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توصيات لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات يف جامعة الدول 

العربية على املستوى الوزاري تؤكد دعم قرار التوجه إىل جملس األمن 

سرائيلي نهاء االحتالل اإلالدويل الستصدار قرار يحدد سقفاً زمنياً إل

١٩٦٧يونيو / حزيران  ٤وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود  1TP0F

∗
 

 

 .٧/٩/٢٠١٤ ،القاهرة

 

 التحرك العربي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي :اإلسرائيلي ـ قضية فلسطين والصراع العربي

 :ألراضي دولة فلسطين

املقدم من فخامة  بعد استماعه للعرض إن جملس اجلامعة العربية على املستوى الوزاري،

اخلطة الفلسطينية املستقبلية إلنهاء االحتالل  الرئيس حممود عباس، رئيس دولة فلسطين، حول

 دولة فلسطين، يألراض

 :يقرر

التأكيد على القرار العربي بالتوجه �لس األمن املسؤول عن حفظ السلم واألمن  ـ ١

دولة  ل اإلسرائيلي وحتقيق استقاللالدوليين الستصدار قرار يحدد سقف زمني إلنهاء االحتال

                                                           

∗
 :املوقع اإللكتروين جلامعة الدول العربية يف PDFنسخة  :املصدر 

http://www.lasportal.org/ 
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حل الدولتين  ضمن تثبيت مبدأ ١٩٦٧حزيران لعام /  فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو

 .١٩٦٧على حدود عام 

وأعضاء جملس  تكليف األمين العام باالتصال مع ا�موعات الدولية واإلقليمية ـ ٢

 .هبهدف حشد الدعم والتأييد الدويل لهذا التوج األمن

م مواصلة التحرك العربي يف جميع عواصم الدول، لدعم طلب دولة فلسطين املقدّ  ـ ٣

السامية  للحكومة السويسرية، بصفتها الدولة الوديعة التفاقية جنيف الرابعة، لدعوة األطراف

اجلماعية للدول  املتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الجتماع فوري يهدف إىل تأكيد املسؤولية

الفلسطينية احملتلة بما فيها  إلنفاذ واحترام أحكام هذه االتفاقيات الدولية يف األراضياملتعاقدة 

اجلهد املبذول من الوفد الوزاري العربي  القدس، وذلك لتوفير احلماية للشعب الفلسطيني، وتقدير

، )للقمةالرئاسة احلالية (ووزير اخلارجية لدولة الكويت  برئاسة النائب األول لرئيس جملس الوزراء

 .واألمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية دولة فلسطين،

الصادر عن جملس جامعة  ١٤/٤/٢٠١٤بتاريخ  ٧٧٨٦التأكيد على القرار رقم  ـ ٤

 على املستوى الوزاري الذي دعا دولة فلسطين الستكمال عضويتها يف كافة الدول العربية

 وبشكل خاص ،بقية املعاهدات واالتفاقياتواالنضمام إىل  ،املنظمات األممية املتخصصة

 .احملكمة اجلنائية الدولية

دعم حكومة الوفاق الوطني حتت قيادة الرئيس الفلسطيني حممود عباس ودعوة  ـ ٥

 بتقويض احلكومةل الدويل لتوفير السبل الالزمة إلجناحها وعدم السماح إلسرائي ا�تمع

 .بما يف ذلك وقف حتويل أموال الضرائب الفلسطينية التي جتبيها ،الفلسطينية

رفض وإدانة كافة االنتهاكات اإلسرائيلية يف األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية،  ـ ٦

الرعاية  ة يف املسجد األقصى املبارك، وتقديم الشكر للجهود األردنية اجلارية يف إطارصوخا

حماوالت إسرائيل  والرامية إىل التصدي لهذه االنتهاكات ورفض ،والوصاية الهاشمية للمقدسات

القوة القائمة (حماوالت إسرائيل  املساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، ورفض وإدانة كافة

 .املبارك لفرض السيطرة اإلسرائيلية عليه التقسيم املكاين والزماين للمسجد األقصى) باالحتالل
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إطالق النار الذي تم بالقاهرة، واملبني على أساس املبادرة الترحيب بإعالن وقف  ـ ٧

 التي طرحتها جمهورية مصر العربية، ومطالبة كافة األطراف املعنية تهيئة املناخ الستمرار

