
 
 

 األمريكية بشأن القدس اإلدارةالتحرك العربي لمواجهة قرار 
 

 
إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في جلسته المنعقدة برئاسةة جمهوريةة 

، اسةةتكما   2018 شةةبا فبرايةةر   1الخمةةيس القةةاةرة يةةو  مقةةر األمانةةة العامةةة بجيبةةوتي، فةةي 
ار الو يةةاا المتحةةدة ا عتةةراد بالقةةدس عاةةةمة لدولةةة ألعمةةال دورتةةه ايةةر العاديةةة بشةةأن قةةر 

، 2017 األولكةةانون ديسةةمبر   9ا حةةت ل اإلسةةرائيلي ونقةةل سةةلارتها إليهةةا، التةةي عقةةدا يةةو  
 الةادر عن تلك الدورة، 8221وتنليذا  للقرار رق  

 على مذكرة األمانة العامة،بعد اطالعه  -

ذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على كافة - المستويات بشأن مدينة القدس الشرقية المحتلة،  وا 
عاصمة دولة فلسطين، بما فيها ما يتعلق بمواجهة االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتتال  

 ونق  البعثات الدبلوماسية إليها،
ذ يؤكتتتد ع متتته مواصتتتلة التحتتترا لمواجهتتتة قتتترار الواليتتتات المتحتتتدة المشتتتار إليتتته، والتوجهتتتات  - وا 

 ة لقواعد القانون الدولي،المماثلة المخالف
ذ يؤكتتد ع متته علتتى مستتاندة دولتتة فلستتطين فتتي مواجهتتة الخطتتط والممارستتات اىستترا يلية الهادفتتة إلتتى  - وا 

 ،االستيالء على مدينة القدس الشريف واستكما  تهويدها وسرقة هويتها العربية اىسالمية والمسيحية
الصتتفدل و يتتر الخارجيتتة وشتتؤون  وبعتتد استتتماعه إلتتى اىيجتتا  التتذل قدمتته معتتالي الستتيد  يمتتن -

( للقمتتتة العربيتتتة، ور تتتيس لجنتتتة 28المغتتتتربين فتتتي المملكتتتة األردنيتتتة الهاشتتتمية، ر استتتة التتتدورة  
مبادرة السالم العربية، حو  نتا ج اجتماع الوفد الو ارل المشك  بموجب قرار مجلتس الجامعتة 

، والجهتود واالتصتاالت 2018 ثتانيالكتانون ينتاير   6السابق، والذل انعقتد فتي عمتان بتتاري  
 التي قام بها الوفد الو ارل،

وبعتتتد استتتتماعه  يىتتتاج إلتتتى اىيجتتتا  التتتذل قدمتتته معتتتالي دا ريتتتا  المتتتالكي، و يتتتر الخارجيتتتة  -
والمغتربين لدولة فلستطين، حتو  رختر التطتورات السياستية والميدانيتة التتي  عقبتت قترار اىدارة 

 األمريكية بخصوص القدس،
معتتالي رؤستتاء وفتتود ومتتداوالت  صتتحاب ال لتتة معتتالي األمتتين العتتاممداخ وكتتذلا االستتتماع إلتتى -

 الدو  األعىاء،
 ر ُيقــــر

الترحيتتب بقتترار الجمعيتتة العامتتة لحمتتم المتحتتدة فتتي إطتتار دورتهتتا االستتتثنا ية الطار تتة العاشتترة  -1
 21، الصتتتادر بتتتتاري  A/RES/ES-10/19، رقتتتم "االتحتتتاد متتتن  جتتت  الستتتلم"علتتتى  ستتتاس 
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، الذل  كد علتى  ن  ل قترارات  و إجتراءات تهتدف إلتى تغييتر 2017 األو  كانونديسمبر  
طتتابع مدينتتة القتتدس الشتتريف  و مرك هتتا  و تركيبتهتتا الديمغرافيتتة، لتتيس لهتتا  ل  ثتتر قتتانوني، 
و نها الغية وباطلة، ويجتب إلغاؤهتا امتثتاالج لقترارات مجلتس األمتن ذات الصتلة، ودعتا جميتع 

