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 الشيخ شرم يف والعشرون السادس العربي القمة مؤتمر
 5102 مارس/آذار 

 
 

 "إن جملس اجلامعة العربية على مستوى القمة...يقرر:
التأكيد جمدداً على أن السالم العادل والشامل هو اخليار االستراتيجي وأن عملية  (1

السالم عملية شاملة ال يمكن جتزئتها، والتأكيد على أن السالم العادل والشامل يف 
املنطقة ال يتحقق إال من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي 

لك اجلوالن العربي السوري احملتل، وحتى الفلسطينية والعربية احملتلة بما يف ذ
، واألراضي التي ال تزال حمتلة يف اجلنوب 1691خط الرابع من يونيو/حزيران 

اللبناين والتوصل اىل حل عادل ملشكلة الالجئين الفلسطينيين وفقا لقرار اجلمعية 
ة ، وملا جاء يف مبادرة السالم العربي1611لسنة  161العامة لالمم املتحدة رقم 

(، وقرارات القمم العربية املتعاقبة، ووفقاً 2002التي أقرت يف قمة بيروت )
 لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

التأكيد على أنه لن يتحقق سالم من دون أن تكون القدس الشرقية احملتلة عاصمة  (2
ة التي سطينيلدولة فلسطين، والتأكيد على أن القدس جزء ال يتجزأ من األراضي الفل

، وأن االستمرار يف االستيطان وتهويد املدينة املقدسة واالعتداء 1691احتلت عام 
على مقدساتها اإلسالمية واملسيحية وتزييف تاريخها، لطمس إرثها احلضاري 

واإلنساين والتاريخي والثقايف والتغيير الديمغرايف واجلغرايف للمدينة، تعتبر 
ة بموجب القانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية جميعها إجراءات باطلة والغي

 واتفاقية جنيف واتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية. 
(استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي إجراء مشاورات مع جملس األمن واإلدارة 3

األميركية وروسيا االحتادية والصين واالحتاد األوروبي للتأكيد جمدداً على تبني 

                                                           

  :املصدر  
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روع قرار يؤكد االلتزام العربي بما جاء يف مبادرة السالم العربية من أسس ومبادئ مش
ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين، وآلية رقابة 

 تضمن التنفيذ الدقيق، وذلك لتحقيق السالم الدائم والعادل يف املنطقة. 
( للجنة مبادرة السالم 29ة رئيس القمة )العربي مصر جمهورية برئاسة الترحيب (1

العربية، وتوجيه بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها جلنة مبادرة السالم 
العربية برئاسة الشيخ صباح خالد احلمد الصباح، النائب األول لرئيس جملس الوزراء 

لسياسي واملايل ( ، يف تقديم الدعم ا22ووزير خارجية دولة الكويت )رئيس القمة 
للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط يف خمتلف احملافل الدولية، بما فيها 
ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كل من السادة وزراء خارجية اململكة املغربية 

لتوفير  2011ودولة فلسطين وبمشاركة السيد األمين العام إىل جنيف يف أغسطس/آب 
 لية للشعب الفلسطيني. احلماية الدو

( التعبير عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي واألمين العام 2
جلامعة الدول العربية يف لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا وبريطانيا، ويف اللقاء أيضاً 

، وذلك 2011مع وزير اخلارجية األميركي جون كيري يف شهر ديسمبر/كانون األول 

الصادر عن جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري  1120فيذاً للقرار رقم تن

القاضي بحشد التأييد الدويل  26/11/2011يف دورته غير العادية املستأنفة بتاريخ 

 .30/12/2012ملشروع القرار العربي والذي قدم أمام جملس األمن العتماده يف 

ل مسؤولياته يف صون السلم واألمن الدوليين، جتديد دعوة جملس األمن إىل حتم (9
اإلسرائيلي بكافة -والتحرك التخاذ اخلطوات واآلليات الالزمة حلل الصراع العربي

جوانبه، وحتقيق السالم العادل والشامل فى املنطقة على أساس حل الدولتين، وتنفيذ 
إىل  تلة واالنسحابقراراته إلنهاء احتالل اسرائيل لألراضي الفلسطينية والعربية احمل

، ضمن جدول زمني حمدد وآليات تلزم سلطة 1691خط الرابع من يونيو / حزيران 
 االحتالل تنفيذ التزاماتها، وإعمال القانون الدويل وقرارات جملس األمن ذات الصلة.

