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 اجلزائر يف عشر السابع العربي القمة مؤتمر
 5002 مارس/آذار 

 
 
 نحن قادة الدول العربية اجملتمعين كمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة... "

وتأكيدا على مركزية قضية فلسطين وضرورة استعادة احلقوق العربية وإقامة السالم 
  العادل والشامل يف املنطقة.

تطوير منظومة العمل العربي املشترك، وبعد أن قمنا وجتسيدا إلرادتنا املشتركة على 
بتقييم شامل للوضع العربي العام والظروف احمليطة به وللعالقات العربية وما يواجه 
أوطاننا وأمتنا من حتديات حتمل يف طياتها العديد من اخملاطر التي ينبغي أن نعمل 

 اعلة نعلن:جميعا على درء أخطارها بعمل جماعي ناجع وإرادة مشتركة ف
التأكيد جمدداً على التمسك بالسالم العادل والشامل يف منطقة الشرق األوسط كخيار  -

إستراتيجي حلل الصراع العربي اإلسرائيلي، مؤكدين يف هذا السياق على املبادرة 
وقرارات الشرعية  2002العربية للسالم التي أقرتها القمة العربية يف بيروت عام 

دريد القائمة على أساس األرض مقابل السالم وخارطة الطريق الدولية ومرجعية م
واستغالل األجواء املستجدة التي أنعشت اآلمال يف استئناف العملية السلمية وما يمثله 
ذلك من فرصة إلعادة قوة الدفع لها من أجل التوصل إىل السالم العادل والشامل الذي 

ل من األراضي العربية احملتلة يف ال يمكن أن يتحقق إال بانسحاب إسرائيل الكام
فلسطين واجلوالن العربي السوري احملتل ومزارع شبعا إىل خط الرابع من 

وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف  7691يونيو/حزيران 
وحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين حالً عادالً يتفق عليه طبقا لقرار اجلمعية العامة 

ورفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي  7611لعام  761املتحدة رقم  لألمم
  يتنافى ومبادئ القانون الدويل والوضع اخلاص يف البلدان العربية املضيفة. 
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التشديد على أن عملية السالم كل ال يتجزأ وأن السالم العادل والشامل الذي تتطلع  -
وق العربية كاملة غير منقوصة إىل إليه شعوب املنطقة لن يتحقق إال بعودة احلق

 أصحابها. 
إعالن الدعم الكامل واملساندة التامة للشعب الفلسطيني يف تعزيز وحدته الوطنية  -

وصالبة جبهته الداخلية واإلعراب عن التأييد جلهود احلوار الوطني الفلسطيني ودعم 
  صموده يف مواجهة ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي.

دور صندوقي األقصى وانتفاضة القدس يف دعم االقتصاد الفلسطيني تثمين  -
ومساعدة خمتلف فئات الشعب الفلسطيني والدعوة لتوسيع قاعدة مواردهما ودعوة 
أعضاء البنك اإلسالمي للتنمية لالنضمام للصندوقين وإتاحة الفرصة للمؤسسات 

  .الشعب الفلسطيني الطوعية لتمويل برامج ومشاريع تستجيب ألولويات احلاجة لدى
اإلشادة باألجواء التي جرت فيها االنتخابات الرئاسية الفلسطينية والتي تعكس  -

اخليار الديمقراطي والتأكيد على مواصلة الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز 
مواردها والتضامن املطلق مع الشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه الشرعية يف إطار 

 بادئ التي أرستها القمم العربية...".الثوابت وامل
 