ات دبلوماستتية فتتي مدينتتة القتدس الشتتريف عمتتالج بقتترار مجلتتس التدو  لالمتنتتاع عتتن إنشتتاء بعثت
(، والتتذل  كتتد  يىتتاج علتتى  ن مستتألة القتتدس هتتي إحتتد  قىتتايا الوىتتع 1980  478األمتتن 

 النها ي التي يجب حلها عن طريق المفاوىات وفقاج لقرارات مجلس األمن ذات الصلةا
االحتال  اىسترا يلي، ونقت  إعادة التأكيد على رف   ل قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة  -2

البعثتات الدبلوماستية إليهتا، لمخالفتته قواعتد القتانون التدولي وقترارات الشترعية الدوليتة، واتختاذ 
الال متتة لمواجهتتته والحيلولتتة دون اتختتاذ  ل قتترارات مماثلتتة، وذلتتا العمليتتة جميتتع اىجتتراءات 

 تنفيذاج لقرارات القمم والمجالس الو ارية العربية المتعاقبةا
فخامة التر يس محمتود عبتاس ر تيس دولتة فلستطين، وكافتة قترارات األ طتر تأييد ودعم قرارات  -3

اعتتراف اىدارة األمريكيتة بالقتدس عاصتتمة القياديتة لمنممتة التحريتر الفلستطينية فتي مواجهتة 
لدولة االحتال ، والعم  متع دولتة فلستطين علتى تحقيتق الهتدف متن تلتا القترارات علتى كافتة 

 الصعدا
، وح  الصراع العربي اىسترا يلي وفتق استراتيجيالتأكيد على التمسا بالسالم كخيار إعادة  -4

إسترا ي  والتي نصت علتى  ن الستالم متع بكافة عناصرها  2002مبادرة السالم العربية لعام 
يجتتتتب  ن يستتتتبقه إنهتتتتاء احتاللهتتتتا لحراىتتتتي الفلستتتتطينية والعربيتتتتة وتطبيتتتتع العالقتتتتات معهتتتتا، 

، واعترافهتتا بدولتتة فلستتطين وحقتتوق الشتتعب الفلستتطيني غيتتر القابلتتة 1967المحتلتتة منتتذ عتتام 
وحتق العتودة والتعتوي  لالج تين الفلستطينيين وحتت   للتصترف، بمتا فيهتا حتق تقريتر المصتير

قتترار الجمعيتتة العامتتة لحمتتم و  2002وفتتق مبتتادرة الستتالم العربيتتة لعتتام قىتتيتهم بشتتك د عتتاد  
 و مبتتتادرة لحتتت  الصتتتراع ال تنستتتجم متتتع  ا ورفتتت   ل صتتتفقة1948لعتتتام  194المتحتتتدة رقتتتم 

 المرجعيات الدولية لعملية السالم في الشرق األوسطا
التأكيتتد علتتى حتتق الشتتعب الفلستتطيني فتتي ممارستتة كافتتة  شتتكا  النىتتا  ىتتد االحتتتال  وفقتتاج  -5

ألحكتام القتانون  التتدولي، بمتا فتتي ذلتا المقاومتة الشتتعبية الستلمية، وتستتخير الطاقتات العربيتتة 
 هااالممكنة لدعم

العم  مع األطراف الدولية الفاعلتة لتأستيس رليتة دوليتة متعتددة األطتراف، تحتت مملتة األمتم  -6
المتحتتدة، لرعايتتة عمليتتة الستتالم، بمتتا فتتي ذلتتا التتدعوة إلتتى عقتتد متتؤتمر دولتتي ىعتتادة إطتتالق 
عمليتتتة ستتتالم ذات مصتتتداقية ومحتتتددة بعطتتتار  منتتتي، وعلتتتى  ستتتاس قتتترارات الشتتترعية الدوليتتتة 

