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 القاهرة يف العادي غير العربي القمة مؤتمر
 6991 يونيو/حزيران 

 
 

 الشامل السالم حتقيق أن العرب القادة يؤكد القومية، املسؤولية من وانطالقاً.." 
 األراضي كل من الكامل إسرائيل انسحاب يستوجب األوسط الشرق يف والعادل

 ممارسة نم الفلسطيني الشعب وتمكين العربية، القدس فيها بما احملتلة الفلسطينية
 ارباعتب-العربية القدس بعاصمتها املستقلة دولته وإقامة مصيره تقرير يف حقه

 العرب القادة يطالب كما-اإلسرائيلي العربي الصراع جوهر الفلسطينية القضية
 يونيو/حزيران من الرابع خط إىل السوري اجلوالن من الكامل اإلسرائيلي باالنسحاب

 الغربي وبقاعه لبنان جنوب من املشروط غير الكامل اإلسرائيلي واالنسحاب ،1691
 ومبدأ 424 و 333 و 242 األمن جملس لقرارات تنفيذاً دولياً، بها املعترف احلدود إىل

 كل على املفاوضات استئناف إىل يدعون األسس هذه وعلى السالم، مقابل األرض
  .املسارات

 دفه والشامل العادل السالم لتحقيق السالم عملية بمواصلة العربية الدول تمسك إن
 كدهتؤ مقابالً التزاماً ويستوجب الدولية، الشرعية ظل يف يتحقق استراتيجي، وخيار

 يعيد بما السالم، مسيرة استكمال أجل من والعمل مواربة، دون ومن بجدية، إسرائيل
 فقاًو املنطقة، دول جلميع املتكافئ والتوازن األمن ويضمن احملتلة واألراضي احلقوق

 السالم مقابل األرض مبدأ وبخاصة مدريد، مؤتمر يف عليها اتفق التي للمبادئ
 ...األطراف من املقدمة والتأكيدات

 افاالعتر بعدم تقضي التي الدولية الشرعية بقرارات تمسكهم العرب القادة يؤكد كما
 ربيةالع األراضي يف اإلسرائيلي االستيطاين النشاط عن تنجم أوضاع بأية القبول أو

 أن ويعتبرون التزاماً، ينشئ وال حقاً، يرتب وال مشروع غير إجراء باعتباره احملتلة
 وإطار جنيف التفاقات خرقاً يشكّل إليها مستوطنين واستقدام مستوطنات إقامة
 يف ليةاإلسرائي االستيطانية األنشطة كل وقف يتطلب ما السالم، لعملية وتعويقاً مدريد
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 ذهه وإزالة القدس، وبخاصة احملتلة، الفلسطينية واألراضي احملتل السوري اجلوالن
 القانوين، ووضعها العربية القدس معامل تغيير رفضهم يؤكدون كما املستوطنات،

 بحل إال يكون ال األوسط الشرق يف والعادل الشامل السالم حتقيق أن على ويشددون
 على لعودةا يف حقهم إىل استناداً الفلسطينيين الالجئين مشكلة وتسوية القدس قضية
 .املتحدة األمم وقرارات الدولية الشرعية أساس

 واللبنانية السورية املسارات على السالم عملية إجناح أجل ومن ذلك، ضوء يف
 ودول األوروبي واالحتاد السالم عملية راعيي العرب القادة يدعو والفلسطينية،

 واملؤسسات واملنظمات املتحدة واألمم املعنية، األخرى والدول اإلنحياز عدم جمموعة
 تيال بالتعهدات ووفائها السالم، عملية بأسس إسرائيل إخالل عدم ضمان إىل الدولية،

 بةبالنس أو اإلنتقالية باملرحلة اخلاصة االتفاقات إىل بالنسبة سواء بها االلتزام تمّ
 لصراعا جوهر الفلسطينية القضية أن باعتبار النهائية، املرحلة مفاوضات قضايا إىل

 وريةالضر واالقتصادية السياسية املساندة توفير مواصلة مع اإلسرائيلي،-العربي
 نهاءإ ضرورة العرب القادة أكد الصدد، هذا ويف. الوطنية وسلطته الفلسطيني للشعب

 ...الفلسطيني الشعب على املفروض اإلسرائيلي احلصار
 النووية، األسلحة انتشار عدم معاهدة إىل إسرائيل انضمام ضرورة العرب القادة يؤكد

 قةللطا الدولية للوكالة التابع الدويل التفتيش لنظام النووية مرافقها كل وإخضاع
 الشرق يف الشامل الدمار أسلحة من خالية منطقة بإنشاء مطلبهم يجددون كما الذرية،

 إسرائيل، فيها بما املنطقة دول كل تشمل النووية، األسلحة مقدمها ويف األوسط،
 هذه خماطر من املنطقة حلماية الضرورية اخلطوات اتخاذ على تصميمهم ويؤكدون
 ...".وطاقاتها مواردها ويهدر التوتر من يزيد تسلح سباق وجتنيبها األسلحة