(اإلشادة بقرار مملكة السويد االعتراف بدولة فلسطين، وتثمين املواقف والتوصيات 1
رملانات اململكة املتحدة، وأيرلندا، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، الصادرة عن ب
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والبرتغال، وإيطاليا، وبرملان االحتاد األوروبي بهذا اخلصوص، والدعوة إىل استمرار 
العمل املشترك لضمان االعتراف العاملي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على 

ل الواليات املتحدة األميركية ودول من قب 1691حدود الرابع من يونيو/حزيران 
االحتاد األوروبي كافة، وباقي الدول التي مل تعترف بها بعد، وحث جملس األمن على 
اإلسراع يف البت إيجابًا يف طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة يف األمم املتحدة، 

 وتكليف جملس السفراء العرب يف نيويورك بمتابعة ذلك.
دولة فلسطين إىل جمموعة من االتفاقيات واملعاهدات الدولية بما (الترحيب بانضمام 1

فيها االنضمام إىل نظام روما املؤسس للمحكمة اجلنائية الدولية، والترحيب بإطالق 
الدراسة األولية من قبل املدعية العامة، والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات 

ستمرار يف تأييد مساعي دولة فلسطين واستشارات قانونية يف هذا اجملال، واال
االنضمام إىل مؤسسات األمم املتحدة واجملتمع الدويل، بما فيها املواثيق واملعاهدات 

 والبروتوكوالت الدولية.
إدانة كافة السياسات التي تخالف القانون الدويل وتؤدي إىل تقويض حل الدولتين  (6

التي تتخذها بعض الدول، والتأكيد يف وترسيخ االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين، و
هذا الصدد على إدانة قيام وزير خارجية كندا بلقاء مسؤولين إسرائيليين يف مدينة 
القدس، ودعوة كندا إىل إعادة النظر يف مواقفها غير املنسجمة مع القانون الدويل 

مثل  ىواملعادية حلقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد عل
 هذه السياسات.

( التأكيد جمدداً على الرفض املطلق والقاطع لالعتراف بإسرائيل )القوة القائمة 10
باالحتالل( كـ )دولة يهودية( ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة 
الفلسطينية يف هذا الشأن، وإدانة كافة اإلجراءات اإلسرائيلية غير الشرعية التي تسعى 

ها ية والواقع اجلغرايف لألراضي الفلسطينية احملتلة، بما فيإىل تغيير التركيبة الديمغراف
القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه اخلطيرة على 
الشعب الفلسطيني واملنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السالم وروح مبادة 

 السالم العربية ويسعى إىل فرض )يهودية الدولة(,
سياسات نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته االنتخابية التي  (رفض11

تتنكر حلل الدولتين، والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم، ودعوة جملس األمن 
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واألطراف الدولية املعنية بعملية السالم اتخاذ موقف جازم لوضع حد لهذه السياسات 
 ة التوجه. اإلسرائيلية األحادية اجلانب واخلطير

(الرفض القاطع حملاوالت االلتفاف على حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصير 12
وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية 
ذات حدود مؤقتة يرمي إىل جتزئة األراضي الفلسطينية، والتأكيد على إنهاء االحتالل 

 .1691احملتلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لألراضي الفلسطينية 

(استمرار تكليف األمين العام جلامعة الدول العربية، بالتشاور والتنسيق مع األمين 13
العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، التخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق 

بة ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً االنتهاكات واالعتداءات واجلرائم اإلسرائيلية املرتك
 التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة.

(اإلدانة الشديدة ملواصلة اعتقال واحتجاز آالف الفلسطينيين، بما يف ذلك األطفال 11
والنساء، باإلضافة إىل حملة االعتقاالت التعسفية املستمرة، واالعتقال اإلداري بحق 

طات االحتالل اإلسرائيلي باعتباره خمالفاً ملبادئ املواطنين الفلسطينيين من قبل سل
القانون الدويل، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات االختصاص بالعمل 

 الفوري من أجل وقف هذه احلملة وضمان إطالق سراح كافة املعتقلين.
ات (مناشدة كافة برملانات العامل اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف االنتهاك12

اجلسيمة للقانون الدويل وحلقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي 
ترتكبها إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل(، خاصة اعتقالها للبرملانيين الفلسطينيين، 
ودعوتها دعم إعالن روبن آيالند حلرية القائد مروان البرغوثي وكافة األسرى، وجتديد 

لزيارة دولة فلسطين احملتلة، وإرسال جلان حتقيق لتوثيق ما دعوة هذه البرملانات 
 يتعرض له األسرى من انتهاكات يف سجون االحتالل اإلسرائيلي.

