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" )1التأكيد جمدداً على أن السالم العادل والشامل هو اخليار االستراتيجي وأن عملية
السالم عملية شاملة ال يمكن جتزئتها ،والتأكيد على أن السالم العادل والشامل يف
املنطقة ال يتحقق إال من خالل االسنسحا اسإسرائيلي الكامل من ارأرايي الللسطينية
والعربية احملتلة بما يف ذلك اجلوالن ،وحتى خط الرابع من يوسنيو/حزيران ،1691
وارأرايي التي ال تزال حمتلة يف اجلنو اللبناين والتوصل إىل حل عادل ملشكلة
الالجئين الللسطينيين استنادا اىل مبادرة السالم العربية ،ووفقاً لقرار اجلمعية العامة
للألمم املتحدة رقم  161لسنة  ،1611ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة
فلسطين املستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ،وفقاً ملا جاء يف املبادرة
العربية التي أقرت يف قمة بيروت ( ،)2002وأعادت التأكيد عليها القمم العربية
املتعاقبة ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
 )2الرفض املطلق والقاطع لالعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع
الضغوطات التي تمارس على القيادة الللسطينية يف هذا الشأن.
 )3التأكيد على أسنه لن يتحقق سالم من دون أن تكون القدس الشرقية احملتلة عاصمة
لدولة فلسطين ،والتأكيد على أن القدس جزء ال يتجزأ من ارأرايي الللسطينية التي
احتلت عام  ،1691وأن االستمرار يف االستيطان وتهويد املدينة املقدسة واالعتداء
على مقدساتها اسإسالمية واملسيحية وتزييف تاريخها لطمس إرثها احلضاري
واسإسنساين والتاريخي والثقايف والتغيير الديمغرايف واجلغرايف للمدينة تعتبر جميعها
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إجراءات باطلة والغية بموجب القاسنون الدويل وقرارات الشرعية الدولية واتلاقية
جنيف واتلاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية.
 )1إداسنة اقتحامات واعتداءات إسرائيل –السلطة القائمة باالحتالل -املتواصلة على
املسجد ارأقصى املبارك من قبل املنظمات اليهودية املتطرفة واجلماعات اليمينية
العنصرية ،وبحماية من شرطة وجيش االحتالل اسإسرائيلي ،يف حماوالت القتسامه
زماسناً ومكاسناً وبسط السيادة اسإسرائيلية عليه ولنزع الوالية االردسنية الهاشمية عنهن
بهدف تنليذ خمطط هدمه وإقامة هيكلهم املزعوم ،ارأمر الذي سيؤدي إىل زعزعة
استقرارا املنطقة وإىل العنف والكراهية وينذر بإشعال فتيل حر دينية تتحمل
إسرائيل مسؤوليتها الكاملة ،ومطالبة اجملتمع الدويل وجملس ارأمن واالحتاد
ارأوروبي واليوسنسكو بتحمل املسؤولية فى احللاظ على املسجد االقصى املبارك
باعتباره أبرز معلم إسالمي يف فلسطين احملتلة.
 )5متابعة تكليف اجملموعة العربية يف سنيويورك بالتحرك السريع لتوييح خطورة ما
يتعرض له املسجد ارأقصى املبارك.
 )9التأكيد على أن ملاويات عملية السالم يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية
السالم واملتمثلة يف قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية ومبدأ
ارأرض مقابل السالم ،ويف إطار زمني متلق عليه سإسنهاء االحتالل اسإسرائيلي
لألرايي الللسطينية التي احتلت عام  1691والتأكيد على أن قضايا احلل النهائي
لتسوية الصراع العربي اسإسرائيلي هي :االستيطان ،القدس ،الالجئين ،احلدود ،املياه،
ارأسرى ،ورفض كافة احملاوالت اسإسرائيلية الرامية إىل تلتيت وحدة ارأرايي
الللسطينية وكافة اسإجراءات أحادية اجلاسنب التي تتخذها إسرائيل.
