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 الرياض يف عشر التاسع العربي القمة مؤتمر
 7002 مارس/آذار 

 
 

"القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته: تفعيل مبادرة السالم 
 العربية

 إن جملس اجلامعة على مستوى القمة،
وبعد اطالعه: -  
على تقرير األمين العام عن العمل العربي املشترك،   
وعلى التقرير اخلتامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات،   

الذي أطلق مبادرة  22/3/2002بتاريخ  222وإذ يستذكر قرار قمة بيروت رقم  -
 السالم العربية،

وإذ يؤكد جمدداً على االلتزام العربي بالسالم العادل والشامل كخيار استراتيجي  -
 يمنن زجزئتها، وأن السالم العادل والشامل ي وأن عملية السالم عملية شاملة ال

املنطقة ال يمنن أن يتحقق إال من خالل االنسحاب اإلسرائيلي النامل من األراضي 
الفلسـطينية والعربية احملتلة بما ي ذلك اجلوالن العربي السوري احملتل وحتى خط 

 اجلنوب اللبناي ، واألراضي التي الزالت حمتلة ي2691الرابـع من يونيو/ حزيران 
والتوصل إىل حل عادل ومتفق عليه ملشنلة الالجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار اجلمعية 

، ورفض كافة أشنال التوطين، والتأكيد 2612( لسنة 261العامة لألمم املتحدة رقم )
 على إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية،

استعرض اجلهود العربية والدولية املبذولة إلحياء عملية السالم،وبعد أن  -  
 يقـــرر
التأكيد على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السالم العربية كما أقرتها قمة  -2
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( بنافة عناصرها واملستندة إىل قرارات الشرعية الدولية 2002بيروت عام )
وإقامة السالم الشامل والعادل الذي يحقق ومبادئها، إلنهاء النزاع العربي اإلسرائيلي 

األمن جلميع دول املنطقة ويمنن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته املستقلة 
 وعاصمتها القدس الشرقية.

التأكيد مرة أخرى على دعوة حنومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعاً إىل قبول  -2
ئناف عملية املفاوضات مبادرة السالم العربية، واغتنام الفرصة السانحة الست

 املباشرة واجلدية على كافة املسارات.
تنليف اللجنة الوزارية العربية اخلاصة بمبادرة السالم العربية مواصلة جهودها،  -3

وتشنيل فرق عمل إلجراء االتصاالت الالزمة مع األمين العام لألمم املتحدة والدول 
راف املعنية بعملية السالم من أجل األعضاء ي جملس األمن واللجنة الرباعية واألط

استئناف عملية السالم وحشد التأييد لهذه املبادرة وبدء مفاوضات جادة على أساس 
املرجعيات املتفق عليها واملتمثلة ي قرارات األمم املتحدة ذات الصلة ومبدأ األرض 

 مقابل السالم ومبدأ عدم جواز االستيالء على أراضي الغير بالقوة.
ف جملس اجلامعة على املستوي الوزاري بمتابعة تقييم الوضع بالنسبة تنلي -1

جلهود السالم احلالية ومدى فعاليتها وإقرار اخلطوات القادمة للتحرك ي ضوء هذا 
 التقييم.

القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته: دعم حنومة الوحدة 
 الوطنية الفلسطينية

لى مستوى القمة،إن جملس اجلامعة ع  
وبعد اطالعه: -  
على مذكرة األمانة العامة،   
وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي املشترك،   

وإذ يستذكر أن الدول العربية قررت اتباع إستراتيجية واضحة تقوم على مبادرة  -
 السالم العربية،

قرارات القمم العربية،وإذ يأخذ علماً بالتزام حنومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ب -  
وي ضوء مناقشات االجتماع الوزاري التحضيري لقمة الرياض ي هذا الشأن، -  

 يقــرر
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التأكيد على الدعم النامل التفاق منة الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من  -2
خادم احلرمين الشريفين، واإلعراب عن فائق التقدير للجهود التي بذلتها الدول العربية 

لشقيقة وكذلك جهود اجلامعة العربية ومنظمة املؤتمر اإلسالمي والتي أسهمت ي ا
الوصول إىل هذا االتفاق والذي نتج عنه قيام حنومة وحدة وطنية. والدعوة ملساندة 

حتى  -حنومة الوحدة الوطنية  -جميع الدول العربية للرئيس الفلسطيني وحنومته 
اجات الشعب الفلسطيني وحتقيق مصاحله، تستطيع القيام بدورها ي تلبية احتي

 وأهدافه الوطنية.
دعم الدول العربية للسلطة الوطنية الفلسطينية وحنومة الوحدة الوطنية  -2

الفلسطينية ورفض التعامل مع إجراءات احلصار املفروض على الشعب الفلسطيني 
 بنافة مظاهره.

