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لعربية إن المؤتمر الدولي لكلية الحقوق جامعة المنصورة منعقداً في رحاب جامعة الدول ا

  م ،٢٠٠٣في الخامس والسادس من أبريل 

إذ يرحب ويشيد بالسياسية الحكيمة للرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر   

العربية والتي تقوم على ركائز هامة أهمها ضرورة احترام جميع الحقوق المشروعة للدول 

ا في اختيار نظم الحكم والشعوب في احترام حريتها واستقاللها ووحدة وسالمة أراضيها وحقه

فيها بحرية كاملة ودون أي تدخل خارجي من أي نوع ومن أي قوة ومهما كانت المبررات ، 

وضرورة احترام جميع الدول اللتزاماتها وتعهداتها الدولية والوفاء بها بحسن نية ، وحظر 

 ألحكام ميثاق وإدانة استخدام القوة في العالقات الدولية في غير األحوال المصرح بها وفقاً

  األمم المتحدة ،

وإذ يؤيد السياسة الحكيمة للرئيس المصري والزعماء اآلخرين والتي تتضمن ضرورة       

الحفاظ على المصالح المشروعة لمصر والدول العربية واإلسالمية وضرورة العمل من أجل            

ا ، أو عدم تعريض مصر والدول العربية واإلسالمية وشعوبها ومصالحها ألي أخطار تهـدده      

  أي أعمال عدوانية وكذا عدم تعريضها لويالت الحروب ،

وإذ يرحب بخطاب فخامة الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين ورئيس الـسلطة              

الوطنية الفلسطينية للمؤتمر ويعلن تأييده ودعمه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحـصول             

 واالستقالل وإقامة دولته الفلـسطينية      على جميع حقوقه المشروعة ومن أهمها حقه في الحرية        

  المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف ،

وإذ يؤكد دور جامعة الدول العربية ويؤكد دعم وتأييد الجامعة من أجل تحقيق أهدافها                

  وأهداف األمة العربية ويدين كل المحاوالت التي تبذل إلضعافها ،

الشعوب العربية لـدعم وتأييـد وتقويـة دور      وإذ يؤكد ضرورة تعاون جميع الدول و        

جامعة الدول العربية لتحقيق األهداف القومية لألمة العربية وللشعب العربي الواحد فـي كـل    

  مكان ،

وإذ يؤكد ويساند دور المنظمات والهيئات المختلفة العاملة في مجال أعمـال اإلغاثـة       

 رأسها اللجنة الدولية للـصليب األحمـر        اإلنسانية وأعمال المساعدة اإلنسانية المختلفة وعلى     

وجمعيات الهالل والصليب األحمر في كل مكان ، وينادي بضرورة دعـم هـذه المنظمـات                

  .والهيئات 

وإذ يؤكد ويرحب بدور العلماء وأساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين في كل مكـان               

ضايا القومية لمصر والـدول     وبالذات في مصر والدول العربية واإلسالمية في دعم وتأييد الق         

  العربية والعالم المتحضر ،
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 جامعة المنصورة باعتباره دوراً رائـداً فـي         –وإذ يؤكد ويرحب بدور كلية الحقوق       

  خدمة ودعم وتأييد القضايا القومية لمصر واألمة العربية والعالم المتحضر،

ستقالل وإقامته   يؤكد الحق الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني في الحرية واال         :أوالً �

  .لدولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف

 يؤكد الحق الكامل والمطلق لجميع دول وشعوب العـالم بمـا فيهـا الـدول       :ثانياً �

والشعوب العربية في الحرية واالستقالل وحقها في اختيار نظم الحكم فيها دون أي             

  .تدخل خارجي مهما كانت مبررات هذا التدخل

 يؤكد أن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعـالً ضـد وحـدة وسـالمة                :ثاًثال �

األراضي أو االستقالل السياسي ألي دولة يعتبر مخالفة دولية جسيمة لميثاق األمم            

المتحدة ولقواعد القانون الدولي الراسخة ويعتبر عمالً عـدوانياً وجريمـة دوليـة             

  .خطيرة يجب مالحقة مرتكبيها وعقابهم

 يؤكد الحق الكامل واألصيل واللصيق لالجئين الفلسطينيين في العودة إلـي            :ابعاًر �

ديارهم التي أخرجوا منها وأن أية تسوية للنزاع العربـي اإلسـرائيلي يجـب أن               

  .تتضمن حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلي ديارهم

مة وتلك التـي   يؤكد على أن المستوطنات والمستعمرات اإلسرائيلية المقا  :خامـساً  �

تقام في األراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر غير مشروعة من وجهة نظر القـانون            

