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  2019 أيلول/سبتمبر 10:  القاهرة–) 152(الدورة العادية 
< <
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تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة وإجراءات تنفيذ            1
  .)152 – 151(قرارات المجلس بين الدورتين 

8396  6  

التقرير نصف الـسنوي لهيئـة متابعـة تنفيـذ القـرارات              2
  .2019تنفيذ قرارات قمة تونس وااللتزامات حول متابعة 

  العمل العربي المشترك  7  8397
  

لمجلس جامعـة الـدول     ) 153(موعد انعقاد الدورة العادية       3
  .العربية على المستوى الوزاري

8398  17  

متابعة التطورات السياسية للقضية الفلـسطينية والـصراع          1
  .ادرة السالم العربيةالعربي اإلسرائيلي وتفعيل مب

8399  18  

  27  8400  .التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة  2

االسـتيطان، الجـدار، االنتفاضة، األسرى،    (متابعة تطورات     3
  .)الالجئون، األونروا، التنمية

8401 34  

  44  8402  .دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني  4

تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين         5
  .)102الدورة (في الدول العربية المضيفة 

8403  46  

تقرير عن أعمال المكتـب الرئيـسي والمكاتـب اإلقليميـة             6
  .)152-151(لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة 

8404  47  

 األراضـي   األمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه فـي         7
  .العربية المحتلة

8405  49  

 القضية الفلسطينية
 –والصراع العربي 

  اإلسرائيلي
  

  

  52  8406  .الجوالن العربي السوري المحتل  8

  58  8407  .التضامن مع الجمهورية اللبنانية  1

  64  8408  .تطورات الوضع في سورية  2

  70  8409  .تطورات الوضع في ليبيا  3

  72  8410  .تطورات الوضع في اليمن  4

احتالل إيران للجزر العربية الثالث طنـب الكبـرى وطنـب             5
الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة        

  .في الخليج العربي

8411  74  

  77  8412  .من المالحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربيأ  6

الشؤون العربية األمن 
  القومي

  
  

ة اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسياد      7
  .العراقية

8413  80  
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  82  8414  .دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان  8

  85  8415  .دعم جمهورية الصومال الفيدرالية  9

  90  8416  .دعم جمهورية القمر المتحدة  10

  

  92  8417  . االريتري–الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي   11

  94  8418  .يرانية في الشؤون الداخلية للدول العربيةالتدخالت اإل  1

مخاطر التسلح اإلسرائيلي على األمن القومي العربي والسالم         2
  :الدولي

إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النوويـة وغيرهـا مـن        
  .أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط

  

  

8419  

  

  

99  

  :ية واإلقليميةالعالقات العربية مع التجمعات الدول  3
  : األفريقية–العالقات العربية : أوال

  . األفريقي–مسيرة التعاون العربي    -أ 
  .الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية   -ب

  
8420  

8421  

  

  

102  
106  

  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  : األوروبية–العالقات العربية : أوال
  . األوروبي–وار العربي الح   -أ

  
  

107  
  107  . المتوسطية–الشراكة األوروبية    -ب

  107  .العالقات العربية مع روسيا االتحادية: ثانيا

  108  .تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان :ثالثا

  108  .العالقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية: رابعا

  109  .العالقات العربية مع جمهورية الهند: خامسا

  110  . اليابانية–العالقات العربية : سادسا

  110  .العالقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك: سابعا

  

  .العالقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية: ثامنا

8422  

111  

الشؤون السياسية 
  الدولية

  

تحدة ومؤسسات  التعاون بين جامعة الدول العربية واألمم الم        4
  :ومنظمات دولية أخرى

الترشيحات لمناصب األمـم المتحـدة ووكاالتهـا           -أ
  .المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى

  .التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس األمن  -ب

  

  
  

8423  

  

8424  

  
  

112  

  

115  
 االجتماعيةالشؤون 

  والثقافية
  

 والنازحين العـراقيين    دعم النازحين داخلياً في الدول العربية       
  .بشكل خاص

8425  117  
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  120  8426  .ميثاق الشرف اإلعالمي العربي  1

ؤون اإلعالم ش
  واالتصال

  

  .انتهاكات قناة الجزيرة وإساءاتها للدول العربية   -1  2
االنتهاكات واإلساءات التي تمارسها وسائل اإلعـالم           -2

الحكومية والخاصة التابعة لكل من جمهورية مـصر         
لعربية والمملكة العربية السعودية ودولـة اإلمـارات        ا

العربية المتحدة ومملكة البحرين ضد دولة قطر منـذ         
  .فرضها حصاراً عليها

8427  127  

  128  8428  .اإلرهاب الدولي وسبل مكافحته  1

  131  8429  .صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب  2

  135  8430  .تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب  3

ندوبين نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى الم         4
الح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمـل       الدائمين إلص 
  .المنبثقة عنها

8431  138  

  139  8432  .بعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج  5

ـ       صياتتقرير وتو   6 ـ   اللجنة الدائمـة للـشؤون القانوني ي ة ف
  .28/8/2019 إلى 26الل الفترة من  خها الذي عٌقداجتماع

8433  140

    

النظام األساسي المعدل لمجلس وزراء العـرب المـسؤولين           7
  .عن شؤون البيئة

8434  141  

تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان فـي           8
 إلى  30/7التي عقدت خالل الفترة من      ) 46(دورتها العادية   

1/8/2019.  

8435  150  

  160  8436  ).لجنة الميثاق(وضع لجنة حقوق اإلنسان العربية   9

الشؤون القانونية 
  انوحقوق اإلنس

  

  161  8437  .تعيين رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة اإلرهاب  10

  162  8438  .األنصبةالمركز المالي وموقف الدول األعضاء من سداد   1

  163  8439  .الدعم والتبرعات المقدمة لألمانة العامة  2

  164  8440  .2020موازنة جامعة الدول العربية لعام   3

  165  8441  .2020موازنة  المعهد العالي العربي للترجمة لعام   4

ة للدول األفريقيـة    ـموازنة الصندوق العربي للمعونة الفني      5
  .2020لعام 

8442  166  

  167  8443  .2020موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام   6

الشؤون اإلدارية 
  والمالية

  

التمديد لبعض رؤساء بعثات ومكاتب الجامعة العربيـة فـي            7
  .الخارج

8444  168  
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ـ    ـإنشاء ن   8 ـ  ـظام معاشـات ت ـ  ـقاعد للموظ ين ـفين الدائم
  .باألمانة العامة

8445  169  

  170  8446  .عامةإحالل وتجديد بعض أنظمة تشغيل ومعدات األمانة ال  9

 من النظام األساسي    32،  56طلب دولة الكويت تعديل المادة        10
  .للموظفين

8447  171  

طلب دولة ليبيا إعفائها من المتأخرات في موازنـة جامعـة             11
  .الدول العربية

8448  172  

طلب دولة ليبيا خفض نسبة مساهماتها في موازنة جامعـة            12
  .الدول العربية

8449  173  

  

تجديد تعيين األستاذ حسين بن شويش الشويش رئيساً للجنة           13
  .الدائمة للشؤون اإلدارية والمالية

8450  174  

طلب ترشيح المملكة المغربية لعضوية مجلس األمن للفتـرة           1
2024-2025.  

8451  175  

إنشاء المجلس العربي للسكان والتنميـة واعتمـاد نظامـه            2
  .األساسي

8452  176  

  185  8453  .على عدد من الدول العربية) اإلسرائيلية(االعتداءات   3

البيان الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على           4
بشأن نعي فقيد    )152(في دورته العادية     المستوى الوزاري 

األمة العربية سيادة رئيس الجمهوريـة التونـسية الراحـل          
  .محمد الباجي قايد السبسي

  ما يستجد من أعمال     186  239
  

  مجلـس  مـن  برقية تهنئة للجمهورية اإلسالمية الموريتانية      5
المنعقدة في  القاهرة يـوم  ) 152(وزراء الخارجية العرب في دورته   

  ])0362(خ -44)/19/09(/01/152ج[         .10/9/2019

  187  
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تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة وإجراءات 
  )152 – 151( بين الدورتين تنفيذ قرارات المجلس

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،)152-151(وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين  �

 ،الشؤون السياسيةوعلى توصية لجنة  �

< <

Łè…<†{{{{ÏV< <

ـ  ـين العام عن نش   أخذ العلم بما ورد في تقرير األم       ة العامـة فيمـا بـين     ـاط األمان
) 151(الدورتين وعلى اإلجراءات التي اتخذتها األمانة العامة لتنفيذ قرارات الدورة العاديـة             

كر لألمين العام ومساعديه على الجهد المبـذول        ـه الش ـ، ويوج  في كافـة المجاالت   للمجلس
  .في هذا الشأن

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8396رقم : ق(
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التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات 
  2019تونس حول متابعة تنفيذ قرارات قمة 

  
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه - 

  على مذكرة األمانة العامة، �
ـ    نصف السنوي وعلى التقرير    � ول متابعـة   لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات ح

 ،)2019( تونستنفيذ قرارات قمة 

 لهيئـة متابعـة تنفيـذ القـرارات         األول الصادرة عن االجتمـاع      اتوعلى التوصي  �
 ،10/9/2019 وااللتزامات على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ

 وفي ضوء مداوالت المجلس، - 

†{{{{ÏŁè<…V< <

، وكذلك )2019 (تونست قمة أخذ العلم بالتقرير نصف السنوي حول متابعة تنفيذ قرارا    -1
 لهيئة متابعة تنفيـذ القـرارات        األول التوصيات الصادرة بشأنه عن االجتماع الوزاري     

  ).مرفق نص التوصيات (10/9/2019وااللتزامات بتاريخ 
  .)2019 (تونسدعوة الدول األعضاء إلى مواصلة جهودها لتنفيذ قرارات قمة  -2
 الهيئة واألمانة العامة على الجهود المبذولـة        توجيه الشكر والتقدير للدول األعضاء في      -3

 ".)2019 (تونس للهيئة حول متابعة تنفيذ قرارات قمة نصف السنويالتقرير "في إعداد 
 

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8397رقم : ق(
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ـــتوصال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   اتـيـــــ
ــــــــــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــ   ـ
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8; و�A��V	 آ�#	 ا��Nn@�ت وا�$8�ت �9&� "# R����V@Iا�� R��N&ا��� fE 8&ف@� "وا�
 D�<ا�Nإ .IO b4cا� 	ل(ا�&و��[E��� 	�<�ا��*ة ا��(�+ p+*�  �8�ارا�8� و+*ا(�

R����V@Iا�� R��N&ا��� R� 	����q9 ا��&9 .IO D�
� "�9�6	 ا�
 . ا�
�$�r ا��&س ودO*ة Z��B ا�&ول  � 	�O��$ا� 	��[Njوا 	���
ا�[آ�& IO. ا��@nو��	 ا�

" إ�. ـوا����s�ت ا�
���	 واNj]��	 وا�6��دf9 ا�
���	 و���s�ت ا��$�Z ا��&(
#*����� ا��*D9 ا�]زمــI� 	�$���اNjا 	V7ا� ����&س ا��P+�	 ــ��O	 #" ا��ـــ�	 ا��Vــ �

)2018 – 2022 .( 
  

- 9  -  
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�V!�Q:   رات�EEEI� )EEE*+� �) ،وا�EEE:ن، ا/و�EEE,2L!ى، ا�EEE=/ا ،)EEEY�' :"ار، اTEEE<!ن، ا�I� EEE="ا
  ):748@�ار ر@P ) (ا! )�1(

�V�ن اLj�دة ���ارات و�*ا+p ا��C�د اQورو�" وا����A�(�ت اQورو� �Nا� R9&� "�	 ا�
��ت  *��*D9 آ�#	 أ(*اع ا��P�رZ9 #" ا��@ �sC���ت آ��(�ت و *
�A ا��@�و
��ت أو  *I	 و��sC �*ا Za�Z<�c ا��@Cا�� 	���V@Iا�� "aراQا Dgدا 	�I�<ا�Njا

�8�IO ت ����ة��[O Zc� آ�� (&O* ا��C�د اQورو�" إ�. ر�b ا��&م #" ا�
]+�ت ،
]ل( ا�Njا>��I	 ��&ى ا��ام إ�Nا>�D 	اQورو��E��� 	�<�ا�@]م )ا��*ة ا�� 	�I�
� 

")�@)jق ا���(*ن ا�&و�" وا���(*ن ا�&و�" ا�g RO �8�+*� . و
��R ا�8�د#	 ��V�@Iة IO. أ�Bاء  � *]ل ا�Njا>�I" وا��@Eت ا��Nر��� 	آ�# 	إدا(

� R����V@Iن ا���M@ن ا����Eو D�I7ا� 	�9&� R� ة��Aاه��" آ��jم ا�Cا�*<*ل إ�. ا� R
;8���O8; وأNز�8; و�&ار�� . و�

�  ^
Pء ا����Q ��$8� 	�I�O يQ 6&يI� 3�دO*ة ا��$�Z ا�&و�" �n@� D�Cو���
 "# 3�]ل ا�Njا>�I" وأc9ً� إ�. �n@� D�Cو���Eت ا��VIN ت�Nر��� 	$�) "��V@Iا��

*ى ��MC	 ا�
&ل ا�&و��	 �P[ن إ+��	 B&ار# D�
����6ي وإ��E	 �pI ا�$&ار 
 ا��D6 ا�
 . إ�. ا���MC	 ا�&و��	 ا�$��>�	 jدرا�B R�a 3Bا>; ا��Cب ا�����7	 ��I�(*ن ا�&و�"

ا��*ة ا���>�	 (و��	 ���IO b4c. إ�Nا>�A��V�& D	 ا��$�Z ا�&و�" وا����s�ت ا� �
]لE���( ��d �6�رهE Z#�� ا��@� "V+ .IO ")*)�� �8�IO �V�ع �dة و#W ا��
��� ا�

 "# "��V@Iا�� ^
P8� ا�P�
9 "�DMP #*ري �R أDB إ(8�ء ا��[N�ة اj(@�(�	 وا�+6�د9	 ا�
 . ا��V�ع

�  D�<ا�Nإ .IO b4cI� 	ا�&و�� 	�+*�Cت ا���ا��*ة ا���>�	 (دO*ة ا��$�Z ا�&و�" وا��8
]لE���(R�I�
 .  �x#�اج ا��*ري RO آ�#	 ا�NQى وا��

��R ر#\ وإدا(	 أي �C�و�ت �B[ا� D�4P� ��I@�س �&ور وآ��	 ا�Q; ا��C&ة �4*ث و
���R #" ا��Pق اQد(. �V@Iو(�وا(ا��Qل ) ا[Eت ا��VIN و�ت�C� zذ� "# ���

I	 وإE]ل �Nn@�ت C#" ا��&س ا�� 	اآ� و�&ارس ا�*آ���� 	آ�# fId "I�<ا�Njا
�8�، ودO*ة آ�#	 ا�&ول اcOQ�ء � �ً&� "I�<ا�Njل ا[Eا� F9*6I� ة&C#" ا�Q; ا��

�A�#*) "# و(�وا ا����رQ9\ ا*�� &9&$� W��6�/")�{ R9�P� 2019 	���C3 ا�4�6� 
�" أو (V�ق و�9	 اQو(�وا�@�سدون أي �V@Iا�� |B[ا� 	�6�  . 

�  \9*��]ل ا�Njا>�I" وا�8�د#	 إ�. Eت ا��VIN �8a��� "إدا(	 ا�&ا��� ا����8$	 ا�
�V@I6�د ا�����	 و�A��V	 ا��$�Z ا�+�" �3�E R #" ا��V@Iا�� ^
Pن ا����Eو "�

 	Nو���ر rارد*� D��آ .IO ة�V�@ا� R� "��V@Iا�� ^
Pا� R�M�� .IO D�
ا�&و�" ���
	��� . 3�E #" ا�

  
�از:( دو!( ��I57\ و�1�د ا!]*Z ا!'F(�I57   :را+*�� P8د) P@749@�ار ر:(  

�  "�*3�B ا��MP إ�. ا�&ول ا�
���	 ا� R�V@I# 	دو� 	از(*� ;O8� #" د��ا����� F#أو
�ن Iا� 	�A
Pا� 	ا�&���9ا � 	ا�$�ا>�9 	وا�$�8*ر9 	د9*
وg�<	 ا���MI	 ا�
���	 ا�@

s�م)�� ��8����ن �@&9& ا��ا��I� و�*3�B ا��MP �&و�	 ا�F9*M و8�B*ر9	 ا�
�اق ،
;O8� #" د��@&9& أ�Bاء �R �@�ه�� .IO 	���
 �*از(	 دو�	 #R�V@I و8�B*ر9	 ��6 ا�

ودO*ة ��+" ا�&ول ا�
���	 إ�. ا�*#�ء ����ا���8� #" ه�ا ا�P[ن وO�N	 N&اد ا��[�gات 
�8�IO 	�C  . ا��@
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�5��]:   D R1!ري ا�  ):750@�ار ر@P (ا!>�"ن ا!*�+F ا!5
� [ً �� rر�AOا�$*�ن وا .IO D�<ا�N@��دة إ�اف �O��� "M9��Qا���ار ا 	ر#\ وإدا( 

[ًML���7و� �ً)*�cو� �ً R98� ا���ارNرأ .IOو R�Qا (I$� م 242 ���ارات�
� 1967 

�	 ا���(*(�	 �I$*�ن ،1981 �
�م 497وa*ا� R� �ً��L ��49 � آ�& أن ه�ا ا���ار] وا�

8� إ�Nا>�O D�م IEا �ًa*<�3 أر�1967ا�@*ري  ^IV� و�@�(&ة ;Oد RO اب�Ojوا ،

�دةا
�دل و8�E� #" ا�$�8*ر9	 ا�
���	 ا�@*ر9	 ا�N ا�@*ري "��
 آ��D ا�$*�ن ا�

*�)*9 R� Z�ا��ا bg .إ� DC�9ان /ا���E1967 ا�@]م 	�I�O (Nدًا إ�. أ��Nا 
 .و+�ارات ا��O�P	 ا�&و��	

  ):751ا!%�ار ر@P (ا! O! _� \��J)�ن ود18^   :=�د=�
�  R9&ا� &
N (�<ا�� 	دو� 	N�<�� 	�)��AIا� 	�*MCا� D�MP� ^�E�ا��9�Cي، وا�[آ�& ا�

88� �f��C ا($�زات إ<]�E	، و�f��C ا��8*ض ا�+6�دي، ��� 9
�ز B*� ;Oد .IO
��ن f9�  .IO ا�V*ر وا�زده�رA� Z+*� FA�9ار و��Nا� . 

�  	#�M3 و��*MC6�دي �3 و���ن و�*#�� ا�&O; ا�@��N" وا�+A� Z� D��Mا� R��c�$&9& ا�
*ر9	 ��� ��C9 ا�N&3 ا���@Nn� .IO 3���ن و�N�دA� ار��Nوا Rوأ� 	�)��AIا� 	��*E&ة ا�* 

3�aأرا D��آ. 
���� +�ار �$I) اR�Q ر+;  ��3 ا��$�Z ا�&و�" A��V� "# ن��A� p+*� ;O1701د .�Aا�� 

8�آ�ت إ�Nا>�D 426 ور+; IO425. ا���ارR9 ر+; )� "<�8) &E Zaو �AO ) ا��*ة
]لE��� 	�<�8� ا�&ا>�) ا����	و�8&9&اC3 ا����3 ا��&(�	 و��P� .	 �3 و��

��(�	 ��ًا و��Cًا وB*ًا g�<	 ا��Cآ�ت  �AIا�@��دة ا� .IO 	�I�<ا�Njاءات ا&Oا� 	إدا(
I	 وا�دO�ء Cا�� 	���V@Iا�� "aراQوا 	�)��AIود ا�&Cا� R�� D>�# ار&B ء��A� 	�I�<ا�Njا

9
) 9(�[ن ا��V�ع ر+;  	�)��AIا� 	��]ل(*د �Njا>�R� D ا����r ا�* E��� 	�<�ا��*ة ا��.( 
��ن  �AI� 	ا�&و�� ;O&ا� 	O*�$�� 	�����O�ت ا��Bا� RO 7]<�ت ا�6�درةI� ;O&[آ�& ا��

 	O*�$ا�� rد ه���
��ن �AO ا(A� "# ار��N9) ا��Mوا���E^ �$8*د ا��$�Z ا�&و�" �
 "#8/12/2017 ;Oد ���n� RO رت&> "�>k ا����(" #" ، واLj�دة ���AIا�$�� ا�

��� ��ر9) nر"رو�� و�&�N " "ا�&و� Z���(" ا��Iان أآ&ا ا��ام ا��$AI6�د ا��&O; ا�+
��نA� ار وازده�ر��N��. 

�رات ا/ز�( ا!5�ر;(   :=�+*�I�) P@752ا!%�ار ر:(  
�  DCا� "# D���ز�	 ا�@*ر9	 9� RMا��� &�E*ا� DCن ا�]� F��ا�� p+*ا�� .IO &آ�]ا�

"N��@ا�@*ري ا� ^
Pت ا��
IV� "AI9 ��� ،	9اف ا�@*ر� Qا Z��B 	رآ�P� .IO ;<�ا�� 
 p��B ن���ر�9 ) 1(و#�ً� ��� ورد #" ��30/6/2012 3�IO F6) �� .دًا إ���Nوا ،

 ).2015 (2254ا���ارات وا��A�(�ت ا�6�درة ��8ا ا�6&د و���gQ +�ار �$I) اR�Q ر+; 
� C� "# ي�M@O D�O أن أي R� �9�CM*ن �O 3*ا+^ آ�ر}�	 IO. أآ�� ا�N ^إد� 	s#�

 	I>إزاء �*ا fIا�� RO اب�Ojوا ،R�Eز���{[{ R	 �R�9[ �*ا N R*ري (R� ;8�6 ا�
�&ا�O�ت ه�ا  R� �9�C6
�& #" إد�^، وا�#" ���V	 �g\ ا� 	9�M@
ا��7و+�ت ا�

6
�& ا��ي �L R[(3 أن �9*ض 8B*د �f��C ا�@*9	 ا�@���N	 ا���P*دة، وا�R� ^IV ا�
6
�& #" إد�^؛ ��a Zورة اVa]ع ��	 ا���ام �����ق �g\ ا�
اQ �اف ا��

��D ا���Z� �B ا��V7 اjره��" ا���>; ا��$�Z ا�&و�" ��@nو��3 آ��I	 ���E R ا�
��<� اjره���	 N*اء #" اQراa" ا�@*ر9	 أو 
�Z ا(P�ر ا�� 	>�gإد�^ و 	s#�C��


���	ا����ذ إ�. أي �R ا�&ول ا�.  
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�8&9&ًا  � DMP���A�ت B&9&ة IO. اQرض M9*ن �L R[(8� أن ��ا�Ojاب RO ا��fI إزاء أي 
W ا��$�ل أ��م ��8� ا���I+j	، و�[Nو 	ر9*N 8�آً� �@��دة�*E&ة اQراa" ا�@*ر9	 وا(
 Dgدا 	���I+دول إ R� ات*+ &Bا*�
�ز �ا���R� &9 ا�&g]ت #" ا�P[ن ا�@*ري و

��A�ت +& ���N �*ا+B Z&9& اQراa" ا�@*ر9��	، وا�[آ�&  #" ه�ا ا�@��ق IO. ر#\ أ9	 
 fI
9 ���# ���N� ،	ا�&و�� R�)ت وا��*ا��+���IO. اQرض ا�@*ر9	، ��� � 9�@$; �Z ا�

	�V���ار #" ا��Nوا� R���8&9&ًا � zر ذ��AOدول ا�$*ار، وا Z� ت�+[
���. 

��R ا�@�& ��B ��&رN*ن  �� ^�E����R ا�
�م ���; ا��C&ة إ�. ا�� �ً>�g �ً{*
A�

�M�ل N� 3�*Oود ،	�N��@ا� 	�I�
��ف ا��Nا D�AN "# r8*دB ;Oد .IO &آ�]N*ر9	، وا�
�FC رO�9	 وإ�Lاف ا�Q; ا��C&ة #" أ+�ب  �8��O��Bا &�O، و	ر9*N&ا� 	�$Iا� D�MP�

���D ا��
�رa	 و+RM�� F، و����R ا�$�وب ا��ي أ�&�3 ه��	 ا���وض ا�@ "*ر9	 ا�
*ر9	N&ا� 	�$Iل ا���O#" أ 	رآ�P�I� اد&
N8� ا�)[O، وإ	ا�@*ر9.  

ا�Ojاب RO ا��fI إزاء اQوa�ع اj(@�(�	 ا���د9	 ا�" 8P9&ه� ��7; ا�8*ل �����ب  �
�R ا�C&ود ا�@*ر9	 ا�
�ا+�	، و��7; ا��آA�ن ا�*ا+Z +�ب ا�C&ود �Z ا���MI	 اQرد(�	 

،	��L�8ا� R� ^IVوا� 	ر9*N "# 	�)�@)jا 	ز�Q3 أن �9�+; ا)]L R� ا��ي ��Qا 
اQ �اف ا�&و��	 وا�@*ر9	 �n@� D�Cو����8� وا�@��ح �[��R ���ات ���	 69j�ل 
 	�)�@)jات ا&O�@ا�� R� &9�� ;9&�ا��@�O&ات اj(@�(�	، ودO*ة ا��$�Z ا�&و�" �

 "&اد إ}��8P&ه� ا�@�E	 ا�@*ر9	 IO. ا�
�IB	 ��*ا8B	 أز�	 ا���وح ا�C�دة ا�Lا 
��s; دا�O اjره��"، وا�Ojاب RO ا��fI ا�P&9& إزاء �&ا�O�ت � .IO ء�c�I� رك�
ا��

"��
��ار ا�$*ار ا�Nوا Rأ� .IO zذ�. 
�ر�9  �� 	�+�Pا� 	4* ���دو��  	�9&� 3� Fa�
�إدا(	 ا�8$*م ا���M�وي ا���وع ا��ي 

7/4/2018 fIا�� RO اب�Ojوا ، 	�V�� "# 	�)�@)jع ا�aوQه*ر ا&�ا�q��A إزاء 
 �8�6
�& ا�
@�Mي، و���L&ة آ�#	 اQ �اف ���*#�ء ����ا��I� 	$�) 	�+�Pا� 	ا�4* 
 (I$� 3 +�ار�IO ��وا�@��ح �*<*ل ا��@�O&ات ا�)�@)j	 �DMP #*ري و#�ً� ��� 9

 ).2018 (2401اR�Q ا�&و�" ر+; 
�I�O�ت ا�8$�� وا����4 ا�&�B*�9ا#" ا��ي �r&8P ا�@�E	 ا�Ojاب RO ا��fI ا�q��A إزاء  �

��A�ت ����A�ت �$�ي #" ه�ا ا�6&د 9$^ أن �M*ن ��ا�@*ر9	، وا�[آ�& IO. أن أي 
	+n�. 

�  ;��6���Z� 3 اR��Q ا�
�م ��
	 �*ا<I	 �P�ورا�3 وا��$I� م�
ا�IV^ إ�. اR��Q ا�
 Z� z، وآ��	ر9*N .3 ا�7�ص إ�{*
Aة و�&C��	 �R أDB ا��
7pI اQ �اف ا���

��p ا�8�د#	 إ�. B ت�a$*�ت ���و� 	اء ا��]>�*BQا 	��8�p��M ا�$8*د ا���Aو�	 �
 ���n� ن���ء #" �B ��� �ً�#و 	ا�@*ر9 	ز��� "���إ+�ار Vg*ات ا�DC ا�@��N" ا�(

 p��B)1 ( �9ر�$I)  و���(�ت �$�*O	 ا�&O; ا�&و��	 �@*ر9	 و+�ارات �30/6/2012�
	I6ذات ا� R�Qا. 

�  	I>م �*ا�
��	 ���*N "# Za*ر9	 واR��Q ا�
�	 ا�*زار9	 ا�
���	 ا��$Iا� R� ^IVا�
��	 ���*N "# Za*ر9	
7pI اQ �اف ا���I+j	 وا�&و��	 ا��� Z� ورات�Pا�$8*د وا��.  

�ً(��Q:   ��O�! )!دو F� _Y��رات ا!I�) P@753@�ار ر(:  
� 9 "�7ه� ا��$I) ا��>�MC� "N*�	 ا�*#�ق ا�* �" ���C اR�Q دO; ا�$8*د وا�&ا��� ا�

 	9��E8�، و�aأرا D��آ .IO 	دة ا�&و���N b@�، و	��ره�jت ا�O��$ط ا��P) \9*��و
�8� .E&وده� وا��C�ظ IO. �*ارده� و��&را
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�  D��Mا� ����I� (I$ا�� ;Oآ�& د]��ز�	 #" ���A�، و� D��Pا� "N��@ا� DCة إ�. ا�*O&ا�
 .N��@�17/12/2015" ا�A�I" ا��*+Z #" ا���76ات ��ر�9 �]���ق ا

�  ;��ا���ام ��B�7�ت ا�C*ار ا�@��N" ا��ي �; ��O�9	 ا����D ا�7�ص ����R ا�
�م �
ا��C&ة #" ���A�، ودO*ة �$I@" ا��*اب وا�&و�	 إ�. �n@� D�Cو�����8� ا��ر�79	 أ��م 

 � Qا .IO ق���
^ ا�A�I"، وا�Njاع #" ا�Pا� 	ت ا�&و��@Nn� 	#�آ &�E*ا���(*(�	 �
  .ا�@��د9	 ا�
@9�M	 وا�+6�د9	

��A	 وآ�#	  �BQك ا*�Aا� "# 	�A�Iال ا�*�Qل وا*>Qا R� &�$إدارة ا�� R�@C�ا�&O*ة إ�. 
 	8B3 ��*ا�8� و�@��7ه� �7&�� "A�Iا� ^
Pدة ا���Nا R�c9 ���و 	�A�Iدات ا�*B*ا��

3��B��Eا.  
� ;9&����ار #" Nا� "� ا�&O; ا�@��N" وا���دي �I$�I) ا��>�MC� "N*�	 ا�*#�ق ا�* 

 Z� D>ا*��ع RO ا�&O; وا�A�ره� ا�MC*�	 ا��O�P	 ا�*�E&ة #" ���A�، وا��O�� "A�Iا�
 "N��@ق ا����[� D��Mا� ����I� 	IB�O ة&O�@� ;9&��ا��Nn@�ت ا��*از9	، وا�&O*ة إ�. 

�	 وا�
@9�M	 ا�* ��	 و�*�E&ه�، وآ��z ا���ام ا�A�I"، ودO; و�[ه�D ا��Nn@�ت ا��&(
	I6ا�&و�" ذات ا� R�Qا (I$� ارات���. 

�  �8�
^ ا�A�I" و�@�(&Pا� ^)�B .إ� 	���

	 ا�&ول ا���Bو (I$و+*ف ا�� .IO &آ�]ا�
 ��A�� ار��Nوا R8&د أ�� "�8B DM& ��9" إ�. ا��c�ء P) .IO�ط ا�$��O�ت اjره���	 ا�

��Cا� .IO D�

"و9� .ظ IO. ا�@I; واR�Q ا��$
�  �ً�<�B ��A�� .إ� 	CINQ6&�9 ا� .IO ا����وض �sCا� Z#ر .IO R�Qا (I$� �E

��c�ن �$��8 ا��Cس ا��>�N" و+*ات �C#�M	 اjره�ب و��g ا�@*اDE و�E�9	 ا�C&ود 
"��FC إ�Lاف ا��$I) ا��>�MC� "N*�	 ا�*#�ق ا�* .  

�  ،"N�<ا�� (I$ة ا��*Oاب، ود*�ا��$I) اI� .IOQ&و�	، و��6ف ���A� و�$I) ا�
 ��������ق و[� �ً
� D�
I� ى�gQا 	�A�Iا� 	6�د9ا���آ�ي، وا��Nn@�ت ا�* ��	 ا�+

 .IE*ل ��*ا8B	 �P�آ�A�� D� ا�+6�د9	
�  \#�� 	�I
 ا���ام �M�#	 ا���ارات ا�6�درة I$� RO) اR�Q و�$I) ا�$��
	 ا��

�I� وع�Pا�� ��d �9&6$�ت ا����V	وإدا(	 ا�� .�b وا��
�  ��A�� "# 	�N��@ا� 	9*@��ار #" ��&9; ا�&Z#&� ;O �@�ر ا�Nإ�. ا� ��A�� ار*B ة دول*Oد

 zار، وذ���Nوا� R�Qا f��C���� 69*ن وE&ة وN]�	 أرا8�a� و�E�9	 �*ا ��8�، و
"��@�Z� f ا��$I) ا��>�MC� "N*�	 ا�*#�ق ا�* ���. 

ا�* �" �Z دول �P�د وا���$� وا�@*دان ���ا+A	 ا�C&ود دA� ;O�درة ME*�	 ا�*#�ق  �
�آ	 ��A�� Z� وC#�M�� �8VAa	 �I�O�ت �9�8^ ا��PA وا�@]ح وا��7&رات Pا�� 	��*�ا�$

 .وآL R� �� D[(3 اgj]ل ��R�Q #" ا���� f ا�C&ود9	
�FC ا����دة ا��&(�	 �I$�I) ا��>�MC� "N*�	 ا�*#�ق � 	�A�Iا��*ات ا� &�E*� Z�$P� "� ا�* 

��A�� .ار وا�@]م إ���Nدة ا�*
� &�Eو f9�Vآ. 
�  "# ")�@)jا Za*ا� R�@C� "# 	��
دO*ة ا�&ول اcOQ�ء إ�. ا��P�رآ	 وا��@�ه�	 ا��

 ;O&� ة&C
8� ا�Q; ا��aو "$��	 اj(@�(�	 ا�
�IB	 ا�Nا� 	Vg ;Oل د[g R� ��A��
N�<ا�� (I$اف ا���Lإ FC��@�f و��� zوذ� ��A��"�  ." �MC*�	 ا�*#�ق ا�* 

�*=���رات ا/و�Yع �F ا!>1-�ر;) ا!��(1(   :I�) P@754@�ار ر:(  
�  	��ا�[آ�& �a .IOورة +��م ا�&ول اcOQ�ء �*#�� ا���R� &9 ا�&MCI� ;O*�	 ا���

 p+*� &�9]�*ر9	 ��N�<	 AO& ر�3 ��6*ر ه�دي، وN&ا� 	�O�Pا� "# 	ُI��� 	�O�Pا�
����9	، ا�MC*�	 ا�����	 #" ا�
��ت ا��]ث، ا��A�درة ا��I7$�	 و�����8� ا�B����� z@�
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��� ا�C*ار ا�* �" ا�D��P، و+�ار �$I) اR�Q ر+; n� ت�B�7وا���ارات 2216و� ،
Rا��� "# 	I��L 	�N��N 	9*@� . ا�&و��	 ذات ا�I6	، آ[N�س �I*<*ل إ�. 

