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مؤتمر القمة العربي التاسع والعشرون يف الظهران



نيسان/أبريل 8102

"نحن قادة الدول العربية اجملتمعين يف الظهران باململكة العربية السعودية يوم 92
رجب  9342هـ املوافق  91ابريل 9192م يف الدورة العادية التاسعة والعشرين جمللس
جامعة الدول العربية على مستوى القمة...
 نؤكد جمدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء ،وعلى الهويةالعربية للقدس الشرقية احملتلة ،عاصمة دولة فلسطين.
نشدد على أهمية السالم الشامل والدائم يف الشرق األوسط كخيار عربي استراتيجيجتسده مبادرة السالم العربية التي تبنتها جميع الدول العربية يف قمة بيروت يف العام
 ،9119ودعمتها منظمة التعاون اإلسالمي ،التي ما تزال تشكل اخلطة األكثر شمولية
ملعاجلة جميع قضايا الوضع النهائي ويف مقدمتها قضية الالجئين التي توفر األمن
والقبول والسالم إلسرائيل مع جميع الدول العربية ،ونؤكد على التزامنا باملبادرة وعلى
تمسكنا بجميع بنودها.
نؤكد بطالن وعدم شرعية القرار األمريكي بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل،مع رفضنا القاطع االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،حيث ستبقى القدس الشرقية
عاصمة فلسطين العربية ،ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة
القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدي ذلك إىل تداعيات مؤثرة على الشرق
األوسط بأكمل..
 نرحب بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول املؤيدةل .مع تأكيدنا على االستمرار يف العمل على إعادة إطالق مفاوضات سالم فلسطينية
إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب املواقف
اإلسرائيلية املتعنتة ،آملين أن تتم املفاوضات وفق جدول زمني حمدد إلنهاء الصراع
 املصدر :املوقع الرسمي جلامعة الدول العربية ،دورات القمم العربية.
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على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة على حدود الرابع
من يوليو عام  9291وعاصمتها القدس الشرقية ،إذ إن هذا هو السبيل لتحقيق األمن
واالستقرار يف املنطقة ,كما ندعم رؤية الرئيس الفلسطيني للسالم كما أعلنها يف خطاب.
أمام جملس األمن يف  91فبراير .9192
 نؤكد رفضنا كل اخلطوات اإلسرائيلية أحادية اجلانب التي تهدف إىل تغيير احلقائقعلى األرض وتقويض حل الدولتين ،ونطالب اجملتمع الدويل بتنفيذ قرارات الشرعية
الدولية وآخرها قرار جملس األمن رقم  9443عام  9199الذي يدين االستيطان
ومصادرة األراضي ،كما نؤكد دعمنا خمرجات مؤتمر باريس للسالم يف الشرق األوسط
املنعقد بتاريخ  9191 /9/91والذي جدد التزام اجملتمع الدويل بحل الدولتين سبيالً
وحيداً لتحقيق السالم الدائم.
نطالب بتنفيذ جميع قرارات جملس األمن املتعلقة بالقدس واملؤكدة على بطالن كافةاالجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيير معامل القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية
احلقيقية ،ونطالب دول العامل بعدم نقل سفاراتها إىل القدس أو االعتراف بها عاصمة
إلسرائيل.
نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار اجمللس التنفيذي ملنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 911بتاريخ  ،9199 /91/92ونطالب اجملتمع الدويل بتحمل مسؤوليات .إزاء
االنتهاكات اإلسرائيلية واإلجراءات التعسفية التي تطال املسجد األقصى واملصلين في،.
واعتبار إدارة أوقاف القدس واملسجد األقصى األردنية السلطة القانونية الوحيدة على
احلرم يف إدارت .وصيانت .واحلفاظ علي .وتنظيم الدخول إلي."....
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