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 تونس يف الثالثون العربي القمة مؤتمر
 9102 مارس/آذار

 
 

 13"نحن قادة الدول العربية اجملتمعين يف مدينة تونس باجلمهورية التونسية يوم 

يف الدورة العادية الثالثين جمللس جامعة الدول العربية على  9132مارس/آذار 
 القمة...مستوى 

جندّد تأكيدنا على املكانة املركزية للقضية الفلسطينية يف عملنا العربي املشترك -
ويف كلّ حتركاتنا يف احملافل اإلقليمية والدولية، وعزمنا على مواصلة بذل اجلهود من 
أجل إعادة إطالق مفاوضات جادّة وفعالة ضمن جدول زمني حمّدد، تساعد على 

السالم العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية  التوصل إىل تسوية حتقق
، ومبدأ حلّ 9119وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية كما طرحت سنة 

 الدولتين.
ونؤكّد، أنّ حتقيق األمن والسالم واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط، يرتكز باألساس 

 .لسطينية وجململ الصراع العربي اإلسرائيليعلى التسوية العادلة والشاملة للقضية الف
كما نؤكد مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي واملعنوي واملادي للشعب 
الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني، ووقوفنا إىل جانبه يف صموده ونضاله من أجل استرداد 

ير املصير ويف إقامة دولته املستقلة على حقوقه املشروعة ويف مقدّمتها حقّه يف تقر
وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة وفق قرار  3291جوان / حزيران  4حدود 

 وإطالق سراح األسرى. 324اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
وإذ جندّد تأكيد التزامنا بتوفير الدعم املايل مليزانية دولة فلسطين وشبكة األمان 

ا يمّكنها من مواجهة الضغوط والصعوبات االقتصادية واملالية التي املالية، بم
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تتعرض لها، وبما يسهم يف تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، فإننا ندعو اجملتمع الدويل 
إىل مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األنروا"، وتأمين املوارد 

وأنشطتها بهدف تمكينها من مواصلة تقديم  واملساهمات املالية الالزمة مليزانيتها
 اخلدمات األساسية لالجئين الفلسطينيين.

ويف ظل تواصل املمارسات العدوانية اإلسرائيلية، فإّننا ندعو اجملتمع الدويل وجملس 
األمن الدويل إىل حتمّل مسؤولياته يف توفير احلماية الالزمة للشعب الفلسطيني، ووضع 

، وانتهاكاتها املمنهجة للمقدّسات اإلسالمية واملسيحية، ويف حد العتداءات إسرائيل
مقدمتها املسجد األقصى املبارك، ونحذر من اخلطط واحملاوالت اإلسرائيلية الهادفة 
إىل تقسيمه وتغيير الوضع التاريخي القائم فيه، بما يف ذلك قرار حمكمة االحتالل 

التوسعية غير القانونية على  إغالق مصلى باب الرحمة، وخمطّطاتها االستيطانية
يف هذا  9114حساب األراضي الفلسطينية، ونطالب بتنفيذ قرار جملس األمن رقم 

 السياق.
كما جندّد تأكيدنا على رفض جميع اخلطوات واإلجراءات األحادية التي تتخذها 

س دإسرائيل، بصفتها القوة القائمة باالحتالل لتغيير الوضع القانوين والتاريخي يف الق
الشرقية، وخصوصا يف املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف املدينة املقدسة، ونطالب 
دول العامل بعدم االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزاما 

 بهذا اخلصوص. 414و 419بقراري جملس األمن رقم 
 اللة امللك عبد الله الثاين ابنونؤكّد أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتوالها ج

احلسين، ملك اململكة األردنية الهاشمية، على املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف 
القدس الشرقية، وخصوصا املسجد األقصى املبارك/ احلرم القدسي الشريف، ودورها 

 الرئيس يف حماية هذه املقدسات وهويتها العربية اإلسالمية واملسيحية.
 911ى تنفيذ قرار اجمللس التنفيذي ملنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة كما نؤكد عل

ومطالبة اجملتمع الدويل بتحمل مسؤولياته إزاء االنتهاكات  9139-31-34بتاريخ 
اإلسرائيلية واإلجراءات التعسفية التي تطال املسجد األقصى واملصلين فيه، واعتبار 

ية، السلطة القانونية احلصرية والوحيدة إدارة أوقاف القدس واملسجد األقصى األردن
 على احلرم يف إدارته وصيانته واحلفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
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وجندّد رفضنا وإدانتنا ملا يسمى"بقانون الدولة القومية اليهودية"، باعتباره تكريسا 
للممارسات العنصرية، وتنكراً حلقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حّقه يف تقرير 

 .املصير"
 