ح يتتتران عتتتام يونيتتتو  بتتت  الستتتالم وحتتت  التتتدولتين علتتتى خطتتتوط الرابتتتع متتتن ومبتتتد  األر  مقا
 ا1967
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تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصو  علتى العىتوية الكاملتة فتي األمتم المتحتدة، والعمت   -7
على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويتورا بعمت  متا يلت م 

 بهذا الشأنا
العم  المباشر مع الدو  التي لم تعترف بدولة فلستطين، متن ختال   يتارات واتصتاالت ثنا يتة  -8

ومتعددة األطراف لحثها على االعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر 
جتت ء ال يتجتت ء متتن األر  الفلستتطينية، وذلتتا كأستتاس ورافعتتة لعمليتتة الستتالم، وشتتر  األهميتتة 

 المث  هذا االعتراف في تع ي  فرص السالم واألمن في الشرق األوسط والعالم ةاالستراتيجي
تبنتتي ودعتتم حتتق دولتتة فلستتطين باالنىتتمام إلتتى المنممتتات والمواثيتتق الدوليتتة بهتتدف تع يتت   -9

 مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقاللها وسيادتها على  رىها المحتلةا
ادفتتة إلتتى مستتاءلة إستترا ي ، القتتوة القا متتة بتتاالحتال ، دعتتم الجهتتود والمستتاعي الفلستتطينية اله -10

عتن جرا مهتا بحتق الشتعب الفلستطيني، بمتتا فتي ذلتا اىجتراءات والتشتريعات العنصترية التتتي 
دامتتتته، وتقتتتديم المستتتاندة الفنيتتتة والماليتتتة الال متتتة لهتتتذ   تتختتتذها لتقنتتتين نمامهتتتا االستتتتعمارل وا 

 المساعي الفلسطينيةا 
االحتتتال  اىستترا يلي ونمامتته االستتتعمارل، هتتي  حتتد الوستتا   الناجعتتة  التأكيتتد علتتى  ن مقاطعتتة -11

نقتتتتتاذ حتتتتت  التتتتتدولتين وعمليتتتتتة الستتتتتالم، ودعتتتتتوة جميتتتتتع التتتتتدو   نها تتتتته وا  والمشتتتتتروعة لمقاومتتتتتته وا 
والمؤسسات والشركات واألفراد إلى مقاطعة ووقف جميع  شتكا  التعامت  متع منمومتة االحتتال  

غيتتر القانونيتتة المقامتتة علتتى األر  الفلستتطينية المحتلتتة، االستتتعمارل اىستترا يلي ومستتتوطناته 
بما في ذلا حمر استيراد منتجاتها  و االستثمار فيها، بشك  مباشتر  و غيتر مباشتر لمخالفتهتا 
للقتتتانون التتتدولي، ومتابعتتتة العمتتت  متتتع الجهتتتات الدوليتتتة ىصتتتدار قاعتتتدة البيانتتتات للشتتتركات التتتتي 

 ااج لقرارات مجلس حقوق اىنسان ذات الصلةتتعام  مع المستوطنات اىسرا يلية وفق
كتانون ينتاير   18-17اىشادة بمؤتمر األ هر العالمي لنصرة القدس، الذل عقد في القتاهرة  -12

، والعم  علتى تحقيتق توصتياته لحمايتة القتدس الشتريف والحفتام علتى الوىتع 2017 الثاني
دعم صمود  هلها بكافة األشكا ا القانوني والتاريخي القا م للمدينة واألماكن المقدسة فيها، و 

 ، عاماج للقدس الشريفا2018وتبني اقتراحه بأن يكون عام 
تثمتتين جهتتود البرلمتتان العربتتي وتحركاتتته الفاعلتتة لحمايتتة القتتدس ونصتترة القىتتية الفلستتطينية،  -13

ودعوة جميع البرلمانات العربية إلى التحرا الفاع  مع نميراتها حو  العالم لمواجهة تبعتات 
األخير بشأن القدس، والخطط اىسرا يلية الهادفة إلى الني  من مكانة  ياألمريكالقرار ورثار 