� &C
*ث ا�7�ص ����R ا�
�م ���; ا��A8*د ا��B ;Oار د��Nت ا�B�7� ����� "# R��I� ة
���ق، ودO*ة �$I) اR�Q إ�. [� D��Mا� ����*آZ� ،;�*8 ا�[آ�& �a .IOورة ا�N ق���ا
���� ا����+�ت � R��{*Cا� 	I+�Oو 	I ��� ار��Nا R� &CI� 	ت ا�&و���)��cا� ��#*�

	��Aا�� . 
� n@�� ع[Vaا� R� �8��M�� 	�O�Pا� 	����ار دO; ا�MC*�	 ا���Nا r8� #" ه��و���

��	 وا�+6�د9	 �Qوا 	�N��@ا�$*ا(^ ا� "# 	I{�9�ت ا��&Cا���IE	 ا�8��	 و�*ا8B	 ا�
 	�)�@)jت ا�B��Eا� 	�AI�وا�����	 ��
��$	 اQوa�ع اj(@�(�	 وا�+6�د9	 ا�6
A	 و

��*9	 ا�
�IB	، و#" ه�ا ا�6&د :وا�
1-  p��C�دO; ا��O�P	 #" ا���R ����دة ا�Ojاب RO ا��&I� �9&ور ا��ي �9*م �3 

Rا��� "# 	�O�Pا� ;Oة، #" د&C .ا���MI	 ا�
���	 ا�@
*د9	 ودو�	 ا�j�رات ا�
���	 ا��
*#�� ا�&O; اg R��I� ")�@)j]ل ا���ة  -2� F��+ "*3B ا��8�	 ���I� �MP&ول ا��

ات ا����a	 و#" ��&�8� ا���MI	 ا�
���	 ا�@
*د9	 ودو�	 ا�F9*M ودو�	 ا�j�ر

�م � 	�)�@)jا 	��$Nا� 	Vg 8� #" إ �ر�
8&ا� F4I� "ا�
���	 ا��C&ة وا�

2019 R� 8&ات% 50، أآ��
 .�R إE "���B$; ا�
3-  R���I+jا Rو��n@ا�� Z� 3�6���3 و�P�ورا�ا�IV^ إ�. اR��Q ا�
�م �*ا<I	 ا

��	 �R أDB ا�*<D إ�
. وا�&و���R وا�MC*�	 ا�����	 و�7pI اQ �اف ا��
 .ا����ق E*ل ا�@*9	 ا�@���N	 ا���P*دة

  
�ر;( ا!5�دان   :�a�8ا-12 F� )�1م وا! )L5!ا P8(د P@755@�ار ر:(  

ا�$��
	 ا�
���	 وا�&ور ا�8�م ا��ي +�م �3 ا�@�& و  ا�&ول ا�
���	 ا����P	ا���E^ �$8*د �

��9اR��Q ا�
�م (C* دO; �@��ة�   "�8B ;O*د #" ا�@*دان ودا�@]م وا�*#�ق ا�* 

، وا�[آ�& IO. أه��	 �*ا<I	 ا�*+�IO Z. و}�>f ا�(��ل إ�. ا�@VI	 ا��&(�	ا�*<D إ�. 

��R ر>�) وأcO�ء  ه�r ا�$8*د�، وا�� ^�E�P)2�ء ه��آD ا�MC; ا��&(�	 ا�(����	 و

	����
��R ر>�) ا�*زراء و�D�MP ا�MC*�	 ا�(� .ا��$I) ا�@��دي و
(�	 ا��ا��	 إ�. ر#Z اN; ا�@*دان �R ا���>�	 ا�M9��Q	 �I&ول د8B ;O*د ا�MC*�	 ا�@*دا �

 .ا��ا�O	 �xره�ب
� Z�$P� f9د��> D9*��IO Z�AV. ا�
���	 ا� �8��+[O 	���ا�� Z� 	�*ME  ;Oا�@*دان ود

�b�P ا+6�ده� و(s��8� ا���6#"، وإ�O�ء د9*(8� ا�7�ر�B	8B ،*ده� �ا�8�د#	 إ�. إO�دة 
��دة �A� R�درة Nء ا�&ول وا��AOأ p��7�z ا�&و�" ا�7�<	 �Aا�&و�" وا� &���&وق ا�>

;9&�� #" ا�@*دان ا�(����	 �MC*�	 ا���" Z��B أML�ل ا�&O; ا�����ة ا����I	 ���&9*ن، و
�8��aو��� Z� ت�@Nn� D9*� .ا�&و��	 ا�


	 ا�&و ���Bا�@*دان و 	�*ME R� 	)*Mا�� 	آ�Pا�� 	���� 	I6ل اLj�دة ���$8*د ا��
���� ا���PوO�ت ا�
���	 اj(@�(�	 #" دار#*ر وZ��B أ(C�ء �
	 و���� 	��
ا�
���	 وا��
 �Eو ،"<��)j6�دي وا�D�P ا�&O; ا�+ ��C� 	ا��� D�O Z�N*�ا�@*دان، و�aورة 
 	I>ا*� R� RM����&9; ا���R� &9 ا�&O; ا����" وا���" ����	 آ"  .IO 	���
ا�&ول ا�

�8VP)أ. 
� �Qة ا*Oد D9*��@�Nn� Z� f@�ت ا�
�ون �Z ا�MC*�	 ا�@*دا(�	، و����(	 ا�
��	 إ�. ا�

���ر ا�
���	 وا�$8�ت ا�&و��	 ذات ا�
]+	، �R أDB ا�7�ذ Vg*اٍت �I�O	 j(��ذ Nوا�
���	 #" ا�@*دان #" ا�
�م ��� ا�
��" Oj�دة ا�Oj�ر ودO; ا�nا�� &�O2019. 
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��  :�bدي 8]�H!ر;( ا�-12 P8را!�(دT�'!ل ا�) P@756 @�ار ر:(  

دO*ة ا�&ول اcOQ�ء وا�Q�(	 ا�
��	 إ�. ��&9; ا�&O; ا�@��N" وا���دي وا���" ��Nn@�ت  �
*ر N&ا� 	
Bل ��ا��MNوا 	ء ا�&و����8� #" �@��ة إO�دة �&O�@، و�	ا�6*���� 	ا�&و�

ح +V�ع اR�Q، ا��F+n، و����N ا��s�م ا���&را�"، وز9�دة ا��P�#�	 وا��@�ء�	، وإ<]
	�N��@اب ا��EQا (�N]�
�ش ا�+6�دي، و)jا 	�I�O D�$
� .و

دO*ة ا�&ول اcOQ�ء إ�. ��&9; ا�&O; ا�
�MCI� DB*�	 ا�����*6	 �R أDB إO�دة ���ء  �
��	 وا�
@9�M	 و��*9	 ا�$8*د ا��ا��	 إ�. ا��8*ض ����&رات �Q8� ا��@Nn� Dه�]�و

��	 ا�6*����	�Qا. 
� �Mون ا��
�	 ا�Mا��� ;O&ل ا��MLأ Z��B ;9&��Z� D ا�MC*�	 ا���&را��	 ا�6*����	، �

��cب ا�6*��ل وا���ن اQ#��9"، و��&9; ا�I� �MP&ول  "��*ا8B	 آ�ر}	 ا�$��ف ا�
��ً� إ�. ا�6*��ل ��*ا8B	 ا�$��ف�Oو �ً���� �ً�Oد F�&+ " .ا�
���	 ا�

���� +�ار �$I) ا�$�� ��*ى ا���	 #" �Lم ا���Pا�[آ�& �$&دًا IO. أه��	 @� .IO 	
 ،
*ى ا���	 #"@� .IO 	
�ر�9 756 �*() ر+; وا��ي أآ& 3�IO +�ار �$I) ا�$��� 

�O�ن ر+;  و+�ار +�	 15/4/2018 ��ر�9 718ا��8sان ر+; +�ار +�	  و31/3/2019
10��&9; د DB�O "��� ;O����	  "�P[ن 29/3/2017 ��ر�9 683 "M9ن دو�ر أ��*�I� 
9�8L ;O&� ،	��
�	 �g R]ل E@�ب دO; ا�6*��ل ا���*ح E���ً� #" ا�Q�(	 ا�N ة&�� �ً

 .�*از(	 ا�MC*�	 ا�6*����	
�@�Nn� Z� f@�ت  �
�ون �Z ا�MC*�	 ا���&را��	 ا�6*����	 و������ 	��
�p�IM ا�Q�(	 ا�

 *C) م�I9 �� 7�ذ��� 	���
���ر ا�&و��	 وا�Nوا� D9*��*<��ت ا� �����Bا� "���ع ا��
 ��P�رآ	 �@nو��R� R ا�MC*�	 ا�6*����	 2018آ�(*ن أول /  د17�A�@9اQول #" 

 	I6ذات ا� 	��
���	 ا�6*����	 وا����s�ت ا�
���	 و+O�V�ت ا�Q�(	 ا����� Vg	 ا��
���	 ا��@&ا�	  . #" ا�6*��ل2030وVg	 ا�

��� �&V+ ;O�ع ا �n� 	#�cNا F9*Mا� 	درة دو��A�� ^�E�
�I; ا�6*���"، وا�IV^ ا��
 	��
���، و�>�7	 �R ا�*زارات ا��nه�ا ا�� "# 	��
�R ا�&ول ا�
���	 ا��P�رآ	 ا��

���I	 ا�6*����	 وآ���P) z ا�4I	 ا�
���	 #" ا��&ارس 
O&� ،;�I; ا�
��I	 ا��nPون ا�

���	 وا����#	 وا�
I*م أI� 	���
�@f وا����هk ا�6*����	، وا�R� ^IV ا����s	 ا��ن 
 .ا�$8& ا�
��" #" ه�ا ا��$�ل

�A	 8�B .IO*ر9	 ا�6*��ل ا���&را��	 �&89�  ��دO*ة ا�&ول اcOQ�ء إ�. إ�O�ء ا�&9*ن ا��
�z ا�&و�" و<�&وق ا���& ا�&و�" Aدرة ا��A� R� دة��Nا� R� �8� �ً��M��6�ده� و+� �ً�Oد

 .�P[ن ا�&ول ا�����ة ا����I	 ���&9*ن
� Z�$P� f9د��> *��IO Z�AV. ا�
���	 D9ا� ;8��+[O 	���ا�� Z� 	�*ME ا�6*��ل 

��O�ت �IO &�O &9�� R. ا�$�(R�A و�Z�$P ا���&را��	،Bا� 	�� إ�4�ء �8&ف ا���L�Aة ا��
��دة ��و(	 ا�IC*ل أآ�� وا9$�د ا�7�ر�B	، ا�&9*نN[� R� م�E ;O&ا� 	ا����� 

��&9; وآ��z ا��cور9	؛ ;O&ا� "��8� #" ا���&را��	 �لا�MC� �*6*�	 ا���aو��� Z� 
 .ا�&و��	 ا��*Nn� D9@�ت

�[8 F:�Q:   )*+� !6 ا=�� �اL bل إ;�ان !7>�ر ا!*�+�) ا!LVث Z(d ا!�Oeى وZ(d ا!�cHى وأ+
 F+�*!ا �7h!ا F� ةTR 1!رات ا!*�+�( ا��Gو!( اT! ) P@757@�ار ر:(  

]ل إ�9ان �I$�ر ا��]ث #" ا�[آ�& �a .IOورة ا��ام ا�&ول اcOQ�ء �2}�رة +�c	 ا �E
]ل ا(R� �ً+[V أن Eورة إ(8�ء ه�ا ا��a .IO &آ�]I� إ�9ان Z� �89�$� "ا��6��ت ا�
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��Cك دو�	 ا�j�رات #"  ;Oد 	أه�� .IO zوآ�� ،	IC� 	���O ا�$�ر ا��]ث ه" أراض
Qا "# 	���

	 ه�ا ا��*a*ع �DA+ R ا��$�*O	 ا���� z#" ذ� ���ن ]Pةه�ا ا�&C  .�; ا��

i!�Q�[8 :  )�+�*!ول اT7! )�7]اT!ون اj[!ا F� )�:ا�;Gت اL]T !ا) P@758@�ار ر:(  
�  Z��$� D��M�9& ا�]ر#\ وإدا(	 ا�&g]ت ا�9jا(�	 #" ا�nPون ا�&ا�Ig	 �I&ول ا�
���	، وا�

�N8� وا�6&ي �zI ا�&g]ت �R أ�E DB�9	 أ�I� 	���
�7ه� ا�&ول ا�� "  .�اره�ا�V7*ات ا�
�M�ر ا�OQ�ل ا�" +�� F��PI�� �8�ت ا�C*}" اjره���	 ا��&�*O	 �R إ�9ان  �Nوا 	إدا(

 	���
��c� R ا���b داDg ا���MI	 ا�VC� .IO ات ا��@��ة�<�V��� ا�8$*م "# 	I��وا��
 	���I+jا r�#" ا��� 	ر9�$ا�@
*د9	، وآ��z إدا(	 ا�OQ�ل ا��A9�7	 ا�"  ��F ا�@�R ا�

  .�	 ا�j�رات ا�
���	 ا��C&ة، و#" ��O �C�ن�&و
��	 ���Q; ا��C&ة ���&g]ت ا�9jا(�	 #" ا�nPون  �
�*ا<I	 إ ]ع وإE� 	 ا�8BQة ا��

	I6ذات ا� 	ارات ا�&و����I� 8�ك إ�9ان  .ا�&ا�Ig	 �I&ول ا�
���	 وا(
� 	���
�	 ا�*زار9	 ا�����O	 ا�$Iوا� 	��
�@� f��R ا�Q�(	 ا�V*رات �*ا<I	 ا�� 	��
 ا��

�7�ذ � ،	���
�8� #" ا�nPون ا�&ا�Ig	 �I&ول ا�[g&اQز�	 �Z إ�9ان وا�6&ي �
�3 +�ار ا���	 وا���ارات ا�*زار9	 ا�@���	 �c� �� ����� DBأ R� 	ات ا�]ز�*V7ا�
 fI
9 �� zذ� "# ��� ،	���
&g]ت ا�9jا(�	 #" ا�nPون ا�&ا�Ig	 �I&ول ا�I� 6&يI�

g �9*V�	���
&g]ت ا�9jا(�	 #" ا�nPون ا�&ا�Ig	 �I&ول ا�I� 6&يI� 	���O ك�C� 	V. 
�& دا>;  �Aآ 	���
��ار #" إدراج ��& ا�&g]ت ا�9jا(�	 #" ا�nPون ا�&ا�Ig	 �I&ول ا�Nا�

*ى ا���	 #" دورا�3 ا�
�د9	@� .IO 	���

	 ا�&ول ا���B (I$� ة&�Bأ .IO.  
�&ة �*ا<I	 إدراج ��& ا�&g]ت ا �Bأ .IO 	���
�9jا(�	 #" ا�nPون ا�&ا�Ig	 �I&ول ا�

	���I+jوا 	ت ا�&و���O*�$ا�&ول وا�� Z� 	���

�ون ا�&9�ت ا���.  
�� ا�Q�(	 ا�
��	 #" ر<& أ��ز ا�C9�6�ت ا�@�AI	 ا�6�درة RO ا���دة وآA�ر  �@�N*ف 

[ًg&� �A
� "����9ًا  #" ا�nPون ا�&ا�Ig	 �Iا��@nو��R ا�9jا(��R وا� &
�&ول ا�
���	، و
 	
���� 	��
�	 ا�*زار9	 ا�
���	 ا��$Iت ا��O��Bا .IO ض�
دور9ً� #" ه�ا ا�P[ن 9

	���
&g]ت ا�9jا(�	 #" ا�nPون ا�&ا�Ig	 �I&ول ا�I� 6&ي�V*رات اQز�	 �Z إ�9ان وDAN ا�. 

  ):759@�ار ر@P (( ـ�دة ا!*�ا@� ��Tb إزاء ا: -�ك ا!%�ات ا! �آ�( !�57 ا��hذ ��@F+�8 k   : 8]�را+_
�  	�Igون ا�&اnPا� "# Dg&دO*ة ا�&ول اcOQ�ء ا�R� ^IV ا�MC*�	 ا��آ�	 O&م ا�

 R8&9& أ����ء ا���	 و� \9*�� �8)]L R� "��از9	 ا�Nل ا���OQا rه� RO pMاق وا��
I�
	�V���ار ا��Nوا.  

�7ه� و#f +*اO& إO�دة ا�[آ�& IO. �@�(&ة ا�MC*�	 ا�
�ا+�	 #" ا�Bjاء �� "ات ا�
�8&ف إ� " CN^ ا�MC*�	 ا��آ�	 ��*ا�R� �8 اQراa" .ا���(*ن ا�&و�" ذات ا�I6	 ا�

3�aأرا 	آ�# .IO اق�
 .ا�
�ا+�	، ��7�Nً� �@��دة ME*�	 ا�
�  R�c
	 ا�
c* ا�
��" #" �$I) اIV�I� R�Q^ ا������ار �Nا .IO &آ�]إO�دة ا�

R اQراa" ا�
�ا+�	 وا�7�ذ آ�#	 ا�Bjاءات ا�]ز�	 �R�C ا(@C�ب ا��*ات ا��آ�	 �
�f��C ا�(@C�ب ا���r�8� �B ا��*ات.  

  :�F �>�ل ا!]jون ا"@ �Hد;( وا"2 �8�1(   : 8]�[��?

�  	���
�7�8� ا�&ول ا�
���	 وا��$��) ا�*زار9	 ا��ا �Ej	  �ً�IO���Bjاءات ا�" ا
�ك وPا�� "��
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لمجلس جامعة الدول ) 153(موعد انعقاد الدورة العادية 
  العربية على المستوى الوزاري

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

 :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

واستناداً إلى المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية فـي فقرتهـا     - 
 عاديتين في   يجتمع المجلس على المستوى الوزاري في دورتين      : "الخامسة التي تنص على   

 ،"أيلول من كل عام/ آذار وسبتمبر/ شهر مارس

وعمالً بالفقرة التاسعة من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة والتي تنص              - 
 ،"يحدد األمين العام تاريخ بدء الدورات كما يقترح موعد انتهائها: " أنعلى

 لداخلي لمجلس الجامعة والتي تنص علىمن المادة السادسة من النظام ا  ) 1(وعمالً بالفقرة    - 
تُسند رئاسة المجلس عند بدء كل دورة عادية إلى كل األعضاء بالتناوب بينهم علـى           : "أن

 ،..."أساس الترتيب الهجائي ألسماء الدول

…<†{{{{ÏŁèV< <

لمجلس جامعة الدول العربية علـى المـستوى   ) 153(الموافقة على عقد الدورة العادية      
 اجتماع مجلس جامعـة الـدول       ، على أن يسبقه   2020آذار  / مارس 4ألربعاء  ا الوزاري يوم 

 2020آذار / مـارس 3 و2  االثنـين والثالثـاء  العربية على مستوى المندوبين الدائمين يومي 
  .برئاسة سلطنة عمان

 

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8398رقم : ق(
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>: اإلسرائيلي– والصراع العربي يةفلسطينالقضية ال <
  

متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع 
  العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      األولالصادرة عن االجتماع    وعلى التوصية    �
 ،10/9/2019 على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ

وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات؛ القمة والوزاري والمندوبون             - 
  الدائمون، بخصوص متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية،

Łè…<†{{{{ÏV< <

التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة              -1
العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة  

، بما فيها القـدس الـشرقية، ومجالهـا الجـوي           1967على كافة أرضها المحتلة عام      
  . اإلقليمية، وحدودها مع دول الجواروالبحري، ومياهها

إعادة التأكيد على التمسك بالسالم كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي اإلسرائيلي            -2
وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السالم العربية لعام 

يل وتطبيـع    بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السالم الشامل مـع إسـرائ            2002
العالقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ            

، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولـة فلـسطين وحقـوق الـشعب              1967عام  
الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعـويض             

، وحل قضيتهم بشكٍل عادل وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة           لالجئين الفلسطينيين 
 .1948 لعام 194رقم 

التأكيد على أن أي صفقة أو مبادرة سالم ال تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السالم                -3
ورفض أي ضغوط سياسـية أو      . في الشرق األوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح       

لفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلـة للقـضية          مالية تُمارس على الشعب ا    
  .الفلسطينية ال تنسجم مع مرجعيات عملية السالم
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العمل مع األطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة األطراف، تحـت مظلـة               -4
األمم المتحدة، لرعاية عملية السالم، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي إلعـادة               

ملية سالم ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية           إطالق ع 
الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي       

 .1967الذي بدأ عام 
التحذير من محاوالت تصفية القضية الفلسطينية من خالل قصر حلها على حلول إنسانية  -5

يدة عن الحل السياسي العادل، ومن تماهي أي طرف مع هذه المخططات            واقتصادية بع 
 .الخبيثة

إعادة التأكيد على دعم وتأييد خطة تحقيق السالم التي قدمها فخامة الـرئيس محمـود                -6
 .20/2/2018عباس، رئيس دولة فلسطين، في مجلس األمن يوم 

 اإلسرائيلي، وإعادة النظر     القيادة الفلسطينية للتحرر واالنفكاك عن االحتالل      توجهدعم   -7
باالتفاقيات الموقعة مع حكومة االحتالل اإلسرائيلي سياسياً واقتصادياً وأمنيـاً، سـعياً            

 الفلسطيني والشخصية االعتبارية والقانونية لدولة فلسطين بمؤسساتها        للتثبيت االستقال 
  .وأجهزتها

ءات العمليـة الالزمـة     إعادة التأكيد على اعتزام الدول األعضاء اتخاذ جميع اإلجـرا          -8
القـوة القائمـة    (لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصـمة إلسـرائيل             

، أو تنقل سفارتها إليها، وذلك تنفيذاً لقرارات القمـم والمجـالس الوزاريـة              )باالحتالل
 .العربية المتعاقبة

ونية لمدينـة   إعادة التأكيد على رفض وإدانة أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القان             -9
القدس الشريف، بما في ذلك قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بالقدس عاصمة 

، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطالً، وخرقـاً         )القوة القائمة باالحتالل  (إلسرائيل  
خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن والجمعية العامـة لألمـم المتحـدة ذات              

ّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن ال أثـر              الص
قانوني لهذا القرار، الذي شكل سابقة خطيرة تشجع علـى انتهـاك القـانون الـدولي                
والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السالم، وتعمق التوتر والعنف وعدم االستقرار       

 . السلم الدوليينفي المنطقة بما يهدد األمن و
مدينة القدس،  اإلدانة الشديدة لقرار جمهورية هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها في - 10

الشرعية الدولية ذات الصلة  األمر الذي يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات
من لمدينة القدس، بما فيها قراري مجلس األ بالمكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم

هذا القرار باطالً والغياً، وال أثر قانوني له،  ، واعتبار1980 لعام 478 و476رقم 
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. بالمصالح والثقافة والمقدسات العربية اإلسالمية والمسيحية وإنما يشكل مساساً بالغاً
التأكيد على عزم الدول األعضاء اتخاذ إجراءات عقابية سياسية  وفي هذا السياق

  ضد جمهورية هندوراس من أجل إلغاء هذا القرار غير القانونيودبلوماسية واقتصادية
 . بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلةتزاملواال

االحتالل  اإلدانة الشديدة لقرار جمهورية ناورو االعتراف بالقدس عاصمة لدولة - 11
 ياسيةس اإلسرائيلي، والتأكيد على عزم الدول األعضاء اتخاذ إجراءات عقابية

انتهاكاً للقانون  واقتصادية ودبلوماسية ضدها من أجل إلغاء هذا القرار الذي يشكل
 .القانونية لمدينة القدس الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة

 بحـي    غير القانونية التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي        لألعمالاإلدانة الشديدة    - 12
ة صور باهر جنوب القدس المحتلة، ودعـوة المجتمـع الـدولي          وادي الحمص في قري   

يات الهدم والتهجير الجماعي القسري التي تمارسها       للضرورة التدخل الفوري لوقف عم    
في هذا الحي المحاذي لجدار الفصل العنصري، والذي يقطنه  اإلسرائيلي  االحتاللقوات

 . في الحياية سكنيةبن) 100(دم  آالف فلسطيني، حيث يتم استهداف ه6حوالي 
، وقرار  )1980( لعام   478 و 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن         - 13

الجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار دورتها االستثنائية الطارئة العاشرة على أسـاس             
 أكد على أن أي قرارات ، الذيA/RES/ES-10/19 (2017(، رقم "االتحاد من أجل السلم"

راءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الـشريف أو مركزهـا أو تركيبتهـا               أو إج 
الديموجرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها الغيه وباطلة، ويجـب إلغاؤهـا امتثـاالً               
لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول لالمتنـاع عـن إنـشاء بعثـات                

، والذي أكـد    )1980 (478األمن  رار مجلس   دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عمالً بق      
 الوضع النهائي التي يجب حلها عـن طريـق          أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا       

  .المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة
إدانة الجرائم اإلسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين            - 14

صنف جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، بموجب القـانون الـدولي           العزل، والتي ت  
اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما فيها العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة            
في اآلونة األخيرة، والذي استهدف عشرات األبنية السكنية واالقتصادية والبنية التحتية           

د مـن اإلصـابات فـي صـفوف المـدنيين           للشعب الفلسطيني وأدى إلى وقوع العدي     
الفلسطينيين وخسائر فادحة في المقدرات والممتلكات، وكذلك االعتداءات الوحشية على          
المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية، في مختلف           
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تـي  أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر، وال          
 .راح ضحيتها مئات الشهداء الذين أعدموا بدم بارد وآالف الجرحى من المدنيين العزل

مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة حول حماية المـدنيين              - 15
، واألخذ علماً بتقرير األمـين العـام        )ES/RES/A) 2018-20/10الفلسطينيين رقم   

 في هذا الشأن، والذي تضمن خيـارات قابلـة للتطبيـق لحمايـة             لألمم المتحدة األخير  
المدنيين الفلسطينيين، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمـشاركة فـي حمايـة             
المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامـة              

 .وتقرير األمين العام لألمم المتحدة
، 28/2/2019رير الهام الذي أصدرته اللجنـة الدوليـة المـستقلة يـوم      الترحيب بالتق  - 16

والمشكلة بقرار مجلس حقوق اإلنسان للتحقيق في أحداث مسيرات العودة فـي غـزة،              
مـسؤولية  وقادتها وجنودها،   ) ة باالحتالل القوة القائم (والذي خلص إلى تحميل إسرائيل      

 ضـد المتظـاهرين المـدنيين    ، عن قـصد ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب   
الفلسطينيين المحميين بالقانون الدولي، وأوصى بتضافر الجهود الدوليـة لوقـف هـذه             

. الجرائم ورفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي هـذه الجـرائم            
والتأكيد على تبني المجلس لهذا التقرير وتوصياته، كوثيقة قانونية هامة يمكن االعتـداد      

 أمام المحاكم الدولية، إلثبات الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وضـمان            بها
إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين اإلسرائيليين عن هذه الجـرائم، وعـدم             

  .إفالتهم من العقاب العادل، وإنصاف الضحايا
 الدولي المؤقت فـي     إدانة ورفض إنهاء سلطات االحتالل اإلسرائيلي لعمل بعثة التواجد         - 17

، ودعوة المجتمع الدولي وخاصة مجلس األمن لضمان حماية حقيقيـة           )TIPH(الخليل  
للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة، وقرارات مجلس األمن السابقة           

 605والقـرار ) 1994 (904ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، السيما القـرار         
 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة علـى األرض الفلـسطينية المحتلـة             ،)1987(

ودعوة الـدول األطـراف     . وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني األعزل      
السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالـة احتـرام وإنفـاذ              

، بما فيها القدس الشرقية، مـن خـالل وقـف           االتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة     
االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وإعمال        

  .القواعد اآلمرة للقانون الدولي
دعوة الدول األعضاء للعمل الحثيث من أجل حشد أوسع تأييد لتجديد تفـويض وكالـة                - 18

قرار الجمعية العامة   ( وفق قرار إنشائها     )األونروا(ين  غوث وتشغيل الالجئين الفلسطيني   
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مع الدول األعـضاء    الثنائي ومتعدد األطراف    ، من خالل العمل     )1949 عام   302رقم  
والمجموعات الجغرافية الدولية في األمم المتحدة، للحصول على تصويت واسع لصالح           

 والطلب مـن    .مم المتحدة  للجمعية العامة لأل   74قرار تجديد تفويض الوكالة في الدورة       
األمانة العمل وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، والبرلمان العربي، بـذل            
أقصى الجهود، بما في ذلك القيام بزيارات وإرسال رسائل عاجلة إلى دول العالم، لحثها             

 .على التصويت لصالح تجديد التفويض لوكالة األونروا
ألمـوال  ) القوة القائمة باالحتالل  (ة التي تقوم بها إسرائيل      إدانة عملية القرصنة الممنهج    - 19

الشعب الفلسطيني، من خالل بدء تطبيق القانون العنصري اإلسـرائيلي الـذي يـسمح              
لحكومة االحتالل بسرقة مخصصات ذوي الشهداء واألسرى الفلسطينيين، من عائـدات           

ـ          ك ضـمن سياسـات     الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة االحـتالل، وذل
وممارسات االحتالل لنهب مصادر عيش الشعب الفلسطيني، والـضغط علـى القيـادة             

ومطالبـة  . الفلسطينية، وفي انتهاك للقانون الدولي واالتفاقيات الثنائية بـين الجـانبين          
المجتمع الدولي بلجم هذه الممارسات اإلسرائيلية التي ستؤدي إلى إلحاق ضـرر بـالغ              

. فلسطينية، وبالتالي إلى مزيد من عدم االستقرار والتوتر في المنطقة         بقدرات الحكومة ال  
 .والتعبير عن التضامن والدعم لدولة فلسطين ضد هذه الممارسات اإلجرامية

إدانة السياسة اإلسرائيلية التي اعتمدت منهجاً إستراتيجياً عنصرياً واسع النطاق العتماد            - 20
ني من حقوقـه، وسـرقة ونهـب أرضـه          تشريعات إسرائيلية لحرمان الشعب الفلسطي    

وثرواته ومصادر عيشه، وبالتالي تقويض أسس السالم العادل في المنطقة، وشـرعنة            
 .نظام أبارثايد استيطاني استعماري وإدامته

إعادة التأكيد على رفض االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، واإلدانة الشديدة والـرفض             - 21
إسرائيل الدولة القومية   : قانون أساس "لمسمى بـ   القاطع للقانون العنصري اإلسرائيلي ا    

، والذي يهدف لطمس وإلغاء الحقوق التاريخيـة والـسياسية للـشعب            "للشعب اليهودي 
الفلسطيني، بما فيها حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم، وحق تقرير المـصير، ويـشكل              

قضاء على جميع أشـكال     انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، بما في ذلك االتفاقية الدولية لل         
، واالتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنـصري         1965التمييز العنصري لعام    
ومطالبة المجتمع الدولي والمحاكم والبرلمانات الدوليـة       . 1973ومعاقبة مرتكبيها لعام    

برفض وتجريم هذا العمل العنصري، ودفع إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، إللغائـه            
لتزام بالقيم األخالقية للنظام الدولي وميثاق األمم المتحدة والقـوانين الدوليـة ذات             واال

 في وجـه    1948ويوجه المجلس التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام         . الصلة
 .العنصرية التي يشرعنها هذا القانون العنصري
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، من خـالل ممارسـاتها   )القوة القائمة باالحتالل(إعادة التأكيد على اعتبار أن إسرائيل        - 22
) أبارثايد(وسياساتها وقوانينها، تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري           

ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلـك              
، واالتفاقيـة   )1948(، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان      )1945(ميثاق األمم المتحدة    

، واالتفاقية الدولية بـشأن     )1965(ية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله        الدول
، وكافة التقارير والقـرارات     )1973(قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها       

ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتـصدي لهـذه          . الدولية ذات الصلة  
 .ية التي تُجرمها القوانين الدولية ذات الصلةالسياسات والممارسات اإلسرائيل

تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فـي األمـم المتحـدة،                - 23
وتبني ودعم حق دولة فلسطين باالنضمام إلـى        . والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك     

ة، وتجسيد اسـتقاللها    المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولي       
وسيادتها على أرضها المحتلة ودعم طلب دولة فلسطين االنضمام إلى اتحـاد البريـد              

 .العالمي
 والصين  77الترحيب بالجهود المميزة لدولة فلسطين خالل رئاستها الناجحة لمجموعة           - 24

في األمم المتحدة، وتقديم الدعم لها بهدف تعزيز مكانتها الدولية من خـالل عـضوية               
رئاسة المنظمات واللجان والمجموعات الدولية، مثمنين الدعم الدولي لذلك، بمـا فـي             و

 بتـاريخ   RES/A/5/73ذلك إصدار قرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة رقـم              
  . حول منح دولة فلسطين صالحيات خاصة بهذا الشأن17/10/2018

ر مع الـدول التـي لـم    دعوة الدول األعضاء، واألمين العام، لالستمرار بالعمل المباش    - 25
تعترف بدولة فلسطين، من خالل زيارات واتصاالت ثنائية ومتعددة األطـراف لحثهـا             

، بما فيهـا القـدس      1967حزيران  / على االعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو      
الشرقية المحتلة، وذلك كأساس ورافعة لعملية السالم، وشرح األهمية اإلستراتيجية لمثل           

. في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السالم واألمن في المنطقة والعالم          هذا االعتراف   
وفي هذا السياق تقديم الشكر والتقدير لدولة سانت كيتس ونيفيس على اعترافها بدولـة              

  .فلسطين
التأكيد على أن مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ونظامه االستعماري، هي أحـد الوسـائل              - 26

إنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السالم، ودعوة جميـع         الناجعة والمشروعة لمقاومته و   
الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغيـر            
المباشر مع منظومة االحتالل االستعماري اإلسرائيلي ومستوطناته المخالفـة للقـانون           

، الشرعيين إلـى الـدول     بما يشمل حظر دخول المستوطنين اإلسرائيليين غير         الدولي
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ومتابعة العمل مع الجهات الدولية إلصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامـل مـع              
  .المستوطنات اإلسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة

مطالبة مجلس األمن بمتابعة تنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بمـا              - 27
، وقرار مجلـس األمـن رقـم       )2003 (1515و) 1973 (338و) 1967 (242فيها  

، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخـرى، علـى أن االسـتيطان             )2016( لعام   2334
اإلسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريـق الـسالم، وطالـب              

