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 دمشق يف العشرون العربي القمة مؤتمر
 8002 مارس/آذار 

 
 

"نحن قادة الدول العربية اجملتمعين يف جملس جامعة الدول العربية على مستوى 
مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي واملادي واملعنوي  -القمة...نعلن عزمنا على: 

انية وسياساته العدوللشعب الفلسطيني ومقاومته املشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي 
التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه يف تقرير 
املصير وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس، وتأمين حق العودة لالجئين 
الفلسطينيين، واإلفراج عن املعتقلين واخملتطفين العرب من السجون اإلسرائيلية كافة، 

 دة الصف الفلسطيني لتمكينه من صون قضيته وحقوقه.والتأكيد على وح
التحذير من تمادي سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف سياسة احلصار وإغالق املعابر  -

وتصعيد االعتداءات وبشكل خاص على قطاع غزة واعتبار هذه اجلرائم اإلسرائيلية 
الدولة القائمة  -إسرائيل جرائم حرب تستدعي اتخاذ اإلجراءات الالزمة إزاءها ومطالبة 

بالوقف الفوري لهذه املمارسات العدوانية ضد املدنيين وكذلك  -باالحتالل 
ممارساتها يف القدس احملتلة، ودعوة جملس األمن إىل حتمل مسؤولياته إزاء هذا 
الوضع، وحث كل األطراف املعنية للعمل على فك احلصار وفتح املعابر لتوفير 

 للشعب الفلسطيني. املتطلبات اإلنسانية
العمل على إحالل السالم العادل والشامل يف منطقة الشرق األوسط والذي يستند إىل  -

قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ األرض مقابل السالم ومرجعية مدريد بما 
يكفل استعادة احلقوق العربية وعودة الالجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة املستقلة 

سيادة وعاصمتها القدس وانسحاب إسرائيل الكامل من اجلوالن العربي السوري ذات ال
، وكذلك االنسحاب اإلسرائيلي 7691احملتل حتى خط الرابع من يونيو/ حزيران عام 

 مما تبقى من األراضي اللبنانية احملتلة.
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بدء بالتأكيد على أن استمرار اجلانب العربي يف طرح مبادرة السالم العربية مرتبط  -
 تنفيذ إسرائيل التزاماتها يف إطار املرجعيات الدولية لتحقيق السالم يف املنطقة.

القيام بإجراء تقييم ومراجعة لإلستراتيجية العربية وخطة التحرك إزاء مسار جهود  -
 إحياء عملية السالم تمهيداً إلقرار خطوات التحرك العربي املقبلة يف ضوء هذا التقييم.

لدعم والتقدير للجهود العربية وخاصةً جهود اجلمهورية اليمنية بقيادة اإلعراب عن ا -
السيد الرئيس علي عبد الله صالح وللمبادرة اليمنية لتحقيق املصاحلة الوطنية 
الفلسطينية تأكيداً لوحدة الصف الوطني الفلسطيني أرضاً وشعباً وسلطة واحدة، 

ذلك استمرار التنسيق مع األمين العام والتأكيد على ضرورة استمرار اجلهود العربية وك
 لتحقيق هذا الهدف...

العمل على جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ويف  -
مقدمتها األسلحة النووية، ودعوة اجملتمع الدويل إىل إلزام إسرائيل باالنضمام الفوري 

منشآتها النووية إىل رقابة الوكالة إىل معاهدة منع انتشار األسلحة النووية وإخضاع 
الدولية، والتأكيد على حق الدول يف االستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير 

 وضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
 


