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 سرت يف والعشرون الثاين العربي القمة مؤتمر
 0202 مارس/آذار 

 
 

نحن قادة الدول العربية اجملتمعين يف الدورة الثانية والعشرين جمللس جامعة الدول "
العربية على مستوى القمة يف مدينة الرباط األمامي )سرت( باجلماهيرية العربية 

 .الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى..
وإذ جنتمع اليوم يف "قمة دعم صمود القدس" جملابهة املمارسات واالنتهاكات 

االسرائيلية ملدينة القدس وملقدساتنا اإلسالمية واملسيحية وحلقوق أهلنا الصامدين 
 فيها أمام حماوالت تهويدها،

 نعلن ما يلي:
للشعب الفلسطيني يف نضاله للتصدي للعدوان  توجيه حتية اكبار وإجالل-

االسرائيلي املستمر عليه وعلى أرضه ومقدساته وتراثه، وندعم صموده حتى تتحقق 
إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة واملتصلة وعاصمتها القدس الشرقية، وندين بشدة 
االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة واملتصاعدة على الشعب الفلسطيني وعلى األراضي 

رائيل يف نشاطاتها االستيطانية بالرغم من اإلدانات الفلسطينية احملتلة واستمرار اس
الدولية لهذه املمارسات غير الشرعية ولهذه االنتهاكات للقانون الدويل اإلنساين 

 وملواثيق حقوق االنسان.
اإلعراب عن دعمنا الكامل ملدينة القدس وأهلها الصامدين واملرابطين على أرضهم -

واصل عليهم وعلى مقدساتهم وخاصة على يف مواجهة العدوان اإلسرائيلي املت
املسجد االقصى املبارك. ونعلن عن خطة عمل تتضمن إجراءات سياسية وقانونية 

 للتصدي حملاوالت تهويد القدس واالعتداءات املتواصلة على مقدساتها.
التأكيد على أن القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من االراضي الفلسطينية احملتلة عام -

ميع اإلجراءات التي تقوم بها سلطات االحتالل االسرائيلي فيها باطلة وأن ج 7691
ومنعدمة قانونياً وحكمًا، وال يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع املدينة القانوين 

 ·كمدينة حمتلة وال على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين
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وبمشاركة جميع الدول العربية  عقد مؤتمر دويل حتت رعاية جامعة الدول العربية-
واملؤسسات والنقابات وهيئات اجملتمع املدين املعنية خالل هذا العام للدفاع عن 

 ·.القدس وحمايتها على كافة األصعدة
دعم اجلهود العربية الرامية إىل حتقيق املصاحلة الوطنية الفلسطينية، ودعوة -

تأمين التوصل اىل اتفاق جمهورية مصر العربية إىل االستمرار يف جهودها ل
للمصاحلة يتم التوقيع عليه من كل األطراف الفلسطينية، ونحذر من أن استمرار 

االنقسام الفلسطيني يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته، 
ونطالب جميع الفصائل باتخاذ اخلطوات الالزمة لرأب الصدع والتجاوب مع املساعي 

فل حتقيق املصالح الوطنية املنشودة وبما يضمن وحدة األراضي العربية بما يك
 الفلسطينية جغرافياً وسياسياً.

املطالبة برفع احلصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة بشكل فوري ودعوة اجملتمع -
الدويل، وعلى رأسه جملس األمن، التخاذ موقف واضح من هذا احلصار الظامل والال 

 إنساين .
لى أن السالم العادل والشامل يف الشرق األوسط ال يمكن أن يتحقق التأكيد جمدداً ع-

إال من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة 
 بما يف ذلك اجلوالن العربي السوري احملتل ومن املناطق احملتلة يف جنوب لبنان.

ائيل واعتداءاتها املستمره على الدول إدانة االنتهاكات اخلطيرة التي تمارسها إسر-
العربية، والتأكيد على أن العدوان اإلسرائيلي على املوقع العسكرى الذي كان قيد 

اإلنشاء يف "دير الزور" يمثل انتهاكاً لسيادة اجلمهورية العربية السورية، استخدمت 
الدولية فيه اسرائيل ذرائع مصطنعة ومزورة لالعتداء على دولة عضو يف الوكالة 

للطاقة الذرية وطرف يف معاهدة منع االنتشار النووي، وندعو اجملتمع الدويل إىل 
 إدانة هذه االعتداءات واتخاذ إجراءات حازمة لعدم تكرارها...

ملراجعة معاهدة منع انتشار األسلحة النووية باتخاذ قرارات  0272مطالبة مؤتمر -
ط منطقة خالية من األسلحة النووية، واضحة وتبني خطوات عملية جلعل الشرق األوس

ونحذر من أن إصرار اسرائيل على رفض االنضمام ملعاهدة منع انتشار األسلحة 
النووية وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع لوكالة الدولية 

للطاقة النووية، سيؤدي إىل مزيد من اخللل يف أمن املنطقة واستقرارها وسيدخل 
 نطقة يف سباق تسلح وخيم العواقب...".امل

 