(الترحيب باإلعالن الصادر عن مؤتمر الدول األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية 19

ي تضمن ، والذ2011/ 11/12الذي عقد يف جنيف بتاريخ  1616جنيف الرابعة لعام 
يف بنوده ضرورة توفير احلماية الدولية للشعب الفلسطيني يف األراضي الفلسطينية 
احملتلة، ودعوة الدول األطراف املتعاقدة السامية لالتفاقية إىل حتمل مسؤولياتها يف 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنفاذ هذه االتفاقية يف ضوء اخملالفات واخلروقات واجلرائم 



5 
 

ترتكبها إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( واحترام وإنفاذ االتفاقية اجلسيمة التي 
 وتنفيذ ما ورد يف هذا اإلعالن وما سبقه من إعالنات يف هذا الشأن.

(مواصلة التحرك العربي يف عواصم دول العامل لدعم إعالن مؤتمر الدول الطراف 11

احترام أحكام اتفاقية ، إلنفاذ و11/12/2011السامية املتعاقدة الصادر بتاريخ 

يف األراضي الفلسطينية احملتلة بما فيها القدس، وذلك  1616جنيف الرابعة لعام 
لتوفير احلماية الدولية للشعب الفلسطيني وصواًل إىل إنهاء االحتالل، وتمكين دولة 
فلسطين من ممارسة سيادتها على األراضي الفلسطينية على خط الرابع من 

وتقدير اجلهد املبذول من الوفد الوزاري العربي إىل جنيف بهذا ، 1691يونو/حزيران 
 اخلصوص.

(مطالبة األمم املتحدة اتخاذ موقف حازم جتاه العدوان اإلسرائيلي األخير على 11
قطاع غزة وما أحدثه من دمار فيه، والذي استهدف أيضاً مقرات األمم املتحدة )مدارس 

 جميع املسؤولين اإلسرائيليين عن هذا العدوان. األونروا( واإلسراع يف مساءلة وحماسبة
(التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب 16

الفلسطيني، وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس حممود 
الشرعية  عباس، وتثمين جهوده يف جمال املصاحلة الوطنية، واحترام املؤسسات

املنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، وااللتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من 
أجل احلفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية 
حتت إطار منظمة التحرير الفلسطينية تشكّل الضمانة احلقيقية الوحيدة للحفاظ على 

 نية الفلسطينية.احلقوق الوط
(دعم قرارات اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلعادة النظر يف 20

كل العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية مع إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل(، 
بما يضمن إجبارها على احترام االتفاقيات املوقعة واحترام القانون الدويل وقرارات 

 رعية الدولية.الش
(استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني حتت قيادة فخامة الرئيس حممود 21

عباس، وتوجيه الشكر جلمهورية مصر العربية على جهودها يف عقد مؤتمر املانحين 
بالقاهرة، ودعوة الدول الشقيقة  12/10/2011إلعادة إعمار قطاع غزة يف 
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ها بهذا اخلصوص إىل تنفيذ تعهداتها ومساهماتها والصديقة التي أعلنت عن تعهدات
 بشكل فوري من خالل حكومة الوفاق الوطني.

(رفض وإدانة ما تقوم به احلكومة اإلسرائيلية من إجراءات ابتزاز لتقويض حكومة 22
الوفاق الوطني الفلسطيني، بما يف ذلك القرصنة ووقف حتويل أموال الضرائب 

ر الثالث على التوايل، ودعوة اجملتمع الدويل للضغط على الفلسطينية التي جتبيها للشه
إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( لتحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية فوراً وإفشال 

 كافة حماوالتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.
يل لى إسرائ( استمرار التحرك على الساحة الدولية يف كافة املستويات للضغط  ع23

)القوة القائمة باالحتالل( من أجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني يف قطاع 
غزة، ورفع احلصار غير الشرعي عن القطاع، وفتح املعابر من وإىل قطاع غزة  بما يف 

، ووقف اجلرائم  2002ذلك تفعيل اتفاقية املعابر التيتمّ التوصل إليها يف عام 
مثلة يف امتناع إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( عن فتح املعابر واالنتهاكات املت