فوراً، وتوفير الدعم حلنومة  دعوة الدول واملنظمات الدولية إىل رفع هذا احلصار -3
الوحدة الوطنية الفلسطينية، واالعتراف بها والتعامل معها دون تمييز، وقيام الدول 

 األعضاء بإجراء االتصاالت الالزمة مع االطراف الدولية املعنية ي هذا الشأن.
إدانة احلصار السياسي واالقتصادي والعسنري، وكافة االعتداءات واإلجراءات  -1

ي اتخذتها إسرائيل والتي أدت إىل خسائر فادحة ي األرواح واملمتلنات وحتميل الت
مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل  -القوة القائمة باالحتالل  -إسرائيل 

هذه اخلسائر، والضغط عليها لإلفراج عن املستحقات الضريبية العائدة للسلطة 
 الوطنية الفلسطينية.

يل إىل استئناف مساعدته للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب دعوة اجملتمع الدو -5
الفلسطيني، واحترام خياره الديمقراطي والتأكيد على مسؤولية هذه األطراف الدولية 

زجاه دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني بما يلبي االحتياجات التنموية 
ات االقتصادية واإلغاثية ي األراضي الفلسطينية احملتلة ويواكب التحدي

 واالجتماعية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية.
 قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي:  تطورات القضية الفلسطينية

 إن جملس اجلامعة على مستوى القمة،
بعد إطالعه: -  
على مذكرة األمانة العامة،   
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وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي املشترك،   
(، وقمة شرم الشيخ 2002إذ يستذكر قرارات القمم العربية، وبخاصة قمة بيروت )و -

(،2009(، وقمة السودان )2005(، وقمة اجلزائر )2001(، وقمة تونس )2003)  
وإذ ينبه إىل خطورة استمرار إسرائيل ي زجاهل املساعي السلمية العربية والدولية  -

إجراءات أحادية اجلانب،وحتدي قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ   
وإذ يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية كسبيل وحيد حلماية املشروع  -

 الوطني الفلسطيني،
 يقـــرر
إعادة التأكيد على االلتزام العربي بالسالم العادل والشامل كخيار استراتيجي  -2

لعادل والشامل ي وأن عملية السالم عملية شاملة ال يمنن زجزئتها، وأن السالم ا
املنطقة ال يمنن أن يتحقق إال من خالل االنسحاب اإلسرائيلي النامل من األراضي 

الفلسـطينية والعربية احملتلة بما ي ذلك اجلوالن العربي السوري احملتل وحتى خط 
، واألراضي التي الزالت حمتلة ي اجلنوب اللبناي 2691الرابـع من يونيو/ حزيران 

 حل عادل ومتفق عليه ملشنلة الالجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار اجلمعية والتوصل إىل
، ورفض كافة أشنال التوطين وإقامة 2612( لسنة 261العامة لألمم املتحدة رقم )

دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً ملا جاء ي 
ية ذات الصلة.مبادرة السالم العربية، وقرارات الشرعية الدول  

إدانة أعمال احلفريات اإلسرائيلية أسفل وحميط املسجد األقصى التي تهدد  -2
بانهياره، ودعوة املنظمات واملؤسسات الدولية املعنية والسيما منظمة اليونسنو إىل 

حتمل مسؤولياتها ي احلفاظ على املقدسات اإلسالمية واملسيحية، والتأكيد على 
يع اإلجراءات اإلسرائيلية غير الشـرعية التي تستهدف تهويد عروبة القدس، ورفض جم

 املدينة وضمها.
التأكيد على عدم شرعية املستوطنات اإلسرائيلية ي األراضي الفلسطينية احملتلة  -3

والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة واتفاقية جنيف الرابعة 
اوالت احلنومة اإلسرائيلية لتنفيذ إجراءات أحادية والتأكيد على ضرورة التصدي حمل