الدولي وتشكل إقامة تلك المستوطنات والمستعمرات جرائم حرب خطيـرة يجـب            

مالحقة مرتكبيهـا وعقـابهم ، ويؤكـد كـذلك أن أي توسـعات للمـستوطنات                

شكل جريمة حرب خطيرة يجب     والمستعمرات القائمة تعتبر عمالً غير مشروع وت      

  .مالحقة ومعاقبة مرتكبيها

 يؤكد أن استمرار إسرائيل في االمتناع عن تطبيق قواعد اتفاقية جنييـف             :سادساً �

الرابعة وقواعد القانون الدولي اإلنساني األخرى ذات الـصلة علـى األراضـي             

اضـحة  الفلسطينية المحتلة يشكل مخالفة دولية جـسيمة اللتزاماتهـا الدوليـة الو           

والصريحة والقاطعة والملزمة لها ، ويؤكد أنه يجب على إسرائيل أن تبادر فـوراً              

ودون أدنى تأخير باحترام التزاماتها الدولية وتطبق أحكام اتفاقية جنييف الرابعـة            

وجميع األحكام والقواعد القانونية الدولية األخرى ذات الـصلة علـى األراضـي             

  .قدس الشريفالفلسطينية المحتلة بما فيها ال

 يدين المؤتمر بكل قوة جميع االنتهاكات اإلسرائيلية المرتكبة ضد الـشعب            :سابعاً �

الفلسطيني بجميع فئاته وطوائفه ويدين جميع المخالفـات واالنتهاكـات المرتكبـة            

بالمخالفة ألحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولين المكملين لها وأحكام القانون الدولي          
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يؤكد أن هذه المخالفات واالنتهاكات تشكل جرائم حرب خطيرة         اإلنساني األخرى و  

  .يجب مالحقة مرتكبيها وعقابهم

 يدين االستخدام المفرط للقوة من قبل األفراد والجهات اإلسـرائيلية سـواء             :ثامناً �

كانت رسمية أو غير رسمية ضد الفلسطينيين ويؤكد أن هذا االستخدام غير مبرر             

انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي اإلنساني ويـشكل        وغير قابل للتبرير ويعتبر     

  .جرائم حرب خطيرة يجب مالحقة ومعاقبة مرتكبيها

 يدين استخدام جميع األسلحة والوسائل واألساليب التي تسبب آالماً ومعاناة           :تاسعاً �

  .ال مبرر لها باعتبارها غير مشروعة في القانون الدولي وتشكل جرائم حرب

 استخدام جميع األسلحة والوسائل واألساليب التي تحدث دماراً غيـر            يدين :عاشراً �

مبرر في األعيان والممتلكات المدنية واألعيان والممتلكات غير العسكرية ، ويدين           

كذلك استخدام جميع األسلحة والوسائل واألساليب التي ال تفـرق بـين المـدنيين              

م حرب خطيرة يجب مالحقة     والعسكريين ويؤكد أن مثل هذا االستخدام يشكل جرائ       

  .ومعاقبة مرتكبيها

 يدين استهداف المدنيين الفلسطينيين والمـدنيين العـراقيين وسـائر           :حادي عشر  �

المدنيين في الصراعات المسلحة في كل مكان ويؤكد أن استهداف المدنيين يعتبـر             

أحد أخطر جرائم الحرب الوحشية وأحد أخطر الجرائم ضـد اإلنـسانية ويجـب              

  .معاقبة مرتكبيهامالحقة و

 يوصي بتنسيق جميع الجهود لمالحقة مجرمي الحـرب اإلسـرائيليين           :ثاني عشر  �

ومجرمي الحرب في كل مكان وضرورة إجراء محاكمات عاجلة لهم ، كما يوصي   

بتنسيق الجهود لجمع المعلومات والقرائن واألدلة التي تفيـد فـي إجـراء هـذه               

هود من أجل توثيق وجمع جميـع هـذه   المحاكمات ، كما يوصي أيضاً بتنسيق الج      

المعلومات والقرائن واألدلة وذلك عن طريق إنشاء لجنة أو هيئة تختص بذلك من             

  .قبل جامعة الدول العربية بالتعاون مع جميع الجهات والهيئات المعنية

 يؤكد على إمكانية مالحقة منتهكي القانون الدولي اإلنساني من الناحية           :ثالث عشر  �

تي ال تتطلب شرط النية إلثبات الخطأ كما هو األمر بالنـسبة لـبعض              المدنية وال 

ويوصي في هذا الصدد بدراسة     ) مثل جريمة اإلبادة الجماعية   (المالحقات الجنائية   

قوانين الدول التي تسمح بذلك واالستفادة منها في إقرار التشريعات المالئمة فـي             

  . الدول العربية

ول العربية بسن التشريعات الالزمة لمالحقة       يوصي بضرورة قيام الد    :رابع عشر  �

ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعيـة           
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لألجناس وجريمة شن العدوان ، كما يوصي بضرورة دراسـة جديـة االنـضمام     