وعدم السماح ببناء امليناء، وإعادة بناء املطار وإعادة تشغيل املمر اآلمن بين قطاع 
غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء إلعادة إعمار ما دمره العدوان 

 اإلسرائيلي املذكور على قطاع غزة. 
لترحيب بقرار جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة الصادر يف يوليو/تموز (ا21

، والذي تضمن تشكيل جلنة مستقلة للتحقيق يف االنتهاكات اإلسرائيلية املرتكبة 2011
من إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( يف قطاع غزة خالل احلرب األخيرة، والترحيب 

عوتها إلجناز عملها يف رصد كافة االنتهاكات يف األرض ببدء جلنة التحقيق عملها، ود
 .23/3/2012الفلسطينية احملتلة بما فيها القدس، وتقديم تقريرها يف موعده 

(إدانة الضغوط التي مارستها إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( إلفشال مهمة جلنة 22
 لة، وتقدير جهود رئيسالتحقيق الدولية ومنعها من دخول األراضي الفلسطينية احملت

اللجنة املستقيل البروفيسور ويليام شاباس، ودعوة جملس حقوق اإلنسان إىل توفير 
 الدعم الالزم للجنة بما يمكنها من اداء مهامها.

(استمرار تكليف اجملموعة العربية يف جنيف التحرك مع الدول واجملموعات 29
ق ن، وتبني تقرير جلنة التحقياإلقليمية اخملتلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطي
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الدولية يف اجللسة القادمة يف مارس/آذار حتت البند السابع يف جملس حقوق اإلنسان، 
 وحث الدول لتقديم مداخالتها الداعمة للقضية الفلسطينية وحتت نفس البند.

(التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي 21
ة احملتلة، والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة واتفاقية الفلسطيني

 القائمة السلطة–جنيف الرابعة، والتأكيد على ضرورة التصدي حملاوالت إسرائيل 
 أي ورفض األرض، على جديدة وقائع وخلق اجلانب أحادية إجراءات تنفيذ -باالحتالل

ائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة أمراً واقعاً يف اإلسر املستوطنات العتبار حماولة
 انتهاك خطير للقانون الدويل والشرعية الدولية وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة.

(مطالبة اجملتمع الدويل بذل جهوده لوقف النشاط االستيطاين اإلسرائيلي يف 21
لس الصلة، ال سيما قراري جم األراضي الفلسطينية احملتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات

، اللذين يؤكدان على عدم شرعية 1611لعام  161ورقم  1610لعام  192األمن رقم 
االستيطان وضرورة تفكيك املستوطنات القائمة، ومطالبة الدول واملؤسسات التي تقدم 
دعمًا لالستيطان العمل على وقف تمويله وعدم املساهمة يف تمويل ودعم عمليات 

ن يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وسحب استثماراتها أو مشاريعها لدى االستيطا
 الشركات ذات العالقة بالنشاط االستيطاين.

(استمرار تكليف اجملموعة العربية يف نيويورك ملتابعة استصدار قرار ملزم من 26
جملس األمن يدين خمططات إسرائيل التوسعية، يقضي بوقف جميع أشكال النشاط 

اين وخطط سلطات االحتالل اإلسرائيلي األخيرة والهادفة إىل بناء آالف االستيط
الوحدات االستيطانية يف الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتأكيد على أن االستيطان 

 غير شرعي وغير قانوين.
 (استمرار تكليف اجملموعة العربية يف األمم املتحدة:30

مسؤولياته لوقف كافة املمارسات متابعة اجلهود داخل جملس األمن لتحمل -
 اإلسرائيلية غير الشرعية بما فيها االستيطان.

حشد الدعم والتأييد للقرارات املتعلقة بالقضية الفلسطينية يف اجلمعية العامة وكافة -
التحركات األخرى التي تسعى إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية احملتلة 

 احملتلة. وكافة األراضي العربية
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مطالبة األمم املتحدة متابعة توثيق حقوق وأمالك الالجئين يف أرض فلسطين -
التاريخية للحفاظ عليها وحتديثها، بما يف ذلك سجالت األراضي لضمان حل عادل 

 (.3-)د 161حملنة الالجئين وفقاً للقرار 
لالزمة وفق آلية مطالبة األمم املتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ اإلجراءات ا-

مناسبة للتطبيق ملنع التصرف بأمالك الالجئين الفلسطينيين يف أراضي فلسطين عام 
 ، باعتبارها الغية وباطلة".1611

 


