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 امليت البحر منطقة يف والعشرون الثامن العربي القمة مؤتمر
 7102 مارس/آذار 

 
 

نحن قادة الدول العربية اجملتمعين يف اململكة األردنية الهاشمية، بمنطقة البحر "
يف الدورة العادية الثامنة والعشرين جمللس  9102من آذار/ مارس  92امليت يوم 

 ة على مستوى القمة... جامعة الدول العربي
أوالً: نؤكد استمرارنا يف العمل على إعادة إطالق مفاوضات سالم فلسطينية إسرائيلية 
جادة وفاعلة تنهي االنسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني حمدد إلنهاء الصراع 

على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة على خطوط 
عاصمتها القدس الشرقية والذي يشكل السبيل ، و0292الرابع من حزيران/يونيو 

 الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار. 
ونشدد على أن السالم الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي، جتسده مبادرة السالم 

، ودعمتها منظمة 9119التي تبنتها جميع الدول العربية يف قمة بيروت يف العام 
كل اخلطة األكثر شمولية وقدرة على حتقيق التعاون اإلسالمي، والتي ما تزال تش

مصاحلة تاريخية تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع األراضي الفلسطينية 
، وتضمن  0292والسورية واللبنانية احملتلة إىل خطوط الرابع من حزيران /يونيو 

معاجلة جميع قضايا الوضع النهائي، ويف مقدمتها قضية الالجئين، وتوفر األمن 
ول والسالم إلسرائيل مع جميع الدول العربية، ونشدد على التزامنا املبادرة وعلى والقب

 تمسكنا بجميع بنودها خير سبيل لتحقيق السالم الدائم والشامل. 
ويف السياق ذاته نؤكد رفضنا كل اخلطوات االسرائيلية األحادية، التي تستهدف تغيير 

لب اجملتمع الدويل تنفيذ قرارات احلقائق على األرض، وتقوض حل الدولتين. ونطا
(، والتي تدين 9109) 9332الشرعية الدولية وآخرها قرار جملس األمن رقم 
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االستيطان ومصادر األراضي. كما نؤكد دعمنا خمرجات مؤتمر باريس للسالم يف 
، والذي جدد التزام اجملتمع 9102كانون الثاين/يناير  01الشرق األوسط بتاريخ 

 لتحقيق السالم الدائم.  اًلتين سبيال وحيدالدويل بحل الدو
كما نؤكد رفضنا جميع اخلطوات واالجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع 
القانوين والتاريخي يف املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس، ونثمن اجلهود 

ثاين ابن التي تقوم بها اململكة األردنية الهاشمية بقيادة جاللة امللك عبدالله ال
احلسين صاحب الوصاية الهاشمية على املقدسات اإلسالمية واملسيحية حلماية 

املدينة املقدسة وهوية مقدساتها العربية اإلسالمية واملسيحية وخصوصا املسجد 
 املتعلقة األمن جملس قرارات جميع بتنفيذ ونطالب.  الشريف احلرم –األقصى 
(، 0211)  221(، و 0211) 291، و992و ،(0291) 919 القرار وخصوصا بالقدس،

والتي تعتبر باطلة كل اجراءات إسرائيل املستهدفة تغيير معامل القدس الشرقية 
وهويتها، وتطالب دول العامل عدم نقل سفاراتها إىل القدس، أو االعتراف بها عاصمة 

 إلسرائيل. 
در يف و الذي صونؤكد أيضا على ضرورة تنفيذ قرار اجمللس التنفيذي ملنظمة اليونسك

، وطالب بوقف االنتهاكات 9109تشرين األول/أكتوبر  01بتاريخ  911الدورة 
اإلسرائيلية ضد املسجد األقصى/ احلرم الشريف، واعتبار إدارة أوقاف القدس 

واملسجد األقصى األردنية السلطة القانونية الوحيدة على احلرم يف إدارته وصيانته 
 إليه. واحلفاظ عليه وتنظيم الدخول 

وإننا إذ جنتمع يف اململكة األردنية الهاشمية، وعلى بعد بضعة كيلو مترات من 
األراضي الفلسطينية احملتلة، نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعم جهود 

حتقيق املصاحلة وتشكيل حكومة وحدة وطنية يف ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية، 
 عباس...". برئاسة فخامة الرئيس حممود

 