 )1حتميل إسرائيل املسؤولية الكاملة لتعثر عملية السالم والتأكيد على أن استئناف
امللاويات الللسطينية اسإسرائيلية جاء سنتيجة لتجاو الدول دائمة العضوية يف
جملس ارأمن مع التحرك العربي املطالب بإسنهاء االحتالل اسإسرائيلي وتغيير املنهجية
الدولية املتبعة يف معاجلة القضية الللسطينية وإدارة عملية السالم ،وهو ما جتاوبت
معه اسإدراة ارأميركية موفرة الرعاية والضماسنات الالزمة الستئناف امللاويات ،بما
يف ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأية أعمال من شأسنها أن تؤدي إىل اسإجحاف أو
االستباق لنتائج ملاويات الويع النهائي ،وعلى اجملتمع الدويل الضغط على
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إسرائيل لوقف كافة النشاطات االستيطاسنية ومنح امللاويات حتت رعاية الواليات
املتحدة ارأميركية اللرصة التي تستحق سإقرار التسوية النهائية لكافة قضايا الويع
الدائم على املسار الللسطيني ،والتأكيد على أن توفير ارأمن يتم من خالل احلل العادل
والشامل للصراع العربي اسإسرائيلي واالسنسحا الكامل والشامل من ارأرايي احملتلة
وإسنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري اسإسرائيلي يف ارأرايي احملتلة..
 )1دعوة جملس ارأمن إىل حتمل مسؤولياته والتحرك التخاذ اخلطوات واآلليات
الالزمة حلل الصراع العربي -االسرائيلي بكافة جواسنبه وحتقيق السالم العادل
والشامل يف املنطقة على أساس حل الدولتين وفق ًا حلدود  ،1691وتنليذ قراراته
وحتمل مسؤولياته جتاه دولة فلسطين احملتلة سإسنهاء احتالل إسرائيل لألرايي
الللسطينية والعربية احملتلة ،واالسنسحا إىل خط الرابع من يوسنيو/حزيران ،1691
وإعمال القاسنون الدويل وقرارات اجمللس ذات الصلة.
 )6دعوة الواليات املتحدة وكافة دول االحتاد ارأوروبي اىل االعتراف بدولة فلسطين
على حدود خط الرابع من يوسنيو/حزيران  1691وعاصمتها القدس الشرقية.
 )10استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي سإجراء مشاورات مع جملس ارأمن واسإدارة
ارأميركية وروسيا االحتادية والصين واالحتاد ارأوروبي ،والتأكيد جمدداً على االلتزام
العربي بما جاء يف مبادرة السالم العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لتحقيق
السالم الدائم والعادل يف املنطقة ،التي تستند جميعها إىل القاسنون الدويل وقرارات
ارأمم املتحدة ذات الصلة ،وبما يلضي إىل إسنهاء االحتالل اسإسرائيلي لألرايي
الللسطينية وإقامة دولة فلسطين املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود
الرابع من يوسنيو/حزيران .1691
 )11دعم جهود دولة فلسطين احملتلة للحصول على عضوية الوكاالت الدولية
املتخصصة واالسنضمام إىل املواثيق والبروتوكوالت الدولية.
 )12التأكيد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دويل خاص بطرح
القضية الللسطيينية من كافة جواسنبها بهدف إسنهاء االحتالل لألرايي الللسطينية
احملتلة ،مستنداً على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي اسإسرائيلي ،وعلى
رأسها احلدود ،ارأمن ،االستيطان ،القدس ،والالجئين ،واملياه ،ووفقاً لقرارات الشرعية
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الدولية ومرجعيات عملية السالم املتلق عليها ومبادرة السالم العربية ،ووفقاً لقرار
اجلمعية العامة لألمم املتحدة واخلاص بقضية الالجئين رقم  161لسنة .1611
 )13الترحيب بتويل دولة الكويت رئاسة جلنة مبادرة السالم العربية ،وتوجيه الشكر
لدولة قطر ،الرئاسة السابقة للجنة ،وتكليف اللجنة االستمرار يف تقييم املوقف العربي
إزاء جمريات عملية السالم من خمتلف جواسنبها وأبعادها ،بما يف ذلك جدوى استمرار
االلتزام العربي يف طرح مبادرة السالم العربية كخيار استراتيجي ،وكذلك تقييم
املنهجية الدولية املتبعة يف معاجلة القضية الللسطينية والصراع العربي-اسإسرائيلي
وآلياتها بما فيها دور اللجنة الرباعية الدولية ،والدفع سنحو تنليذ هذه املنهجية
وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية من أجل إسنهاء
االحتالل اسإسرائيلي لللسطين وباقي ارأرايي العربية احملتلة ،وأن تقوم اللجنة
بتقديم تقريرها وتوصياتها إىل اجتماع قادم جمللس جامعة الدول العربية على
املستوى الوزاري للنظر فيها.