 .التهدئة وتثبيتها وااللتزام بتنفيذ بنودها

العدوان رة التي بذلتها لوقف توجيه الشكر جلمهورية مصر العربية على اجلهود املقدّ ـ ٨

لتسهيل حركة  اإلسرائيلي، والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطالق النار، وتثمين قرارها فتح معبر رفح

املساعدات اإلنسانية والطبية  اء العدوان على غزة، وإدخالاملواطنين، واجلرحى واملصابين جرّ 

إلسرائيلي وحتقيق نحو وقف العدوان ا للقطاع، وتوجيه الشكر للمملكة األردنية الهاشمية جلهودها

األمن، وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول الشقيقة  التهدئة من خالل عضويتها احلالية يف جملس

 .وقف العدوان على قطاع غزة من أجل والصديقة التي بذلت جهوداً

 إكبار وإجالل ألرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خالل العدوان ةتوجيه حتي ـ ٩

ملواجهة  قطاع غزة، وكذلك للشعب الفلسطيني يف مقاومته الباسلة املشروعةاإلسرائيلي على 

 .العدوان اإلسرائيلي الغاشم على القطاع ودحره

اإلدانة الشديدة للعدوان العسكري اإلسرائيلي الوحشي ضد املدنيين يف قطاع غزة  ـ ١٠

من  جريح، وهدم أكثر ١١٬١٠٠و شهيداً ٢١٢٣ما يزيد عن  فاًخملّ ،يوماً ٥٠استمر ملدة  الذي

تسقط بالتقادم،  منزالً وجممعاً سكنياً، والذي يمثل جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية ال ١٠٬٦٢٠

البشرية واملادية التي  وحتميل قوات االحتالل اإلسرائيلي املسؤولية الكاملة عن كافه األضرار

 .الغاشم اء العدوان اإلسرائيليحلقت بالشعب الفلسطيني يف قطاع غزة جرّ

اإلدانة الشديدة للعدوان السافر واملتكرر الذي مارسه جيش االحتالل اإلسرائيلي  ـ ١١

 خالل عدوانه األخير على املدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية يف قطاع غزة، ذات احلصانة

جسيمة  ل خمالفةالدولية، الستهداف املدنيين اآلمنين الذين جلأوا لهذه املواقع، األمر الذي شكّ 

على مؤسسات األمم  التفاقيات جنيف األربع، وغيرها من قواعد القانون الدويل، واعتداء صارخاً

حازم جتاه هذا االنتهاك  املتحدة ذات احلصانة الدولية ومطالبة األمم املتحدة اتخاذ موقف

 .اإلسرائيلي ملؤسساتها يف قطاع غزة
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إىل دولة  كافة أشكال الدعم العاجلدعوة جميع الدول الشقيقة والصديقة تقديم  ـ ١٢

 ملساعدتها يف مواجهة املتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني، إلعادة إعمار قطاع غزة فلسطين

على ضرورة  اء احلصار والعدوان اإلسرائيلي والوفاء بااللتزامات املالية بهذا الشأن، والتأكيدجرّ

املؤتمر الدويل للمانحين املقرر  ذلك من خاللحشد الدعم العربي والدويل إلعادة إعمار القطاع، و

 .٢٠١٤األول  تشرين/  عقده يف جمهورية مصر العربية يف أكتوبر

إدانة إسرائيل الستمرارها يف االستيطان غير الشرعي يف األراضي الفلسطينية  ـ ١٣

 وباطلة وفقوتهويد املدينة املقدسة واعتبار أن جميع هذه اإلجراءات اإلسرائيلية الغية  احملتلة

 .قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبموجب القانون الدويل

إطالق سراح جميع األسرى واملعتقلين ) القوة القائمة باالحتالل(مطالبة إسرائيل  ـ ١٤

املعتقلين منذ بدء  الفلسطينيين دون قيد أو شرط وإطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى، وجميع

جميع املعتقلين إدارياً والذين  ة من أُطلق سراحهم يف تبادل لألسرى، وكذلكالعدوان فوراً، وخاص

 .ملبادئ القانون الدويل ه لهم أي تهمة وذلك خالفاً مل توجَّ

 )٢٠١٤/  ٩/  ٧: ٣ج  –)  ١٤٢( ع .د – ٧٧٩٤رقم : ق(


