميع الشرائع الدولية ومواثيق حقوق إن   
يف تاريخ  194اإلنسان، ويطالب األمم املتحدة بتفعيل عمل جلنة التوفيق الدولية التي أُنشئت بمقتضى القرار رقم 

ة بالعودة والتعويض عن األضرار ، لتطبيق هذا القرار، وبخاصة الفقرة احلادية عشرة منه املتعلق11/12/1948
املتعلق بعودة النازحين نتيجة  237التي حلقت بالالجئين الفلسطينيين، وكذلك تطبيق قرار جملس األمن رقم 

  .، والقرارات الالحقة بهذا الشأن1967عدوان 
  [.......]  
، بتأييد حق الشعب 3236وحتى القرار  181وإذ يذكّر اجمللس بقرارات اجلمعية العامة ابتداءً من القرار   

دولة فلسطين فور إعالنها، عضواً كامل العضوية يف الفلسطيني يف االستقالل والسيادة على أرضه، يطالب بقبول 
  .األمم املتحدة

على جميع  ةويؤكد جملس اجلامعة دعمه ومساندته حلق الشعب الفلسطيني يف ممارسة سيادته الكامل  
، ويف إقامة دولته املستقلة، وعاصمتها القدس 1967يونيو عام / يف حزيراناألراضي الفلسطينية التي احتلت 

  .[....]الشريف 
  

                                                 
 " 3/9/2000، )غزة)" (اإللكترونية(وفا. 



 

 
 

  

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
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