شطة االسـتيطانية   بالوقف الفوري والكامل لجميع األن    ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  
في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع              

، بما فـي    1967حزيران  / الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو         
. ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خالل المفاوضات            

مين العام لألمم المتحدة إلى تقديم تقاريره مكتوبة حول متابعة تنفيـذ قـرار              ودعوة األ 
  ).2016 (2334مجلس األمن 

دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل،            - 28
عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والماليـة الالزمـة لهـذه              
المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطـار جامعـة الـدول              
العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمـام المحـاكم الدوليـة بـشأن االنتهاكـات                
اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم          

، وتقـديم   1917عـام   " وعد بلفور "لفلسطيني، بما فيها    التاريخية التي لحقت بالشعب ا    
  .مقترحات عملية بهذا الشأن

حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على التعامل السريع مع اإلحالـة التـي               - 29
 عن الحالة في فلـسطين، بمـا يـشمل          22/5/2018قدمتها دولة فلسطين لها بتاريخ      
 بدأت قبل أكثر من أربع سنوات، خالل فترة زمنيـة           االنتهاء من الدراسة األولية، التي    

معقولة، وفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، التي ترتكبهـا             
إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني األعزل، ومساءلة مجرمـي الحـرب اإلسـرائيليين،            

  .وتحقيق العدالة
 الخبيثة في قارة أفريقيـا، والتأكيـد   التعبير عن القلق الشديد من المخططات اإلسرائيلية  - 30

ت مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهـة االسـتهداف         اعلى تنفيذ قرار  
رقـم  (اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية واألمن القومي العربي في أفريقيا، وآخرها قرار           

قيـة  ، وتنفيذ إعالن فلسطين الصادر عن قمة ماالبو العربيـة األفري          )151ع  . د 8346
، وتعزيز العمل مع االتحاد األفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل            2016
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الدولية، والتصدي ألي محاولة إسرائيلية لاللتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا،    
. والتي بنيت على القيم المشتركة المناهضة لالستعمار واالضطهاد والفصل العنـصري          

مؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحث الـدول األفريقيـة علـى عـدم            والتحذير من إقامة    
والطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بهذا الشأن مواصـلة          . المشاركة بأي منها  

العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض، ومتابعة تنفيذ توصيات ونتائج اجتماع مـدراء             
ذي عقد في مقر الجامعة العربيـة       إدارات أفريقيا بوزارات خارجية الدول األعضاء، ال      

  .2019 تموز /يوليو 17-16خالل الفترة 
الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المـشترك علـى مـستوى الحكومـات               - 31

واستمرار تكليف األمين العام للجامعة     . والبرلمانات واالتحادات لدعم القضية الفلسطينية    
ن اإلسالمي والتنسيق معه في مختلف المواضيع       بالتشاور مع األمين العام لمنظمة التعاو     

واإلجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية واإلسالمية          
  .في هذا الشأن

رفض أي تجزئة لألرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططـات اإلسـرائيلية             - 32
، ورفض أي مشروع لدولة     الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين         

  .فلسطينية ذات حدود مؤقتة
التأكيد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب            - 33

الفلسطيني، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المـصالحة            
رعة إتمـام المـصالحة     الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى س       

 وآليـات وتفاهمـات تنفيـذه       2011أيار  / الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو      
، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة        2017وأخرها اتفاق القاهرة    

في قطاع غزة، وإجراء االنتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة             
واإلشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهوريـة مـصر العربيـة لتحقيـق             . السياسية

 .المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها لالستمرار في تلك الجهود
تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس              - 34

دفاع عن الحقوق المشروعة للـشعب      األمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، وال      
والترحيب بانتخاب الجمهورية التونسية لعضوية مجلـس األمـن لعـامي           . الفلسطيني

2020-2021.  
استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق اإلنسان واليونسكو، بـالتحرك            - 35

  .لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين
 : كليف المجموعة العربية في األمم المتحدةاستمرار ت - 36
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حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فـي الجمعيـة العامـة،              �
ومتابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل مسؤولياته فـي حفـظ األمـن والـسلم               

  .الدوليين، وإنهاء االحتالل، ووقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية
حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة غـوث وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين               �

 . للجمعية العامة لألمم المتحدة74في الدورة ) األونروا(
  . بشأن االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني2334متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن  �
  .متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة �
اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي لترشيح إسرائيل للعـضوية أو لمنـصب فـي               �

 .أجهزة ولجان األمم المتحدة
بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلـس      تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير            -35

  .الجامعة على مستوى القمة
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8399رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي– والصراع العربي يةفلسطينالقضية ال
  

  التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات على هيئة ل االجتماع األولالتوصية الصادرة عن وعلى  �
 ،10/9/2019المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات؛ القمة والوزاري والمندوبون             - 
  ية في مدينة القدس المحتلة،الدائمون، بخصوص متابعة التطورات واالنتهاكات اإلسرائيل

…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد مجدداً على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولـة               -1
  .لالنتقاص من السيادة الفلسطينية عليها

اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط اإلسرائيلية غير القانونية التي            -2
شويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض وتسة المدينة المقدتستهدف ضم 

االمتداد السكاني والعمراني ألهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بمـا فـي ذلـك              
، بداية شهر   "القدس الموحدة "مصادقة برلمان االحتالل اإلسرائيلي على ما سمي بقانون         

ذه السياسات والخطـط والممارسـات،      ، والتأكيد على أن ه    2018كانون الثاني   / يناير
) 1968 (252تشكل خرقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، بمـا فيهـا القـرارات              

  ).1980 (478 و476و) 1969 (267و
تقديم التحية والمساندة لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلـة،             -3

لـى تغييـر الوضـع الـديموجرافي        بمواجهة السياسات اإلسرائيلية الممنهجة الهادفة إ     
والقانوني والتاريخي للمدينة ومقدساتها، ودفاعهم عن المدينة والمقدسـات اإلسـالمية           

 .والمسيحية فيها
مـصلى بـاب    مبنى و إدانة ورفض قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلي القاضي بإغالق          -4

المـسجد األقـصى    الرحمة، والذي يعد انتهاكاً للوضع القانوني والتاريخي القائم فـي           
 األقصى  يتجزأ من المسجد  مصلى باب الرحمة جزء ال      مبنى و المبارك، والتأكيد على أن     
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المبارك، وليس لمحاكم أو سلطات االحتالل أية سيادة أو سلطة عليـه، واعتبـار هـذا      
والتحذير من تبعات اإلجراءات والنوايـا      . القرار باطالً والغياً وليس له أي اثر قانوني       

ة اإلسرائيلية تجاه المسجد األقصى المبارك، والتي من شأنها أن تؤجج الصراع            العدواني
  .والتوتر في المنطقة

لألمـاكن  ) القوة القائمة باالحتالل  (رفض وإدانة كافة االنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل          -5
المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وخاصة المحاوالت الرامية إلى تغيير الوضع التـاريخي           

قانوني القائم في المسجد األقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حريـة     وال
محاولـة الـسيطرة علـى إدارة األوقـاف         كذلك  صالة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، و     

 في القدس المحتلة واالعتداء على رئيس مجلس األوقاف ومـوظفي           األردنيةاإلسالمية  
 ومنعهم مـن    ألقصى المبارك األردنية في القدس،     وشؤون المسجد ا    القدس أوقافإدارة  

/ ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون اإلسرائيلي على المـسجد األقـصى المبـارك         
  .الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات اإلسرائيلية أسفل المسجد األقصى وأسواره

فين والمـسؤولين   اإلدانة الشديدة لالقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطر        -6
اإلسرائيليين للمسجد األقصى المبارك واالعتداء على حرمته، تحـت دعـم وحمايـة             
ومشاركة حكومة وقوات االحتالل اإلسرائيلي، والتحذير من توجه ما يسمى بالمحكمـة            
العليا اإلسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصالة في المسجد األقـصى           

 سابقاً باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات اإلسرائيلية لتقسيم المـسجد          بعد سماحها لهم  
زمانياً ومكانياً، بما في ذلك ما يجري حول باب الرحمة من اقتحامات وصلوات تلمودية        
يهودية، والتحذير من أن هذه االعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خطيـرة علـى       

 .األمن والسلم الدوليين
ضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التـراث            دعوة الدول األع   -7

الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف، وتعاونها على نحو وثيـق مـع              
وعلى رأسها التأكيد علـى     المملكة األردنية الهاشمية الستصدار قرارات من اليونسكو        

ف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد     الحرم القدسي الشري  /  المبارك األقصىتسمية المسجد   
على أن تلة باب المغاربة جزء ال يتجزءا من المسجد األقصى المبـارك، وحـق إدارة                

األردنية، باعتبارها الجهـة القانونيـة       القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك       أوقاف
الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الحرم في إدارته وصيانته والحفـاظ عليـه وتنظـيم             

  .لدخول إليها
حول ) 149(ع  . د 8229التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم           -8

إدانة ورفض المحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة لتقـويض الكنـائس وإضـعاف الوجـود             
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المسيحي في المدينة المقدسة، والتي وصلت ذروتها في اآلونة األخيرة من خالل فرض             
لشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس، وإصـدار أوامـر         الضرائب اإلسرائيلية غير ا   

حجز ومصادرة ألصول وأمالك وأراضي وحسابات بنكية تعود للكنائس فـي مدينـة             
القدس الشريف، وذلك بالتزامن مع االستهداف اإلسرائيلي المتواصل للمسجد األقـصى           

ـ            ائم لمقدسـات   المبارك، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتـاريخي الق
المدينة، ومخالفة خطيرة لالتفاقات وااللتزامات الدولية التي تـضمن حمايـة وحقـوق             

  .األماكن المقدسة في المدينة
لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين والهدم     ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل    -9

 التي قامت بها سلطات     غير الشرعي لبيوتهم، بما في ذلك الحملة اإلسرائيلية المسعورة        
االحتالل في اآلونة األخيرة والتي طالت المباني السكنية في منطق وأحياء مختلفة مـن              
مدينة القدس، وخاصة وادي الحمص وخلة العين والعيسوية وسلوان وصـور بـاهر،             
خدمة لمشاريعها االستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجهـا، وكـذلك مواصـلة             

ـ      تجريف آالف    ، بمـا فيهـا   "القدس الكبرى "الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يسمى ب
، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافـي        )E1(المشروع االستيطاني المسمى    

  .الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها
إدانة قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلي القاضي بهدم قرية الخان األحمـر الفلـسطينية              - 10

، واستهداف التجمعات البدويـة فـي األرض الفلـسطينية          مدينة القدس المحتلة  شرقي  
ضمن سياسة عنصرية إسرائيلية ممنهجة ومستمرة منذ ما         ،، وتهجير أهلها منها   المحتلة

يزيد عن سبعة عقود، لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، لصالح التوسع            
بهدف تقطيع أوصال األرض الفلسطينية المحتلـة       االستعماري االستيطاني اإلسرائيلي،    

والقضاء على حل الدولتين، ودعوة المجتمع الدولي للضغط علـى حكومـة االحـتالل            
 .اإلسرائيلي لوقف هدم القرية الفلسطينية بشكل نهائي

التأكيد على إدانة السياسة اإلسرائيلية الممنهجة لتشويه المناهج التعليميـة فـي مدينـة               - 11
المنهاج اإلسرائيلي الملفق بدالً من المنهاج الفلسطيني فـي المـدارس           القدس، وفرض   

العربية، بما في ذلك تطبيق عقوبات مالية وإدارية على المدارس الفلـسطينية التـي ال               
تنصاع لهذه السياسة الخبيثة التي تهدف إلى تشويه ثقافة وهوية مدينة القـدس العربيـة    

  .واإلسالمية
بالضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لوقف سياسة الحبس        مطالبة المجتمع الدولي     - 12

المنزلي التي تمارسها بشكل واسع وممنهج ضد أطفال مدينة القدس المحتلـة، بهـدف              
 .زرع الخوف والمرض النفسي في وعي الطفل الفلسطيني لتدمير مستقبله
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تحويـل منـاطق    من  ) القوة القائمة باالحتالل  ( تقوم به إسرائيل     االتأكيد على خطورة م    -13
مختلفة في محيط القدس إلى مكبات نفايات ومخلفات مستشفيات عالية السمية، باإلضافة            
لتصريفها مياه الصرف الصحي والمياه العادمة للمستوطنات في أودية الضفة الغربيـة            

، مما يتسبب بكارثة بيئيـة يوميـة         الفلسطينية المحيطة بمدينة القدس وغيرها من المدن     
ارتفاع مستوى تلـوث    لتسبب ذلك ب  مناطق واألراضي الزراعية، باإلضافة     لسكان تلك ال  

 .المياه الجوفية وينابيع المياه في هذه المناطق
اإلدانة الشديدة لقيام مسؤولين في اإلدارة األمريكية بممارسة التضليل والتشويه والتزوير  - 14

ـ           ات اإلسـرائيلية   لتاريخ وثقافة مدينة القدس، من خالل مشاركتهم الفعلية في الممارس
لتهويد مدينة القدس، بما في ذلك مساهمتهم في حفر نفق أسفل وادي الحلوة فـي بلـدة                 

 .سلون في مدينة القدس المحتلة، الهدف منه التأسيس ألضاليل وأكاذيب لتشويه هوية المدينة
دانة ورفض قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بالقدس عاصـمة إلسـرائيل            إ - 15

، ونقل سفارتها إليها، بما في ذلك دمج القنـصلية األمريكيـة            )القائمة باالحتالل القوة  (
المعنية بالشأن الفلسطيني في القدس بالسفارة األمريكية، ومطالبتها بإلغاء هذه القرارات           
المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي تشكل عدواناً علـى حقـوق             

فزازاً لمشاعر األمة العربية اإلسالمية والمسيحية، وزيادة فـي         الشعب الفلسطيني، واست  
توتير وتأجيج الصراع وعـدم االسـتقرار فـي المنطقة والعالم، فضالً عما يمثــله            

والتحـذير مـن العبـث بالقـدس        . ذلك من تقويض للشرعيـة القانونية للنظام الدولي      
ا، والتأكيد علـى متابعـة تنفيـذ    ومحاوالت تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيه      

 وخطـة العمـل     ،ةقرارات مجلس الجامعة الخاصة بمواجهة القرار األمريكي المذكور       
  .المتكاملة التي أعدتها األمانة العامة، بتكليف من مجلس الجامعة، في هذا الشأن

د على التأكيد على إدانة إقدام جواتيماال على نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وكذلك التأكي           - 16
إدانة ورفض فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية مهما كانت مسمياتها ألي دولة في مدينة               
القدس إدانة مما يعتبر انتهاكاً للوضع القانوني للمدينة، وانحيازاً لالحتالل اإلسـرائيلي            
دعماً للسياسات اإلسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى السيطرة علـى القـدس الـشرقية              

والتأكيد على اعتـزام الـدول األعـضاء اتخـاذ          . عد خطوة ضارة بالسالم   المحتلة وي 
 .اإلجراءات المناسبة السياسية واالقتصادية إزاء هذه الخطوات غير القانونية ومثيالتها

 8338 قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين رقم          التأكيد على متابعة تنفيذ    - 17
 انتهاك بعض الدول للمكانة القانونيـة لمدينـة         ، بشأن )18/12/2018(ع بتاريخ   .غ.د

 .القدس الشريف
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تأييد ودعم قرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة اعتراف الواليـات المتحـدة              - 18
األمريكية، أو أي دولة أخرى، بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، بما فيها رفع دعوة أمام              

ت الدولية بما يمس المكانة القانونيـة       محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك االتفاقيا       
لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة              

  .الصعد
إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين            - 19

ة من آالف الفلسطينيين    الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوي        
المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجهـا، وإدانـة اسـتئناف              

ـ   ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل   والـذي  " قانون أمالك الغـائبين   "تطبيق ما يسمى ب
يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط 

لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل      ) القوة القائمة باالحتالل  (ائيل  على إسر 
على تفريغ المدينة من سكانها األصليين، عبر إبعادهم عن مـدينتهم قـسراً، وفـرض               

  .الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء
لجبرية على شخـصيات    باعتقال وفرض اإلقامة ا   إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية      - 20

استمرار إغالق المؤسسات الوطنية العاملة فـي       اعتبارية فلسطينية في مدينة القدس، و     
القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينهـا            

  .من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة
طالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن األمم المتحـدة والمجلـس التنفيـذي              م - 21

لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنـة التـراث العـالمي التابعـة        
الحرم القدسي الشريف هـو     / لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد األقصى المبارك       

تجزأ من مواقع التـراث العـالمي الثقـافي،         موقع إسالمي مخصص للعبادة وجزء ال ي      
وأدانت االعتداءات والتدابير اإلسرائيلية غير القانونية فـي مدينـة القـدس والمـسجد              

  .الحرم القدسي الشريف/ األقصى المبارك
الدعوة إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية اإلسالمية والمسيحية، والتشديد علـى             - 22

رم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشـد         الح/ زيارة المسجد األقصى  
وفي هـذا الـسياق،     . ططات الجماعات اليهودية المتطرفة   الرحال إليه لحمايته من مخ    

 بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القـدس         عربية استنكار ورفض قيام وفود إعالمية    
  .المحتلة

 تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول       التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية      - 23
والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير 



 -32-

التمويل الالزم لتنفـيذ المشـروعات الواردة في الخطـة اإلستراتيجيــة للتنميــة           
، التي قدمـتها دولــة فلـسطين،       )2022-2018(القطاعيـة في القـدس الشرقيـة     

بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط            
والعمل على متابعـة تنفيـذ   . والممارسات اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها      

 الفلسطيني، الذي اتخذته الدورة الرابعة للقمة العربية التنمويـة فـي            قرار دعم االقتصاد  
، والذي تبنى آلية تدخل عربي إسالمي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع           20/1/2019بيروت  

  .دولة فلسطين
، )149(ع  . د 8228التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري رقـم             - 24

حول الموافقة على الخطة اإلعالمية الدولية للتـصدي للقـرار األمريكـي األحـادي              
حتــالل اإلســرائيلي، ودعـوة وزارات       باالعتراف بالقدس عاصـمة لدولــة اال      

ومؤسسات اإلعالم العربية إلى التعاون والمساهمة مع األمانة العامة فـي تنفيـذ هـذه               
  .الخطة

دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسـسات الحكوميـة              - 25
ة، للتوأمـة مـع     وغير الحكومية التعليمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والـصحي       

المؤسسات المقدسية المماثلة دعماً لمدينة القـدس المحتلـة وتعزيـزاً لـصمود أهلهـا        
  .ومؤسساتها

اإلشادة بجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، ملك المملكة األردنية الهاشـمية،              - 26
صاحب الوصاية على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الـشريف فـي             

القـوة القائمـة    (الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاوالت إسـرائيل           
المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور األردني في رعاية          ) باالحتالل

وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية           
عاد التأكيد عليها االتفاق الموقع بين جاللة الملك عبداهللا الثاني   الهاشمية التاريخية، التي أ   

ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة            
، والتعبير عن الدعم والمؤازرة إلدارة أوقـاف القـدس          31/3/2013فلسطين، بتاريخ   

م به في الحفاظ على الحرم والذود عنـه         والمسجد األقصى األردنية في الدور الذي تقو      
القـوة  (في ظل الخروقات اإلسرائيلية واالعتداءات على موظفيها، ومطالبة إسـرائيل           

  .بالتوقف عن اعتداءاتها على اإلدارة وموظفيها) القائمة باالحتالل
اإلشادة بالجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربيـة، رئـيس             - 27

واإلشـادة  . ة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني          لجن
 .بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس
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توجيه التقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سـعود،               - 28
س الشريف، عاصـمة دولـة فلـسطين،        والمملكة العربية السعودية في دعم مدينة القد      

  .وتعزيز صمود أهلها
توجيه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الـشعبية، دعمـاً              - 29

للقضية الفلسطينية، سواء من خالل المواقف السياسية التاريخية، أو من خالل التزامها            
 .بتقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين

لتقدير لكل الجهود العربية الهادفة إلى الحفاظ على مدينـة القـدس الـشرقية،              توجيه ا  - 30
عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية، اإلسالمية والمـسيحية، ومقدسـاتها وتراثهـا            
الثقافي واإلنساني، في مواجهة سياسات االستيطان والتهويـد والتزويـر اإلسـرائيلية            

 .الممنهجة
ي وتحركاته الفاعلة لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة        تثمين جهود البرلمان العرب    - 31

القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولـة فلـسطين،      
 . ودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع المؤسسات البرلمانية حول العالم

 بمواصلة تحركاتها لدى المجموعـات      استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك      - 32
اإلقليمية والسياسية في األمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد األقـصى             
المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمـة           

  .على األمن والسلم الدوليين
قديم تقرير حول اإلجراءات التي تـم       الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وت         - 33

  .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8400رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي– والصراع العربي يةفلسطينالقضية ال
  

  متابعة تطورات 
  )دار، االنتفاضة، األسرى، الالجئون، األونروا، التنميةاالستيطان، الج(

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات     ل االجتماع األول وعلى التوصية الصادرة عن      �
 ،10/9/2019يخ على المستوى الوزاري الذي عقد بتار

وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات؛ القمة والوزاري والمندوبون             - 
  الدائمون، بخصوص تطورات مختلف مكونات القضية الفلسطينية،

…<†{{{{ÏŁèV< <

  :االستيطـان  :أوالً
قانونيـة  اإلدانة الشديدة للسياسة االستيطانية االستعمارية اإلسرائيلية التوسعية غيـر ال          -1

، بما فيها القدس    1967بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام          
الشرقية، والتأكيد على أن المستوطنات اإلسرائيلية باطلة والغيه ولن تشكل أمراً واقعاً            
مقبوالً، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة واتفاقية جنيـف الرابعـة،         

رب وفق نظام روما األساسي، وتحدياً للرأي االستـشاري لمحكمـة العـدل      وجريمة ح 
، وتهدف إلى تقسيم األرض الفلسطينية وتقـويض        9/7/2004الدولية الصادر بتاريخ    

تواصلها الجغرافي، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهـذه الـسياسة      
  .اإلسرائيلية

، الذي أكـد    )2016( لعام   2334س األمن رقم    مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجل      -2
على أن االستيطان اإلسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريـق             

بالوقف الفـوري والكامـل لجميـع       ) القوة القائمة باالحتالل  (السالم، وطالب إسرائيل    
وكذلك . دس الشرقيةاألنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الق       

التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية األخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية وقانونية             
 497 ورقم   1980 لعام   465االستيطان اإلسرائيلي، بما فيها قراري مجلس األمن رقم         

  .1981لعام 
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ن اإلشادة بقرارات ومواقف االتحاد األوروبـي والبرلمانـات األوروبيـة التـي تُـدي              -3
االستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظـر تمويـل كافـة أنـواع              
المشاريع في المستوطنات اإلسرائيلية داخل األرض الفلسطينية المحتلة، وتحظر بضائع          
المستوطنات أو تضع عالمات مميزة عليها، وتؤكد على التمييز بين أراضي إسـرائيل             

، وعـدم سـريان أي      1967رض الفلسطينية المحتلة عام     واأل) القوة القائمة باالحتالل  (
على المناطق التـي جـرى      ) القوة القائمة باالحتالل  (اتفاقية بين دول االتحاد وإسرائيل      

كما تدعو االتحاد األوروبي إلى االستمرار في ربط التقـدم فـي            . 1967احتاللها عام   
بالعمليـة  ) لقوة القائمة باالحتالل  ا(العالقات األوروبية اإلسرائيلية بمدى التزام إسرائيل       

  .السياسية وتوقفها عن خرق القانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني
استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلى وقـف كافـة أشـكال             -4

ومقاطعتها،  التعامل مع المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على األرض الفلسطينية المحتلة        
في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو االستثمار فيها، بشكل مباشر أو غيـر مباشـر               بما  

. طنين اإلسرائيليين إلى الدول   ، وبما يشمل حظر دخول المستو     لمخالفتها للقانون الدولي  
وفي هذا الصدد يقدر المجلس جميع المواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات             

  .مرات اإلسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلةوالشركات التي تعمل في المستع
اإلدانة الشديدة لجرائم المستوطنين اإلرهابيـة المـستمرة ضـد الفلـسطينيين العـزل               -5

وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم والتي تتم بحماية من سلطات االحتالل، وتحميل إسـرائيل            
االعتـداءات، ومطالبـة    المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم و     ) القوة القائمة باالحتالل  (

المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكـا صـارخا للقـانون              
الدولي اإلنساني، واتفاقيات جنيف األربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي 
تكفل سالم وأمن الشعوب الواقعة تحت االحتالل، وتـدعوها إلـى إدراج مجموعـات              

 المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم اإلرهاب، وفرض عقوبات           وعصابات
  .مالية عليهم واتخاذ التدابير القانونية بحقهم

إدانة الممارسات اإلسرائيلية في استخدام األرض الفلسطينية المحتلة كمكـب ومـدافن             -6
 سـكان  للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عـن اسـتخدام       

المستوطنات اإلسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق فـي هـذه المخالفـات             
  .واتخاذ ما يلزم لتالفي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في األرض الفلسطينية المحتلة

إدانة كافة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة علـى أجـزاء             -7
ة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي         كبيرة من مدين  

لألمم المتحدة إلـى ايجـاد البـدائل        ودعوة األمين العام    ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم،    
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الفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل، خاصة بعد قرار حكومة االحتالل            
  .)TIPH(قت في الخليل بوقف بعثة التواجد الدولي المؤ

  :جدار الفصل العنصري  :ثانياً
لبنائها جدار الفصل والضم العنـصري داخـل        ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل    -8

، واعتبار هذا الجدار شكالً من أشكال الفـصل         1967أرض دولة فلسطين المحتلة عام      
، ومطالبة جميع الدول    العنصري وجزءاً من منظومة االحتالل االستعماري االستيطاني      

القـوة  (والمنظمات الدولية ومجلس األمن باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلرغام إسـرائيل           
على إزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، والتعويض عـن األضـرار             ) القائمة باالحتالل 

الناتجة عنه، التزاماً بالرأي االستشاري الصادر عن محكمة العـدل الدوليـة بتـاريخ              
) A/RES/ES-10/15(، وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم         9/7/2004

، والذي اعتبر إقامة الجدار انتهاكاً للقواعد اآلمرة فـي القـانون            20/7/2004بتاريخ  
  .الدولي بما فيها حق تقرير المصير

مطالبة الدول األعضاء االستمرار في دعم عمل لجنة األمم المتحدة المعنيـة بتـسجيل               -9
األضرار الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في األرض الفلـسطينية المحتلـة،             
والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه اللجنة، وذلك ألهمية استمرار عملها             

  .في توثيق األضرار الناجمة عن بناء الجدار
ألبناء الـشعب   دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي ألي عملية تهجير            - 10

الفلسطيني نتيجة الممارسات اإلسرائيلية وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتـوى            
محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملـف الجـدار إلـى               

  .المحكمة الجنائية الدوليـة تمهـيدا إلدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي

  :النتفاضـةا  :ثالثاً
تقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضد          - 11

 .االحتالل اإلسرائيلي الغاشم، دفاعاً عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف
التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد االحتالل وفقـاً         - 12

ون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية           ألحكام القان 
  .الممكنة لدعمها

إدانة قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باإلعدامات الميدانية واالعتقاالت لألطفال والفتيات           - 13
والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالـة الدوليـة            



 -37-

وإدانـة سياسـة سـلطات      . التحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمـة        ب
  .االحتالل بهدم بيوت الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم

مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة            - 14
ة، وفتح المعابر التي تسيطر عليها      باالحتالل، لرفع حصارها المفروض على قطاع غز      

بشكل فوري، من أجل إنهاء المأساة اإلنسانية واالقتـصادية التـي يعيـشها الـشعب               
الفلسطيني في القطاع، وتقديم الشكر إلى المملكة المغربية التي بادرت إلنشاء مستشفى            
 ميداني متعدد االختصاصات في قطاع غزة لتقديم الخدمات الطبية لجرحـى العـدوان            

  .اإلسرائيلي خاصة وألبناء قطاع غزة بشكل عام
تكليف األمانة العامة باستمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية وغير            - 15

الحكومية، لتركيز الجهود على معالجة األوضاع المعيـشية المتـدهورة فـي األرض             
ا إقامة الحواجز وإغالق    الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات القمعية اإلسرائيلية بما فيه       

الطرق وفرض الحصار على المدن والقرى الفلسطينية، والتأثيرات السلبية لكل ذلك في            
  .كافة المجاالت

وتُعـرض حيـاة    ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة كافة الممارسات التي تقوم بها إسرائيل         - 16
دعوة المجتمع الـدولي  وحقوق اإلنسان الفلسطيني بما فيهم األطفال للخطر أو للتهديد، و    

التخاذ التدابير الالزمة لتوفـير الحمايـة الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزل، بما فيهم           
  .األطفال وفقاً التفاقية حقوق الطفل التي تُعد إسرائيل طرفاً فيها

دعوة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العـرب إلـى مواصـلة متابعـة توصـيات                - 17
لي حول معاناة الطفـل الفلـسـطيني فـي ظــل انتهــاك       ومخرجات المؤتمر الدو  

التفاقيـة حقوق الطفل، والذي عقد باستـضافة       ) القوة القائمـة باالحـتالل  (إسـرائيل  
  .13/11/2017 و12كريمة من دولـة الكويـت يومي 

  :األســـرى  :رابعاً
مين رقـم   التأكيد على متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى المنـدوبين الـدائ             - 18

، بشأن دعم نضال األسرى الفلسطينيين والعرب في        4/5/2017ع بتاريخ   .غ. د 8158
  .سجون االحتالل اإلسرائيلي

إدانة مواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال واحتجاز آالف الفلسطينيين تعـسفياً            - 19
شهداء في وجثامين الوالقادة السياسيين والنواب، والمرضى بما في ذلك األطفال والنساء  

ولحملة االعتقاالت التعسفية المستمرة، بحق المـواطنين الفلـسطينيين،         ،  األرقاممقابر  
 سياسـة سـلطات االحـتالل    باعتبار ذلك مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانـة        
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الممنهجة لالستهتار بحياة األسرى الفلسطينيين، واإلهمال الطبي المتعمد لصحتهم، مما          
 إقرار الكنيست اإلسرائيلي لقـانون      وإدانة. فاع عدد الشهداء من األسرى    يؤدي إلى ارت  

اإلطعام القسري لألسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبـة الـدول         
والهيئات الدولية ذات االختصاص بالعمل الفوري من أجـل إدانـة هـذه الممارسـات        

سطينيين، وضمان إطالق سراح كافـة      التعسفية واالنتهاكات الجسيمة بحق األسرى الفل     
  .األسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي

مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق اإلنسان المعنيـة بتحمـل             - 20
 كافة القـوانين    مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل إللزام الحكومة اإلسرائيلية، بتطبيق       

 معاملة األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية، بما فيها       والقرارات الدولية المتعلقة ب   
، واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب،       1949القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف لعام       

وإدانة سياسة  . واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية        
سطينيين، وتحميـل سـلطات االحـتالل       االعتقال اإلداري التعسفي لمئات األسرى الفل     

المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى الذين يخوضون إضراباً عن الطعام وعن حياة كافة             
األسـرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطـورة الوضـع            

  .داخل معتقالت االحتالل
لى سلطة االحتالل اإلسرائيلي دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط ع       - 21

لإلفراج الفوري عن كافة األسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة من قُدامى األسرى،            
والمرضى واألطفال والنواب والمعتقلين اإلداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسـة           

  .1949العقاب الجماعي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
ع الدولي إلرسال لجنة تحقيق إلى السجون اإلسـرائيلية لالطـالع علـى             دعوة المجتم  - 22

االنتهاكات التي ترتكب بحق األسرى، والتأكيد على ضرورة قيام األطـراف الـسامية             
بتطبيـق  ) القوة القائمة بـاالحتالل   (المتعاقدة في اتفاقيات جنيف األربع بإلزام إسرائيل        

ة، بما في ذلك األسرى والمعتقلين في السجون        االتفاقيات على األرض الفلسطينية المحتل    
  .اإلسرائيلية

 على قانون عنـصري باطـل       2/7/2018اإلسرائيلي بتاريخ   " الكنيست"إدانة مصادقة    - 23
آخر، يسمح لحكومة االحتالل اإلسرائيلي اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء واألسـرى           

حكومـة االحـتالل،    الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها         
واعتبار ذلك ابتزازاً غير شرعي وتشريعاً صريحاً لسرقة أمـوال ومقـدرات الـشعب              
الفلسطيني، ومخالفة لالتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكاً للقانون الدولي، بما فيهـا           

على الدولة الحـاجزة أن تعـول       " من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بأنه         81المادة  
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ويؤيد المجلس اإلجراءات التي تقـوم بهـا دولـة          ". خاص الذين يعولهم المعتقلون   األش
وفي هذا السياق يحيي المجلس نضال األسـرى        . فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية    

الفلسطينيين والعرب األبطال في سجون االحتالل، ويترحم على أرواح شهداء الـشعب            
ب الحرية، وقُتلوا على يد قوات ومـستوطني        الفلسطيني الذين دفعوا أرواحهم على در     

  .االحتالل اإلسرائيلي
دعم التوجه الفلسطيني لمالحقة ومساءلة المسؤولين اإلسرائيليين على جرائم الحـرب،            - 24

والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبت بحق األسرى وتخالف القانون الـدولي اإلنـساني             
  .لجنائية الدولية واتفاقيات جنيف األربعوقرارات األمم المتحدة وميثاق روما للمحكمة ا

دعوة الدول العربية واإلسالمية والمؤسسات واألفراد إلى دعم الصندوق العربي لـدعم             - 25
) 24(األسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة             

  .26/3/2013بتاريخ ) 19( فقرة 574بالقرار رقم 

  :الالجئـون  :خامساً
التأكيد على أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي جوهر القـضية الفلـسطينية، وعلـى               - 26

التمسك بالحق األصيل وغير القابل للتصرف ألجيال الالجئين الفلسطينيين وذريتهم، في           
العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدوليـة وخاصـة قـرار               

، ومبادرة السالم العربية، وتأكيد مسؤولية إسـرائيل        )1948 (194الجمعية العامة رقم    
القانونية والسياسية واألخالقية عن نشوء واسـتمرار مـشكلة         ) القوة القائمة باالحتالل  (

 .الالجئين الفلسطينيين
إدانة ورفض أي تحرك من أي طرف، بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية وحكومة        - 27