 اجلانب وخلق وقائع جديدة على األرض.
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الضغط على إسرائيل لإلفراج عن جميع األسرى واملعتقلين الفلسطينيين والذين  -1
زاد عددهم عن عشرة آالف أسير يقبعون ي سجون االحتالل بما فيهم رئيس اجمللس 

ك الوزراء اخملتطفين، ومطالبته بعدم زجاهل هذه التشريعي وبعض أعضائه وكذل
القضية تطبيقاً لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وي مقدمتها القانون الدويل 

.2616والقانون الدويل اإلنساي واتفاقيات جنيف الرابعة لعام   

مطالبة األمين العام لألمم املتحدة بذل اجلهود احلثيثة واتخاذ كافة اإلجراءات  -5
لالزمة للسعي نحو اإلفراج العاجل وغير املشروط عن النساء الفلسطينيات األسيرات ا

واألطفال ي السجون اإلسرائيلية وتوفير احلماية الدولية لهم وذلك تفعيالً لقرار 
وقرارات األمم املتحدة ذات  2000ي أكتوبر/ تشرين أول  2325جملس األمن رقم 

 12عن جلنة وضع املرأة ي األمم املتحدة دورة الصادر  12/3الصلة وخاصة القرار 

.2001ي مارس/ آذار   

مطالبة جملس األمن الدويل حتمل مسؤولياته زجاه الشعب الفلسطيني وإرسال  -9
مراقبين دوليين حلمايته من اجملازر والعدوان املتواصل، والضغط على إسرائيل 

سنرية املستمرة وانتهاكها للتوقف النامل والفوري عن اعتداءاتها وعملياتها الع
ألحنام القانون الدويل ذات الصلة، وضرورة إلزام إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( 

وكذلك بالفتوى القانونية الصادرة عن  2616بأحنام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
 حمنمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري.

دول العربية ملساعدة احلنومة العراقية والسلطة تنليف األمانة العامة جلامعة ال -1
الوطنية الفلسطينية على إيجاد حل سريع لتوفير احلماية وسبل العيش النريم لالجئين 

 الفلسطينيين ي العراق.
التأكيد على استمرار تنليف رئاسة اجمللس، والدولة العضو العربي ي جملس  -2

ية، وأعضاء جلنة مبادرة السالم العربية األمن واألمين العام جلامعة الدول العرب
 بإجراء املشاورات الالزمة ملتابعة تنفيذ هذا القرار.

القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته:  برنامج عربي الستنمال 
ودعم املؤسسـات الفلسطينية املتخصصة وتأهيل النوادر الفنية الفلسطينية تمهـيداً 

ة الفلسطينية وتسيير شـؤونها املدنيـةإلقامة الدولـ  
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 إن جملس اجلامعة على مستوى القمة،
دعماً ملؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة وتعزيزاً لقدراتها واستعداداتها  -

للقيام بمسؤولياتها ي إدارة احلياة املدنية حاليًا ومستقبالً ي مرحلة ما بعد 
طينية كاملة السيادة على األراضي الفلسطينية احملتلة االستقالل وإنشاء الدولة الفلس

وعاصمتها القدس الشريف، 2691عام   
وبعد اطالعه على خطاب فخامة الرئيس حممود عباس وبيان حنومة الوحدة  -

، وما 2001مارس/ آذار  29الوطنية الفلسطينية عقب تشنيلها واإلعالن عنها يوم 
مامات جادة نحو معاجلة حتديات التنمية تضمنه هذا البرنامج من مشروعات واهت

لالقتصاد واجملتمع الفلسطيني واستنمال الهياكل التنظيمية واإلدارية الالزمة 
 لتصريف األمور احليوية خملتلف فئات الشعب الفلسطيني،

وبعد اطالعه على مذكرة جمهورية مصر العربية ي هذا الشأن، -  
 يقـــرر
حنومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ي الترحيب باإلعالن عن تشنيل  -2

واعتبار ذلك خطوة سياسية هامة نحو استئناف عملية السالم وصوالً  29/3/2001
 نحو االستقالل وإنشاء الدولة الفلسطينية املنشودة.

