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يرفض صفقة يف دورة غير عادية لس اجلامعة العربية بيان �

 جعيات السالمالقرن ألنها ال تنسجم مع مر

 

2019.0F/ 4/  21القاهرة، 


 

 

 جملس عقد فلسطين، دولة رئيس عباس، حممود الرئيس فخامة بحضور

 وزير معايل برئاسة عادية، غير ورةد الوزاري املستوى على العربية الدول جامعة

 طلب على بناء ،دراليه يالف الصومال جلمهورية الدويل والتعاون اخلارجية الشؤون

 الفلسطينية، القضية تطورات آخر ملناقشة وذلك األعضاء، الدول وتأييد فلسطين دولة

 على يةسرائيلاإل السيادة عيتدّ  قانونية غير حلول فرض تستهدف التي تلك خاصة

 القدس فيها بما ،1967 عام احملتلة والعربية الفلسطينية األراضي من أساسية أجزاء

 اللبنانية شوبا كفر وتالل شبعا ومزارع احملتل، السوري العربي واجلوالن الشرقية

 االستعمارية واملمارسات للجرائم حماية وتشكل الغجر، قرية من اللبناين واجلزء

 سرقة وشرعنة واملمتلكات، واملقدسات األرواح على اءاتاالعتد فيها بما ية،سرائيلاإل

 .نيالفلسطي الشعب وحقوق أموال

 الدول ومداوالت فلسطين، دولة رئيس فخامة كلمة إىل االستماع وبعد

 الدورة( تونس قمة قرارات وآخرها اجلامعة، جملس قرارات إىل واستناداً األعضاء،

                                                           


 :ة العربية يف الرابط اإللكتروين التايلموقع اجلامع :املصدر 

https://tinyurl.com/y3n3erqh 

https://tinyurl.com/y3n3erqh
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 لألمة بالنسبة الفلسطينية للقضية ملركزيةا املكانة باالعتبار وأخذاً ،)30 العادية

 :يلي ما إىل ا�لس توصل العربية،

، 2002التأكيد أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السالم العربية عام  - 1

أساس القانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل  واملبنية على

فقة ال تنسجم مع هذه املرجعيات الدولية، أن تقبل أي خطة أو ص السالم، ال يمكنها

امل يف الشرق األوسط، إذا مل تنجح يف حتقيق السالم الدائم والش ومثل هكذا صفقة لن

املشروعة للشعب الفلسطيني املناضل، وعلى رأسها حقه يف تقرير املصير  احلقوق تلبِّ

، 1967حزيران  / يونيو 4دولته املستقلة ذات السيادة، على خطوط  وإقامة

، 194جئين يف العودة والتعويض وفق القرار الشرقية، وحق الال وعاصمتها القدس

ويف هذا السياق، التأكيد على دعم . العربية، وإطالق سراح األسرى ومبادرة السالم

دولة فلسطين لتحقيق السالم، التي قدمها يف جملس األمن عام  خطة فخامة رئيس

2018. 

دول العربية باتخاذ اإلجراءات الالزمة حلماية مدينة التأكيد على التزام ال - 2

احملتلة، عاصمة دولة فلسطين، واحلفاظ على هويتها العربية  القدس الشرقية

والتاريخية، بما يشمل مقدساتها اإلسالمية واملسيحية، ضد  ومكانتها القانونية

يعترف بها ستعمارية، وضد أي قرار ية االسرائيلواملمارسات اإل السياسات واخلطط

الشرعية الدولية  بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات أو يُخلّ، سرائيلعاصمة إل

 .ذات الصلة

ضد االستيطان  2334ا�تمع الدويل بتنفيذ قرار جملس األمن  مطالبة – 3

ي، وحماية املدنيين الفلسطينيين وفق قرار اجلمعية العامة رقم سرائيلاإل االستعماري
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األممي لألونروا، وتأمين املوارد واملساهمات  وااللتزام بالتفويض) 2018(، 10 / 20

 .الالزمة ملوازنتها وأنشطتها املالية

ي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة سرائيلالتحذير من خطورة النهج اإل - 4

عنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، ونهب الوالفصل  نظام االستيطان

االحتالل بسرقة  عيشه، بما يف ذلك القانون الذي سمح حلكومة أرضه ومصادر

 .الشهداء واألسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية خمصصات ذوي

وتنفيذ قرار  ،التأكيد على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين - 5

ي شهرياً، دعمًا يركأمأمان مالية بمبلغ مائة مليون دوالر  بتفعيل شبكة قمة تونس

 .املواجهة الضغوط السياسية واملالية التي تتعرض له لدولة فلسطين

التأكيد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، املمثل الشرعي  - 6

الفلسطيني، برئاسة فخامة الرئيس حممود عباس، ودعوة الفصائل  والوحيد للشعب

صاحلة الوطنية، وتمكين احلكومة الفلسطينية سرعة إتمام امل إىل والقوى الفلسطينية

كاملة يف قطاع غزة، وإجراء االنتخابات العامة يف أقرب وقت  ل مسؤولياتهامن حتمّ

 .ممكن

 ،تكليف جلنة مبادرة السالم العربية بمتابعة تطورات املوضوع - 7

 .دائم ملتابعة املستجداتد واعتبارها يف حالة انعقا

 )2019/  4/  21 – 2ج  - ع.غ.د 238بيان رقم (

 