 حق العودة أو تشويه قضية الالجئين الفلـسطينيين، مـن           االحتالل اإلسرائيلي، إلسقاط  
خالل محاوالت التوطين، أو تصفية وكالة األونروا ووقف تمويلها، أو ما يسمى بإعادة             
تعريف الوضع القانوني لالجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال الالجئين الفلـسطينيين           

لعامة إلى مواصلة وتكثيـف     ودعوة الدول األعضاء واألمانة ا    . وذريتهم من حق العودة   
جهودهم على الساحة الدولية، وفي األمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاوالت غيـر             

  . القانونية
التعبير عن بالغ القلق إزاء أوضاع مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سورية، واستمرار  - 28

إعادة إعمارها  المطالبـة بإبقائها خالية من السـالح والمسلحين، وفك الحصار عنها و         
، وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم الالجئين الفلسطينيين فيهـا           

  .ودعوة األونروا إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن
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، مع الحفاظ لالجئين الفلسطينيينوالتنقل  الدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة        - 29
  . حين ممارستهم لحقهم في العودة والتعويضعلى وضعهم كالجئين فلسطينيين إلى

  :األونــروا :سادساً
 )األونـروا (التأكيد على التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين           - 30

، ودعوة جميع الـدول     )1949 عام   302قرار الجمعية العامة رقم     (وفق قرار إنشائها    
 للجمعيـة العامـة     74ويض في الدورة    األعضاء في األمم المتحدة لدعم تجديد هذا التف       

أو مسؤوليتها وعـدم تغييـر أو نقـل         ة األونروا   المساس بوالي لألمم المتحدة، ورفض    
مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى األونروا ومرجعيتها القانونية األمـم             

يم المتحدة، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار األونروا بتحمل مـسؤولياتها فـي تقـد             
الخدمات لالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بمـا            
فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية الالجئين الفلسطينيين حالً عادالً وشامال وفق              

، ومبادرة الـسالم العربيـة      1948لعام  ) 194(قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم       
  .2002لعام 

 وإدانة محاوالت إنهاء أو تقليص دور ووالية وكالة غوث وتـشغيل الالجئـين              رفض - 31
، بما فـي ذلـك      ، من خالل الحمالت اإلسرائيلية الممنهجة ضدها      )أونروا(الفلسطينيين  

السعي إلغالق كافة مراكز ومدارس الوكالة في مدينة القدس المحتلة وإحالل مؤسسات            
قرار الواليات المتحدة أو أي قرار مماثل بوقـف         ورفض  . احتاللية إسرائيلية بدالً منها   

تمويل األونروا أو تخفيضه والتحذير من خطورة ذلك بما يحرمها من ثلث ميزانيتهـا              
التشغيلية، ويعرض أجياالً كاملة من الالجئين الفلسطينيين المحمية حقـوقهم بموجـب            

ماتية وبمـا يـشكل    قرارات الشرعية الدولية لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخد       
الحـل  "محاولة مرفوضة لطمس قضية الالجئين والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من قضايا             

ودعوة الواليات المتحدة األمريكية إلى إعادة النظر في موقفها لما سيخلفه مـن       " النهائي
ودعوة المجتمع الدولي إلى    . تداعيات خطيرة على االستقرار في منطقة الشرق األوسط       

 بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمـساهمات الماليـة الالزمـة لموازنتهـا             االلتزام
وأنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخـدمات              
األساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفـاء بـه           

، بمـا يعـزز األمـن    1948 لعـام    194المتحدة رقم   وفقاً لقرار الجمعية العامة لألمم      
  .واالستقرار في المنطقة
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اإلعراب عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة األونروا والتأكيد علـى ضـرورة               - 32
دعوة الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة إلطالق نداء عـالمي لتوسـيع              

ول األعضاء ويدعو إلى مزيد من الجهـد        قاعدة الدول المانحة لألونروا يشمل كافة الد      
على مستوى المنظمات اإلقليمية والمجموعات السياسية ومصارف التنمية وغيرها مـن   
المؤسسات الماليــة لزيادة المساهمات المالية للوكالة بما يـضمن تـأمين حــلول             

والمالي مستدامة لتمويلها، والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي           
الالزم لبرامـج ونشاطات وكالة الغوث الدولية االعتياديـة والطارئة، ودعـوة األمانة          
العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات االتصال            
المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها الماليـة تجـاه الوكالـة               

 من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع             وتمكينها
  .أساسا ضمن مسؤولية األونروا

حث الدول األعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة الـسنوية لألونـروا،              - 33
، 1987تفعيالً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منـذ عـام             

جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي لألونروا، إلى منح األولويـة لـسداد              وحث  
وتوجيه . أنصبة الدول في موازنة األونروا، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات          

التقدير لجهود الدول األعضاء المستضيفة لالجئين الفلسطينيين السيما لبنـان واألردن،           
في دعم وكالة األونـروا، وخاصـة المملكـة العربيـة           وللدول األعضاء التي تساهم     

 .السعودية، ودولة قطر، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت
دعوة األونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة األمـوال              - 34

لتي تقدمها الوكالة   الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات ا           
، واالستمرار في إعـداد موازنتهـا حـسب         1949 لعام   302وفقاً لقرار إنشائها رقم     

أولويات ومتطلبات الالجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعـداد وتنفيـذ             
برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخـاص فـي               

ي تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال الالجئين على أال يكون الدول المانحة ف
  .ذلك بديالً اللتزامات الدول المانحة تجاه األونروا، وبحث سبل سد العجز في موازنتها

تحميل سلطات االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية األعباء التي تتكبـدها األونـروا نتيجـة              - 35
ة إيصال المـساعدات لمـستحقيها ومطالبتهـا    إجراءات اإلغالق والحصار وتقييد حرك   

  .بالتعويض عن هذه الخسائر
دعوة األونروا لالستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في سـورية             - 36

وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم الالزم لهـم، وفـق القـوانين والمحـددات               
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يها، ومناشدة المجتمـع الـدولي مـساندة        والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إل      
  .األونروا من خالل تقديم التمويل الالزم

دعوة كافة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في المـؤتمرين              - 37
، لدعم  15/3/2018، وفي روما بتاريخ     27/9/2018الذين عقدا في نيويورك  بتاريخ       

، من أجل تمكينها من أداء مهامها اإلنـسانية         )األونروا (وكالة غوث وتشغيل الالجئين   
وتفويضها السياسي تجاه الالجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل قـضيتهم وفقـاً للقـرار               

 .وتقديم الشكر للدول الصديقة التي تقدم الدعم لألونروا. 1948 لعام 194األممي رقم 
 صندوق الوقف اإلنمائي لـدعم      الترحيب بمصادقة منظمة التعاون اإلسالمي على نظام       - 38

الذي سبق أن أقرته القمة اإلسالمية التي       ،  2019 آذار/ مارس فيالالجئين الفلسطينيين   
ـ ، ودعوة كافة الـدول األعـضاء        )2018أيار  /مايو(عقدت في إسطنبول     دعم هـذا   ل

  .الصندوق لكي يتمكن من القيام بمهامه
  :التنمـية  :سابعاً

الهادفـة إلـى    ) القوة القائمة بـاالحتالل   ( تفرضها إسرائيل    إدانة التدابير الممنهجة التي    - 39
استمرار تقويض االقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابـل            

ومطالبة . للتصرف في التنمية، وإضعاف حيوية وجدوى اقتصــاد دولـة فلسـطين        
 على كامل مـوارده     المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة        

  .وممارسة حقه في التنمية
إدانة كافة الممارسات واإلجراءات والقوانين اإلسرائيلية الهادفـة إلـى اسـتنزاف أو              - 40

تجريف أو إهدار أو تهديد الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية في األرض الفلسطينية            
  . بما فيها المتواجدة في البر والبحر1967المحتلة منذ عام 

، )A/RES/73/18) 2018لتأييد الكامل لقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة رقـم           ا - 41
خاصةً الفقرة التاسعة التي طلبت فيها الجمعية العامة من مؤتمر األمم المتحدة للتجـارة              

االستمرار بتقديم تقارير إليها عن التكاليف االقتـصادية لالحـتالل          ) األونكتاد(والتنمية  
التي قدمت تقارير للجمعية العامة لألمم      ) األونكتاد(يب بجهود أمانة    اإلسرائيلي، والترح 

المتحدة عن تلك التكاليف، لتأسيس وثائق ذات مرجعية دولية عن هذه التكاليف وعـن              
ودعوة الدول األعضاء للمساهمة في تمويل هذه       . الحقوق االقتصادية للشعب الفلسطيني   
  . مليون دوالر5األونكتاد بمبلغ العملية التوثيقية المهمة، والتي قدرتها 

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المـساعدات لتعزيـز             - 42
وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطـط والبـرامج             

  .التنموية التي أعدتها دولة فلسطين
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د الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة دعوة الدول العربية لالستمرار بدعم االقتصا - 43
فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات فلسطينية المنشأ، عبر إعفائهـا مـن             

  .الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذاً للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن
اإلسـرائيلي   بإنهاء الحـصـار     العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة        - 44

، والقمـة   )2009الكويت  (ادة إعمار قطـاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية         وإع
 ، ودعـوة الـدول العربيـة لاللتـزام        )2010سرت  (العربية العادية الثانية والعشرين     

اء ما دمره االحـتالل     بتحويـل األموال التي تعهدت بها في مؤتمر القـاهرة إلعادة بن         
ودعوتهـا مجـددا    . 2014لحرب التي شنها على قطاع غزة صيف        اإلسرائيلي خالل ا  

  .لإليفاء بااللتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خالل القمم العربية المتعاقبة
دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة فـي االسـتثمار فـي               - 45

 .فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني
بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلـس      ام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير        تكليف األمين الع   - 46

  .الجامعة على مستوى القمة
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8401رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي– والصراع العربي يةفلسطينالقضية ال
  

  دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني

  
   المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات     ل االجتماع األول وعلى التوصية الصادرة عن      �
 ،10/9/2019على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

د على أهمية االلتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول األعضاء فـي دعـم              وإذ يؤك  - 
إلـى  ) 2002(موازنة دولة فلسطين وفقاً لقرارات القمم العربية المتعاقبة من قمة بيروت            

، وإذ يؤكد على جميع قرارات المجلس       )2018(قمة القدس في المملكة العربية السعودية       
 والوزاري والمندوبون الدائمون، الخاصة بدعم موازنة دولة على مختلف المستويات؛ القمة

  فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني،
…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد على دعوة الدول العربية لاللتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شـبكة            -1
أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دوالر أمريكي شـهرياً دعمـاً لدولـة                

طين لمواجهة الضغوطات واألزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيهـا اسـتمرار             فلس
باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز       ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  

أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى مع القـوانين والمواثيـق الدوليـة               
  .واالتفاقيات بين الجانبين

توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلـسطين،               -2
وخاصةً المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اللتـان          
تلتزمان بتسديد التزاماتهما بانتظام، وتوجيه الشكر إلى دولة الكويت وجمهورية العراق           

العربية على تسديد أجزاء من مساهماتها في دعـم موازنـة دولـة             وجمهورية مصر   
فلسطين، ودعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها في هـذا الـشأن وبالمتـأخرات              
المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية فـي دعـم              

  .موازنة دولة فلسطين
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بتـاريخ  ) 28(ع  . د 677ر قمـة عمـان رقـم        دعوة الدول األعـضاء لتنفيـذ قـرا        -3
 مليـون   500، بشأن زيادة رأس مال صندوقي األقصى والقدس بمبلـغ           29/3/2017

 للمملكة العربيـة الـسعودية ودولـة الكويـت           لكل من  دوالر أمريكي، وتوجيه الشكر   
 بدفع أجزاء من مساهماتهم في هـذه         قيامهم علىوجمهورية العراق   والمملكة المغربية   

ة، وكذلك الشكر للدول األعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد الصندوقين            الزياد
، وتفعيـل  2002، وقمة بيروت لعام 2000وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام        

 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها          2010قرار قمة سرت عام     
 .لسرعة الوفاء بها

، إلـى بـذل     لمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية       دعوة البر  -4
  .الجهود لتعزيز موارد صندوقي األقصى والقدس، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني

 749رقم )  30(ع . الطلب من الدول األعضاء االلتزام بتنفيذ قرار قمة تونس األخيرة د -5
 وفقـاً   1/4/2019ولة فلسطين لمدة عام يبدأ من       ، لدعم موازنة د   31/3/2019بتاريخ  

  .2002لآلليات التي أقرتها قمة بيروت 
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8402رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي– والصراع العربي يةفلسطينالقضية ال
  

تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين 
  )102الدورة (في الدول العربية المضيفة 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �

الدول العربيـة   وعلى تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في           �
 ،)102الدورة (المضيفة 

صيات االجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلـسطينيين      وعلى تقرير وتو   �
  في الدول العربية المضيفة،

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

…<†{{{{ÏŁèV< <

دول العربية  ـي ال ـطينيين ف ـؤون الفلس ـ العلم بتوصيات مؤتمر المشرفين على ش      أخذ -1
خالل الفتـرة   اهرة  ـامة بالق  في مقر األمانة الع    عقدوالذي  ) 102(المضيفة في دورته    

14-18/7/2019. 

أخذ العلم بتوصيات االجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلـسطينيين فـي            -2
  .3/9/2019الدول العربية المضيفة والذي عقد بمقر األمانة العامة بالقاهرة بتاريخ 

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8403رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي– والصراع العربي يةفلسطينالقضية ال
  

تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب اإلقليمية لمقاطعة 
  )152 -151(إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 عامة،على مذكرة األمانة ال �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

وعلى تقرير نشاط المكتب الرئيسي للمقاطعة والمكاتب اإلقليمية لمقاطعة إسرائيل بين            �
 ،)152-151(دورتي المجلس 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

…<†{{{{ÏŁèV< <

 لمقاطعة اإلقليمية والمكاتب للمقاطعة الرئيسي تبالمك نشاط تقرير في ورد بما العلم أخذ -1
 ومعاونيه العام للمفوض الشكر وتقديم ،)152- 151 (المجلس دورتي بين إسرائيل
 المقدم التقرير على العربية الدول في إسرائيل لمقاطعة اإلقليمية المكاتب ومديري
 .للمجلس

 المقاطعة حركة لمتابعة يةدور تقارير إعداد في االستمرار العامة األمانة من الطلب -2
 االحتالل على الضغط إلى تهدف سلمية مقاومة أداة تعد والتي (BDS) إلسرائيل الدولية

 معها والتواصل إنجازاتها وتثمين الدولية، الشرعية لمقررات لالستجابة اإلسرائيلي
 .ودعمها

 كل تضم التي" السوداء القائمة "البيانات قاعدة نشر على اإلنسان حقوق مجلس حث -3
 طريق عن أو مباشر بشكل خدمات تقدم أو تعمل التي واألجنبية اإلسرائيلية الشركات

 المحتلتين والقدس الغربية الضفة في اإلسرائيلية للمستوطنات التفافية بطرق أو وكالء
 على القائمة هذه تعميم ضرورة على والتأكيد المحتل، السوري العربي والجوالن
 تلك ضد القانونية اإلجراءات كافة التخاذ اإلنسان حقوق مجلس ودعوة الدولي، المستوى
 المحكمة أمام القانونية غير بالمستوطنات العاملة واألجنبية اإلسرائيلية الشركات
 . اإلنسان لحقوق األوروبية
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 إسرائيل مقاطعة حركة يعتبر قانون على باألغلبية األلماني البرلمان بتصويت التنديد -4
)BDS(، إلى األلماني البرلمان ودعوة وفعالياتها، نشاطها وحظر للسامية يةمعاد حركة 

 حق مع واأللماني الدولي التضامن يدعم وأن الصائبة، غير الخطوة هذه عن التراجع
  .ويحظرها يجرمها أن ال كالمقاطعة السلمية الوسائل عبر الفلسطيني الشعب

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8404رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي– والصراع العربي يةفلسطينالضية قال
  

األمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه 
  في األراضي العربية المحتلة

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  العامة، األمانة مذكرة على �
  الدورتين، بين فيما العامة األمانة نشاط عن العام األمين تقرير وعلى �
) 151 (ع.د 8350 رقـم  القـرار  وآخرها الشأن بهذا الجامعة مجلس قرارات وعلى �

  ،6/3/2019 بتاريخ
 العربية الحقوق على بالمحافظة العربي المائي األمن تحقيق أهمية على مجدداً يؤكد وإذ - 

  العربي، الوطن في المائية التحديات ومواجهة

…<†{{{{ÏŁèV< <

 األراضي في المائية الموارد مصادرة لمواصلتها) اللباالحت القائمة القوة (إسرائيل إدانة -1
 واستمرار ،)لبنان وجنوب المحتل السوري العربي والجوالن فلسطين (المحتلة العربية

 تهديداً يشكِّل مما لنهبها، المشاريع وبناء بالقوة مسارها وتحويل واستنزافها استغاللها
 غير اإلجراءات بهذه والتنديد ،أيضاً العربي القومي ولألمن العربي المائي لألمن

 وقرارات الدولي القانون لقواعد خطيراً انتهاكاً تمثل والتي الشرعية وغير القانونية
 األجنبي االحتالل تحت الواقعة للشعوب الدائمة السيادة مبدأ تكفل التي الدولية الشرعية

 تحركها لتكثيف بيةالعر الدول ودعوة والمياه، األراضي فيها بما الطبيعية مواردها على
 ما تجاه الدولية الشرعية قرارات لتنفيذ مسؤولياته لتحمل ودعوته الدولي المجتمع لدى

  .المجال هذا في وتعديات انتهاكات من) باالحتالل القائمة القوة (إسرائيل ترتكبه
 مجلس العامة، الجمعية: (المتحدة األمم اتمنظوم وخاصة الدولي المجتمع مطالبة -2

 إسرائيل  والكفيلة بإلزامالالزمة اإلجراءات باتخاذ) العالقة ذات منظماتها افةوك األمن،
لصالح المستوطنات المقامة  العربية المياه وسرقة نهب وقف) باالحتالل القائمة القوة(

على األراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف ممارساتها وانتهاكاتها اليومية والمتمثلة 
يالئها على العديد من واست. اإلسرائيليةلسامة من المستوطنات بتصريف المياه العادمة وا
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الينابيع واألودية في هذه األراضي، وإرغام إسرائيل على االلتزام بتطبيق كافة القوانين 
 .والقرارات الدولية ذات العالقة

 المائية الحقوق بإنكار) باالحتالل القائمة القوة (إسرائيل الستمرار الشديدة اإلدانة -3
 الميت والبحر األردن نهر وفى الجوفية المائية األحواض في العادلة لسطينيةالف

 من والسامة العادمة المياه تصريف وكذلك المائية المصادر هذه نهب في واستمرارها
 الغربية الضفة وأودية ينابيع في المحتلة الفلسطينية األراضي على المقامة المستوطنات

 .أيضاً بالبيئة البالغ واإلضرار الفلسطينية اهالمي لتلويث يؤدي مما المحتلة

 القائمة القوة (إسرائيل عدوان على الضوء تسليط لمواصلة العربي اإلعالم دعوة -4
 نهبها واستمرار المحتلة العربية األراضي في الطبيعية الموارد على) باالحتالل

 .المحتلة العربية األراضي في العربية للمياه ومصادرتها

 لتحسين) وفنياً مادياً (العاجل الدعم تقديم المتخصصة ومنظماته الدولي عالمجتم دعوة -5
 اإلسرائيلية السيطرة بسبب اآلدمي لالستعمال قابلة غير أصبحت التي المياه ومعالجة

 أن إذ غزة، قطاع في وخاصة المحتلة الفلسطينية األراضي في المائية الموارد لهذه
 تداخل بسبب اآلدمي لالستخدام صالحة غير الساحلي الجوفي الخزان مياه من% 97
 .الصحي الصرف مياه وتسرب البحر مياه

 المجالس من الطلب ومواصلة الموضوع، هذا ورصد متابعة في العامة األمانة استمرار -6
 الموضوع هذا طرح الموضوع بهذا المعنية المتخصصة العربية والمنظمات الوزارية

 والمياه، البيئة بشؤون المعنية واإلقليمية دوليةال والندوات والمؤتمرات المحافل في
 الشرعية وقرارات الدولي للقانون) باالحتالل القائمة القوة (إسرائيل انتهاكات لكشف
 حشد ولتحقق المحتلة، العربية األراضي في المائية الموارد بنهب العالقة ذات الدولية
 القائمة القوة (إسرائيل وقفل والمشروعة المحققة العربية للمطالب والتأييد الدعم

 قرارات عليه نصت ما وفق ومحاسبتها العربية الطبيعية الموارد نهب) باالحتالل
 على يستجد ما وعرض الطبيعية، للموارد سلبها مواصلة على الدولية الشرعية وقوانين
 .المقبلة المجلس دورات

 اتفاقية من) 40 (المادة يف الواردة بالبنود النظر إعادة بضرورة الفلسطيني التوجه دعم -7
 التخصيص إعادة بضرورة والقاضية الصحي والصرف المياه بقطاع والخاصة أوسلو
 بحق الخاصة الدولي القانون لمبادئ وفقاً المشتركة المائية المصادر كافة في المائي
 العادل التوزيع مبدأ وخاصةً المشتركة األحواض مياه من باالستفادة شاطئةتالم الدول

 .المشاطئة الدول بين المائية للثروات منصفوال
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التأكيد على ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري العربي للمياه في  -8
، 27/6/2019دورته الحادية عشرة والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بتاريخ 

لما لها " حتاللتحت االشبكة خبراء المياه العربية "وخاصة القرار الذي يقضي باعتماد 
 .بعد سياسي متمثل في استخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي اإلسرائيلي

 في غزة كمشروع عربي بامتياز، ةدعوة الدول العتماد برنامج محطة التحلية المركزي -9
خالل مؤتمر التي تم اإلعالن عنها والدعوة لضرورة اإلسراع في تحويل االلتزامات 

 لمحطة مائياإلن إلى الصندوق 2018آذار /مارسقد في بروكسل المانحين الذي ع
  .التحلية

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8405رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي– والصراع العربي يةفلسطينالقضية ال
  

  الجوالن العربي السوري المحتل

  ،المستوى الوزاريإن مجلس الجامعة على 
  :بعد اطالعه -

  العامة،على مذكرة األمانة �

 الدورتين، بين فيما العامة األمانة نشاط عن العام األمين تقرير وعلى �

 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      األولوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �
 ،10/9/2019 على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ

بتاريخ ) 133(ع .د 7161وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم          �
ع . د7306، ورقــم 16/9/2010بتــاريخ ) 134(ع . د7230، ورقــم 3/3/2010
، ورقـم   13/9/2011بتاريخ  ) 136(ع  . د 7381، ورقم   2/3/2011بتاريخ  ) 135(

ــاريخ ) 137(ع . د7457 ــم 10/3/2012بت ــاريخ ) 138(ع . د7521، ورق بت
) 140(ع  . د 7665 ، ورقم 6/3/2013بتاريخ  ) 139(ع  . د 7593، ورقم   5/9/2012

ع . د 7802، ورقم   9/3/2014بتاريخ  ) 141(ع  . د 7735، ورقم   1/9/2013بتاريخ  
، ورقـم   9/3/2015بتـاريخ   ) 143(ع  . د 7862، ورقم   7/9/2014بتاريخ  ) 142(

ــاريخ ) 144(ع . د7928 ــم 13/9/2015بت ــاريخ ) 145(ع . د7999، ورق بت
) 146(ع  . د 8057قـم   ، ور 21/4/2016ع بتاريخ   .غ. د 8041، ورقم   11/3/2016

ع . د 8170، ورقـم    7/3/2017بتاريخ  ) 147(ع  . د 8116، رقم   8/9/2016بتاريخ  
، ورقـم   7/3/2018بتاريخ  ) 149(ع  . د 8236 ورقم   ،12/9/2017بتاريخ  ) 148(

ــاريخ ) 150(ع . د8289 ــم 11/9/2018بت ــاريخ ) 151(ع . د8351، ورق بت
6/3/2019  ،  

ع . د 750قمة تـونس رقـم      لعربية، وآخرها قرار    وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمم ا      - 
 ،2019 والبيان الصادر عن قمة تونس ،31/3/2019بتاريخ ) 30(

…<†{{{{ÏŁèV< <

 باالعتراف بسيادة 2019 آذار/ مارس25رفض وإدانة القرار األمريكي الصادر بتاريخ  -1
 خطيراً لميثاق إسرائيل على الجوالن، واعتباره باطالً؛ شكالً ومضموناً، ويمثُّل انتهاكاً

األمم المتحدة الذي ال يقر االستيالء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس األمن 
، 1981لعام ) 497(، و 1967لعام ) 242(الصادرة باإلجماع وعلى رأسها القرارين 
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الذي أشار بصورة ال لبس فيها إلى عدم االعتراف بضم إسرائيل للجوالن العربي 
  . في استعادة الجوالن المحتلةيد على الدعم العربي الكامل لحق سوريوالتأك. السوري

التأكيد على أن القرار األمريكي ال يغير شيئاً من الوضعية القانونية للجوالن السوري  -2
، وليس له أي أثر قانوني، إذ ال ينشيء أي 1967بوصفه أرضاً احتلتها إسرائيل عام 
  .ياحقوق أو يرتب أية التزامات أو مزا

 مطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة ومساندة دعم اإلعراب عن -3
، 1967حزيران /كامل الجوالن العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو

استناداً إلى أسس عملية السالم، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في 
  .1991طلق في مدريد عام إطار مؤتمر السالم الذي ان

 بتاريخ 4126التأكيد مجدداً على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم  -4
بتاريخ ) 151(ع . د8351وآخرها القرار رقم ، وقراراته الالحقة 13/2/1982

بتاريخ ) 30(ع . د750، وقرارات القمم العربية وآخرها قرار تونس رقم 6/3/2019
 جميعها على رفض كل ما اتخذته سلطات االحتالل ، التي نصت31/3/2019

رافي وجاإلسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديم
للجوالن العربي السوري المحتل، واعتبار اإلجراءات اإلسرائيلية لتكريس سيطرتها 

 ولميثاق األمم المتحدة  وباطلة، وتشكل خرقاً لالتفاقيات الدوليةهعليه غير قانونية والغي
، وقرار الجمعية العامة في )1981 (497وقراراتها، والسيما قرار مجلس األمن رقم 

 الذي أكد على أن 5/12/2008 بتاريخ A/RES/63/99دورتها الثالثة والستين رقم 
 بضم الجوالن العربي 14/12/1981في ) القوة القائمة باالحتالل(قرار إسرائيل 
والغٍ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس السوري المحتل 

 بتاريخ 21/64رقم  وكذلك قرارات الجمعية العامة) 1981 (497األمن رقم 
 بتاريخ 106/65 ، ورقم30/11/2010  بتاريخ18/65، ورقم 2/12/2009

ها ، وقراراتها المتعاقبة وآخر30/11/2011 بتاريخ 19/66، ورقم 10/12/2010
، بشأن 7/12/2018 بتاريخ 100/73 ورقم 30/11/2018 بتاريخ 23/73القرار رقم 

 7/12/2018 بتاريخ 98/73وكذلك القرار رقم " الجوالن العربي السوري المحتل"
المستوطنات في اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس "بشأن 

  ".تلالشرقية، والجوالن العربي السوري المح
التأكيد من جديد على أن استمرار احتالل الجوالن العربي السوري المحتل منذ عام  -5

  . يشكل تهديداً مستمراً للسلم واألمن في المنطقة والعالم1967
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إدانة الممارسات اإلسرائيلية في الجوالن العربي السوري المحتل المتمثلة في االستيالء  -6
ب الموارد الطبيعية ومنها الثروات الباطنية على األراضي الزراعية ومصادرتها، ونه

كالتنقيب عن النفط واستخراجه وتسخيره لصالح اقتصادها، واستنزاف الموارد المائية 
بحفر آبار عميقة، وإقامة السدود، وسحب مياه البحيرات وتحويلها لصالح المستوطنين، 

 وسقاية مواشيهم، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم
واعتبار تلك الثروات ملكا خالصا ألبناء الجوالن العربي السوري المحتل وهو األمر 

 .الذي أقرته المواثيق واالتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية

إدانة االنتهاكات اإلسرائيلية في الجوالن العربي السوري المحتل بإقامتها توربينات  -7
درتها بالقوة لتعزيز وجودها على أرضه واستقدام هوائية على أراضي زراعية صا

المزيد من المستوطنين، ودعوة المجتمع الدولي لرفض تلك اإلجراءات العدوانية والعمل 
لوقف تلك ) القوة القائمة باالحتالل(بقوة على إدانتها وممارسة الضغط على إسرائيل 

 .الممارسات غير القانونية

الكامل مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية تأكيد الموقف العربي بالتضامن  -8
اللبنانية، والوقوف معهما في مواجهة االعتداءات والتهديدات اإلسرائيلية المستمرة 

  .ما اعتداء على األمة العربيةـتداء عليهـتبار أي اعـضدهما، واع
وف إلى ـدعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي السوري المحتل والوق -9

تالل اإلسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على ـم لالحـي تصديهـم فـجانبه
التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف 

 على مواطني الجوالن العربي السوري المحتل وإدانة سلطات 1949الرابعة لعام 
المواطنين السوريين كافة ارخة لجميع حقوق االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاتها الص

الواقعين تحت االحتالل في الجوالن كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي 
وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا االحتالل من نزوح آلالف السكان وتشريدهم 

تربيتهم وسلب أراضيهم وانفصال األسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة األطفال و
والتي تتعارض مع (إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل 

  ).االلتزامات الدولية الناشئة عن االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
إلى الكف عن ) القوة القائمة باالحتالل(إسرائيل مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على  - 10

إلسرائيلية على المواطنين السوريين في فرض المواطنة اإلسرائيلية وبطاقات الهوية ا
تل، والتوقف فورا عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن ـوري المحـالجوالن العربي الس

جميع الممارسات األخرى التي تعوق تمتعهم بحقوقهم األساسية وحقوقهم المدنية 
  .والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
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ي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجوالن رفض التحركات اإلسرائيلية الت - 11
العربي السوري المحتل، والتنديد بشدة بسياساتها غير القانونية وتحركاتها بفرض 
سيطرتها على أرض عربية محتلة وسعيها الباطل نحو ضمه لسيادتها، ودعوتها للتوقف 

،  الواقع إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم األمرفوراً عن اتخاذ أي
عمال منافيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واعتبار ذلك 

) 1981 (497وتحدياً صارخاً إلرادة المجتمع الدولي خاصة قرار مجلس األمن رقم 
لقوانينها وسلطاتها ) القوة القائمة باالحتالل(والذي أعتبر بكل وضوح أن فرض إسرائيل 

واخذ العلم .  وباطلةالغيهلجوالن العربي السوري المحتل هي إجراءات وإدارتها في ا
بالجهود المبذولة التي يقوم بها البرلمان العربي من أجل التصدي لمخططات سلطات 

، ومحاوالت تغيير الوضع القانوني القائم )القوة القائمة باالحتالل(االحتالل اإلسرائيلي 
  .له عن الجمهورية  العربية السوريةللجوالن العربي السوري المحتل، وفص

تشرين أول /إدانة اإلجراءات التي قامت بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في أكتوبر - 12
ك ذل بفرض انتخابات محلية في الجوالن العربي السوري المحتل، واعتبار 2018

استهدافا ألهالي الجوالن ومحاولة النتزاع هويتهم العربية السورية وإجبارهم على 
 عمالً عدوانياً سافراً ينتهك قواعد د وهو ما يعالتخلي عن ميراثهم وتاريخهم ووطنهم

القوة القائمة (القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتحذير إسرائيل 
من مغبة هذه الخطوة الخطيرة التي من شأنها تأجيج الصراع وإجهاض كافة ) باالحتالل

 .ولية الهادفة إلى إحالل السالم واألمن في المنطقةالمشاريع والجهود الد

مطالبة األمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان، ضمان احترام إسرائيل  - 13
التفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) القوة القائمة باالحتالل(

ري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم والعمل على تسهيل قيام سكان الجوالن العربي السو
  .في الوطن األم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر

إلى إطالق ) القوة القائمة باالحتالل (مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل - 14
قل البعض سراح األسرى السوريين فوراً من السجون والمعتقالت اإلسرائيلية الذين اعتُ

 عاماً وأن تعاملهم معاملة تتفق مع القانون الدولي اإلنساني، 29منهم منذ ما يزيد على 
ومطالبة المجتمع الدولي والجهات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان كشف تلك 
االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى الجوالنيين وإدانة تلك الممارسات والضغط على 

للسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة ) ائمة باالحتاللالقوة الق(إسرائيل 
األسرى العرب السوريين في المعتقالت اإلسرائيلية برفقة أطباء متخصصين للوقوف 
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على حالتهم الصحية البدنية والعقلية وحماية أرواحهم واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكاً 
  .لقانون الدولي اإلنساني وألبسط قواعد حقوق اإلنسانسافراً لقرارات األمم المتحدة ول

 في دورتها  الجمعية العامةاتالتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وآخرها قرار - 15
 بتاريخ 100/73، والقرار رقم 30/11/2018 بتاريخ 23/73 رقم الثالثة والسبعين

تأكيد على انطباق اتفاقية اللذين أعادا ال" الجوالن السوري المحتل" بشأن 7/12/2018
 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجوالن العربي السوري 1949جنيف لعام 

لقوانينها وواليتها القضائية ) القوة القائمة باالحتالل(المحتل، واعتبار فرض إسرائيل 
ضاً وإدارتها على الجوالن الغٍ وباطل وليس له أي شرعية على اإلطالق، والتأكيد أي

المستوطنات " بشأن 7/12/2018 بتاريخ 98/73على قرار الجمعية العامة رقم 
اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجوالن العربي 

الذي طالب إسرائيل بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين " السوري المحتل
قانوني للجوالن العربي السوري المحتل وعن إقامة الديموجرافي والهيكل المؤسسي ال

المستوطنات وأكد على عدم شرعية االستيطان اإلسرائيلي وأن ذلك يشكل عقبة أمام 
 .السالم والتنمية االقتصادية واالجتماعية، وعليها وقف تلك األنشطة االستيطانية فوراً

والن العربي السوري التأكيد على جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجإعادة  - 16
بما فيها القرارين المحتل، خاصة قرارات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

الذي القرار األول ، 22/3/2019 بتاريخ األخيرين اللذين صدرا في دورته األربعين
 في الجوالن العربي السوري المحتل اإلسرائيليأدان فيه انتهاكات سلطات االحتالل 

 497االلتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس األمن رقم وطالبها ب
الذي رفض فرض القوانين اإلسرائيلية على الجوالن العربي السوري المحتل ) 1981(