دعوة األمانة العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي واملنظمات العربية  -2
طنية الفلسطينية إلجراء دراسات شاملة بهدف املتخصصة بالتنسيق مع السلطة الو

صياغة برامج مناسبة الستنمال ودعم الهياكل التنظيمية واإلدارية والقدرات 
املؤسسية والفنية الالزمة لتسيير الشؤون املدنية ي اجملتمع الفلسطيني ورفع 

ينية مستوى اخلدمات العامة، وزيادة قدرة اإلنتاج لدى املؤسسات االقتصادية الفلسط
وذلك بما يتالءم مع أولويات بناء الدولة الفلسطينية ي جماالت اإلنتاج واخلدمات 

من خالل برامج ومشروعات للتعاون العربي الفلسطيني تشارك فيها أجهزة التعاون 
الدويل ومؤسسات التدريب وصناديق تمويل التنمية العربية مع االهتمام بتلبية 

االت ذات األولوية واألثر املباشر ي حياة املواطن االحتياجات الفلسطينية ي اجمل
 الفلسطيني.

عرض نتائج هذه الدراسات من خالل اجمللس االقتصادي واالجتماعي على  -3
 الدورة العادية املقبلة جمللس اجلامعة على املستوى الوزاري.
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ة القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته:  دعم موازنة السلط
 الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني

 إن جملس اجلامعة على مستوى القمة،
بعد إطالعه: -  
على مذكرة األمانة العامة،   
وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي املشترك،   

وإذ يؤكد على أهمية االلتزام بسداد املساهمات املتوجبة على الدول األعضاء ي  -
سلطة الوطنية الفلسطينية وفًقا لقرارات القمم العربية ي بيروت دعم موازنة ال

(، واخلرطوم 2005(، واجلزائر )2001(، وتونس )2003(، وشرم الشيخ )2002)

(2009،)  
 يقـــرر
توجيه الشنر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً ي  -2

القدس وفق مقررات قمة القاهرة غير العادية  دعم موارد صندوقي األقصى وانتفاضة
، ودعوة الدول التي مل تف 2002( عام 21وقرار قمة بيروت )د.ع  2000لعام 

بالتزاماتها زجاه الدعم، سرعة الوفاء بهذه االلتزامات والدعوة إىل تقديم دعم إضاي 
 لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

ت بالتزاماتها ي دعم موازنة السلطة الوطنية توجيه الشنر للدول العربية التي أوف -2
الفلسطينية ودعوة الدول العربية األخرى إىل الوفاء باملتأخرات املستحقة عليها 

بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية االلتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية بشأن استمرار 
امة االستمرار ي إصدار الدعم ملوازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وتنليف األمانة الع

 التقارير التي توضح املوقف املايل لعملية السداد وتعميمها على الدول األعضاء.
دعوة الدول العربية إىل االستمرار ي دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفـق  -3

.2/1/2001ملا أقرته القمم العربية السابقة وملدة سنة تبدأ من   

لتقدير إىل الدول الصديقة والتي شنل دعمها خالل الفترة السابقة توجيه الشنر وا -1
عوناً بالغ األهمية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية والتأكيد على أهمية 

 استمرار هذا الدعم وزيادته. 
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القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته: إدراج إسرائيل موقع 
التمهيدية ي قائمة التراث العاملي ي منظمة اليونسنو القدس على قائمتها  

 إن جملس اجلامعة على مستوى القمة،
بعد إطالعه: -  
على مذكرة األمانة العامة،   
وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي املشترك،   

 يقـــرر
أحنام إدانة ما قامت به إسرائيل من إجراءات تتعارض مع قواعد القانون الدويل و -2

 القانون الدويل اإلنساي.
قيام الدول العربية وخاصة األعضاء ي جلنة التراث العاملي باالتصال بالدول  -2

األعضاء ي اللجنة حلثها على عدم إدراج موقع القدس على القائمة اإلسرائيلية 
التمهيدية ي قائمة التراث العاملي لتعارضه مع القانون الدويل وقرارات الشرعية 

لدولية.ا  
تشنيل جمموعة عمل من الدول األعضاء ي اللجنة )تونس، النويت، املغرب(  -3

واألمانة العامة جلامعة الدول العربية واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
يونيو/ حزيران  23ملتابعة تطورات الوضع حلين انعقاد اللجنة ي نيوزيلندا ي 

2001"...  
 