  .للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

تمام بوضع النـساء واألطفـال والـشيوخ         يؤكد على ضرورة االه    :خامس عشر  �

وغيرهم من المدنيين وهم أكثر ضحايا الحروب تضرراً ، كما يوصي بـضرورة             

متابعة أوضاعهم واالهتمام بها في الداخل والخارج وضـرورة تمـتعهم بحمايـة             

القانون الدولي اإلنساني ومالحقة ومعاقبة مرتكبي أية مخالفات أو انتهاكـات فـي         

  .حقهم

 يؤكد حق الشعب الفلسطيني وحق الشعب العراقي والشعوب األخرى :سادس عشر �

  .المعرضة للعدوان في كل مكان في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة المعتدين

 يوصي المؤتمر جميع برلمانات الدول العربية واإلسـالمية والـدول           :سابع عشر  �

أن القـدس   المحبة للسالم في كل مكان أن تصدر التشريعات والقوانين التي تؤكد            

عاصمة دولة فلسطين تحت االحتالل وأن يذكر صـراحة فـي جميـع الخـرائط               

والوثائق الرسمية والمكاتبات والبيانات اإلعالمية الصادرة عن تلك الدول أو أيـة            

هيئة أو جهة فيها أن القدس عاصمة دولة فلسطين تحت االحتالل وضرورة اعتبار             

د في دولة فلسطين المحتلة مع ما يترتب        أن من ولد أو يولد في القدس يعتبر قد ول         

على ذلك من أثار قانونية و تؤكد عدم االعتراف بأية إجراءات قانونية اتخذت من              

إسرائيل أو أية دولة أخرى من شأنها تؤثر على وضع القـدس كعاصـمة لدولـة                

  .فلسطين المحتلة أو باعتبارها جزء ال تجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة

 يوصي جميع الدول والشعوب المحبة للسالم وجميع منظمات اإلغاثة          :رثامن عش  �

اإلنسانية والمنظمات والهيئات والجهات األخرى ذات الصلة بأن تبادر بتقديم جميع           

المساعدات والمعونات وأعمال اإلغاثة التي يتطلبها الوضع في فلسطين والعـراق           

ـ          دول والـشعوب بـدعم     ومناطق الصراع األخرى في العالم ، ويوصي جميع ال

  .منظمات اإلغاثة اإلنسانية

 يوصي جميع الدول والشعوب العربية واإلسـالمية وجميـع الـدول            :تاسع عشر  �

والشعوب المحبة للسالم أن تبادر بتقديم الدعم الالزم للسلطة الوطنية الفلـسطينية            

لكي تتمكن من ممارسة مهامها وأعمالهـا علـى مختلـف األصـعدة الـسياسية               

دية واالجتماعية والتعليمية والصحية واإلنسانية فـي داخـل األراضـي           واالقتصا

  .الفلسطينية المحتلة وخارجها بحسب ما تتطلبه طبيعة عمل هذه السلطة

 يؤكد أن أية سلطة تقيمها الواليات المتحدة األمريكية بمفردها أو بالتعاون :عشرون �

دة إلدارة العـراق هـي      مع بريطانيا وأية دول أخرى أو بالتعاون مع األمم المتح         
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سلطة احتالل عليها أن تحترم جميع قواعد القانون الدولي اإلنساني وبخاصة اتفاقية 

جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي اإلنساني األخرى ذات الصلة ، ويؤكد حـق             

الشعب العراقي في اختيار نظام الحكم الذي يناسبه في ضـوء قيمـه وحـضارته               

دينية وظروفه األخرى ذات الصلة وأن يتم ذلك باختيار حر من العريقة ومعتقداته ال

الشعب العراقي وبإشراف مباشر من األمم المتحدة دون تدخل من سلطة االحتالل            

  .أو أي سلطة أو جهة خارجية أخرى

 يؤكد ضرورة قيام كليات الحقوق وكليات الـشريعة والقـانون           :إحدى وعشرون  �

 مقررات دراسية متكاملة في مرحلتي الليسانس والكليات األخرى ذات الصلة بإفراد 

أو البكالوريوس والدراسات العليا تخصص لتدريس مادة القانون الدولي اإلنساني ،           

كما يؤكد ضرورة االهتمام بالبحوث المتخصصة في هذا المجـال وذلـك دعمـاً              

  .للقضايا التي تهم الشعوب العربية واإلسالمية والعالم المتحضر

 يؤكد على ضرورة إنشاء آلية أو آليات على مختلـف األصـعدة        :ثنتان وعشرون  �

الوطنية والدولية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وتطويرها كلما اقتضت الظروف ذلك      

، ويطالب األمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول والشعوب العربية بالتعـاون   

نسيق بينها من أجل تحقيق     الوثيق من أجل إنشاء ودعم عمل مثل هذه اآلليات و الت          

  .أهدافها بطريقة مرضية 
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