 )11التأكيد على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلاص باعتبار عام 2011
عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الللسطيني والتنويه باالجتماع املشترك بين جامعة
الدول العربية وجلنة ارأمم املتحدة املعنية بممارسة الشعب الللسطيني حلقوقه غير
القابلة للتصرف ،والذي عُقد يف مقر ارأمان العامة بالقاهرة بتاريخ 2011/3/10
سإطالق فعاليات التضامن الدويل مع الشعب الللسطيني...
 )15مطالبة اجملتمع الدويل بالضغط على إسرائيل من أجل رفع احلصار عن قطاع
غزة وفتح املعابر من وإىل قطاع غزة وتلعيل اتلاق املعابر الذي تمّ التوصل إليه يف
 2005/11/15وخاصة بعد حتوّل القطاع فعلي ًا إىل سجن كبير ،وامتناع إسرائيل
عن فتح املعابر وعدم السماح ببناء امليناء ،وإعادة بناء املطار وإسنشاء ممر آمن بين
قطاع غزة والضلة الغربية ،ورفضها إدخال مواد البناء سإعادة إعمار ما دمرته احلر
اسإسرائيلية ارأخيرة على قطاع غزة ،والتعبير عن الشكر والتقدير لإلجراءات التي
اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخليف من معاسناة الشعب
الللسطيني يف قطاع غزة.
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 )19بذل املساعي واجلهود لدى اجملتمع الدويل وارأمم املتحدة للضغط على إسرائيل
لإلفراج عن جميع ارأسرى واملعتقلين الللسطينيين الذين يقبعون يف سجون االحتالل،
بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية ،ومطالبتهما بعدم جتاهل هذه القضية
تطبيقاً لقواعد وقواسنين الشرعية الدولية ،ويف مقدمتها القاسنون الدويل والقاسنون الدويل
اسإسنساين واتلاقيات جنيف الرابعة لعام  ،1616ومطالبة ارأمين العام لألمم املتحدة
بذل اجلهود احلثيثة واتخاذ كافة اسإجراءات الالزمة للسعي سنحو اسإفراج العاجل عن
ارأسرى وارأطلال يف السجون اسإسرائيلية وتوفير احلماية الدولية لهم ،وذلك تلعيالً
لقرار جملس ارأمن رقم  1325يف أكتوبر/تشرين ارأول  2000وقرارات ارأمم املتحدة
ذات الصلة وخاصة القرار  3/11الصادر عن جلنة ويع املرأة يف ارأمم املتحدة دورة
رقم  11يف شهر مارس/آذار .2001
 )11الترحيب بالتوقيع على اتلاق املصاحلة الوطنية الللسطينية بتاريخ
 ،2011/5/1وبما يحقق املصالح العليا للشعب الللسطيني ،والتعبير عن الشكر
جلمهورية مصر العربية لرعايتها املتواصلة واستمرار جهودها احلثيثة لتنليذ اتلاقية
الوفاق الوطني الللسطيني ،ودعوة القوى الللسطينية إىل سرعة تنليذ بنود هذا
االتلاق ،وذلك ملواجهة التحديات التي تواجهها القضية الللسطينية.
 )11الترحيب بإعالن الدوحة وما تم االتلاق عليه بشأن تشكيل حكومة اسنتقالية من
كلاءات وطنية مستقلة تنليذاً التلاق القاهرة ،وتعمل على التحضير سإجراء
االسنتخابات الرئاسية والتشريعية واجمللس الوطني.
 )16إداسنة وجتريم اجلهة التي تقف وراء اغتيال الزعيم الللسطيني الراحل ياسر
عرفات ،واستمرار بذل اجلهود لتشكيل جلنة مستقلة وحمايدة على مستوى ارأمم
املتحدة للتحقيق يف عملية االغتيال.
 )20اعتبار بند متابعة التطورات السياسية للقضية الللسطينية والصراع العربي-
اسإسرائيلي وتلعيل مبادرة السالم العربية بنداً دائماً على جدول ارأعمال.
 )21الطلب إىل ارأمين العام جلامعة الدول العربية إجراء ما يلزم من اتصاالت
ومشاورات ملتابعة تنليذ هذا القرار".
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