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 نواكشوط يف والعشرون السابع العربي القمة مؤتمر
 6102 يوليو/تموز

 
 

 اجلامعةنحن قادة الدول العربية اجملتمعين يف الدورة السابعة والعشرين جمللس "
 0272يوليو/تموز  02هـ املوافق  7341من شوال  02على مستوى القمة يف  العربية

 عاصمة اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية...نعلن:  بنواكشوطم 
تأكيدنا جمددًا على مركزية القضية الفلسطينية يف عملنا العربي املشترك وعلى  -

منهج، ملاملضي قدماً يف دعم صمود الشعب الفلسطيني يف وجه االحتالل اإلسرائيلي ا
 مبادرة السالموعلى تكريس اجلهود كافة يف سبيل حل شامل وعادل ودائم يستند إىل 

 والقرارات األممية ذات الصلة. القانون الدويلومبادئ وقواعد  العربية
ويف هذا السياق، نرحب باجلهود املصرية األخيرة لدفع عملية السالم، كما نرحب 

الفرنسية الداعية إىل عقد مؤتمر دويل للسالم يمهد له بوقف جميع األنشطة باملبادرة 
 - وفق إطار زمني حمدد -االستيطانية اإلسرائيلية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني 

وعاصمتها  7621يف إقامة دولته املستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 
الشرقية، كاملة السيادة على جمالها اجلوي ومياهها اإلقليمية وحدودها الدولية  القدس

ق وإطال غزة، وكذلك رفع احلصار اإلسرائيلي عن قطاع الالجئينواحلل العادل لقضية 
واإلجراءات  املسجد األقصىات على االعتداءسراح األسرى الفلسطينيين ووقف 

يذ القرارات بتنف الدويل اجملتمعالشرقية، مطالبين  تهويد القدساإلسرائيلية الهادفة إىل 
الدولية القاضية بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي واالنسحاب من كامل األراضي العربية 

ىل إ لبنانالعربي احملتل واألراضي احملتلة يف جنوب  اجلوالناحملتلة، بما يف ذلك 
جملس  بما يف ذلك ، ومطالبة اجملتمع الدويل7621حدود الرابع من يونيو/حزيران

بتحمل مسؤولياته يف إنهاء االحتالل وتأمين احلماية الدولية للشعب الفلسطيني.  األمن
املعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة للتصرف  ونشيد بجهود اللجنة
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"العام العاملي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها  0271العتبار عام 
القدس الشرقية"، كما ندعو الدول األعضاء واألمانة العامة للجامعة إىل العمل على 

 لهذه املبادرة... األمم املتحدة تبني
جتديدنا الدعوة إىل إلزام إسرائيل باالنضمام إىل معاهدة االنتشار النووي وإخضاع  -

ونظام الضمانات الشاملة وتوجيه وزراء  منشآتها وبراجمها النووية للرقابة الدولية
اخلارجية العرب ملراجعة خمتلف قضايا نزع السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل 
األخرى ودراسة كل البدائل املتاحة للحفاظ على األمن القومي العربي واألمن اإلقليمي 

 ..".وتأكيد ضرورة جعل منطقة الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
 