المستوطنات "والقرار الثاني بشأن  أثر قانوني، ذات وباطلة وغير الغيهواعتبرها 
 السوري  العربي القدس الشرقية والجوالناألرض الفلسطينية بما فيها اإلسرائيلية في

، الذي أكد فيه أن المستوطنات التي أقامتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ "المحتل
 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين 1967

 .والسالم الدائم والعادل

لتوقف عن ل) القوة القائمة باالحتالل( إسرائيل  المجتمع الدولي بالضغط علىمطالبة - 17
 الجوالن العربي السوري المحتل وااللتزام بتوصيات الجمعية العامة أبناءانتهاكاتها بحق 

، بشأن األحوال 18/5/2018 بتاريخ A71/27لمنظمة الصحة العالمية في تقريرها رقم 
  العربي الجوالنالصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي

بموجب القانون الدولي ) باالحتاللالقوة القائمة (السوري المحتل، ومطالبتها إسرائيل 
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بتسهيل اإلجراءات لجميع المرضى وتمكين سيارات اإلسعاف من العمل دون تأخير، 
وضمان وصول العاملين في مجال الرعاية الصحية دون عوائق إلى أعمالهم، وااللتزام 

الصلة ينص على القانون الدولي ذي ذي ال) 2016 (2286ألمن رقم بقرار مجلس ا
بحماية الجرحى والمرضى والعاملين المكلفين الطبيين بمهام طبية ووسائل والمعني 

  .النقل والمرافق الطبية الخاصة بهم
إدانة سياسة حكومة االحتالل اإلسرائيلي التي دمرت عملية السالم، وأدت إلى التصعيد  - 18

القوة القائمة (توتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل المستمر لل
على تطبيق قرارات األمم المتحدة المتعلقة باالنسحاب اإلسرائيلي التام من ) باالحتالل

الجوالن العربي السوري المحتل ومن جميع األراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع 
  .1967حزيران / من يونيو

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8406قم ر: ق(
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  التضامن مع الجمهورية اللبنانية

  ،المستوى الوزاريإن مجلس الجامعة على 
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام  �

بتـاريخ  ) 141(ع  . د 7738ي رقم   وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزار       �
 بشأن االنعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنـان جـراء أزمـة             9/3/2014

 النازحين السوريين،

ع .  د8352رقم  قرارالوعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وآخرها  �
 ،6/3/2019بتاريخ ) 151(

ة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      لهيئ األولوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �
 ،10/9/2019على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

ع . د 751قرار قمة تونس رقـم      وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها          - 
 المتعلق 26/3/2014بتاريخ  ) 25(ع  . د 599 والسيما القرار    ،31/3/2019بتاريخ  ) 30(

 بدعم الجيش اللبناني،

 وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية واإلقليمية والدولية المتعلقة بلبنان، - 

واستناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة التي تلتزم بها حكومة لبنان، والسـيما القـرار                - 
   بكامل مندرجاته،426 ورقم 425 المبني على القرارين رقم 1701

<†{{{{ÏŁè…V< <

تجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي واالقتصادي له ولحكومته ولكافة  -1
مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنـان وسـيادته       
على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتـالل              

ة والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهـم فـي مقاومـة أي اعتـداء               كفر شوبا اللبناني  
بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين اإلرهـاب والمقاومـة            
المشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون 

 .رهابياًالدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عمالً إ
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 1701دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلـس األمـن رقـم                  -2
عبر وضع حد   ) 1978 (426ورقم  ) 1978 (425المبني على القرارين رقم     ) 2006(

 .نهائي النتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية

رة عن االجتماعات المتتالية لمجموعـة الـدعم الدوليـة          تأكيد الدعم للخالصات الصاد    -3
 والترحيب بجهود المجتمع الدولي لتكريس االستقرار في لبنان عبر انعقاد هـذه             ،للبنان

، واإلشادة بالنتائج التي صدرت عن مؤتمر دعـم الجـيش           8/12/2017المجموعة في   
ين أكدا التـزام المجتمـع      لدعم االقتصاد اللبناني اللذ   " سيدر"اللبناني في روما ومؤتمر     

 .الدولي باستقرار وازدهار لبنان

 يقوم به الجيش اللبناني والقوى األمنية اللبنانية في صـون           ياإلشادة بالدور الوطني الذ    -4
االستقرار والسلم األهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى             

حية للشهداء والجرحى وتثمين التضحيات التـي       الحدود المعترف بها دولياً، وتوجيه الت     
يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة اإلرهاب ومواجهة التنظيمات اإلرهابية والتكفيريـة،           

والقرارات الالحقة ) 2014 (2170وخاصةً تلك التي وردت في قرار مجلس األمن رقم    
فجر "رها في عملية     حققه الجيش اللبناني عليها وآخ     يذات الصلة، والتنويه بالنصر الذ    

 جنب لبنان شـر وهمجيـة هـذه         يوالكفاءة العالية التي حققت هذا النصر الذ      " الجرود
التنظيمات التي تُشكل خطراً داهماً على أمن واستقرار معظم دول العالم وعلى المفاهيم             
والقيم الدينية واإلنسانية السامية، وإدانة االعتداءات النكراء التي تعرض لهـا الجـيش             

لبناني في أكثر من منطقة لبنانية، والترحيب بالمساعدات التـي قـدمتها دول شـقيقة               ال
وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، وحث جميع الدول على تعزيـز             
قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان             

 .لم األهلي في لبناناألمن واالستقرار والس

إدانة جميع األعمال اإلرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات اإلرهابية التي استهدفت           -5
عدداً من المناطق اللبنانية وأوقعت عدداً من المواطنين األبرياء، ورفض كل المحاوالت            

ـ              ة اآليلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم األهلي والوحـدة الوطني
وزعزعة األمن واالستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتـدخل          
في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون التام والتنسيق لمكافحة اإلرهاب والقضاء عليـه            
وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القـدرات            

إلرهابية والجرائم ضد اإلنسانية والمحرضين على أعمـال        ومحاسبة مرتكبي األعمال ا   
العنف والتخريب التي تهدد السلم واألمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهـاج إجـراءات             

 .احترازية في هذا الشأن
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دعم لبنان في تصديه ومقاومته للعدوان اإلسـرائيلي المـستمر عليـه، وعلـى وجـه                 -6
، والتـرحم علـى أرواح الـشهداء        2006تموز من العـام     / الخصوص عدوان يوليو  

اللبنانيين، وكذلك دعم لبنان في ممارسته لحقه المشروع في الدفاع عـن الـنفس إزاء               
تصاعد لهجة التهديدات اإلسرائيلية مصحوبة بخروق متمادية للسيادة الوطنية، كاالعتداء 
األخير بواسطة طائرتين مسيرتين فوق ضاحية العاصمة بيـروت، واعتبـار تماسـك             
ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان اإلسرائيلي عليه ضماناً لمـستقبل            
لبنان وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم اإلسرائيلية بجرائم حرب تستوجب مالحقـة           
مرتكبيها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتـداءاتها، وإلزامهـا بـالتعويض            

ين اللبنانيين والترحيب بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة للجمهورية اللبنانية وللمواطن
 209/72وآخرها القرار رقم    " البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية    "لألمم المتحدة حول    

، والذي يلزم إسرائيل بدفع 20/12/2017الذي تبنته في دورتها الثانية والسبعين بتاريخ  
قت بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطـة الجيـة         تعويضات مالية عن األضرار التي لح     

 .2006تموز / للطاقة الكهربائية في حرب يوليو

  :إدانة االعتداءات اإلسرائيلية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، منها -7
الخروق اليومية والمتمادية لألجواء اللبنانية بواسطة الطيران الحربي كما بواسـطة            �

ي وصلت مؤخرا إلى انتهاك األجواء في عمـق األراضـي           الطائرات المسيرة والت  
اللبنانية، وصوال إلى ضاحية العاصمة بيروت في اعتـداء صـارخ علـى أمـن               

 .واستقرار لبنان

التحركات الميدانية اإلسرائيلية لبناء جدار أسمنتي فاصل على الحدود اللبنانية مـع             �
على طول الخط األزرق    فلسطين المحتلة في القطاعين الغربي والشرقي، ليس فقط         

الذي ال يعتبره لبنان حدوداً نهائية، بل مجرد خط انسحاب، إنما أيضاً في منـاطق               
لبنانية محتلة، مما يشكل اعتداء صارخاً على األراضي والسيادة اللبنانية وانتهاكـاً            

، وخطوة استفزازية تهدف إلى تغيير المعالم وفرض        1701لقرار مجلس األمن رقم     
 .، وتهدد بالتالي االستقرار في جنوب لبنان وتؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقبواقع جديد

الخرق اإلسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العمالء ونشر شبكات التجسس            �
 .وصوالً إلى تنفيذ محاولة اغتيال على األراضي اللبنانية

ة فـي مياهـه اإلقليميـة       االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق لبنان السيادية واالقتـصادي       �
ومنطقته االقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه          

 . عشرة الماضيةاإلحدى ألف انتهاك في السنوات 11البحرية، حيث فاق عددها 
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الحرب اإللكترونية المتناهية األبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهوريـة اللبنانيـة             �
لملحوظة في عدد األبراج والهوائيات وأجهـزة الرصـد والتجـسس           عبر الزيادة ا  

والمراقبة التي تهدف إلى القرصنة والتجسس علـى كافـة شـبكات االتـصاالت              
 .والمعلوماتية اللبنانية

امتناع إسرائيل عن تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقـة بمواقـع             �
 وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها بشكٍل       الذخائر غير المتفجرة كافة، بما فيها كمية      

عشوائي على المناطق المدنية اآلهلة بالسكان إبان عدوانها على لبنان في صـيف             
 .2006العام 

  :تأكيد المجلس على -8
ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصـفة بـين             �

عايش بين األديان والحوار بينها والتـسامح       المسلمين والمسيحيين وكذلك صيغة للت    
وقبول اآلخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله التنظيمـات اإلرهابيـة            
اإللغائية بما ترتكبه من جرائم بحق اإلنسانية والتي تُحاكي إسرائيل في سياسـاتها             

مين اإلقصائية القائمة على يهودية الدولـة وممارسـاتها العدوانيـة تجـاه المـسل             
 .والمسيحيين

الترحيب بمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي أطلقها أمـام الجمعيـة              �
ـ      ، والداعـية إلى دعـم ترشــيح لبــنان        72العامة لألمم المتحدة في دورتها ال

ليكون مركزاً دائماً للحوار بين مختلف الحضارات والديانات، عبر إنشاء أكاديميـة            
وار، والتأكيد على دعم كافة الجهود المبذولة لهذه لغاية، بمـا           اإلنسان للتالقي والح  

ذي الصلة الذي سيطرح على الجمعية العامة لألمم المتحـدة          القرار ال فيها مشروع   
 .16/9/2019بتاريخ 

دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونـشر         �
سيما في مواجهة إسـرائيل، والحفـاظ علـى        رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي، ال    

األقليات كمكونات أصلية وأساسية في النسيج االجتماعي لدول المنطقة وضـرورة           
صون حقوقها ومنع استهدافها من قبل الجماعات اإلرهابيـة وتوصـيف الجـرائم             

 .المرتكبة بحقها بجرائم ضد اإلنسانية

بااللتزام بأحكام الدستور لجهة رفض دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في المضي      �
التوطين والتمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتثمين الموقف           
الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين الالجئين الفلـسطينيين          
في الدول المضيفة، خاصةً في لبنان، والتأكيد علـى ضـرورة أن تقـوم الـدول                
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لمنظمات الدولية بتحمل كامل مسؤولياتها والمساهمة بشكٍل دائم وغيـر منقطـع            وا
واستكمال تمويل إعادة ) األونروا(بتمويل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    

مـن  (إعمار مخيم نهر البارد ودفع المتوجبات المالية لصالح خزينة الدولة اللبنانية            
ودفع المستحقات ألصحاب األمالك الخاصة التـي       ) كهرباء واستهالك للبنى التحتية   

 .ُأنشئت عليها المخيمات المؤقتة على األراضي اللبنانية

ة الدولية وعلى جالء الحقيقة     حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعي       �
ه، بعيداً عـن   ـري ورفاق ـق الحري ـنها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفي      ايوتب

ـ  ـلباً على اس  ـا ال ينعكس س   ـقام وبم ـتأي تسييس أو ان    ان ووحدتـه   ـتقرار لبن
 .وسلمه األهلي

دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة اإلمام موسى الـصدر              �
ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من أجل التوصـل إلـى              

 .السابق لوضع حد لهذه الجريمةتحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي 

  :ترحيب المجلس -9
بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة الرئيس سعد الدين الحريري، والتأكيد علـى             �

دعم توجهها لتحقيق انجازات إصالحية، وتحقيق النهوض االقتصادي، بما يعـزز           
 .االستقرار ويثبت موقع لبنان على طريق التطور واالزدهار

ب القسم لفخامة رئيس الجمهورية من تأكيد على وحـدة موقـف            بما ورد في خطا    �
الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه األهلي الذي يبقيه بمنأى عن النار المشتعلة حوله في             
المنطقة، والتزامه باحترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكٍل خاص المادة الثامنـة       

لى مصلحة لبنان العليا واحترام     منه مع اعتماد لبنان لسياسة خارجية مستقلة تقوم ع        
 الـصادرة بتـاريخ   2017القانون الدولي، والترحيـب بمـضمون وثيقـة بعبـدا         

22/6/2017. 

بالجهود التي يبذلها لبنان حكومةً وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين            �
إلى أراضيه لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيـد علـى ضـرورة             

ة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم األعباء واألعداد معه، ووقف تزايد تلك             مؤازر
األعباء واألعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتاً في ظل رفض   

 شكٍل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة وحرصـه            يلبنان أل 
ائمة االقتراحات والحلول لألزمـة     على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس ق        

السورية لما في األمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين              
عودتهم اآلمنة إلى بالدهم في أسرع وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيـد المـستدام     
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 للنازحين من سورية إلى لبنان، واإلشادة بالمحاوالت الحثيثة التي تبذلها الحكومـة           
اللبنانية لتقليص أعداد النازحين السوريين الموجودين على األراضي اللبنانية وتوفير 
أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف األعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعد أن أصبح            

 .على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمنى يهدد وجوده

 اقتـصادي   –ار المـاكرو    بجهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى ترسـيخ االسـتقر         �
والمحافظة على االستقرار النقدي، وبالتزامها العمل فوراً على معالجـة المـشاكل            

 .المزمنة التي يعانى منها جميع اللبنانيين

توسيع وبرؤية الحكومة اللبنانية التي تربط ما بين تحقيق النمو االقتصادي وتحسين             �
 .جميع اللبنانيينشبكة األمان االجتماعية والصحية والتعليمية ل

بشروع الحكومة اللبنانية بمنح التراخيص للتنقيب عن النفط، وممارسة لبنان لحقـه             �
السيادي في استثمار موارده الطبيعية ورفض وإدانة التهديد اإلسرائيلي للبنان مـن            
خالل محاولة منعه من ممارسة سيادته على مياهه اإلقليمية واالدعاء بأن القطـاع             

هه الوطنية يعود إلسرائيل خالفاً للحقيقة التي وثقها لبنان بالوثـائق           من ميا ) 9(رقم  
 والتي تثبت أن هذا القطاع هو جـزء ال          ةوالمستندات لدى المراجع الدولية المختص    

 .يتجزأ من مياهه اإلقليمية اللبنانية

بجهود الحكومة اللبنانية لبناء دولة القانون والمؤسسات عبر التوجه نحـو وضـع              �
ية وطنية عامة لمكافحة الفساد، وتعزيز استقالل القـضاء، وتفعيـل دور            إستراتيج

 .األجهزة الرقابية، وااللتزام بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة

بالجهود الدؤوبة والمستمرة التي يقوم بها األمين العام لجامعة الدول العربية دعمـاً              �
مع الدول العربيـة والمؤسـسات الدسـتورية        وتأييداً للجمهورية اللبنانية بالتشاور     

اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجـل تكـريس االسـتقرار وتعزيـز النمـو       
االقتصادي المستدام في لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره وتمكيناً له مـن             

 .مواجهة األخطار

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8407رقم : ق(
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  ع في سوريةتطورات الوض

  ،المستوى الوزاريإن مجلس الجامعة على 
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن  �

 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      األولوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �
 ،10/9/2019بتاريخ بالقاهرة  عقد على المستوى الوزاري الذي

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،  �

فـي هـذا الـشأن      واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة            - 
 وكافـة قـرارات     ،31/3/2019 بتـاريخ    تونسفي  ) 30(ع  . د 752وآخرها القرار رقم    

) 151(ع . د8353ها القـرار رقـم   المجلس على المستوى الوزاري في هذا الشأن وآخر   
، وقرار المجلـس    19/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8106 والقرار رقم    ،6/3/2019بتاريخ  

، وبيانات اللجنة   15/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8105على مستوى المندوبين الدائمين رقم      
  المعنية بالوضع في سورية،العربية الوزارية 

 الشعب السوري إزاء مـا يتعـرض لـه مـن            وإذ يعرب من جديد عن تضامنه التام مع        - 
  انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين األبرياء،

وإذ يجدد التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة              - 
والمساواة، وحقه الثابت في اختيار نظام الحكم الذي يحقق آماله ويلبي طموحاته في إرساء 

  السلم في مختلف أرجاء سورية،األمن و
 تهيئة الظروف المالئمـة السـتئناف       الدولية المبذولة من أجل   وإذ يرحب مجدداً بالجهود      - 

عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي            
خ بتـاري ) 1(ذات صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لمـا جـاء فـي بيـان مـؤتمر جنيـف                  

 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ، مجموعة الدعم الدولية لسوريةات، وبيان30/6/2012
 بكافة فئاته وأطيافه،

†{{{{ÏŁè…V< <

 على االلتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـورية ووحـدة أراضـيها               التأكيد مجدداً  -1
  .ة ومبادئهواستقرارها وسالمتها اإلقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربي
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التأكيد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثل فـي الحـل                -2
السياسي القائم على مشاركة جميع األطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري  

 ما نـصت عليـه      واستناداً إلى ،  30/6/2012بتاريخ  ) 1( وفقاً لما ورد في بيان جنيف     
، )2015(2254نات الصادرة بهذا الصدد وباألخص قرار مجلس األمن         القرارات والبيا 

 في عقد اجتماعات جنيف وصوال إلى تسوية سياسية لألزمة          ةودعم جهود األمم المتحد   
 إلنجـاح   والتأكيد على عزم جامعة الدول العربية اإلسهام في الجهود األممية         السورية،  

 الصراع وإرساء السلم واالستقرار في      المفاوضات السورية التي تجري برعايتها إلنهاء     
  .سورية

 والخروقـات التـي     اإلعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار األعمال العسكرية         -3
بالرغم من اتفـاق وقـف      ، و  عدد من أنحاء سورية    في تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد   

تـي لـم    ، ودعوة األطراف ال   29/12/2016إطالق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ        
تلتزم بتطبيق االتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطالق النار واألعمال العدائيـة وفقـا               

رقـم  ، والترحيب في هذا اإلطار بقرار مجلس األمن         لقرارات مجلس األمن ذات الصلة    
، والترحيـب    القاضي بوقف إطالق النار فـي سـورية        31/12/2016بتاريخ   2336

ثبيت وقف إطالق النار باعتباره خطوة هامة علـى صـعيد           بالجهود الدولية المبذولة لت   
، وإدانة )2015 (2254 وقرار مجلس األمن) 1(تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف 

. التصعيد العسكري الخطير والتدخالت الخارجية في عموم سورية في الفترة األخيـرة           
، األمر الذي من شأنه     ةكافة األراضي السوري  ومطالبة الجانب التركي بسحب قواته من       

  .دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية لألزمة السورية

التحذير من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون له عواقب كارثية على أكثر                -4
من ثالثة ماليين مواطن سوري نصفهم من النازحين، واإلعـراب عـن القلـق إزاء               

 مـن   فض التصعيد فـي إدلـب، والتحـذير       مواصلة الخروقات العسكرية في منطقة خ     
 جهود تحقيق التسوية السياسية المنشودة،تداعيات هذا التصعيد الذي من شأنه أن يقوض 

والطلب من األطراف المعنية االلتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب؛ مـع ضـرورة              
اضطالع المجتمع الدولي بمسؤوليته كاملة من حيث التعامـل  النـاجز مـع الخطـر                

رهابي القائم بمحافظة إدلب وخاصة منع انتشار العناصـر اإلرهابيـة سـواء فـي               اإل
 .األراضي السورية أو النفاذ إلى أي من الدول العربية

اإلعراب عن القلق إزاء أي ترتيبات جديدة على األرض يكون من شـأنها أن تـشكل                 -5
 فـتح ، وت قليميـة تهديداً لوحدة األراضي السورية وانتهاكاً لسيادة سورية وسـالمتها اإل         

المجال أمام المزيد من التدخالت في الشأن السوري وتعزز تواجد قوات من دول إقليمية 
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داخل األراضي السورية، والتأكيد  في هذا السياق على رفض أية ترتيبات قد ترسـخ               
لواقع جديد على األرض السورية، بما ال ينسجم مع االتفاقيات والقوانين الدولية، السيما             

 .الجوار، واعتبار ذلك تهديداً لألمن واالستقرار في المنطقة مع دول تتعلق بالعالقافيما ي

اإلعراب عن بالغ القلق من تدهور األوضاع اإلنسانية في شمال غرب سـوريا جـراء       -6
مواصلة العمليات العسكرية التي تستهدف المستشفيات والمرافق المدنية والبنى التحتيـة         

ملي القلم للملف اإلنساني السوري، دولة الكويت ومملكـة         وتقدير دور حا  . بشكل متعمد 
بلجيكا وجمهورية ألمانيا االتحادية، في تسليط الضوء على تدهور األوضاع اإلنـسانية            
في المناطق التي تواجه الحملة العسكرية في الشمال الغربـي لـسوريا، وتثمـين دور               

بة عن حاملي القلم في الملـف       الكويت العضو العربي في مجلس األمن بإلقاء بيان بالنيا        
اإلنساني السوري، واإلشادة بالبيان الذي تم إلقاءه من قبل حاملي القلم للملف اإلنـساني              

خالل الجلسة التي عقدها مجلـس األمـن بتـاريخ          )  ألمانيا -بلجيكا-الكويت(السوري  
 شمال غرب سوريا، والذي تضمن ادانة أي هجوم          في  لمناقشة التطورات  16/8/2019
 . أي طرف ضد المدنيين والبني التحتية والمرافق الصحيةمن

بتـاريخ  الذي استضافته المملكة العربية السعودية      ) 2(بنتائج اجتماع الرياض    الترحيب   -7
، والذي نجح في تشكيل وفد موحـد مـن المعارضـة الـسورية              22-23/11/2017

 التفـاوض   للمشاركة في إطـار هيئـة      )الرياض والقاهرة وموسكو  ( بمنصاتها الثالث 
السورية في مباحثات جنيف وفي أعمال اللجنة الدستورية المزمع توجيه الدعوة إليهـا             
من قبل األمم المتحدة، وذلك بغرض التوصل للحل السياسي المنشود لألزمة الـسورية             

تطبيق بيـان جنيـف   من خالل عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس  
 وقرارات مجلس األمـن     ،وريةـة عن المجموعة الدولية لدعم س     والبيانات الصادر ) 1(

  .ذات الصلة
ألمين العام لألمم المتحدة     ل خاصالمبعوث  ال السيد جير بيدرسون     التأكيد على دعم جهود    -8

في سبيل استئناف العملية السياسية، ودعوتـه السـتكمال تـشكيل اللجنـة           إلى سورية   
  .إشراف األمم المتحدة في أقرب وقت ممكنالدستورية، وعقد اجتماعاتها تحت رعاية و

 والذي يهيب بجميع    13/12/2018 بتاريخ   2449الترحيب باعتماد مجلس األمن القرار       -9
األطراف أن تكفل تقديم المساعدة اإلنسانية، ويطالب جميع األطراف وخاصة السلطات           

القانون الـدولي   السورية باالمتثال فورا اللتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك           
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ويطالب بالوصول اآلمـن والمـستمر دون            
عوائق للقوافل اإلنسانية لألمم المتحدة إلى جميع المناطق وفقا لتقيـيم األمـم المتحـدة               

المبذولة مـن دولـة الكويـت،       واإلشادة بالجهود   . لالحتياجات في جميع أنحاء سورية    
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بالتعاون مع مملكة السويد فـي  ، والتي كان آخرها دورها       بمجلس األمن  العضو العربي 
والـذي  ،  24/2/2018بتاريخ   2401 رقم   ر المشار إليه، فضالً عن القرار     اعتماد القرا 

 يومـاً   30  ال تقل عن   يطالب جميع األطراف بوقف القتال في كافة مناطق سورية لمدة         
جين في المناطق المحاصـرة مـن دون أي         لتمكين وصول المساعدات اإلنسانية للمحتا    

، إضافة إلى اعتماد خطة وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ذات الخمس نقـاط              قيود
وحث أطراف النزاع على تنفيذها، ودعوة كافة األطراف المعنية االلتزام بهذا القـرار             

 باعتمـاد  وكـذا الترحيـب  . والتنفيذ الفوري لوقف إطالق النار في جميع أنحاء سورية  
 والذي تقدمت به جمهوريـة      - 19/12/2017 بتاريخ   2393مجلس األمن القرار رقم     

 .  بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات اإلنسانية في سورية-مصر العربية 

اإلعراب عن القلق إزاء األوضاع اإلنسانية المتردية التي يشهدها مخيم الهول بـالقرب              - 10
المملكة األردنيـة   الواقع قرب الحدود مع     يم الركبان   من الحدود السورية العراقية، ومخ    
والطلـب مـن     ة يفاقم األزمة اإلنسانية فـي سـوري       الهاشمية، األمر الذي من شأنه أن     

 إليـصال  آمنـة  ممرات تأميناألطراف الدولية والسورية تحمل مسؤولياتها والسماح ب      
مـساعدات اإلنـسانية    ، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم مزيد مـن ال        اإلنسانية المساعدات

العاجلة لمواجهة أزمة النزوح الحادة التي تشهدها الساحة السورية على اثـر اشـتداد              
المعارك للقضاء على تنظيم داعش اإلرهابي، واإلعراب عن القلق الشديد إزاء تداعيات            

 . ذلك على أمن واستقرار الجوار العربي

نار في إطار اجتماعات أستانة، بما في       أخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق ال        - 11
ذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد العسكري الذي تم التوصل إليه في الجولة الرابعة من              

، والترحيب بالجهود المصرية للتوصل التفـاقين       4/5/2017اجتماعات أستانة بتاريخ    
 إلنشاء مناطق لخفض التصعيد في كٍل من الغوطة الشرقية بريف دمشق وريف حمص            

، بهدف حقن دماء الشعب السوري، وسرعة إدخال        2017تموز عام   / الشمالي في يوليو  
المساعدات اإلنسانية، ومطالبة الدول الضامنة لالتفاق بااللتزام بتطبيقه وإخراج كافـة           
الميليشيات المسلحة األجنبية من األراضي السورية، وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار            

والترحيب أيضاً بتوقيع اتفـاق عمـان    . عاية األمم المتحدة  التفاوضي في جنيف تحت ر    
 بـين المملكـة     7/7/2017لدعم وقف إطالق النار في جنوب غرب سورية بتـاريخ           

األردنية الهاشمية وروسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية، والتي توصلت إلـى           
و وقف شامل للقتال    التوافق على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري خطوة نح         

والتوصل التفاق سياسي يحفظ سيادة واستقرار ووحدة أراضي سورية وسالمتها وفـق            
والتأكيد في  . ويقبله الشعب السوري  ) 2015 (2254 وقرار مجلس األمن     1بيان جنيف 
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هذا اإلطار على االلتزام بالحفاظ على وحدة األراضي السورية ورفض أي ترتيبات قد             
واإلعراب عن القلق البالغ إزاء عمليات التهجير والتغيير الديموجرافي         تهدد هذا المبدأ،    

الذي تشهده الساحة السورية، والتأكيد على أن أي ترتيبات تجري في هذا الصدد يجـب   
  .أن تكون ترتيبات مؤقتة

حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا              - 12
، وبيانات فيينـا الـصادرة عـن        30/6/2012بتاريخ  ) 1( جنيف   ورد في بيان مؤتمر   

، 17/5/2016، و 14/11/2015 و 30/10/2015مجموعة الدعم الدولية لسورية فـي       
، والعمل على التقيد بالمبادئ واآلليات التي تم        11/2/2016إضافةً إلى بيان ميونخ في      

 يتعلق منها بآلية تثبيـت      االتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، وعلى نحوٍ خاص ما         
وبتوفير األجواء . وقف إطالق النار واألعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات اإلنسانية

المالئمة إلنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلـى             
 .تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة

لغ إزاء المعلومات التي تشير إلى استخدام األسلحة الكيميائية في          اإلعراب عن القلق البا    - 13
 وإدانة جميع العمليات التي تستهدف المدنيين األبرياء عدد من المناطق والمدن السورية،  

وخصوصاً باستخدام األسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريمة حرب، ويعد عمـالً             
ـ        وانتهاكاً للقانون الدولي وا    وحشياً  والقانون الدولي اإلنساني، والمطالبة بتقديم من ارتكب

 . في هذه الجريمة إلى العدالة الدوليةواأو شارك

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق الـسورية والتـي              - 14
ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطـة بالقاعـدة           

 . من التنظيمات اإلرهابيةوغيرها

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة                - 15
السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق     

فـال  اإلنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحمايـة الالزمـة لألط             
  .والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقاً للقانون الدولي اإلنساني

اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أميـر دولـة               - 16
الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية األول والثاني والثالث للمـانحين            

 والطلب من   ،2015 و 2014 و 2013ي سورية خالل األعوام     لدعم الوضع اإلنساني ف   
الدول المانحة سرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في تلك المؤتمرات، وكذلك فـي    

 3وبروكـسل   ) 2018 (2 لوبروكـس ) 2017(وبروكـسل   ) 2016(مؤتمرات لندن   
اورة لسورية  وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم الالزم للدول العربية المج        ،  )2019(
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وغيرها من الدول العربية المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها فـي            
تحمل األعباء الملقاة على عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المـساعدات             

 .، تمهيداً لعودتهم الكريمة واآلمنة إلى سوريةاإلنسانية العاجلة لهم

ام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العـام لألمـم           الطلب إلى األمين الع    - 17
، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية مـن أجـل           إلى سورية  المتحدة ومبعوثه الخاص  

تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة األجواء المالئمة لجوالت مفاوضات جنيف الهادفة إلـى            
ة وفقاً لما جاء في بيـان مـؤتمر   إقرار خطوات الحل السياسي االنتقالي لألزمة السوري      

، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لـسورية وقـرارات         30/6/2012بتاريخ  ) 1(جنيف  
  .مجلس األمن ذات الصلة

سورية واألمين العام مواصـلة     العربية المعنية بالوضع في     لجنة الوزارية   الالطلب من    - 18
لمعنية بالوضع في سورية، الجهود والمشاورات مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية ا

 .لمجلس الجامعة على المستوى الوزاريالمقبلة وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة 

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8408رقم : ق(

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
ى اعتماد حلول سياسـية      على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيقة، مع الدعوة إل             لبنـانيؤكد   -

  .توافقية، بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبها
كافة سحب قواته من    بومطالبة الجانب التركي    ( من عبارة    ابتداء) 3( على العبارات الواردة في الفقرة       دولـة قـطر تتحفظ   -

 ).ارية للتوصل لحلول سياسية لالزمة السوريةاألراضي السورية األمر الذي من شأنه دعم المساعي الج
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 ياـليب في الوضع تطورات

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 على تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

لمجلس الجامعـة   ) 30(رة العادية   الصادر عن الدو  ) 753(وعلى ما جاء بالقرار رقم       �
 ،31/3/2019 الجمهورية التونسية بتاريخ –على مستوى القمة التي انعقدت بتونس

 ،6/3/2019بتاريخ ) 151(ع .  د 8354وعلى قرارات المجلس وآخرها القرار رقم  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

…<†{{ÏŁèV< <

 القرار رقـم    المجلس وآخرها الصادرة عن   بقة  التأكيد على االلتزام بجميع القرارات السا      -1
لمجلس الجامعة على مـستوى القمـة التـي         ) 30(الصادر عن الدورة العادية     ) 753(

 . 31/3/2019انعقدت بتونس بتاريخ 
 بوحدة وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها وعلي رفـض التـدخل    االلتزامالتأكيد مجدداً علي     -2

 .الخارجي أياً كان نوعه
 ليبيـا ودول    واستقرارمن التصعيد العسكري الذي يهدد أمن       الشديد  لقلق  اإلعراب عن ا   -3

الجوار والمنطقة برمتها، والدعوة إلى وقف فوري إلطالق النار، والتأكيد علي أن الحل             
 .السياسي هو السبيل الوحيد لعودة استقرار ليبيا والقضاء على اإلرهاب

 السياسي الليبـي الموقـع فـي مدينـة          لالتفاقالتأكيد على دعم المجلس للتنفيذ الكامل        -4
، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية فـي        17/12/2015الصخيرات بتاريخ   
باعتبارهـا الحكومـة   الوطني  المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق  دورليبيا، والتأكيد على    

 .اسي الليبيكافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن االتفاق السيوفي ليبيا الوحيدة الشرعية 
الترحيب بإستراتيجية وخطة عمل األمم المتحدة والتي اعتمدها مجلس األمن الدولي في             -5

ولياته تجاه التطبيق   ؤ، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مس     2017 تشرين أول /شهر أكتوبر 
الكامل لكافة قرارات مجلس األمن ذات الصلة، ودعم الحل السياسي الذي يتوافق عليـه             

 . الليبيون
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لطلب إلي األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلي المجلس بهـذا الـشأن                ا -6
 ومشاوراته مع ممثل األمين العام لألمم المتحدة ومع مختلـف           اتصاالتهوكذلك مواصلة   

األطراف الليبية ودول الجوار الليبي والتأكيد علي تعزيز دور جامعة الدول العربية من             
 السياسي الليبي الموقـع عليـه       االتفاقالتي مازالت تعترض تنفيذ     أجل تذليل الصعاب    

  . الصخيرات المغربية تحت رعاية األمم المتحدةينةبمد
   

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8409رقم : ق(
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  تطورات الوضع في اليمن

  ،المستوى الوزاريإن مجلس الجامعة على 
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      األولوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �
 ،10/9/2019 على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ

 الوضع  وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري السابقة حول تطورات          �
، وقـرار   )151( فـي الـدورة      8355في اليمن وآخرها قرار المجلس الوزاري رقم        

 ،)30( في الدورة العادية 754مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

…<†{{{{ÏŁèV< <

ورية التأكيد على التمسك بخيار السالم في اليمن، مع االستمرار في دعم الشرعية الدست             -1
 .للحكومة اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي

 واستقراره وتكامل ترابـه الـوطني وصـيانة    وأمنهالتأكيد على سيادة اليمن واستقالله    -2
 .وحدته الوطنية

 جهود مبعوث األمين    وباألخص السالم في اليمن،     إحاللتأييد كافة الجهود الرامية إلى       -3
 الموقـع فـي     سـتوكهولم ذا الصدد، وآخرهـا اتفـاق       العام لألمم المتحدة لليمن في ه     

، مع تحميل الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن عرقلة         2018كانون أول   /ديسمبر
 .تطبيق هذا االتفاق بأساليب المراوغة والمماطلة والتهرب من االلتزامات

 الـيمن    الهادف إلى تحقيق السالم في     2216اإلعراب عن االلتزام بقرار مجلس األمن        -4
 التوافق حولها، المتمثلـة فـي المبـادرة         لألطرافعبر التمسك بالمرجعيات التي سبق      

الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدوليـة     
المملكة العربية عن  8/9/2019الصادر بتاريخ المشترك ، والترحيب بالبيان ذات الصلة

ستجابة الحكومة الشرعية في اليمن ا  المتضمناإلمارات العربية المتحدةالسعودية ودولة  
ضـرورة اسـتمرار األجـواء       ، والتأكيد على  والمجلس االنتقالي لدعوة المملكة للحوار    

 .االيجابية والتحلي بروح اإلخوة ونبذ الفرقة واالنقسام
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يـة والـدول    الترحيب بالدور الذي تقوم به دول تحالف دعم الـشرعية والـدول العرب             -5
والمنظمات العربية والدولية في مواجهة التدهور في الحالة اإلنسانية في اليمن، والتـي             
تتحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية عن تدهورها المطرد، مع التأكيد على أهمية مواصلة            

 . الدعم اإلنساني للشعب اليمني للتخفيف من معاناته اإلنسانيةأشكالتقديم 

ستقرار في اليمن لن يتحقق سوى من خالل إبعاده عـن الطموحـات     التأكيد على أن اال    -6
والتدخالت اإلقليمية إليران، وتجديد الدعوة إليران بالتوقف عن سلوكها العدائي المتمثل           
في دعم الميليشيات بالمال والسالح، وتحويلها بعض مناطق اليمن إلى منصات لتهديـد             

 المنطقة بما في ذلك   حة البحرية الدولية في     امن واستقرار الدول المجاورة، وتهديد المال     
باب المندب والبحر األحمر، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً ألمن واستقرار اليمن، ودول             

 .2216الجوار، والمنطقة بشكل عام، ويعد خرقاً واضحاً لقرار مجلس األمن 

ـ           -7 ي الـيمن،   التأكيد على تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة اإلرهاب والتطرف ف
ووضع حد لتجنيد األطفال وزراعة األلغام من قبل الميليشيات الحوثية، والمساهمة فـي    
إعانة ومساندة النازحين والمتضررين من الحرب، ومواجهة مشكالت البطالة، وتمكين          
المرأة اليمنية من القيام بدورها الهام في ظل الظروف الراهنة، والمساهمة في جهـود              

مواجهة التدهور في المجاالت الطبيـة والتعليميـة وفـي الخـدمات            إعادة االعمار، و  
 .كالكهرباء والمياه

التأكيد على أن اليمن، كعضو مؤسس في جامعة الدول العربية، سـوف يظـل عمقـاً                 -8
استراتيجيا لألمن القومي العربي، وأن عالقاته بمحيطـه العربـي عالقـات تاريخيـة              

ة المشتركة،  حل والتعاون وتحقيق المص   ةوعضوية تتأسس على روابط وطيدة من اإلخو      
السياسية في اليمن الحفاظ على هـذه الـروابط         أكيد على أهمية أن تضمن التسوية       والت

 .التاريخية وتعزيزها

الطلب إلى األمين العام العمل على متابعة تنفيذ هذا القرار، على أن يعرض تقريراً بما                -9
 ).153(المقبلة تم في هذا الصدد على مجلس الجامعة في دورته 

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د-  8410رقم : ق (
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احتالل إيران للجزر العربية الثالث طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات 

  العربية المتحدة في الخليج العربي

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه -

 عامة،على مذكرة األمانة ال �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
 ،10/9/2019على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 بتـاريخ   757رقم  ) 30(ع  .د تونسالسابقة وآخرها قرار قمة     واسترشادا بقرارات القمم     - 
غرى ـطنب الكبرى وطنب الص   :  بشأن احتالل إيران للجزر العربية الثالث      31/3/2019

  وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي،
وقراراته ري مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاوإذ يؤكد على بيانات  - 

 ،6/3/2019بتاريخ ) 151(ع .د 8356السابقة وآخرها القرار رقم 
  

…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد المطلق على سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الـثالث،              -1
وأبو موسى، وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل الـسلمية التـي          طنب الكبرى وطنب الصغرى     

  .مارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلةتتخذها دولة اإل
استنكار استمرار الحكومة اإليرانية في تكريس احتاللها للجزر الثالث وانتهاك سـيادة             -2

دولة اإلمارات العربية المتحدة بما يزعزع األمن واالستقرار في المنطقة ويؤدي إلـى             
  .تهديد األمن والسلم الدوليين

ة ببناء منشآت سكانية لتوطين اإليرانيين في الجزر اإلماراتية         إدانة قيام الحكومة اإليراني    -3
  .الثالث المحتلة

إدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي تشمل جزر دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة              -4
المياه اإلقليمية واإلقلـيم    والثالث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى،         

طقة االقتصادية الخالصة للجزر الثالث باعتبارها جزءاً ال        الجوي والجرف القاري والمن   
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يتجزأ من دولة اإلمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عـن مثـل هـذه                
االنتهاكات واألعمال االستفزازية التي تعد تدخالً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات            

واالستقرار في المنطقة، وتعرض أمـن      سيادة، وال تساعد على بناء الثقة، وتهدد األمن         
  .وسالمة المالحة اإلقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر

فتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولـة اإلمـارات العربيـة             الإدانة إيران    -5
 إيران بإزالة هذه المنشآت غير المـشروعة واحتـرام سـيادة دولـة              ومطالبةالمتحدة  

  .ية المتحدة على أراضيهااإلمارات العرب
 إلـى الجـزر     للزيارات التي يقوم بها كبار المـسؤولين      اإلعراب عن استنكاره وإدانته      -6

واستهجانه كـل   المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى،        الثالث  اإلماراتية  
ة ذلك انتهاكاً لسيادة دولة اإلمارات العربيـة المتحـد        معتبراً  الخطوات اإليرانية العدائية    

 ت التي تبذل إليجاد تـسوية سـلمية       على أراضيها، وال يتماشى مع الجهود والمحاوال      
 التصعيدية، وتبنـي     عن القيام بمثل هذه الخطوات االستفزازية      الكفودعوة إيران إلى    

مواقف بناءة تعزز الثقة للتوصل إلى حل عادل لقضـية الجـزر اإلماراتيـة الـثالث               
  .المحتلة

 اإلمارات العربية المتحدة التي تبذلها إليجاد تسوية سلمية وعادلة          اإلشادة بمبادرات دولة   -7
مـع  ) طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى     (لحل قضية الجزر الثالث المحتلة      

  .الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
دعوة الحكومة اإليرانية مجدداً إلى إنهاء احتاللها للجزر اإلماراتية الثالث، والكف عن             -8

ر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتهـا             فرض األم 
رافية، وإلغاء كافة اإلجراءات وإزالة كافة المنشآت التـي سـبق أن            وجالسكانية والديم 

نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثالث باعتبار أن تلـك اإلجـراءات               
نوني وال تنقص من حق دولة اإلمارات العربيـة     باطلة وليس لها أي أثر قا      واالدعاءات

المتحدة الثابت في جزرها الثالث، وتعد أعماال منافية ألحكام القانون الدولي واتفاقيـة             
، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ 1949جنيف لعام 

  . القضية إلى محكمة العدل الدوليةبما في ذلك القبول بإحالةوقواعد القانون الدولي، 
اإلعراب عن األمل في أن تعيد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيـة النظـر فـي موقفهـا           -9

الرافض إليجاد حل سلمي لقضية جزر دولة اإلمارات العربية المتحدة الثالث المحتلة،            
  .ةإما من خالل المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولي

ن رغبتها في تحسين العالقات مع الدول العربية، وفي         عمطالبة إيران بترجمة ما تعلنه       - 10
، باالستجابة الـصادقة     وعمالً الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قوالً       
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للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان             
العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة،          رئيس دولة اإلمارات    

ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، واألمين العام لألمم المتحدة،           
الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثالث المحتلة بالطرق السلمية، وفـق األعـراف              

المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى      والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خالل       
محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز األمن واالستقرار في منطقة الخلـيج              

  .العربي
التزام جميع الدول العربية في اتصاالتها مع إيران بإثارة قضية احتالل إيران للجـزر               - 11

  . عربية محتلةزر الثالث هي أراضٍإنهائه انطالقاً من أن الجالثالث للتأكيد على ضرورة 
إبالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن بأهمية إبقـاء القـضية ضـمن                - 12

المسائل المعروضة على مجلس األمن، إلى أن تنهي إيران احتاللها للجـزر العربيـة              
  .الثالث، وتسترد دولة اإلمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها

ى األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلـس فـي دورتـه       الطلب إل  - 13
  .العادية المقبلة
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  أمن المالحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 اإلمارات سفن مدنية داخل المياه اإلقليمية لدولة       ربعةأ يأخذ علماً بالهجوم الذي استهدف       إذ - 
 ،2019أيار / مايو12العربية المتحدة بتاريخ 

 باسـتخدام   اإلرهابيـة وإذ يأخذ علماً باالعتداء اإلرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي            - 
 14طائرات مسيرة مفخخة على محطتي ضخ نفط في المملكة العربية السعودية بتـاريخ              

 ،2019يار أ/مايو

حزيران /  يونيو13 في خليج عمان بتاريخ وإذ يأخذ علماً بحادثتي االعتداء على ناقلتي نفط - 
2019، 

وإذ يأخذ علماً بقيام السلطات اإليرانية باحتجاز سفن في مضيق هرمز والخليج العربـي،               - 
 19ة فـي مـضيق هرمـز بتـاريخ          منها قيامها باحتجاز ناقلة ترفع علم المملكة المتحد       

 ،2019تموز /يويول

وإذ يثمن الدعوة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،         - 
 لمجلـس   األعلـى لعقد القمتين الطارئتين لكل من مجلس جامعة الدول العربية والمجلس           

، لبحـث   2019أيـار   / مـايو  31التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة بتـاريخ          
 على محطتي ضخ    اإلرهابية الخطيرة للهجمات التي قامت بها ميليشيات الحوثي         التداعيات

نفط بالمملكة العربية السعودية وسفن تجارية في المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات العربيـة             
 الصادرة عن هذه القمم حول امن       واإلعالناتالمتحدة، وإذ يأخذ علماً بما تضمنته البيانات        

الطاقة في الخليج العربي والمنطقة، وكافة بيانات وقـرارات مجلـس            وإمداداتالمالحة  
 جامعة الدول العربية السابقة ذات الصلة،

الصادرين عن الـدورة الرابعـة      "  مكة إعالن"وإذ يأخذ علماً بما تضمنه البيان الختامي و        - 
شأن  ب2019أيار / مايو31عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ         

 التخريبية في المياه اإلقليمية واألعمال على المملكة العربية السعودية  اإلرهابيةاالعتداءات  
 لدولة اإلمارات العربية المتحدة،

واستناداً إلى قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية امن المالحة البحرية والسيما اتفاقيـة              - 
 ،1982األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

 اطالعه على توصية لجنة الشؤون السياسية،وبعد  - 
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التأكيد على مبدأ حرية المالحة البحرية في المياه الدولية وفقاً للقواعد المـستقرة فـي                -1
 .القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار

المطالبة بضمان امن وسالمة المالحة البحرية في الخليج العربي وخليج عمان والبحـر        -2
 . الطاقةإمدادات وتأمين خطوط األحمر

 وإمـدادات  جميع األعمال التي تستهدف امن وسالمة المالحة والمنشئات البحرية           إدانة -3
الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية األخـرى،            

وتـضر  عماالً تهدد امن الدول العربية وتقوض األمن القومي العربي،          أوذلك بوصفها   
 . والسلم الدوليينباألمن

 الهجمات التي استهدفت ناقالت نفط وسفناً تجارية في الخليج العربي وخليج عمان، إدانة -4
 على ناقلتي نفط سعوديتين وناقلـة       2019أيار  / مايو 12ومنها الهجوم الذي تم بتاريخ      

العربيـة   داخل المياه اإلقليمية لدولـة اإلمـارات         إماراتيةنفط نرويجية وسفينة شحن     
 واألخرى تحمل علم بنما     إحداهما –المتحدة، واالعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان         

 إجراميةعماالً  أ، بوصفها   2019حزيران  /  يونيو 13 بتاريخ   –تحمل علم جزر مارشال     
 .تهدد امن وسالمة حركة المالحة البحرية الدولية

 من هجـوم    2019أيار  / مايو 14خ   بتاري اإلرهابية ما قامت به ميليشيات الحوثي       إدانة -5
بالطائرات المسيرة المفخخة على محطتي ضخ نفط بمدينتي الـدوادمي وعفيـف فـي              

 . النفط العالميةإمداداتالمملكة العربية السعودية، والذي استهدف 

ت به السلطات اإليرانية من احتجاز سفن في مضيق هرمز والخليج العربي،  ما قامإدانة -6
 19ز ناقلة ترفع علم المملكة المتحدة في مـضيق هرمـز بتـاريخ              منها قيامها باحتجا  

ي ر الفواإلفراج، في انتهاك واضح للقانون الدولي، ودعوة إيران إلى 2019تموز /يوليو
عن السفن والناقالت المحتجزة، واالمتناع عن القيام بمثـل هـذه األعمـال العدائيـة،               

 .المالحة البحريةوااللتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حرية 

 العربيـة   واإلمـارات التضامن مع اإلجراءات التي اتخذتها المملكة العربية الـسعودية           -7
 ممـرات   بـأمن  اإلضرارالمتحدة في مواجهة الممارسات واالعتداءات التي استهدفت        

 الطاقة في منطقة الخليج العربي وحفظ امن وسالمة المنطقة وشعبها           وإمداداتالمالحة  
، ودعم التحقيقات لكشف المسؤولين عـن هـذه االعتـداءات           أراضيهاى  والمقيمين عل 

 دولة اإلمارات العربيـة  أجرتهوتقديمهم إلى العدالة، وتأييد ما توصل إليه التحقيق الذي  
 داخـل الميـاه     األربـع االعتداء على السفن    المتحدة مع الشركاء الدوليين بشأن حادثة       
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حدة والذي رجح بأن تكون هذه الهجمات نفذت من         اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية المت    
 .جهة فاعلة من قبل دولة

 وأمنهـا  إلى تحمل مسؤولياته لضمان حريـة المالحـة البحريـة            مجلس األمن دعوة   -8
 أو  لألنشطةوسالمتها، وضمان امن المنطقة واستقرارها، واتخاذ موقف حازم للتصدي          

  . الطاقة في المنطقةبإمدادات ضراراإلالمحاوالت الرامية إلى تهديد حرية المالحة أو 
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اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات 
  التركية للسيادة العراقية

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط  �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
 ،10/9/2019على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 تـونس رار قمة   قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وآخرها ق       وإذ يؤكد على كافة      - 
  وقرارات المجلس على المـستوى الـوزاري       31/3/2019 بتاريخ   759رقم  ) 30(ع  .د

 ،6/3/2019بتاريخ ) 151(ع . د8357وآخرها قراره رقم 

…<†{{{{ÏŁèV< <

إعادة التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير              -1
 بشأن إدانة توغل القوات التركية في       24/12/2015 والمؤرخ في    7987العادية المرقم   

األراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فـوراً دون قيـد أو شـرط               
  .باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً لألمن القومي العربي

) ئيةبموجب العالقات الثنا  (دعوة الدول األعضاء في الجامعة للطلب من الجانب التركي           -2
ع فـي   .غ. د 7987سحب قواته من األراضي العراقية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم           

 .، ودعوتها إلى إثارة هذه المسائل في اتصاالتها مع الجانب التركي24/12/2015

لطلب من الحكومة التركية عدم التدخل فـي الـشؤون الداخليـة            لدعوة الدول األعضاء     -3
الستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن للعراق والكف عن هذه األعمال ا

 .واستقرار المنطقة

إعادة التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في اإلجراءات التي تتخـذها وفـق قواعـد                -4
القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من األراضـي       

 . العراق على كافة أراضيهالعراقية، ترسيخاً لسيادة حكومة
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الطلب من األمين العام للجامعة االستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعـة رقـم                -5
، وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبله في          24/12/2015ع في   .غ. د 7987

 .هذا الشأن إلى مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة

متابعة العضو العربي في مجلس األمن للمطلـب المتـضمن          إعادة التأكيد على استمرار      -6
انسحاب القوات التركية من األراضي العراقية واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمـة لحـين             

 .تحقيق االنسحاب الناجز لهذه القوات
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  .رارـذا القـلى ه تحفظها عطرـة قـدول تؤكد -
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  دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان

  لس الجامعة على المستوى الوزاري،إن مج
  :بعد اطالعه - 

 العامة، األمانة مذكرة على �

  الدورتين، بين فيما العامة األمانة نشاط عن العام األمين تقرير وعلى �

فيذ القرارات وااللتزامات    لهيئة متابعة تن   األولوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �
 ،10/9/2019 على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ

 السياسية، الشؤون لجنة توصية وعلى �

 وعلـى  القمـة  مستوى على الصادرة السابقة العربية الجامعة مجلس قرارات يستذكر وإذ - 
  السودان، جمهورية في والتنمية السالم دعم بشأن الوزاري المستوى

 ،16/6/2019 بتاريخ الخرطوم إلى العام األمين السيد زيارة نتائجب اًيأخذ علم وإذ - 

 واسـتقالله  سـيادته  على والحفاظ السودان جمهورية مع الكامل التضامن على يؤكد وإذ - 
 الداخلية، شؤونه في التدخل ورفض أراضيه ووحدة

  وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية السودان، - 
…<†{{{{ÏŁèV< <

 وثائق على والتغيير الحرية إعالن وقوى االنتقالي العسكري المجلس بتوقيع الترحيب -1
 الخرطوم، السودانية بالعاصمة 2019 آب/أغسطس 17 في المدنية، السلطة إلى االنتقال
 المتحدة واألمم األفريقي واالتحاد العربية الدول جامعة كشاهد عليها وقعت والتي

 وأفريقية، عربية دول جانب إلى األوروبي، التحادوا اإلسالمي التعاون ومنظمة
بدور المبادرة األفريقية األثيوبية المشتركة ومبعوثيها وكافة المبادرات  واإلشادة

، )الرئاسة الحالية لالتحاد األفريقي( جمهورية مصر العربية بجهوداألخرى، واإلشادة 
 االنتقالية المدنية الحكم هياكل بإنشاء والترحيب الوطني الوفاق دعموبالمساعي الحثيثة ل

 وتشكيل الوزراء رئيس وتعيين االنتقالي السيادي المجلس وأعضاء رئيس وتعيين
 . االنتقالية الحكومة

دعم جهود واتصاالت الحكومة السودانية االنتقالية مع الحركات المسلحة من أجل  -2
 .لةاستكمال عملية السالم كأولوية أساسية في برنامجها للفترة المقب

 إلى الالزمة والمالية الفنية السياسية المساندة تقديم إلى األعضاء العربية الدول دعوة -3
دولة اإلمارات العربية  إلى الشكر توجيه مع السودان في االنتقالية المدنية الحكم هياكل
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 إلى ثنائياً دعماً قدمت التي العربية الدولجميع والمتحدة والمملكة العربية السعودية 
 .السودان ريةجمهو

 2019 حزيران/ يونيو 16 يوم الخرطوم إلى العام األمين السيد بزيارة الترحيب -4
 لدعم جهودها مواصلة إلى العامة األمانة ودعوة إليها، أفضت التي اإليجابية والنتائج
 حرة انتخابات لعقد يمهد بما االنتقالية المرحلة متطلبات مواجهة اجل من السودان
التأكيد على أهمية التنسيق والمشاركة في اآلليات  مع ،عليها المتفق اتاألوق في ونزيهة

 . اإلقليمية والدولية ذات الصلة بالسودان
 السودانية الحكومة مع الجهود تنسيق العربية الدول لجامعة العامة األمانة من الطلب -5

 أمام عائقاً يمثل والذي لإلرهاب الراعية للدول األمريكية القائمة من السودان اسم لرفع
 النقد وصندوق الدولي البنك (الدولية التمويل مؤسسات مع السودان عالقات تطبيع
 . الشأن هذا في العربي البرلمان من المقدم السياسي بالدعم والترحيب) الدولي

 األفريقي واالتحاد المتحدة األمم بعثة خروج إستراتيجية إنفاذ بشأن السودان رؤية دعم -6
 حكومة من المشكل المشترك العمل فريق إطار في ،"اليوناميد "فوردار في المشتركة
 والتأكيد الصلة، ذات األمن مجلس وقرارات المتحدة واألمم األفريقي واالتحاد السودان

 والتعافي التنمية خطط دعم في لليوناميد السنوية الموازنة من االستفادة أهمية على
  .دارفور في واألمن السالم وتثبيت المبكر

 الخارجية، ديونه من السودان وإعفاء السوداني االقتصاد مساندة إلى الهادفة الجهود دعم -7
 العامة واألمانة الدائنة العربية التمويل وصناديق األعضاء الدول من مجدداً والطلب
 معالجة إلى التوصل إلى يؤدي بما اإلطار هذا في االنتقالية السودان حكومة مع التعاون
 .السوداني االقتصاد على ديونال هذه أعباء

 السودانية الحكومة مع والتعاون بالتنسيق العربية الدول لجامعة العامة األمانة دعوة -8
 عقد إلى العالقة، ذات الدولية والجهات العربية واالستثمار التمويل ومؤسسات االنتقالية

 في ةالتنمي دعم لموضوعات تخصص الخبراء مستوى على فنية عمل وورش اجتماعات
 عام السودان في التنمية ودعم االعمار إلعادة عربي مؤتمر لعقد والتحضير السودان،

2020. 
 وفي المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام كلماتها في تضمن أن العربية الدول من الطلب -9

 اسمه برفع الخاصة السودان مطالب الدولية، التمويل مؤسسات مع الدورية االجتماعات
 الخارجية، ديونه أعباء من وإعفائه لإلرهاب، الراعية للدول األمريكية القائمة من

 .الدولية التمويل مؤسسات مع عالقاته وتطبيع
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 الدول وجامعة السودان حكومة من المكونة المشتركة لآللية المتواصلة بالجهود اإلشادة - 10
 دارفور في يةواإلنمائ اإلنسانية العربية المشروعات وتنفيذ بمتابعة والمعنية العربية
 والفني المالي الدعم من مزيد تقديم على العربية الدول وحث السودان، أرجاء وكافة
 على العملو ،اإلنمائية مشروعاتها من الخامسة المرحلة إطالق من تتمكن كي لآللية
 التمويل وصناديق المتخصصة العربية المنظمات تشمل بحيث اآللية عضوية توسيع
 الدول وحث السوداني، االقتصاد لدعم أنشطة أيضاً تشمل وأن الصلة، ذات العربية
 .المشتركة اآللية هذه جهود لتعزيز الالزم المالي الدعم تقديم على العربية

 العربية والمنظمات العربية واالستثمار التمويل وصناديق العربية الدول دعوة - 11
 الغذائي األمن تحقيقو الزراعي لالستثمار السودان جمهورية مبادرة لتنفيذ المتخصصة

 .العربي
 أفضت والتي اإلقليميين واألمن السلم لدعم السودان بها يقوم التي الهامة الجهود تثمين - 12

 والتوقيع ،2018 أيلول/سبتمبر 12 بتاريخ السودان جنوب سالم اتفاق على التوقيع إلي
 شباط/فبراير 6 بتاريخ األولى باألحرف الوسطى أفريقيا جمهورية سالم اتفاق على

 .اإلقليمي االستقرار لتعزيز الدور هذا مواصلة أهمية على والتأكيد ،2019
 وصوالً العالمية، التجارة منظمة إلى لالنضمام مساعيه في السودان جهود دعم - 13

 .العالمية التجارة في دمجه عبر المنشود االقتصادي لالستقرار
 والهجرة اإلرهاب لمكافحة ودانالس حكومة بها تقوم التي والمتصلة الهامة الجهود تثمين - 14

 دول من الالجئين من كبيرة أعداد السودان واستضافة بالبشر، واالتجار الشرعية غير
 .اإلطار هذا في السودان جهود دعم العامة واألمانة العربية الدول من والطلب الجوار،

  .القرار هذا تنفيذ حول تقرير تقديم العام األمين إلى الطلب - 15
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8414رقم : ق(
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  دعم جمهورية الصومال الفيدرالية

  

  لس الجامعة على المستوى الوزاري،إن مج
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

تابعـة تنفيـذ القـرارات       لهيئـة م   األول الصادرة عن االجتمـاع      اتوعلى التوصي  �
 ،10/9/2019 وااللتزامات على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ

  وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، - 
…<†{{{{ÏŁèV< <

مصالحة الوطنية الـصومالية وجهـود      مسيرة ال الترحيب بالنجاح المتحقق على صعيد       -1
بقيادة الحكومة الصومالية؛  السـيما دعـم       استكمال عملية بناء وتقوية مؤسسات الدولة     

 .تنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية

األمنية على الـساحة الـصومالية   السياسية والترحيب بالتحسن المضطرد في األوضاع   -2
ي في الصومال   فريقالذي تضطلع به بعثة االتحاد األ     الهام  واإلعراب عن التقدير للدور     

وبخاصة الـدور   الصومالي لتعزيز الوضع األمني،     الجيش الوطني   مع  الوثيق  تعاون  بال
فريقيـة،  ألالمحوري الذي تقوم به القوات المسلحة الجيبوتية العاملة في إطار البعثـة ا            

لشباب ضد الشعب الصومالي     ا التي تقوم بها حركة    اإلرهابيةعمال  األوإدانة الهجمات و  
 .العاملة في الصومالالبعثات اإلقليمية والدولية وحكومته وضد 

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية من أجل إعادة بنـاء               -3
وتأهيل مؤسساتها األمنية والعسكرية وتقوية الجهود الرامية إلى النهـوض بالقـدرات            

السيما في ضوء بدء االنسحاب التدريجي لقـوات بعثـة االتحـاد            األمنية الصومالية؛   
األفريقي في الصومال، واإلعراب عن التقدير للجهود والمساعدات العربية الجارية على 

 .المستوى الثنائي في هذا الشأن

الطلب من الدول العربية األعضاء تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة الصومالية من أجل              -4
مجالهـا  و أراضيها وسيادتها اإلقليمية ووحدة ترابها وسالمة       أمنهاعلى  ضمان الحفاظ   

 ويعزز من سيادتها في مواجهة محاوالت التدخل  وحدتهايؤكد على بماالجوي والبحري 
 .الخارجية الهادفة إلى تقسيم أجوائها
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ع الفني الجتماااليجابية لنتائج الدعوة الحكومة الصومالية واألمانة العامة إلى البناء على  -5
  والذي ضـم    2018 كانون أول / ديسمبر 18قد في مقر األمانة العامة يوم       األول الذي ع 

 لمناقشة دعم تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائه مـن          ، العمل العربي المشترك   أجهزة
إنشاء آلية مشتركة بين حكومـة جمهوريـة الـصومال          العمل على   ديونه الخارجية، و  

ل العربية تضم في أعمالها المنظمات العربية ذات العالقة، تجتمع الفيدرالية وجامعة الدو  
دورياً في مقر األمانة العامة أو في العاصمة الصومالية مقديشيو، مرة على األقل كـل               

 حسب قرارات قمم مجلس المسائل ذات األولويةعام، لمتابعة تنفيذ توصيات االجتماع، و
االقتـصادية  : القمـة العربيـة التنمويـة      قرار    وآخرها الجامعة والقمم التنموية العربية   

دعم " والمعنون    20/1/2019 بتاريخ   58واالجتماعية في دورتها العادية الرابعة رقم       
جمهورية الصومال في مساعيها نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائها من ديونها            

دة إلى اجتماعاتها عند    ، ويمكن لهذه اآللية دعوة منظمات وبرامج األمم المتح        "الخارجية
  .الضرورة

الترحيب بالتعاون الجاري بين األمانة العامة وحكومة جمهورية الـصومال الفيدراليـة             -6
 2019 نيسان/والذي أسفر عن إصدار النسخة العربية من الدستور الصومالي في أبريل          

 ألف نسخة منه، ودعوة الـدول العربيـة األعـضاء           50والذي تمت ترجمته وطباعة     
مانة العامة إلى تقديم المساندة الفنية والمالية الالزمة إلـى الجهـات المعنيـة فـي                واأل

 .   الحكومة الصومالية الستكمال مشروع تعريب القوانين الصومالية ذات الصلة

الطلب من الدول العربية األعضاء، ومؤسسات وهيئات اإلغاثـة اإلنـسانية العربيـة،              -7
لية الصومالية، لتقديم جميع أشكال الـدعم الممكنـة         التعاون الكامل مع الحكومة الفيدرا    

لمواجهة كارثة الجفاف التي تضرب الصومال والقرن األفريقي، والعمل بكل سـرعة            
على تفادي اآلثار الخطيرة للجفاف من تهديد لألرواح وتدمير لالقتصاد وعصف بالسلم            

  . واألمن واالستقرار في البالد
قرار ( قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في تونس          التأكيد مجدداً على أهمية تنفيذ     -8

والذي أكد عليه كل من قرار قمة الظهران ) 31/3/2019 –) 30(ع . د756: ق.رقم ق
: ق.قرار رقم ق(وقمة شرم الشيخ    )  15/4/2018 –) 29(ع  . د 718: ق.قرار رقم ق  (

" بشأن   29/3/2017 بتاريخ   683، و قمة عمان رقم      )29/3/2015-) 26(ع  . د 626
 مليون دوالر أمريكي شهرياً لمدة سنة من خالل حساب 10عاجل بقيمة تقديم دعم مالي 

دعم الصومال المفتوح حالياً في األمانة العامة، لدعم موازنة الحكومة الصومالية كـي             
تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجهـا فـي األمـن واالسـتقرار،               

  ."عنف، وتقديم الخدمات الهامة والضروريةومحاربة الفساد وال
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توجيه الشكر إلى الدول التي تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال، ودعوة الـدول               -9
األعضاء التي لم تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال إلى سداد التزاماتها تنفيـذَاً              

 .لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة

اء الديون المترتبة على جمهورية الـصومال الفيدراليـة         دعوة الدول األعضاء إلى إعف     - 10
االستفادة من مبادرة  البنك الدولي وصندوق النقد         لها من     وتمكيناً دعماً القتصادها لديها  

، وتوجيه الشكر إلى كـٍل مـن الجمهوريـة          الدولي بشأن الدول الفقيرة المثقلة بالديون     
ية الـسعودية علـى إعفـاء جمهوريـة         الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العرب    

 .درالية من الديون المترتبة عليهاالصومال الفي

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي     ( الطلب من صناديق التمويل العربية       - 11
تطبيع عالقاتها المالية مع حكومة الصومال الفيدرالية، وتشجيع        ) وصندوق النقد العربي  

ن االجتماعات المباشرة لمناقـشة موضـوع إلغـاء الـديون          الجانبين على عقد مزيد م    
الخارجية، وإيجاد أكثر الحلول مرونة لتمكين الحكومة الصومالية من االستفادة من حزم         
الدعم المالية الضرورية؛ وتقديم الدعم الفني لحكومة الصومال الفيدرالية في مفاوضاتها           

 .مع مؤسسات التمويل العربية والدولية

 17/4/2019بتاريخ ع سيارات إسعاف ب أر وتسليمجهود األمانة العامة بشراء   الترحيب ب  - 12
 ألف دوالر أمريكي بدعم مقدم من مجلـس         100لدعم القطاع الصحي الصومالي بقيمة      
 بشأن  1/3/2017بتاريخ  ) 47(رته  في دو ) 15(وزراء الصحة العرب وفقاً لقراره رقم       

ب الصندوق العربي للتنمية الصحية لدعم      تقديم دعم مالي قدره مائة ألف دوالر من حسا        
وزارة الصحة الصومالية في توفير المساعدات الطبية واإلنسانية للنازحين والمتضررين 

 .من آثار الجفاف

الترحيب بمبادرة دولة الكويت استضافة مؤتمر لدعم قطاع التعليم الصومالي، والطلـب            - 13
ر، وبخاصة من الـوزارات المعنيـة       من الدول العربية المشاركة الفعالة في هذا المؤتم       

بشؤون التعليم، لدعم العملية التعليمية الصومالية و نشر اللغة العربيـة فـي المـدارس     
والمناهج الصومالية، والطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التنسيق مـع            

اقشة سبل االستفادة   األمانة العامة في هذا المجال، والعمل على االستفادة من المؤتمر لمن          
من خبرات وقدرات الطلبة الصوماليين ممن يتلقون تعليمهم فـي الجامعـات العربيـة              

  .للنهوض بالتعليم في الصومال

إلى واألمانة العامة   دعوة المنظمات والصناديق العربية والمجالس الوزارية المتخصصة         - 14
 همة في رفع المعانـاة عـن   والمساةالصوماليحكومة للالمختلفة الدعم أشكال كافة تقديم  

 لألولويـات  إرسال األطباء والخبـراء العـرب وفقـاً           بما في ذلك   الشعب الصومالي، 
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الصومالية في المجاالت المختلفة، واالستجابة لطلب الحكومـة الـصومالية باسـتكمال          
المرحلة الثانية من إعادة ترميم المكتبة الوطنية فـي العاصـمة الـصومالية مقديـشيو        

جهود األمانة العامة في هذا المجال، واإلعراب عن التقدير للجهـود التـي             والترحيب ب 
يقوم بها مكتب الجامعة العربية في مقديشيو لإلشراف على المشروعات العربيـة مـن              

 . مستشفيات ومدارس وغيرها بدعم مقدر من المجالس الوزارية العربية المتخصصة

ن مجلسي وزراء الشؤون االجتماعية     الترحيب بإنشاء لجنة مشتركة معنية بالصومال م       - 15
لدعم الجوانب االجتماعية والصحية في خطـة التنميـة الـصومالية،            والصحة العرب 

