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  مقررات اجتماع وزراء اخلارجية العرب الطارىء 
 بشأن دعم االنتفاضة الفلسطينية

  .22/8/2001 ،القاهرة
  
  

ـ التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني وانتفاضته بكل الوسائل املتاحة، باعتبارها مقاومة وطنية 1  
لى ضرورة وسرعة تنفيذ قرارات مشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي، ورفض وصفها بالعنف واإلرهاب، والتأكيد ع

  .قمتي القاهرة وعمان
ـ اإلسراع يف تقديم املساعدات املالية واالقتصادية للشعب الفلسطيني بما يمكنه من االستمرار يف 2  

الصمود وال سيما وفاء الدول األعضاء التي مل تستكمل  مساهماتها يف صندوقي األقصى واالنتفاضة، وفقاً ملا تم 
  .يف قمتي القاهرة وعمان االتفاق عليه

ـ دعوة املنظمات األهلية والشعبية العربية إىل استمرار تقديم املساعدات املادية لدعم املتضررين من 3  
  .االعتداءات اإلسرائيلية، تطبيقاً لقرار القمة العربية يف هذا الشأن

إلسرائيلية الرامية إىل تغيير ـ العمل بكل الوسائل للحفاظ على وضع القدس الشريف واعتبار اإلجراءات ا4  
الفوري للقوات اإلسرائيلية هذا الوضع باطلة وغير شرعية وعديمة األثر، مع التأكيد على ضرورة حتقيق االنسحاب 

حتتل بيت الشرق واملؤسسات الفلسطينية يف القدس، وإنهاء احتالل القرى الفلسطينية احمليطة بالقدس، ودعم التي 
قات األمة العربية إلحباط خطط تهويدها، وتعزيز املؤسسات الفلسطينية فيها، وتمكين عروبة القدس وتوجيه طا

شعبها من الصمود أمام كل ممارسات إسرائيل املتمثلة يف حصار وعزل القدس ومصادرة أراضيها، ووقف كل 
لة العمل على حماوالت النيل من املسجد األقصى وقبة الصخرة واألماكن املقدسة املسيحية واإلسالمية ومواص

  .فضح ممارسات إسرائيل ومنع حماولة إقامة مؤتمرات دولية فيها
ـ تأكيد أهمية مشاركة جميع الدول األعضاء يف مؤتمر ضباط اتصال املكاتب اإلقليمية، يف االجتماع 5  

 .بغية العمل على تفعيل املقاطعة العربية إلسرائيل 11/10/2001إىل  7ل الفترة من املزمع عقده يف دمشق خال

  .ـ دعوة دول العامل كافة ملقاطعة منتجات املستعمرات اإلسرائيلية يف األراضي العربية احملتلة6 
ني ـ عدم الشروع يف إجراء أي اتصاالت مع إسرائيل، طاملا واصلت اعتداءاتها على الشعب الفلسطي7  

  .راضي السورية واللبنانيةاألوأرضه، وعلى 
ـ العمل على وضع آلية مناسبة لتقديم جمرمي احلرب اإلسرائيليين إىل حماكمة دولية، وتكليف األمانة 8  

  .العامة درس ومتابعة هذا املوضوع
غ دعماً ـ دعم مطلب العراق تخصيص مليار يورو من موارده، ومطالبة األمم املتحدة بإطالق هذا املبل9  

  .لصمود الشعب العربي الفلسطيني
ـ العمل بكل الوسائل للحفاظ على وضع القدس الشريف واعتبار اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إىل 10  

  .تغيير هذا الوضع باطلة وغير شرعية وعديمة األثر
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قدس واألراضي ـ التأكيد يف خمتلف احملافل واملنتديات الدولية على استعادة احلق العربي يف ال11  
الفلسطينية احملتلة واجلوالن وجنوب لبنان، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بحق العودة لالجئين 

  .194الفلسطينيين بموجب قرار األمم املتحدة رقم 
ـ دعوة الواليات املتحدة األميركية إىل التوقف عن تزويد إسرائيل أي سالح هجومي وتكليف األمانة 12  

عامة درس موضوع رفع شكوى رسمية إىل اجلهات األميركية املعنية بالواليات املتحدة األميركية تطبيقاً ال
  .للقوانين التي تقيد بيع السالح األميركي واستخدامه ضد طرف ثالث

   
  
  
  

  
 

  



 

 
 

  

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 املقالة هذه حتميل يمكن
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