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  بيان جمللس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 
  يف دورته العادية اخلامسة عشرة

  ]مقتطفات[ .1/3/2003شرم الشيخ، 
  

    
[.......]  

ونظراً لألوضاع اخلطيرة التي تواجه األمة العربية، ويف إطار االلتزام القومي، وبما لهذه املوضوعات من   
مية وضرورة تعزيز التضامن العربي وترسيخ أسسه وممارسته، حماية ، وإدراكاً من القادة بأهةأهمية خاص

  :للمصالح العليا لألمة العربية، وحتقيق مطالبها العادلة، اتخذ اجمللس القرارات التالية
التهديدات اخلطيرة التي يتعرض لها العراق، وما يتهدد الدول العربية من خماطر، واحتمال تطورات املوقف إىل "

  ".رية وتداعياتها اخلطيرة على املنطقة وعلى األمن القومي العربيمواجهة عسك
  إن جملس اجلامعة على مستوى القمة،  
  [.......]  
  يقرر   
، باعتباره تهديداً لألمن ة أي دولة عربيةلضرب العراق، أو تهديد أمن وسالمـ تأكيد الرفض املطلق 1  

  .لسلمية يف إطار الشرعية الدوليةالقومي العربي وضرورة حل األزمة العراقية بالطرق ا
  [.......]  
ـ املطالبة بإعطاء فرق التفتيش املهلة الكافية إلتمام مهمتها يف العراق ودعوتها إىل مواصلة توخي 3  

  .املوضوعية يف استكمال هذه املهمة
  [.......]  
ووحدة أراضي  دولهم عن املشاركة يف أي عمل عسكري يستهدف أمن وسالمة امتناعـ التأكيد على 5  

  .العراق وأي دولة عربية
  [.......]  
ـ قيام مملكة البحرين بتشكيل جلنة رئاسية بالتشاور مع الدول األعضاء تضم الرئاسة السابقة واحلالية 7  

والقادمة واألمين العام للجامعة باإلضافة إىل الدول الراغبة يف االنضمام إليها، وذلك للقيام باالتصال مع 
ولية املعنية ولعرض املوقف العربي عليها وخاصة الدول دائمة العضوية يف جملس األمن، وكذلك األطراف الد

التشاور مع احلكومة العراقية يف إطار قرارات القمم العربية حول العراق الشقيق، وذلك لبحث سبل مواجهة 
  .تماالتالتحديات اخلطيرة التي يواجهها العراق وما يتهدد الدول العربية من خماطر واح

  [.......]  

                                                 
 موقع جامعة الدول العربية يف اإلنترنت: املصدر:  
 http://www.arableagueonline.org/arableague/arabic/print_page.jsp?art_id=1845 
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الشامل يف العراق جزءاً من نزع أسلحة الدمار الشامل يف املنطقة بما يف  ـ اعتبار نزع أسلحة الدمار9  
  .(1991) 687من قرار جملس األمن رقم  14ذلك إسرائيل، طبقاً للفقرة 

  .ـ االستمرار يف املتابعة الدقيقة لتطورات املسألة العراقية10  
  [.......]  

اع العربي ـ اإلسرائيلي وتطورات القضية الفلسطينية وتصاعد العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الصر"
  ".وتأثيراته على األمن والسالم يف منطقة الشرق األوسط

  ،إن جملس اجلامعة على مستوى القمة  
  [.......]  
  يقرر  
توجيه حتية إجالل وإكبار لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والوطنية، وعلى رأسها الرئيس  ـ1  

ومقدساته  ومقدراته ياسر عرفات، يف وجه العدوان اإلسرائيلي املستمر واملتصاعد والهادف إىل النيل من حقوقه
سي واملعنوي واملادي للشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، والتأكيد جمدداً على مواصلة كل أشكال الدعم السيا

  .وانتفاضته الباسلة ومقاومته املشروعة ضد االحتالل
  [.......]  
ألراضيه، والعمل وفقاً للشرعية ـ تأكيد حق الشعب الفلسطيني املشروع يف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي 3  

صلة للدفاع عن النفس إزاء املمارسات وجملس األمن ذات ال الدولية وقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة
العدوانية التي ترتكبها قوات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني، واملتمثلة يف سياسة االستيطان واحلصار وإعادة 
احتالل املدن والقرى واخمليمات، إضافة إىل جرائم القتل واالغتيال واالعتقال وتدمير البنية التحتية واملنازل 

  .ة والطبية واستهداف الهيئات الدولية العاملة يف احلقل اإلنساينواملؤسسات الديني
وتوفير احلماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين من خالل  وقف العدوان على الشعب الفلسطينيـ التحرك ل4  

لألمم  إرسال قوات حماية دولية، وإلزام إسرائيل باالمتثال ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ومطالبة األمين العام
املتحدة العمل على سرعة إرسال فريق للتحقيق يف اجلرائم اإلسرائيلية وحتديد مرتكبيها تمهيداً لتقديمهم حملاكمة 

  .دولية
  [.......]  
التي  2002ـ تأكيد تمسك الدول العربية بمبادرة السالم العربية التي أقرتها القمة العربية يف بيروت 7  

  .والشامل يف املنطقة، وحتميل إسرائيل مسؤولية فشل جهود السالم تتضمن أسس احلل السلمي العادل
وإيجاد حل عادل  ،العمل لتحقيق السالم يف الشرق األوسطـ دعوة اللجنة الرباعية الدولية إىل استئناف 8  

  .وشامل للصراع العربي ـ اإلسرائيلي على أساس املبادرة العربية للسالم
  [.......]  
ي على الساحة الدولية، واإلعداد السالم العربية بتكثيف ومواصلة التحرك العرب رةـ تكليف جلنة مباد10  

  [....].جتاه الوضع اخلطير يف األراضي الفلسطينية  هلعرض األمر على جملس األمن حتى يتحمل كامل مسؤوليات
  [.......]  

  
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