تحقيق مزيد من العمل على بناء القدرات الصومالية في هذين المجالين، و      المساعدة في   و
 .  لخدمة المجتمع الصوماليالقدرات الصومالية في الوطن العربي االستفادة من 

 مع منظمة التعـاون     هاتنسيق جهود لطلب من جامعة الدول العربية تعزيز تشاورها و       ا - 16
 اإلنسانية وتوزيع المساعدات    في مجال اإلغاثة  ووكاالت األمم المتحدة المعنية     اإلسالمي  

، والطلب من الدول العربية واألمانة العامة تقديم ما يلزم من دعم            لصومالاغاثية في   اإل
حكومة الصومال في مواجهة االحتياجات اإلنسانية المتزايدة، بما        يساهم مع    مادي وفني 

في ذلك استيعاب الالجئين اليمنيين المتوافدين إلى الـصومال باإلضـافة إلـى عـودة               
  . الصوماليين من كينيا واليمن

محاربة الصيد غير المشروع لألسماك فـي       في جهود   تقديم الدعم للحكومة الصومالية      - 17
تهـددان  هما جريمتان   فن النفايات السامة في السواحل الصومالية و      المياه الصومالية ود  

ثرواته الطبيعية وتؤثران في      الشعب الصومالي من     انصحة المواطن الصومالي وتحرم   
  .شاطئة لخليج عدن والبحر األحمرتسواحل عدد من الدول العربية المسالمة 

 وخليج عدن، وتعزيز التعاون     قبالة الشواطئ الصومالية  المرتكبة  إدانة عمليات القرصنة     - 18
العربي لمكافحتها والتنسيق مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمـة مرتكبيهـا            
ورفض أي محاوالت تستهدف تدويل منطقة البحر األحمر، وتعزيز التعـاون العربـي             
 لتحقيق األمن في البحر األحمر وخليج عدن، أخذاً في االعتبار مسؤولية الدول العربية            

 .المتشاطئة على البحر األحمر في تأمين سواحلها

قنـصلية  الطلب من الدول األعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسـية وال            - 19
، ودعوة الدول العربية التي ليس لها سفارات في مقديشو إلـى            الصومالية المعتمدة لديها  

  .فتح بعثات لها في الصومال
توفير احتياجات قطاع   عاون مع الجهات الصومالية المعنية      بالتالطلب من األمانة العامة      - 20

الصحة وإطفاء الحرائق وإصحاح البيئة وشراء عربتي مطافي ومعدات إصحاح بيئـة            
تمويل إرسـال   وأجهزة ومعدات طبية تشمل أجهزة مختبرات لغسيل الكلى ولألشعة، و         
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ومعـدات  تخصيص سيارات إسعاف وأجهزة     أطباء في تخصصات مطلوبة صومالياً، و     
، وذلك خصما من حساب دعم الصومال لـدى         تستفيد منها جميع أقاليم الصومال    طبية  

  .جامعة الدول العربية
تحقيـق المـصالحة    نحو المـساهمة فـي       هتوجيه الشكر إلى األمين العام على جهود       - 21

والتقدير لوفود األمانة العامة التي تـزور أنحـاء      ،  إغاثة الشعب الصومالي  الصومالية و 
والطلب إلى األمين العام مواصلة جهوده لمتابعـة         لدعم الوجود العربي فيها،      الصومال

  .تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته القادمة
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8415رقم : ق(
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  دعم جمهورية القمر المتحدة

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 ،تقرير انجازات اللجنة العربية للتنمية واالستثمار في جمهورية القمر المتحدةوعلى  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  أن،وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الش - 

…<†{{{{ÏŁèV< <

تأكيد الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسالمة أراضـيها             -1
 .وسيادتها اإلقليمية

عادة التأكيد على هوية جزيرة مايوت القمرية ورفض االحتالل الفرنسي لهـا، وعـدم           إ -2
زيـرة  ، حول اندماج ج   29/3/2009االعتراف بنتائج االستفتاء الذي أجرته فرنسا في        

جراءات التي تتخذها فرنـسا      مقاطعة فرنسية، واعتبار اإل    إلىا  مايوت القمرية وتحويله  
 . ترتب حقاً وال تنشئ التزاماًبموجب نتائج هذا االستفتاء غير قانونية وباطلة وال

من لى استمرار التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية         دعوة األمانة العامة إ    -3
  . بشأن جزيرة مايوتالقمرجمهورية ب ومواقف أجل دعم مطال

الترحيب بإعادة انتخاب فخامة الرئيس غزالي عثمان رئيساً لجمهورية القمر المتحـدة             -4
والتأكيد على االلتزام بمساندة مسيرته في خدمة القمر ورعاية مصالحها والحفاظ علـى             

ع جمهورية القمر فـي     والدعوة إلى المساهمة م   مكتسباتها والوفاق الوطني بين أبنائها،      
 .  2030تحقيق سياسة النهضة والتطوير التي تسعى البالد إلى تحقيقها بحلول عام 

تقديم الشكر إلى الدول األعضاء التي قدمت دعماً مالياً وتنموياً إلى جمهوريـة القمـر                -5
المتحدة من خالل حساب دعم القمر لدى األمانة العامة والطلب من بقية الـدول سـداد                

ودعوة الدول األعضاء لدعم جمهورية القمر المتحدة ومساندتها في تطوير          تها،  مساهما
 .بنيتها التحتية

اإلشادة بالمساعدات اإلنسانية واإلنمائية القيمة المقدمة من الـدول العربيـة لمـساعدة              -6
 العربيـة    من دولـة اإلمـارات     المقدمةمتضرري إعصار كينيث وآخرها المساعدات      
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 وتوقيع الهالل األحمر اإلماراتي مذكرة تفاهم مع الجهات القمرية           في هذا الشأن   المتحدة
 36المعنية لتمويل وتنفيذ مشاريع تنموية لصالح المتضررين من هذا اإلعصار بقيمـة             

 .مليون درهم

وزارات التعليم بالـدول العربيـة      و المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم    الطلب من    -7
لـدعم  الفنية  المالية و تقديم المساعدات   ترك ذات الصلة،    ومؤسسات العمل العربي المش   

دعوة األمانة العامة إلـى مواصـلة       وتطوير الجامعة الوطنية الوليدة بجمهورية القمر،       
 .في هذا الشأنالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تنسيقها مع 

اصة صندوق النقد وخالعربية واالستثمار الطلب من الدول األعضاء ومؤسسات التمويل  -8
معالجـة مـسألة الـديون    العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتمـاعي      

الخارجية المترتبة على جمهورية القمر المتحدة إسهاماً في مسيرة السالم والتنمية فـي             
 .البالد

توجيه الشكر إلى الدول األعضاء التي تساند البعثات الدبلوماسية القمرية وبشكل خاص             -9
وتوجيه الـشكر للـدول     ،  ة والمنظمات الدولية واإلقليمية   لك المعتمدة لدى الدول العربي    ت

األخـرى  ودعوة الدول العربية     موروني،   لها في  بعثات دبلوماسية    أنشأتالعربية التي   
 والترحيب باإلجراءات التي تقوم بها      ،جمهورية القمر لها في   إلى فتح بعثات دبلوماسية     

 . لفتح سفارة لها في موروني وتعيين سفير حالياًة المتحدةدولة اإلمارات العربي

حث الدول العربية على المشاركة االيجابية في مـؤتمر المـانحين الـدوليين لـصالح                - 10
 .والمقرر عقده في باريس في نهاية هذا العامالمتحدة جمهورية القمر 

التنميـة فـي    اإلعراب عن التقدير لجهود األمين العام لدعم المصالحة واالسـتقرار و           - 11
 لمجلـس  المقبلة وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة العادية       ،جمهورية القمر المتحدة  

  .جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8416رقم : ق(
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   االريتري–الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي 

  
  ستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على الم

  :بعد اطالعه - 
  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
  وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، - 

…<†{{{{ÏŁèV< <

تي ووحدة وسالمة أراضيها التأكيد مجدداً على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبو -1
  .ورفض االعتداء على األراضي الجيبوتية

الدعوة مجدداً إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين  -2
  .عشية االستقالل

الناشب بينهما في  جمهورية جيبوتي ودولة إريتريا حل الخالف الحدوديالطلب من  -3
لمفاوضات المباشرة أو آليات ا قة رأس دوميرا، عبر في منط2008شباط / فبراير

بما يتفادى أي تأثيرات على سيادة دولة التحكيم الدولية التي يتم التراضي بشأنها 
ينعكس ايجابياً على بما جيبوتي والسلم واألمن في منطقة القرن األفريقي بصفة عامة، و

 .العالقة بين البلدين الجارين

 2018 تشرين ثاني/نوفمبر 14 بتاريخ) 2444 (رقم ألمنا مجلس قرار على التأكيد -4
 حث الذيو االريتري، الجيبوتي الحدودي النزاع موضوع أمور جملة من تناول والذي

 بالوسائل الحدود على نزاعهما لتسوية الجهود مواصلة على الطرفين السابعة فقرته في
 القضائية، التسوية أو لتحكيما أو قافالتو طريق عن الدولي القانون مع يتسق بما السلمية

 33 المادة في المحددة المنازعات تسوية وسائل من عليها تفقاني أخرى وسيلة أي أو
 مع نية بحسن والتفاوض الحوار بتعميق التزامها جيبوتي بتأكيد والترحيب الميثاق؛ من

 راراستم أهميةب ومطالبتها العالقة المسائل لجميع ودي حل إلى التوصل حتى إريتريا
 . ورقابته وتوجيهه األمن مجلس انخراط
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الترحيب باألجواء االيجابية النامية باضطراد في العالقة بين جمهورية جيبوتي ودولة  -5
، بما يؤدي إلى  الجارينالبلدينترسيم الحدود بين لتأييد الجهود المبذولة اريتريا، و

 .في القرن األفريقيالتطبيع الكامل للعالقات بينهما، ويرسخ أجواء السلم واألمن 

 فراج الفوري وغير المشروط عن باقي األسرىالطلب من الجانب اإلريتري اإل -6
 . ريترياوالمفقودين الجيبوتيين في سجون إ

مجلس السلم واألمن ( الترحيب بالبيان المشترك الصادر عن جامعة الدول العربية  -7
 حول النزاع 19/12/2010بتاريخ ) مجلس السلم واألمن( واالتحاد األفريقي ) آنذاك

  .بين جيبوتي وإريتريا
الطلب من األمين العام متابعة المستجدات وتقديم تقرير إلى الدورة المقبلة للمجلس على  -8

  .المستوى الوزاري
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8417رقم : ق(



 -94-

  

  التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية

  

   على المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
رات وااللتزامات  هيئة متابعة تنفيذ القرا   ل االجتماع األول وعلى التوصية الصادرة عن      �

  ،10/9/2019خ الذي عقد بتاريعلى المستوى الوزاري 
 يؤكد على البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى             وإذ - 

بتـاريخ  ) 30(ع. د758الوزاري في هذا الشأن، وآخرها قرار قمة تونس رقم  المستوى
 بشأن 6/3/2019بتاريخ ) 151(ع . د8362، وقرار المجلس الوزاري رقم     31/3/2019

، والبيان الختامي الـصادر عـن       "ية للدول العربية  التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخل    "
في مكـة   الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت             

 ،30/5/2019المكرمة بتاريخ 

 وبناء على مداخالت السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام، - 

…<†{{{{ÏŁèV< <

 اإلسالميةعاون بين الدول العربية والجمهورية      لتأكيد على أهمية أن تكون عالقات الت      ا -1
،  قائمة على مبدأ حسن الجوار واالمتناع عن استخدام القوة أو التهديـد بهـا              اإليرانية

 انتهاكا لقواعد   ا في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره      ةيراني اإل تدانة التدخال وإ
سـالمية  طالبة الجمهوريـة اإل مو  وسيادة الدول،القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار

 التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهـدد          االستفزازيةيرانية بالكف عن األعمال     اإل
  .األمن واالستقرار في المنطقة

الستمرار عمليات إطالق الطائرات المسيرة، والـصواريخ الباليـستية   اإلدانة الشديدة    -2
  األراضي اليمنية من قبل الميليشيات      من  على المملكة العربية السعودية     الصنع إيرانية
، بما في ذلك الصواريخ الباليـستية التـي اسـتهدفت المـدن              إليران التابعة الحوثية

 صـاروخا،   225السعودية بما فيها قبلة المسلمين والتي بلغت حتى اآلن أكثر مـن             
كيد على  ، والتأ عدواناً صارخاً ضد المملكة وتهديداً لألمن القومي العربي       واعتبار ذلك   

حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليـه              
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من ميثاق األمم المتحدة، ومساندتها في اإلجراءات التي تقـرر اتخاذهـا            ) 51(المادة  
 .ضد تلك االنتهاكات اإليرانية في إطار الشرعية الدولية

والمتمثلة ان  ررهابية المدعومة من إي   إدانة األعمال التي قامت بها ميلشيات الحوثي اإل        -3
  المسيرة على محطتين لضخ النفط داخـل المملكـة العربيـة           راتالهجوم بالطائ في  

 طالت السفن التجاريـة فـي الميـاه       التي  تخريبية  العمال  وكذلك إدانة األ  السعودية،  
 .، وفي بحر عمان العربية المتحدةاإلماراتاإلقليمية لدولة 

خالت اإليرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكـة البحـرين،          استنكار وإدانة التد   -4
 وإثارة النعرات   ،ومساندة اإلرهاب وتدريب اإلرهابيين وتهريب األسلحة والمتفجرات      

الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة األمـن والنظـام           
ومدربة من الحرس الثـوري     واالستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة       

 ياإليراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق اإلرهابية وحزب اهللا اإلرهابي، والـذ           
يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبـادئ ميثـاق               

والتأكيد على دعم مملكة البحرين في جميع ما تتخـذه          . األمم المتحدة والقانون الدولي   
إجراءات وخطوات لمكافحة اإلرهاب والجماعات اإلرهابية، للحفاظ على أمنهـا          من  

 .واستقرارها

اإلشادة بجهود األجهزة األمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تمكنت   -5
من إحباط العديد من المخططات اإلرهابية وإلقاء القبض على أعـضاء المنظمـات             

تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبـل الحـرس الثـوري           اإلرهابية الموكل إليها    
 .اإليراني وحزب اهللا اللبناني اإلرهابي

إدانة سياسة الحكومة اإليرانية وتدخالتها المستمرة في الشؤون العربية والتـي مـن              -6
شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والتأكيد على ضرورة امتناعها عن دعـم            

ؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخلـيج العربيـة، ومطالبتهـا          الجماعات التي ت  
بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات واألحزاب المسلحة في الـدول العربيـة، وخاصـةً             
تدخالتها في الشأن اليمنى والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية لهـا والمناهـضة             

نصة إلطالق الصواريخ على لحكومة اليمن الشرعية ومدها باألسلحة، وتحويلها إلى م     
 وتهديد المالحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر األحمر، وهـو            ،جيران اليمن 

ما ينعكس سلباً على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكٍل عام، ويعتبر              
 .)2015 (2216خرقاً واضحاً لقرار مجلس األمن رقم 

اتخذتها دولة الكويت حيال الخلية اإلرهابية تحت       التأييد الكامل لجميع الخطوات التي       -7
، والتأكيد على أهمية أمن واسـتقرار دولـة الكويـت،           )خلية العبدلي (ما يسمى بـ    
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ورفض التدخل اإليراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، على الرغم من المساعي            
 العربية من أجل    التي بذلتها دولة الكويت مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج          

 .خلق قنوات حوار مع إيران من أجل تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة

 مسؤولية دعـم    – الشريك في الحكومة اللبنانية      –تحميل حزب اهللا اللبناني اإلرهابي       -8
اإلرهاب والجماعات اإلرهابية في الدول العربية باألسلحة المتطـورة والـصواريخ           

در عن أمين عام الحزب من خطاب عدائي وتحريضي، على          وإدانة ما يص  الباليستية،  
من إسـاءات  ) 2019 أيلول/ سبتمبر10(غرار ما تضمنته كلمته في ذكرى عاشوراء   

مرفوضة للمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين           
 الداخلية لهذه الدول    ة، األمر الذي يشكل تدخالً سافراً في الشؤون       ـوالجمهورية اليمني 

توقف حزب  والتأكيد على ضرورة    ة والحض على الكراهية،     ـارة الفتن ـيقُصد به إث  
ؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي      ـ عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الش       اهللا

، ووقف خطابه التحريضي الذي يستغل يماإلقليب واإلرهابيين في محيطه دعم لإلرها
  .نية إلثارة النعرات الطائفية والترويج للعنفالمشاعر الدي

يران والتي تبث على األقمار الصناعية العربيـة        إحظر القنوات الفضائية الممولة من       -9
باعتبارها تُشكل تهديداً لألمن القومي العربي من خـالل إثـارة النعـرات الطائفيـة               

القرار مع الجهات ذات    والمذهبية والعرقية، والطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا          
 .الصلة

إدانة واستنكار تصريحات المسؤولين اإليرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضـد           - 10
الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بالكف عن التصريحات 
العدائية واألعمال االستفزازية، ووقف الحمالت اإلعالميـة ضـد الـدول العربيـة             

  .تبارها تدخال سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدولباع

التأكيد على أهمية رصد التحركات اإليرانية ومحاوالتها زعزعة األمن واالسـتقرار            - 11
في دول المنطقة، والحد من التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للـدول العربيـة          

مياً لدول الخليج خاصة والمنطقة     والسيما الملف اليمني باعتباره شأناً خليجياً وأمناً قو       
 . العربية ككل

تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية األعضاء مع الدول والمنظمات اإلقليمية            - 12
والدولية لتسليط الضوء على ممارسات النظام اإليراني ودعمـه للعنـف والطائفيـة             

 . واإلرهاب وخطره على األمن اإلقليمي والدولي
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 حمالت إعالمية من خالل الوسائط المتعددة تكشف الوجه الحقيقـي           العمل على إعداد   - 13
المتشدد للنظام اإليراني، واستمرار هذا النظام في سياسته العدائيـة التوسـعية فـي              

 . الخارج، واستمراره في دعم الطائفية والتطرف واإلرهاب

رى وطنـب   طنب الكب (إدانة استمرار احتالل إيران للجزر اإلماراتية الثالث المحتلة          - 14
جراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولـة       ، وتأييد كافة اإل   )الصغرى وأبو موسى  

  .مارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولياإل

وعلى ضـرورة   ) 2015 (2231ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم          - 15
اق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبـات       تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ االتف      

على نحوٍ سريع وفعال حال انتهاك إيران اللتزاماتها بموجب االتفاق وعلـى أهميـة              
 .انضمام إيران إلى كافة مواثيق السالمة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة

عيات خطيرة على   ن تدا  في األزمة السورية وما يحمله ذلك م       اإليرانيالتنديد بالتدخل    - 16
 وأن  ،اإلقليميةأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسالمتها      سيادتها و  و امستقبل سوري 

مثل هذا التدخل ال يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية األزمة الـسورية بـالطرق               
 ). 1 (السلمية وفقا لمضامين جنيف

لهـا مـن كافـة الـدول        مطالبة إيران بإخراج المليشيات والعناصر المسلحة التابعة         - 17
العربية، والتوقف عن دعم المنظمات والمليشيات اإلرهابيـة فـي الـدول العربيـة،       

 . وباألخص في سورية واليمن

التأكيد على أهمية مواصلة الدول العربية تزويد األمانة العامة بتقارير دورية حـول              - 18
 . التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية

مين العام بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة العربيـة الرباعيـة            تكليف األ  - 19
، ومملكة البحـرين،    )الرئاسة( دةـدولة اإلمارات العربية المتح   : المشكلة من كل من   

ـ  ـوالمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، واألمين الع        تمرار ـام لالس
للتدخالت اإليرانيـة فـي المنطقـة       في تطوير خطة تحرك عربية من أجل التصدي         

العربية، وحشد التأييد والدعم الدولي للموقف العربـي الـرافض لهـذه التـدخالت              
 . اإليرانية

راري ـة لق ـدة باالنتهاكات اإليراني  ـمواصلة إطالع األجهزة المعنية في األمم المتح       - 20
مي  لما يمثله ذلك من تهديـد داهـم لألمـن القـو    2231 و  2216مجلس األمن رقم    

 . العربي

على " التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية      "االستمرار في إدراج بند      - 21
 .أجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية واإلقليمية
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 التوجه إلى األجهزة المعنية في األمم المتحدة إلدراج الموضوع على أجندتها وفقـا              - 22
من ميثاق األمم المتحدة التي تحرم التدخل في الـشؤون          ) 7(الفقرة  ) 2(ألحكام المادة   
 . الداخلية للدول

الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ القرار والعرض على المجلس في دورته العادية              - 23
  .المقبلة

  
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8418رقم : ق(
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  :اطر التسلح اإلسرائيلي على األمن القومي العربي والسالم الدوليمخ
  

إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية وغيرها من 
  أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط

  

  الوزاري، المستوى على الجامعة مجلس إن
  :اطالعه بعد -

  العامة، األمانة مذكرة على �
 الدورتين، بين فيما العامة األمانة اطنش عن العام األمين تقرير وعلى �

 السياسية، الشؤون لجنة توصية وعلى �

 األسـلحة  بقـضايا  المعنيـة  العرب المسؤولين كبار لجنة "اجتماعات توصيات وعلى �
 ) العرب المسؤولين كبار لجنة( ،"الشامل الدمار أسلحة من وغيرها النووية

 في العربية والمجموعات العرب المسؤولين كبار لجنة بين والفعال الجيد بالتنسيق يشيد وإذ - 
 .االنتشار وعدم السالح بنزع الخاصة الموضوعات كافة في ونيويورك فيينا، جنيف، من كل

…<†{{{{ÏŁèV< <

 األسلحة انتشار عدم معاهدة في األطراف مؤتمر "أعمال في العربية للمشاركة التحضير   :أوالً
  )22/5/2020 - 27/4: ويوركني" (2020 عام المعاهدة الستعراض النووية

 ذات العربية المجموعات مع التنسيق بمواصلة العرب المسؤولين كبار لجنة تكليف -1
 انتشار عدم معاهدة في األطراف مؤتمر" في العربية للمشاركة الجيد للتحضير الصلة

 على الحفاظ أهمية على التأكيد مع ،"2020 عام المعاهدة الستعراض النووية األسلحة
 الحقوق من لالنتقاص  محاوالت ألية والتصدي والمتابعة العربي، الموقف وتماسك وحدة

 .السابقة المراجعة مؤتمرات أو المعاهدة خالل عليها الحصول تم التي العربية والمكتسبات

 بشأن العربية العمل وأوراق البيانات بإعداد العرب المسؤولين كبار لجنة تكليف -2
 االستخدامات النووي، االنتشار عدم النووي، السالح نزع (للمعاهدة الثالثة الركائز
 في النووية األسلحة من الخالية المنطقة إنشاء وموضوع ،)النووية للطاقة السلمية
 وفيينا جنيف، نيويورك، من كل في العربية المجموعة من والطلب األوسط، الشرق
 عرضها يتسنى حتى األوراق، هذه في إلضافتها عناصر من تراه بما اللجنة تزويد
 .آذار المقبل/مارس شهر) 153 (العادية دورته في المجلس على

 بالشرق الخاص 1995 عام قرار "تنفيذ في التسويف من لمزيد محاوالت أية رفض -3
 له سيكون ما وهو ،2010و 2000 لعام المراجعة مؤتمري ومخرجات" األوسط
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 مؤتمر نتائج وعلى النووي االنتشار وعدم السالح نزع منظومة على سلبية تداعيات
 . 2020 لعام المعاهدة مراجعة

 من خالية منطقة إلنشاء مؤتمر عقد "المعنون المقرر وتنفيذ لتفعيل العربي التحرك   :ثانياً
 73/546" األوسط الشرق في الشامل الدمار أسلحة من وغيرها النووية األسلحة
  :المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر

 لدى الهاشمية األردنية للمملكة الدائم المندوب - بحوث سيما السفيرة بترشح الترحيب -4
 خالية منطقة إنشاء مؤتمر"لـ األولى الدورة رئاسة لتولي نيويورك في المتحدة األمم
 ودعمها ،"األوسط الشرق في الشامل الدمار أسلحة من وغيرها النووية األسلحة من

 الدول واطالع المعنية، األطراف جميع مع ومشاوراتها مهامها إتمام في الكامل
 المسؤولين كبار لجنة ذلك في بما تجريها، التي واالتصاالت المستجدات على العربية
 .العرب

 الدور على التأكيد مع المؤتمر، لعقد 2019 تشرين ثاني/نوفمبر شهر بتحديد الترحيب -5
 العامة الجمعية لمقرر تنفيذاً عقده عن المسؤولة باعتبارها المتحدة لألمم المحوري

 الدول ذلك في بما المعنية األطراف جميع من والطلب ،73/546 رقم المتحدة لألمم
 بالشرق الخاص 1995 قرار"لـ الراعية الثالث الدول الخصوص وجه وعلى النووية
 . المؤتمر لعقد والعملي السياسي الدعم توفير" األوسط

 الفعالة المشاركة أهمية على التأكيد مع المؤتمر، في العربية الدول جميع مشاركة -6
 .المؤتمر إلنجاح حتمية ضرورة باعتبارها المعنية والدولية اإلقليمية األطراف لكافة

 الصلة ذات اإلقليمية والمنظمات العربية الدول جامعة دعوة أهمية على التأكيد -7
 .  المؤتمر أعمال لحضور

 في العربية والمجموعة العرب المسؤولين كبار لجنة بين التنسيق على التأكيد -8
 اإلقليمية للشواغل المؤتمر تناول كيفية في والنظر للمؤتمر، للتحضير نيويورك

 الهدف تحقيق تيسر التي بالصورة الخالية المنطقة بإنشاء المتعلقة والموضوعات
 من األوسط الشرق منطقة إلخالء قانوناً ملزمة أداة إلى التوصل وهو المنشود
 .الشامل الدمار أسلحة من وغيرها نوويةال األسلحة

 ذات الدولية المحافل في والعمل المؤتمر لعقد بالتوازي العمل استمرار على التأكيد -9
 الشامل الدمار أسلحة من وغيرها النووية األسلحة من الخالية المنطقة إلنشاء الصلة

 .األوسط الشرق في
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 الدورة أعمال بشأن شامل يمتقي إعداد نيويورك في العربية المجموعة من الطلب - 10
 المستوى على الجامعة مجلس على لعرضه به العامة األمانة وتزويد للمؤتمر، األولى

 .القادمة دورته في الوزاري

 للوكالة العام للمؤتمر 63 الدورة في العربي والتنسيق" اإلسرائيلية النووية القدرات"   :ثالثاً
  )20/9/2019- 16: فيينا (الذرية للطاقة الدولية

 العادية الدورة أعمال جدول على" اإلسرائيلية النووية القدرات "بند بإدراج العلم أخذ - 11
 .الذرية للطاقة الدولية للوكالة العام للمؤتمر 63

 العادية الدورة خالل" اإلسرائيلية النووية القدرات "المعنون القرار مشروع تقديم عدم - 12
 .الذرية للطاقة الدولية للوكالة العام للمؤتمر 63

 مناقشة خالل العربية المجموعة بيان جانب إلى وطنية بيانات إلقاء أهمية على التأكيد - 13
 المعنون 73/546 رقم المقرر إلى فيها اإلشارة مع ،"اإلسرائيلية النووية القدرات "بند
 الدمار أسلحة من وغيرها النووية األسلحة من خالية منطقة إنشاء بشأن مؤتمر عقد"

  .المتحدة لألمم العامة للجمعية 73 الدورة عن الصادر" األوسط لشرقا في الشامل

 :اإليراني النووي بوشهر مفاعل مخاطر   :رابعاً

 الجزء في الواردة التحرك خطوات تنفيذ مواصلة فيينا في العربية المجموعة تكليف - 14
 )151(ع . د8363 رقم الوزاري المستوى على الجامعة مجلس قرار من رابعاً

 إطار في وذلك اإليراني، النووي بوشهر مفاعل مخاطر بشأن 6/3/2019 بتاريخ
 .الذرية للطاقة الدولية الوكالة

 المحافل في جهودها بمواصلة ونيويورك فيينا في العربية المجموعة من كل تكليف - 15
 والتأكيد اإليراني، النووي بوشهر مفاعل مخاطر من العربي القلق إلبراز الصلة ذات
 .الذرية للطاقة الدولية للوكالة النووي األمان معايير يقتطب أهمية على

 بوشهر مفاعل مخاطر موضوع متابعة في العرب المسؤولين كبار لجنة استمرار - 16
 هذا في ونيويورك فيينا من كل في العربية المجموعة مع والتنسيق اإليراني، النووي
 .الصدد

 على الجامعة مجلس على اتهوتطور الموضوع عرض العامة األمانة من الطلب  :خامساً
  .المقبلة دورته في الوزاري المستوى

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8419رقم : ق(
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  -:العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  : األفريقية–العالقات العربية 

  - أ - 

   األفريقي–مسيرة التعاون العربي 

  
  

  وزاري،إن مجلس الجامعة على المستوى ال
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �

  وعلى قراراته السابقة في هذا الشأن، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  وإذ يأخذ علماً بالجهود التي تقوم بها لجنة الشراكة العربية األفريقية، - 

†{{{{ÏŁè…<V< <

تكليف األمانة العامة بمواصلة التنسيق مع الدول األعضاء ومفوضية االتحاد األفريقـي             -1
من أجل تنفيذ قرارات القمة العربية األفريقية الرابعة التي عقدت فـي مـاالبو، غينيـا      

 .23/11/2016 إلى 17االستوائية، خالل الفترة من 

وتحديـد  العربية األفريقية الخامسة    الترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة        -2
  والتأكيد على أهمية اإلعداد الجيد لها بالتنـسيق           موعداً لعقد القمة،   25/11/2019يوم  

 . بما يضمن نجاحهابين األمانة العامة ومفوضية االتحاد األفريقي والدولة المضيفة

ن أجل تنفيذ الطلب من األمانة العامة ومفوضية االتحاد األفريقي مواصلة التنسيق م -3
برامج التعاون العربية األفريقية القائمة، والعمل على تحضير خطة العمل العربية 

من قرارات القمة العربية األفريقية ) 1( وذلك تنفيذاً للقرار رقم ،األفريقية المشتركة
بشأن تقرير األنشطة المشترك لرئيسة مفوضية االتحاد األفريقي : "الرابعة والمعنون

 الشراكة األفريقية العربية إستراتيجيةلعام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ واألمين ا
من ) 7(، والقرار رقم "2016-2014وخطة العمل األفريقية العربية المشتركة للفترة 
 – خطة عمل أفريقية بشأن وضع: "قرارات القمة العربية األفريقية الرابعة والمعنون

 الرابعة األفريقية من قرارات القمة العربية )10(، والقرار رقم "عربية مشتركة
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بشأن مبادئ ومعايير المشاركة في اجتماعات واحداث الشراكة االفريقية " والمعنون
 .، بما من شانه تعزيز هذه الشراكة"العربية

تكليف األمانة العامة بمواصلة التنسيق والتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي من أجل             -4
بـشأن  : "من قرارات القمة العربية األفريقية الرابعـة والمعنـون        ) 2(تنفيذ القرار رقم    

  ."تنسيق تمويل المشاريع األفريقية العربية المشتركة
التأكيد على أهمية مواصلة الجهود إلزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيـل وتطـوير               -5

ات القمم   قرار  كافة التعاون العربي األفريقي وتنظيم اجتماعات أجهزته، وذلك في ضوء        
العربية األفريقية السابقة واإلعالنات الصادرة عنها، وبما يـصون العالقـات العربيـة     

 .األفريقية ويدرأ عنها األخطار

الترحيب مجدداً باإلعالن حول فلسطين الصادر عن القمة العربية األفريقيـة الرابعـة              -6
ي ألي  ، وتعزيز العمل مع االتحاد األفريقي لـدعم قـضية فلـسطين والتـصد             2016

 .محاوالت إسرائيلية لاللتفاف على مكانة القضية في القارة األفريقية

اإلعراب عن التقدير لموقف االتحاد األفريقي المؤيد للموقف العربـي تجـاه القـضية               -7
وآخرها اإلعـالن    ، االتحاد األفريقي  مالفلسطينية والمتمثل في اإلعالن الصادر عن قم      

 يوميالتي عقدت   ي دورتها العادية الثانية والثالثين      الصادر عن قمة االتحاد األفريقي ف     
الوضع في فلسطين والشرق األوسط، والذي      بشأن  ،  أباباأديس  في   11/2/2019 و   10

 بشأن 6/12/2017 دونالد ترامب الصادر في األمريكيأعرب عن رفض قرار الرئيس    
ـ   إسرائيلاعتبار القدس عاصمة    ي كفاحـه  ، وجدد الدعم الكامل للـشعب الفلـسطيني ف

 دولتـه المـستقلة علـى حـدود         المشروع ضد االحتالل اإلسرائيلي، وحقه في إقامـة       
 وجدد الدعوة للدول أعضاء االتحاد      ، الشرقية ، وعاصمتها القدس  1967حزيران  /يونيو

األفريقي أن يأخذوا بعين االعتبار أن ال يكون أي تعاون مع إسرائيل على حساب الدعم               
ية، كما أدان سياسة تهويد القدس وشجب كذلك سياسة الفصل          األفريقي للقضية الفلسطين  

 إلسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وناشـد           العنصري
اآلليات المعنية لألمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلـسطيني علـى نحـو عاجـل،              

تنـتج وتـصدر مـن      ومناشدة الدول األعضاء لمقاطعة البـضائع والمنتجـات التـي           
المستوطنات باألراضي الفلسطينية، بما في ذلك القـدس الـشرقية، وتـشجيع الـدول              

  .األعضاء التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك
اإلشادة بموقف االتحاد األفريقي الرافض لقرار الحكومة األمريكية االعتراف بالقـدس            -8

 .عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها إليها
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قد االجتماع األول آللية التنسيق المشتركة بين األمانة العامة لجامعة الـدول       الترحيب بع  -9
 12/12/2018العربية ومفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة التعاون اإلسالمي بتـاريخ          

في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتأكيد على أهمية مواصلة اجتماعـات             
 بما في ، الالزمة إلنشاء آلية خاصة للتنسيق في هذا الشأن     اللجنة واالنتهاء من الترتيبات   

 . ذلك الخطوات التنفيذية الالزم وضعها

دعوة مجالس السفراء العرب، وخاصة في العواصم األفريقية، لبذل كافة الجهـود مـع            - 10
الدول األفريقية ومفوضية االتحاد األفريقي للعمل على منع حـصول إسـرائيل علـى              