 وهوية القدس الشريفا
دعتتوة الفصتتا   والقتتو  الفلستتطينية إلتتى ستترعة إتمتتام المصتتالحة الوطنيتتة وفتتق اتفتتاق القتتاهرة  -14

، وتمكتين 2017ورليات وتفاهمات تنفيذ  و خرها اتفاق القاهرة  2011 يار مايو  الموقع في 



hus/ -4-  

جتتتراء االنتخابتتتات  حكومتتتة الوفتتتاق التتتوطني متتتن تحمتتت  مستتتؤولياتها كاملتتتة فتتتي قطتتتاع غتتت ة، وا 
العامتتة فتتي  قتترب وقتتت ممكتتن، وذلتتا لتحقيتتق الشتتراكة السياستتية فتتي إطتتار منممتتة التحريتتر 
الفلسطينية الممث  الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيا واىشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها 

مصر العربية لتحقيق المصالحة والوحتدة الوطنيتة الفلستطينية، ودعوتهتا لالستتمرار جمهورية 
 في جهودها البناءة بهذا الشأنا

دانتتتتتة محتتتتتاوالت إنهتتتتتاء  -15 دور وواليتتتتتة وكالتتتتتة غتتتتتون وتشتتتتتغي  الالج تتتتتين  و تقلتتتتتيص رفتتتتت  وا 
ا والتحتتتتذير متتتتن الفلستتتطينيين   ونتتتتروا(، متتتتن ختتتتال  الحمتتتتالت اىستتتترا يلية الممنهجتتتتة ىتتتتدها

ودعتوة المجتمتع  ة  ل قترار متن  ل دولتة يتنقص  و يخفت  متن التدعم المتالي للوكالتةاخطور 
التتدولي إلتتى االلتتت ام بتفتتوي  الوكالتتة وتتتأمين المتتوارد والمستتاهمات الماليتتة الال متتة لموا نتهتتا 
و نشطتها على نحو مستدام يمكنهتا متن مواصتلة القيتام بتدورها فتي تقتديم الختدمات األساستية 

لمبتتادرة باعتبتتار ذلتتا حتتق يتحمتت  المجتمتتع التتدولي مستتؤولية الوفتتاء بتته وفقتتاج لىتتحايا النكبتتة، 
، بمتا 1948لعتام  194لقرار الجمعية العامة لحمم المتحدة رقم و  2002السالم العربية لعام 

 ايع   األمن واالستقرار في المنطقة
، مواصتلة 8221الطلب من الوفد الو ارل الم شك  بموجب قرار مجلس الجامعة الو ارل رقم  -16

 جهود  واتصاالته، وتقديم تقرير  لمجلس الجامعة القادما
توجيتتته الشتتتكر للتتتدو  والمنممتتتات التتتتي اتختتتذت مواقتتتف رافىتتتة للقتتترار األمريكتتتي بخصتتتوص  -17

القتتدس، وداعمتتة للستتالم العتتاد  والشتتام  التتذل يلبتتي الحقتتوق المشتتروعة للشتتعب الفلستتطيني، 
 الدوليةاالت اماج بالقانون الدولي وقرارات الشرعية 

 ختتتذ العلتتتم بالخطتتتة اىعالميتتتة المقترحتتتة متتتن األمانتتتة العامتتتة تنفيتتتذاج للبنتتتد الثتتتامن متتتن القتتترار  -18
حالتها  8221  إلتىثتم رفعهتا مجلس الجامعة على مستو  المندوبين الدا مين لدراستها  إلىوا 

 7و 6 فتتي( 149دورتته العاديتتة   فتتياجتمتاع مجلتتس الجامعتة علتتى مستتتو  و راء الخارجيتة 
 ا2018  رذار مارس

، ومجالس السفراء العرب، والمجموعات العربية في المنممات الدولية، األمانة العامةتكليف  -19
بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة األطراف ذات الصلة، ورفع تقارير إلى المجلس قب  

 ااجتماعه القادم
والمستتجدات فتي قىتية  إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد، للتحرا على ىوء التطورات -20

 القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتهاا
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