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جملس اجلامعة العربية يؤكد يف ختام دورته غير العادية أن أي 

0Fلن يكتمل إالّ بإطالق األسرى الفلسطينيين اتفاق سالم

*
 

 ]مقتطفات[ .٢٠١٤/  ٢/  ١٩ ،القاهرة

 

الفلسطينيين والعرب هي جزء أساسي وثابت أكد جملس اجلامعة العربية أن قضية األسرى 

بإطالق  من أي حل سياسي عادل يف املنطقة، وأن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السالم ال يكتمل إالّ

 .سراح األسرى

قدت بناء على طلب دولة فلسطين، كما شدد ا�لس يف ختام دورته غير العادية التي عُ

على تفعيل قرارات جملس اجلامعة يف دوراته غير العادية  [....]يف مقر اجلامعة العربية بالقاهرة 

خذت يف السنوات األخيرة بما يتعلق بقضية األسرى، سواء بإطالق حملة دولية سياسية التي اتُّ

وإعالمية يف جميع الساحات واحملافل للتضامن معهم، أو بمواصلة اجلهود يف طلب عقد دورة 

املتحدة خاصة بقضية األسرى، إللزام إسرائيل بتطبيق  استثنائية �لس حقوق اإلنسان باألمم

 .كافة املواثيق واتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة

تفعيل التوصيات الصادرة عن املؤتمر الدويل للتضامن مع ] ضرورة[وأكد ا�لس 

 ، وكذلك ما صدر عن املؤتمرات التضامنية مع األسرى التي٢٠١٢قد يف بغداد عام األسرى الذي عُ

 .قدت يف اجلزائر وتونس واملغربعُ
                                                           

 "):وفا("املوقع اإللكتروين لوكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية  :املصدر  *

http://www.wafa.ps/Arabic/index.php?action=detail&id=168792  
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ل مسؤولياتها القانونية وطالب ا�لس اللجنة الدولية للصليب األحمر يف جنيف بتحمّ

واإلنسانية جتاه األسرى وتكثيف اتصاالتها مع إسرائيل لوقف املمارسات اخلطيرة بحق األسرى 

 .واملعتقلين

جلسة استثنائية للجمعية العامة  ودعا ا�موعة العربية يف نيويورك لتقديم طلب لعقد

لألمم املتحدة ملناقشة قضية األسرى يف سجون االحتالل اإلسرائيلي، وطلب إرسال جلنة دولية 

للتحقيق يف ظروف األسرى ومراقبة مدى التزام إسرائيل بتحقيق املعاملة اإلنسانية لهم، وفق 

 .أحكام املواثيق الدولية واتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة

ن ضرورة كما دعا لتفعيل فتوى حمكمة الهاي بخصوص اجلدار العنصري، والذي تضمّ

تطبيق معاهدة جنيف التي تؤكد الكثير من احلقوق املفقودة لألسرى، وأن تعمل اجلامعة العربية 

 .للتعاون مع املؤسسات الدولية آلليات فعالة للضغط على إسرائيل لالمتثال لذلك

ي إطالق حملة عربية ودولية إلطالق سراح األسرى العربية بتبنّوطالب ا�لس اجلامعة 

م اجلامعة ندوة ا يتعرضون له من جرائم وإهمال طبي متعمد، وأن تنظّاملرضى وإنقاذ حياتهم ممّ

قانونية حول تأثير حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو يف األمم املتحدة للوضع القانوين 

للتضامن مع األسرى ملناسبة  خاصاً يوماً م اجلامعة أيضاًأن تنظّلألسرى يف سجون االحتالل، و

 .عربياً وعاملياً بريل باعتباره يوماً أ/ من نيسان  ١٧يوم األسير يف الـ 

ي احلساب اخلاص بالصندوق ودعا ا�لس الدول العربية واإلسالمية إىل دعم وتبنّ

تأهيل األسرى احملررين ألهميته يف  نشئ خالل املؤتمر الدويل يف بغداد بهدفالعربي الذي أُ

 .توفير حياة كريمة ألسرهم

[.......] 
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عرف بمقابر كما طالب ا�لس بتحرير جثامين الشهداء واملفقودين احملتجزين بما يُ

 [....].األرقام العسكرية اإلسرائيلية، وذلك بالتوازي مع املطالبة بحرية األسرى األحياء 

[.......] 


