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 الشيخ شرم يف عشر اخلامس العربي القمة مؤتمر
 3002 مارس/آذار

 
 

 "إن جملس اجلامعة على مستوى القمة...يقرر:
توجيه حتية إجالل وإكبار لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية  .1

والوطنية، وعلى رأسها الرئيس ياسر عرفات، يف وجه العدوان اإلسرائيلي 
املستمر واملتصاعد والهادف إىل النيل من حقوقه ومقدراته ومقدساته 
ي وقيادته الوطنية، والتأكيد جمدداً على مواصلة كل أشكال الدعم السياس

واملعنوي واملادي للشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة ومقاومته املشروعة 
 ضد االحتالل. 

اعتبار ما تقوم به إسرائيل من عدوان شامل وخمطط على الشعب الفلسطيني  .2
وسلطته ومؤسساته الوطنية يرمي إىل إنهاء عملية السالم يف الشرق األوسط 

 ؤولية عن ذلك. برمتها، تتحمل إسرائيل وحدها كامل املس
تأكيد حق الشعب الفلسطيني املشروع يف مقاومة اإلحتالل اإلسرائيلي  .3

ألراضيه، والعمل وفقا للشرعية الدولية وقرارات اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة وجملس األمن ذات الصلة للدفاع عن النفس إزاء املمارسات 

 طيني، واملتمثلة يفالعدوانية التي ترتكبها قوات اإلحتالل ضد الشعب الفلس
سياسة االستيطان واحلصار وإعادة احتالل املدن والقرى واخمليمات، إضافة 

إىل جرائم القتل واإلغتيال واإلعتقال وتدمير البنية التحتية واملنازل 
واملؤسسات الدينية والطبية واستهداف الهيئات الدولية العاملة يف احلقل 

 اإلنساين. 
الشعب الفلسطيني وتوفير احلماية الدولية  التحرك لوقف العدوان على .4

للمدنيين الفلسطينيين من خالل إرسال قوات حماية دولية، وإلزام إسرائيل 
باالمتثال ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ومطالبة األمين العام لألمم 
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املتحدة، العمل على سرعة إرسال فريق للتحقيق يف اجلرائم اإلسرائيلية 
 تمهيداً لتقديمهم حملاكمة دولية. وحتديد مرتكبيها 

التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة اإلجراءات اإلسرائيلية لتهويدها  .5
واعتبار ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة باإلحتالل، من إجراءات 
وممارسات باطلة والغية وخمالفة لقرارات الشرعية الدولية، واعتبار 

راضي الفلسطينية خطراً يهدد األمن االستيطان يف القدس ويف باقي األ
 والسالم يف املنطقة. وجتديد الدعم العربي ألهل هذه املدينة الصامدة. 

إدانة املواقف اإلسرائيلية الرافضة لكافة املبادرات واملقترحات الرامية  .6
لتحقيق حل سلمي عادل وشامل يف الشرق األوسط واملطروحة حاليا من قبل 

 موعات الدولية. العديد من األطراف واجمل
تأكيد تمسك الدول العربية بمبادرة السالم العربية التي أقرتها القمة العربية  .7

التي تتضمن أسس احلل السلمي العادل والشامل يف  2002يف بيروت 
 املنطقة، وحتميل إسرائيل مسؤولية فشل جهود السالم.

ق سالم يف الشردعوة اللجنة الرباعية الدولية إىل استئناف العمل لتحقيق ال .8
األوسط، وإيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي اإلسرائيلي على أساس 

 املبادرة العربية للسالم. 
التأكيد جمدداً على قراراته السابقة املتعلقة بتمسكهم بالسالم العادل  .9

والشامل كهدف وخيار استراتيجي، يتحقق يف ظل تنفيذ قرارات الشرعية 
ات استناداً لقرارات جملس األمن خاصة القرارات الدولية على جميع املسار

وملرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ  194وقرار اجلمعية العامة  425، 338، 242
األرض مقابل السالم. ويؤكدون أن ذلك يتحقق بانسحاب إسرائيل الكامل من 

جميع األراضي العربية التي حتتلها بما يف ذلك اجلوالن العربي السوري 
، ومن األراضي اللبنانية 1967ط الرابع من يونيو / حزيران احملتل حتى خ

التي مازالت حتت االحتالل بما يف ذلك مزارع شبعا، وإنهاء إحتالل األراضي 
الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بجميع حقوقه غير القابلة 

امل ك للتصرف بما فيها حقه يف تقرير املصير، واقامة دولته املستقلة على
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ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتأمين حق العودة لالجئين الفلسطينيين، 
 واإلفراج عن املعتقلين واخملطوفين العرب من السجون اإلسرائيلية كافة. 

تكليف جلنة مبادرة السالم العربية بتكثيف ومواصلة التحرك العربي على  .10
ن حتى يتحمل كامل الساحة الدولية، واإلعداد لعرض األمر على جملس األم

مسؤولياته جتاه الوضع اخلطير يف األراضي الفلسطينية وتداعياته على 
 األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل. 

جتديد اإللتزام العربي بالدعم املايل ملوازنة السلطة الوطنية الفلسطينية  .11
لى ، وجتديدها تلقائياً ع2003لستة اشهر قادمة تبدأ من أول إبريل / نيسان 

نفس األسس التي أقرتها قمة بيروت طاملا استمر العدوان اإلسرائيلي، ودعوة 
الدول األعضاء التي مل تستكمل مساهماتها بشأن دعم ميزانية السلطة 

الوطنية الفلسطينية وصندوقي األقصى وانتفاضه القدس وفقاً لقرارات قمة 
 بيروت حتويل تلك املساهمات. 

صلة جهودها يف جمع التبرعات الشعبية العربية تكليف األمانة العامة ملوا .12
دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، واالستمرار يف تعاونها مع املنظمات 

الدولية املعنية بتوفير الدعم لعملية التنمية وإعادة اإلعمار يف األراضي 
 الفلسطينية...". 

 


