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 الدوحة يف والعشرون احلادي العربي القمة مؤتمر
 9002 مارس/آذار 

 
 

نحن قادة الدول العربية اجملتمعين يف الدورة احلادية والعشرين جمللس جامعة "
  الدول العربية على مستوى القمة...

نتوجه بتحية إكبار وإجالل للشعب الفلسطيني يف مقاومته الباسلة ملواجهة  -
العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ونؤكد على دعم صموده ومقاومته لهذا 

ن، وإدانتنا احلازمة للعدوان اإلسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، ومطالبتنا العدوا
بوقف االعتداءات اإلسرائيلية وتثبيت وقف إطالق النار، ورفع احلصار اجلائر عن 
قطاع غزة وفتح املعابر كافة، والتأكيد على حتميل إسرائيل املسئولية القانونية 

تهاكات للقانون الدويل والقانون الدويل واملادية عما ارتكبته من جرائم حرب وان
اإلنساين، ومطالبتنا اجملتمع الدويل بمالحقة املسؤولين عن تلك اجلرائم وإحالتهم إىل 

  احملاكم الدولية.
نعرب عن دعمنا الكامل للجهود العربية إلنهاء حالة االنقسام يف الصف الوطني  -

طينية مطالبتنا جلميع الفصائل الفلسالفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، و
التجاوب مع هذه اجلهود بما يكفل حتقيق املصاحلة الوطنية املنشودة، وبما يضمن 

وحدة األراضي الفلسطينية جغرافيًا وسياسيًا ، وجندد دعمنا للسلطة الوطنية 
الفلسطينية، واحترام املؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية املنبثقة عن 

  ظمة التحرير الفلسطينية، بما يف ذلك اجمللس التشريعي الفلسطيني املنتخب.من
نطالب بوقف السياسات اإلسرائيلية أحادية اجلانب، وإجراءات فرض األمر الواقع  -

على األرض، بما يف ذلك الوقف الفوري لكافة النشاطات االستيطانية وإزالة جدار 
س الشريف واحملافظة على املقدسات الفصل العنصري، وعدم املساس بوضع القد

 اإلسالمية واملسيحية فيها.
نؤكد على عدم قبول التعطيل واملماطلة اإلسرائيلية وهو األمر الذي استمر عبر  -
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حكومات إسرائيلية متعاقبة، كما نؤكد على ضرورة حتديد إطار زمني حمدد لقيام 
رك بخطوات واضحة وحمددة إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها جتاه عملية السالم والتح

نحو تنفيذ استحقاقات عملية السالم القائمة على املرجعيات املتمثلة يف قرارات األمم 
 املتحدة ذات الصلة ومبدأ األرض مقابل السالم وكذلك مبادرة السالم العربية.

نؤكد على ضرورة التوصل إىل حل عادل للصراع العربي اإلسرائيلي يف إطار  -
لية، وعلى أن السالم العادل والشامل يف املنطقة لن يتحقق إال من خالل الشرعية الدو

إنهاء االحتالل اإلسرائيلي واالنسحاب من كافة األراضي الفلسطينية والعربية 
احملتلة، بما يف ذلك اجلوالن العربي السوري احملتل حتى خط الرابع من 

بنان، مزارع شبعا ، وما تبقى من أراض حمتلة يف جنوب ل7691حزيران/يونيو 
وتالل كفر شوبا والقسم الشمايل من بلدة الغجر، والتوصل إىل حل عادل ومتفق عليه 
ملشكلة الالجئين الفلسطينيين، ورفض كافة أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطينية 

 مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية...
الشرق األوسط من جميع أسلحة  منطقة إخالء على العمل الدويل اجملتمع نطالب - 

الدمار الشامل، وخاصة األسلحة النووية، واتخاذ خطوات نحو إنشاء منطقة خالية من 
األسلحة النووية يف الشرق األوسط بما يدعم السالم واألمن الدوليين، وإلزام إسرائيل 

بالتوقيع على معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وإخضاع جميع منشآتها 
 طتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية...".وأنش

 