 .تحاد األفريقيفي االوضعية مراقب 

التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية واالتحاد األفريقـي فـي               - 11
 .اإلرهابمجال مكافحة 

الترحيب بنتائج المؤتمر الوزاري األفريقي العربي المـشترك الثالـث حـول التنميـة               - 12
الل الفترة من   الزراعية واألمن الغذائي الذي انعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، خ         

التنسيق مع المنظمـة العربيـة      ، والطلب من األمانة العامة      2/11/2016 إلى   31/10
للتنمية الزراعية ومفوضية االتحاد األفريقي وجمهورية مصر العربية لعقد االجتمـاع            

تشرين /خالل النصف األول من شهر أكتوبر     الوزاري األفريقي العربي المشترك الرابع      
طبقاً للمعـايير التـي     وذلك  ،  الجيد له رية مصر العربية واإلعداد     في جمهو  2019أول  

 .من قرارات قمة ماالبو) 10(ر رقم سيتم وضعها تطبيقاً للقرا

الترحيب بنتائج االجتماع المشترك األول لوزراء االقتصاد والتجارة والمالية األفارقـة            - 13
ـ   21/11/2016والعرب يوم    ن األمانـة العامـة   ، بماالبو، غينيا االستوائية، والطلب م

مـن  ) 3(ومفوضية االتحاد األفريقي مواصلة التعاون والعمل من أجل تنفيذ القرار رقم         
قرارات القمة العربية األفريقية الرابعة، بشأن عقد اجتماع دوري عربي أفريقي مشترك            

  .للوزراء المسؤولين عن االقتصاد والتجارة والمالية على هامش القمم العربية األفريقية
اإلعراب عن التقدير للجهود المبذولة من جانب المصرف العربي للتنمية االقتصادية في          - 14

للتعاون العربي األفريقي وآلياته وبرامجه، والتأكيد على       أفريقيا لتقديم الدعم المتواصل     
 .للمعرض التجاري العربي األفريقي في إحدى الدول األفريقيةالدورة القادمة أهمية عقد 

أهمية دعم الدول األعضاء للمعهد الثقافي العربي األفريقي حتى يتمكن من           التأكيد على    - 15
أداء الدور المنوط به تنفيذاً لقرارات القمة العربية األفريقية الثالثة التي انعقدت بدولـة              

الصادر عن القمة العربية األفريقيـة الرابعـة التـي          ) 5(، والقرار رقم    2013الكويت  
 .ستوائية، بشأن المعهد الثقافي األفريقي العربيانعقدت بماالبو، غينيا اال
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 عبدالرحمن السميط للتنمية األفريقية     لة الكويت جائزة المرحوم الدكتور    اإلشادة بتقديم دو   - 16
 2017 في مجال األمن الغذائي، وللعـام        2016 في مجال الصحة، وللعام      2015للعام  

 فـي مجـال     2019وللعام   في مجال الصحة،     2018في مجال التربية والتعليم، وللعام      
األمن الغذائي، ودعوة الدول األفريقية للمشاركة بهـذه الجـائزة، واإلشـادة بمبـادرة              
القروض الميسرة المليارية التي تقدمت بها دولة الكويت في القمة العربيـة األفريقيـة              

 بشأن تقديم مليار دوالر أمريكي كقـروض        2013الثالثة التي عقدت بالكويت في عام       
منها، بذلك يكون الصندوق الكـويتي للتنميـة        % 99.56والتي تم تقديم حوالي     ميسرة  

االقتصادية العربية قد غطي كامل مبلغ االلتزام المعلن من قبل حضرة صاحب الـسمو              
  .أمير دولة الكويت وفي إطاره الزمني المحدد

بتقـديمها  اإلشادة بالدور الذي تضطلع به جامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان             - 17
منح دراسية لعدد من الطالب من مختلف الدول األفريقية في كافة المجـاالت، األمـر               

 .الذي يسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين الدول العربية والدول األفريقية

توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده المبذولة من أجل دعم مسيرة التعاون العربي               - 18
  .األفريقي

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8420 رقم: ق(
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  -:العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  : األفريقية–العالقات العربية 

  - ب - 

  الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

  

  مانة العامة فيما بين الدورتين،رير األمين العام عن نشاط األوعلى تق �
 ون السياسية،ؤجنة الشوعلى توصية ل �

 ي للصندوق،من المادة السادسة من النظام األساس) أ(وعمالً بنص الفقرة  - 

  ي، األفريقي دعم التعاون العربيوانطالقاً من تقدير دور الصندوق ف - 
� �

…<†{{{{ÏŁèV< <
  
  
  

  ة تساهم في تعزيـز وتفعيـل التعـاون        صندوق وأهميته كأداة فاعل   التأكيد على دور ال    -1
، تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وقرارات مجلـس           ي األفريق يالعرب

 بتـاريخ   )151(ع  . د 8365آخرهـا القـرار رقـم        و يالجامعة على المستوى الوزار   
ـ  يرب دعم التعاون الع   ي يؤكد على أهمية ذلك الدور ف      ي الذ 6/3/2019 ـ  ي األفريق  ي ف

  .يمجال العون الفن
  . موازنة الصندوقيدعوة الدول لسداد حصتها ف -2
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8421رقم : ق(

  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  . على إنشاء الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقيةسلطنة عمانتتحفظ  -
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  ية واإلقليميةالعالقات العربية مع التجمعات الدول
 

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �

 ،6/3/2019بتاريخ ) 151(ع . د8367وعلى قراره رقم  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

…†{{{ÏèV< <

 : األوروبية-قات العربية العال  :أوالً

   األوروبي– الحوار العربي -أ
الترحيب بعقد االجتماع الثامن للسادة المندوبين الدائمين لدى جامعـة الـدول العربيـة               -1

وسفراء اللجنة السياسية واألمنية لمجلس االتحاد األوروبي، وعقـد الـدورة الخامـسة             
 . في بروكسل2019ر من عام لمجموعات عمل التعاون االستراتيجي في الربع األخي

 الجيـد   اإلعدادتكليف األمانة العامة بالتنسيق مع الجانبين العربي واألوروبي من أجل            -2
  .لالجتماع

 .الطلب من األمانة العامة متابعة الموضوع والعرض على المجلس في دورته العادية المقبلة -3

   المتوسطية –الشراكة األوروبية  -ب
 . الهاشمية خالل رئاستها المشتركة للجنوبيةاألردنتثمين دور المملكة  -4

التأكيد على أهمية التنسيق العربي الجيد في كافة االجتماعات واللجان، خاصـةً لجنـة               -5
 .كبار المسؤولين

 .الطلب من األمانة العامة متابعة الموضوع والعرض على المجلس في دورته العادية المقبلة -6

  :ةحاديالعالقات العربية مع روسيا االت :ثانيا

ـ  يالتخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي،       الدورة ال  جبنتائب  الترحي -7 ت بمدينـة   د عق
 .16/4/2019-15ل الفترة الخموسكو 

خـالل عـام   للمنتـدى   الـسادسة لدورة لفعاليات ا الترحيب باستضافة المملكة المغربية  -8
لتحضير الجيـد   ، وتكليف األمانة العامة بالتنسيق مع المملكة المغربية من أجل ا          2020

  . لتلك الدورة
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) 2021-2019(للفتـرة   لمنتـدى   لتنفيذ مبادئ وأهداف ا   خطة العمل   الترحيب باعتماد    -9
العمل على تنفيـذ األنـشطة      إلى  الدول العربية   ، ودعوة    للمنتدى الخامسةالدورة  خالل  

  .بهاالواردة 
نب المختلفـة   دراسة الجوا التنسيق مع الجانب الروسي و    مواصلة  ب األمانة العامة    تكليف - 10

  .إلنشاء المركز الثقافي العربي في موسكو بهدف بناء التفاهم والتبادل الثقافي بين الجانبين
 .الطلب من األمانة العامة متابعة الموضوع والعرض على المجلس في دورته العادية المقبلة - 11

  :تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان  :ثالثا
لدورة الثالثة لمنتدى االقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسـطى           الترحيب بعقد ا   - 12

 وتكليف األمانـة    ،2019وجمهورية أذربيجان في دولة قطر في الربع األخير من عام           
  . العامة بالتنسيق مع الدولة المضيفة لإلعداد الجيد ألعمال الدورة

نية الهاشمية الستضافة الـدورة   التنسيق مع المملكة األرد   مواصلة  ب األمانة العامة    تكليف - 13
األولى لمؤتمر رجال األعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وجمهوريـة            

 .2019أذربيجان خالل عام 

 .عرض على المجلس في دورته العادية المقبلةال األمانة العامة متابعة هذا الموضوع والطلب من - 14

  :شعبيةالعالقات العربية مع جمهورية الصين ال :رابعا
اإلعراب عن حرص الدول األعضاء على تعزيز عالقاتها مع جمهورية الصين الشعبية             - 15

، والتأكيد مجدداً علـى     "مبادرة الحزام والطريق  "في مختلف المجاالت، وكذلك في ظل       
 . دعم الدول العربية لمبدأ الصين الواحدة

) 16(ستضافة الـدورة    اإلعراب عن الشكر والتقدير لدولة اإلمارات العربية المتحدة ال         - 16
للحوار السياسي  ) 5(الجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة         

 فـي أبـوظبي،     18/6/2019-17االستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين يـومي        
والترحيب بنتائج هاتين الدورتين، ودعوة األمانة العامة لمواصلة جهودها بالتنسيق مع           

 .عربي والصيني من أجل وضع التوصيات الصادرة عن هذه الدورة موضع التنفيذالجانبين ال

الترحيب بنتائج الدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال المالحة عبـر              - 17
 .2/4/2019-1والتي عقدت في تونس يومي " بايدو"األقمار الصناعية 

ال العـرب  والـصينيين والـدورة        الترحيب بنتائج الدورة الثامنة لمؤتمر رجال األعم       - 18
 .3/4/2019-2السادسة لندوة االستثمارات واللتين عقدتا في تونس يومي 

الترحيب بنتائج الدورة الثالثة الجتماع الخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبـات             - 19
 .12/6/2019-10والمعلومات والتي عقدت في الكويت خالل الفترة 
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انية لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الـصحة التـي   الترحيب بنتائج الدورة الث   - 20
 . في بجين18/8/2019-16عقدت خالل الفترة 

الترحيب مجدداً برغبة المملكة األردنية الهاشمية في استضافة الدورة التاسعة لالجتماع            - 21
) 17(، ويسبقها عقد الدورة الــ       2020الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني عام       

ع كبار المسؤولين والدورة السادسة للحـوار الـسياسي االسـتراتيجي العربـي             الجتما
والتأكيد على أهمية المشاركة العربية الفعالة في هذه الدورة، وتكليف األمانـة            . الصيني

العامة بمتابعة التنسيق مع الجهات المعنية في كل من المملكة األردنية الهاشمية والصين    
 .رة، واإلعداد الجيد إلنجاح أعمالهالتحديد موعد عقد هذه الدو

الترحيب باستضافة الصين للدورة الثالثة لمنتـدى التعـاون العربـي الـصيني لنقـل                - 22
الل الفتـرة   ـ خ 2019ام  ـربي لع ـيني الع ـداع، والمعرض الص  ـيا واإلب ـالتكنولوج

5-8/9/2019. 

ي فـي مجـال     الترحيب باستضافة الصين للدورة الرابعة لملتقى التعاون العربي الصين         - 23
 .16/10/2019-14اإلذاعة والتليفزيون خالل الفترة 

 لمنتدى التعاون العربي الصيني في      الرابعة للدورةالترحيب باستضافة المملكة المغربية      - 24
 .30/10/2019-29مجال اإلعالم يومي 

الترحيب باستضافة المملكة المغربية للدورة الثامنة لندوة العالقات العربيـة الـصينية             - 25
 .12/12/2019-11ينية خالل الفترة ار بين الحضارتين العربية والصوالحو

الترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة الثالثة لمنتـدى المـرأة العربيـة              - 26
 .20/12/2019-19والصينية يومي 

التأكيد على أهمية المشاركة العربية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات منتدى التعاون             - 27
 الصيني، ودعوة األمانة العامة لمواصلة جهودها بالتنسيق مع الجهات العربيـة            العربي

والصينية المعنية لإلعداد لألنشطة والفعاليات المزمع عقدها في إطار البرنامج التنفيذي           
، بما في ذلك الدورة السادسة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية       2019للمنتدى خالل عام    
  .عربية في دولة 2019المزمع عقدها عام 

  :العالقات العربية مع جمهورية الهند :خامسا
اإلعراب عن حرص الدول األعضاء على تعزيز عالقاتها مع جمهوريـة الهنـد فـي                - 28

مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل تفعيـل آليـات          
 .منتدى التعاون العربي الهندي
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لتنسيق مع الجهات المعنية الهندية لتحديد موعد عقد الدورة الثانية تكليف األمانة العامة با - 29
 في الهند،   2019لالجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي المزمع عقدها عام          

ويسبقها عقد الدورة الثالثة الجتماع كبار المسؤولين، والتأكيد علـى أهميـة اإلعـداد              
 .  والتحضير الجيد لها

العامة بمتابعة جهودها بالتنسيق مع الجهات العربية والهنديـة المعنيـة           تكليف األمانة    - 30
لتنظيم مختلف األنشطة والفعاليات في إطار منتدى التعاون العربي الهندي خالل الفترة            

خالل المقبلة، بما في ذلك الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية المزمع عقدها  
 فـي  2019 الثالثة لمهرجان الثقافة العربية الهندية عـام   في الهند، والدورة   2019عام  

 في المملكة المغربية،    2019الهند، وندوة التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة عام          
تـشرين  /والدورة األولى لمؤتمر رؤساء الجامعات العربية والهندية خالل شهر أكتوبر         

ورة الثانية لندوة التعاون العربـي       في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والد      2019 أول
 في إحدى الدول العربية، ودعوة الدول األعـضاء     2020الهندي في مجال اإلعالم عام      

  .إلى المشاركة الفعالة في أنشطة المنتدى، واستضافة بعض هذه األنشطة والفعاليات

  : اليابانية–العالقات العربية  :سادسا
زيز وتطوير عالقاتها مـع اليابـان فـي         اإلعراب عن حرص الدول األعضاء على تع       - 31

مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالستفادة مـن التقـدم           
 . االقتصادي والخبرات اليابانية للدفع بالجهود التنموية في الدول العربية

 عقد الدورة   التنسيق مع الجانب الياباني لالتفاق على موعد ومكان       بتكليف األمانة العامة     - 32
 .لالجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي اليابانيالثانية 

 في مقر األمانـة     9/9/2019الترحيب بانعقاد المنتدى االقتصادي العربي الياباني يوم         - 33
 . العامة، وبما تمخض عنه من نتائج لتعزيز التعاون بين الجانبين

التعليم والتنمية المستدامة في العالم     "ل  أخذ العلم بانعقاد مائدة مستديرة عربية يابانية حو        - 34
 5/9/2019، وذلـك يـوم      UNDPبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي       " العربي

  .بمقر األمانة العامة

  :العالقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك :سابعا
لعرب مع  التأكيد على ما ورد في إعالن أبوظبي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية ا             - 35

 وما تضمنه من توصيات تصب في       24/6/2010مجموعة دول جزر الباسيفيك بتاريخ      
  .إطار تعزيز التعاون مع دول جزر الباسيفيك، ووضع تلك التوصيات موضع التنفيذ
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الطلب إلى األمانة العامة االستمرار في متابعة هذا الموضـوع بالتـشاور مـع دولـة                 - 36
 .اإلمارات العربية المتحدة

  :العالقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية :ثامنا
التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين اإلقليمين في شتى المجاالت والمشاركة في جميع              - 37

 .األنشطة واالجتماعات المقرر إقامتها

 دعوة األمانة العامة إلى مواصلة التنسيق مع المنسق اإلقليمي لدول أمريكـا الجنوبيـة              - 38
ضافة جمهورية فنزويال اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الدول         ن است بشأ) البرازيل(

 .العربية ودول أمريكا الجنوبية، على أن يسبقه اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين

تكليف األمانة العامة التنسيق مع الجانب األمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان بـديل              - 39
لعربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتـذار       لالجتماع الثالث لوزراء االقتصاد في الدول ا      

 .جمهورية بوليفيا

تكليف األمانة العامة التنسيق مع الجانب األمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان جديـد              - 40
لالجتماع الثاني لوزراء البيئة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبيـة بعـد اعتـذار              

 .جمهورية اإلكوادور

 واصلة التنسيق مع وزارة السياحة بجمهورية مـصر العربيـة         تكليف األمانة العامة بم    - 41
 في الـدول العربيـة ودول أمريكـا         لتحديد موعد عقد االجتماع األول لوزراء السياحة      

 .الجنوبية

للـدول  االجتماع الثالث لوزراء التربيـة والتعلـيم        تكليف األمانة العامة بالتنسيق لعقد       - 42
 .لدول العربيةالعربية ودول أمريكا الجنوبية في إحدى ا

الترحيب باستضافة جمهورية السودان لالجتماع األول للخبراء فـي مجـال التعـاون              - 43
الزراعي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والدعوة للمشاركة الفاعلة في هـذا             

 .االجتماع

الترحيب بعقد اجتماع كبار المسؤولين في وزارات الشؤون االجتماعيـة فـي الـدول               - 44
ودول أمريكا الجنوبيـة في مقر األمانة العامـة، وذلك للتحـضير لالجتمـاع            العربية  

 .الثالث لوزراء الشؤون االجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

  .المقبلةالطلب من األمانة العامة العرض على المجلس في دورته العادية  - 45
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  اون بين جامعة الدول العربية التع
  :واألمم المتحدة ومؤسسات ومنظمات دولية أخرى

  - أ - 
الترشيحات لمناصب األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة 

  ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى

  
  ،جلس الجامعة على المستوى الوزاريإن م

  :بعد اطالعه -
 ،مذكرة األمانة العامةعلى  �

 ،الدورتينالعامة فيما بين تقرير نشاط األمانة على و �

 ،توصية لجنة الشؤون السياسيةعلى و �

…<†{{{{ÏŁèV< <

  :دعم الترشيحات غير المتعارضة لمناصب في منظومة األمم المتحدة: أوالً
الفئة  ((ICAO) لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي        سلطنة عمان ترشيح   −

 ).2022-2019(للفترة ) الثالثة

 (IMO) لعضوية مجلس المنظمة البحريـة الدوليـة    بية السعودية المملكة العر ترشيح   −
 ).2021-2020(للفترة 

لعضوية لجنة حقـوق اإلنـسان      ) خليفة يوسف الكعبي  / السيد (مملكة البحرين ترشيح   −
 ).2024-2021(للفترة 

لعـضوية األمـم    ) عيشة فـرجس  / السيدة (الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  ترشيح   −
 ).2024-2021( التمييز العنصري للفترة المتحدة للقضاء على

 لعضوية مجلس حقوق اإلنـسان للفتـرة        دولة اإلمارات العربية المتحدة   إعادة ترشيح    −
)2022-2024.( 

 لعضوية المجلـس التنفيـذي لمنظمـة حظـر         دولة اإلمارات العربية المتحدة   ترشيح   −
 ).2022-2020(للفترة ) عن مجموعة الدول اإلسالمية(األسلحة الكيميائية 

لعضوية اللجنة المعنية بالقضاء على     ) نهال حيدر / السيدة (الجمهورية اللبنانية ترشيح   −
 ).2024-2021( للفترة (CEDAW)كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

 لعضوية لجنة األمم المتحدة المعنية بتـسخير العلـم          المملكة العربية السعودية  ترشيح   −
 ).2024-2021(لفترة  ل(CSTD)والتكنولوجيا ألغراض التنمية 
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لعـضوية لجنـة األمـم    ) أحمد السيف/ السيد (المملكة العربية السعوديةإعادة ترشيح    −
 ).2024-2021( للفترة (CRPD)المتحدة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 لعضوية لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي        المملكة العربية السعودية  ترشيح   −
(UNCITRAL)2028-2022(فترة  لل.( 

 لعضوية المجلس التنفيذي لصندوق األمـم المتحـدة للطفولـة           مملكة البحرين ترشيح   −
 ).2025-2023(للفترة ) اليونيسيف(

-2022( لعضوية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية للفتـرة          مملكة البحرين ترشيح   −
2024.( 

عـضوية اللجنـة االستـشارية      ل) أمجد الكميم / السيد (الجمهورية اليمنية إعادة ترشيح    −
الخاصة بالشؤون اإلدارية والمالية التابعة للجنة الخامـسة بـاألمم المتحـدة للفتـرة              

)2022-2024.( 

 للعضوية غير الدائمة بمجلس األمن      الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   ترشيح   −
 ).2025-2024(للفترة 

لعضوية اللجنة  ) نبيل قلقول / السيد (ةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي   ترشيح   −
االستشارية الخاصة بالشؤون اإلدارية والمالية التابعة للجنة الخامسة باألمم المتحـدة           

 ).2023-2021(للفترة 

 لعضوية مجلس اإلدارة ومجلـس االسـتثمار باالتحـاد          الجمهورية التونسية ترشيح   −
 ).2024-2020(البريدي العالمي للفترة 

لعضوية لجنة مناهضة التعذيب ) عبدالوهاب الهاني/ السيد (ية التونسيةالجمهورترشيح  −
 ).2023 -2020(للفترة 

لعضوية لجنة األمـم المتحـدة      ) عماد الدين شاكر  / السيد (الجمهورية التونسية ترشيح   −
 ).2024-2021( للفترة (CRPD) ذوي اإلعاقة األشخاصالمعنية بحقوق 

لعضوية اللجنة المعنية باتفاقية حقـوق      ) ورسليرحاب ب / السيدة (دولة الكويت ترشيح   −
 ).2024 -2021(للفترة ) CRPD( المتحدة باألمم اإلعاقةاألشخاص ذوي 

  : )اليونسكو(الترشيحات لمناصب في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة : ثانياً
 إلى،  )2023-2019( لعضوية المجلس التنفيذي للفترة      دولة قطر دعم وإحالة ترشيح     −

المجموعة العربية بالمنظمة التخاذ الالزم نحوه طبقاً لقائمة األسس والمعـايير التـي             
الصادر ) 6346(من القرار رقم " ثامناً"أعدتها لتنسيق الترشيحات،  وذلك تنفيذاً للفقرة       
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لمجلس جامعة الدول العربية على المـستوى الـوزاري بتـاريخ           ) 120(عن الدورة   
9/9/2003. 

 المجموعة العربية لدى المنظمـة التخـاذ        إلىالة الترشيحات العربية التالية     دعم وإح  −
الالزم نحوها طبقاً لقائمة األسس والمعايير التي أعدتها المجموعة لتنسيق الترشيحات           

) 132(الـصادر عـن الـدورة       ) 7115(من القرار رقم    " خامساً"وذلك تنفيذاً للفقرة    
 :9/9/2009ستوى الوزاري بتاريخ لمجلس جامعة الدول العربية على الم

-2019( لعضوية مجلس مكتب التربية الدولي للفترة        دولة الكويت إعادة ترشيح    ∗
2023.( 

 لعضوية اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعـادة        جمهورية مصر العربية  ترشيح   ∗
 بلدانها األصلية أو ردها في حالة االستيالء غير المشروع          إلىالممتلكات الثقافية   

(ICPRCP) 2023-2019( للفترة.( 

-2019( لعضوية البرنامج الهيـدرولوجي للفتـرة        الجمهورية التونسية ترشيح   ∗
2023.( 

 لعضوية البرنامج الدولي لتطوير االتـصال للفتـرة         الجمهورية التونسية ترشيح   ∗
)2019-2023 .(  

 نظر فيهـا    الطلب إلى األمانة العامة عدم إدراج ضمن هذا البند ترشيحات سبق وأن              :ثالثاً
  .المجلس

الطلب إلى األمانة العامة عدم إدراج ضمن هذا البند ترشيحات لمناصب في منظمات                :رابعاً
  .أو هيئات أو مؤسسات حكومية ال تضم في عضويتها كافة الدول العربية

الطلب إلى األمانة العامة عدم إدراج ضمن هذا البند ترشيحات لمناصب في منظمات               :خامساً
أو مؤسسات عمل أو لجان عربية أو في منظمات المجتمع المدني أو غيـر     أو هيئات   

  .حكومية
الطلب إلى الدول األعضاء موافاة األمانة العامة بترشيحاتها للمناصب الدوليـة قبـل              :سادساً

يوم عمل على األقل من انعقاد الدورات العادية لمجلس الجامعة العربية مع ذكر ) 15(
  .فترة شغل المنصب

الطلب إلى األمانة العامة عدم عرض ضمن هذا البند أي ترشيح لمنصب دولي يـرد                  :اًسابع
  .إليها بعد الموعد المحدد أو بدون ذكر فترة شغله
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  التعاون بين جامعة الدول العربية
  :واألمم المتحدة ومؤسسات ومنظمات دولية أخرى

  - ب - 

   الدول العربية ومجلس األمنة بين جامعالتعاون

  
  ،جلس الجامعة على المستوى الوزاريإن م

  :بعد اطالعه -
 ،مذكرة األمانة العامةعلى  �

 ،مانة العامة فيما بين الدورتيننشاط األاألمين العام عن تقرير على و �

) 147(ع  . د 8140، ورقم   8/9/2016بتاريخ  ) 146(ع  . د 8078قراراته رقم   على  و �
 8256، ورقـم    12/9/2017بتاريخ  ) 148(ع  . د 8195، ورقم   7/3/2017بتاريخ  

 ،7/3/2018بتاريخ ) 149(ع .د

 ،على توصية لجنة الشؤون السياسيةو �

القرار بما وإذ يؤكد على أهمية التنسيق العربي في المحافل الدولية والتأثير في صنع  - 
 ،يخدم المصالح العربية

 ،ة في حفظ األمن والسلم الدوليينألمم المتحدوإذ يؤكد على دور مجلس األمن التابع ل - 

واستنادا إلى الفصل الثامن من ميثاق األمم المتحدة والذي يشجع على تعزيز التعاون مع  - 
 . منه52المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية في صون األمن والسلم الدوليين السيما المادة 

ا في ذلك معالجة المسائل واألزمات وإذ يشدد على أن مسؤولية السلم واألمن العربي، بم - 
 ،ع على عاتق الدول العربية نفسهافي الوطن العربي تق

وإذ يؤكد على أهمية التنسيق والتعاون والتشاور مع أجهزة منظمة األمم المتحدة بما يسهم  - 
 ،لسلم واألمن في المنطقة العربيةفي تعزيز ا

 ،لكويتالمقدم من رئيس وفد دولة ا العرض إلىوبعد استماعه  - 

…<†{{{{ÏŁèV< <

تقديم الشكر للدول العربية التي تولت العضوية غير الدائمة في مجلس األمن خالل  -1
الفترات السابقة نظير جهودها في العمل على تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية 

 .واألمم المتحدة بما في ذلك مجلس األمن
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العضو العربي في  (دولة الكويت اإلعراب عن بالغ التقدير للجهود التي قامت بها  -2
 حزيران/، خالل رئاستها للمجلس لشهر يونيو)2019-2018مجلس األمن للفترة 

، 13/6/2019 أجل عقد جلسة مجلس األمن رفيعة المستوى بنيويورك بتاريخمن  ،2019
التعاون بين األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية على صون "تحت بند 

ئاسة ، بر"التعاون بين مجلس األمن وجامعة الدول العربية:  واألمن الدوليينالسالم
 صباح خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ومشاركة الشيخ

 إلىالسيد األمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد سكرتير عام األمم المتحدة، إضافة 
سي رقم وعلى إعدادها لمشروع البيان الرئا، ممثلي الدول األعضاء في المجلس

 . الصادر عن الجلسة5/2019

 إلى، والطلب 13/6/2019 بنتائج جلسة مجلس األمن التي عقدت بتاريخ الترحيب -3
، بالتنسيق مع المجموعة العربية وبعثة جامعة الدول العربية العضو العربي غير الدائم

س لتفعيل ومتابعة تنفيذ ما ورد من بنيويورك، مباشرة المشاورات مع أعضاء المجل
توصيات في البيان الرئاسي الصادر عن الجلسة، بما في ذلك إنشاء إطار تشاوري 

 .مؤسسي بين جامعة الدول العربية ومجلس األمن يأخذ في االعتبار هذه التوصيات

الترحيب بمقترح دولة الكويت بتنظيم اجتماع سنوي غير رسمي بين أعضاء مجلس  -4
جامعة الدول العربية بمقر األمانة العامة بالقاهرة خالل الربع مجلس عضاء وأاألمن 

، وذلك وفقاً لما ورد في البيان الرئاسي الصادر عن جلسة مجلس 2019األخير من عام 
 دولة الكويت التنسيق مع المجموعة العربية بنيويورك وبعثة جامعة إلىاألمن، والطلب 

 لالجتماع المذكور وتحضير مشروع جدول لإلعدادة، الدول العربية لدى األمم المتحد
أعماله، ومن ثم عرضه، للنظر فيه، على االجتماع التشاوري للسادة وزراء الخارجية 

للجمعية ) 74(العرب المزمع عقده على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 
 .العامة لألمم المتحدة

حصولها على العضوية غير الدائمة بمجلس تقديم التهنئة للجمهورية التونسية بمناسبة  -5
 .2021- 2020األمن للفترة 

 .الترحيب بافتتاح مكتب االتصال لألمم المتحدة لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة -6
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دعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين 
 العراقيين بشكل خاص

  
  ن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،إ

  :بعد اطالعه -
  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة ما بين الدورتين، �

 ،7/8/2019بتاريخ ) 359/2019( رقم مذكرة المندوبية الدائمة لدولة الكويتوعلى  �

بتـاريخ  ) 4/5531/ج/3( رقـم    وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لجمهوريـة العـراق        �
1/9/2019، 

 وعلى توصية لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية، �

 وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية العراق، - 

…<†{{{{ÏŁèV< <

مساندة جهود حكومات الدول العربية التي تعانى من ظاهرة النزوح السيما الحكومة  -1
نازحين ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في إعادة العراقية في إطار تقديم الدعم لل

إعمار المدن المحررة من سيطرة العصابات اإلرهابية، بما في ذلك إشراك القطاع 
  .الخاص العربي في هذه الجهود اإلنسانية، وبما يؤمن عودة جميع النازحين إلى ديارهم األصلية

 والطبية العاجلة إلغاثة األعداد الكبيرة دعوة الدول العربية إلى تقديم المساعدات الغذائية -2
من النازحين داخلياً بالعراق، السيما بعد بلوغهم أعداداً ومستويات خطيرة تفوق 
إمكانيات الحكومة العراقية، والمساهمة في إعادة إعمار المحافظات التي تم تحريرها 

 .من عصابات داعش اإلرهابية

 مـا   ودولة اإلمارات العربية المتحدة، على    دية  توجيه الشكر إلى المملكة العربية السعو      -3
ن منذ تغيير النظام عام      من مساعدات عينية ومادية لرفع معاناة النازحين العراقيي        قدماه

2003. 

عقد مؤتمر دولي برعاية جامعة الدول العربية لمناقشة موضوع النازحين داخلياً في  -4
حلول لها بمشاركة الدول العربية المنطقة العربية للوقوف على واقع مأساتهم وإيجاد ال

األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية والمانحين من أجل تقديم المساعدات الالزمة 
 .للنازحين
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اإلشادة بنجاح الزيارة التي قام بها مندوبي الدول األعضاء في مجلس األمن لدولة  -5
لواليات المتحدة الكويت وجمهورية العراق، وذلك برئاسة مشتركة بين دولة الكويت وا

األمريكية، والتي صدر عنها بيان صحفي شدد على دعم أعضاء مجلس األمن 
الستمرار تعافي العراق في مرحلة ما بعد الصراع، وأهمية سيادة ووحدة أمن العراق 
وسالمة أراضيه، وتأكيد الوفد على أهمية العودة اآلمنة والكريمة والطوعية لجميع 

رين من الصراع بما في ذلك المناطق المحررة من تنظيم النازحين داخلياً المتضر
 .داعش

 اعمار العراق، حث الدول واألطراف التي تعهدت خالل مؤتمر الكويت الدولي إلعادة -6
، بالوفاء بتعهداتها لإلسهام في الجهد الدولي 14/2/2018- 12رة تفالذي عقد خالل ال

 .إلعادة اعمار العراق

ت الثقافية والتربوية المتخصصة إلطالق حملة تربوية دعوة الدول العربية والمنظما -7
ترمي إلى إزالة آثار الفكر التكفيري المتشدد الذي روجت له التنظيمات اإلرهابية في 

 سنة ممن ال يزالون في 18-7سيطرت عليها والتركيز على الفئة العمرية من المناطق التي 
 .مقاعد الدراسة

ة إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار المدن المحررة من دعوة الدول العربية لدراسة إمكاني -8
التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية التي كانت بعض مدنها تحت سيطرة هذه 
التنظيمات، وذلك تسهيالً لعودة النازحين إلى مدنهم كآلية فاعلة وناجعة وسريعة 

 .للتخفيف من اآلثار السلبية لعملية النزوح الداخلي

العامة والدول العربية لتقديم الدعم الفني واللوجستي للدول العربية التي دعوة األمانة  -9
تعانى من ظاهرة النزوح الداخلي بشكٍل عام، والعراق بشكٍل خاص، من خالل تدريب 

 .موظفي الوزارات المعنية بظاهرة النزوح

تكليف مجلسي وزراء الشؤون االجتماعية ووزراء الصحة العرب إلعداد خطة عربية  - 10
طالق مشروع يعنى بالدعم اإلنساني للنازحين داخلياً في الدول العربية عموماً، وفى إل

العراق خصوصاً، من خالل االعتماد على الذات وبما يضمن تحسين الظروف المعيشية 
للنازحين، وتوفير فرص العمل الالزمة لتأمين معيشة كريمة وبما يضمن والصحية 

محددة تهدف إلعادة لمحررة وفقاً لرؤية علمية وعملية المساهمة الفاعلة في بناء مدنهم ا
 .إدماجهم في مجتمعاتهم واالستقرار فيها

الصادر عن مجلسي وزراء ) 4/12/2018، )1ص.ش.د (3ق(الترحيب بالقرار رقم  - 11
الشؤون االجتماعية والصحة العرب، بإنشاء اللجنة مفتوحة العضوية حول الدعم االجتماعي 

 .ياً في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاصوالصحي للنازحين داخل



 -119-

تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي  - 12
 اتفاقية لدراسة مقترح جمهورية العراق بشأن إعدادوزارتي العدل والداخلية العرب 

، وعرض ما ة العربيةعربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في المنطق
 .ستتوصل إليه اللجنة على المجلس في دورته المقبلة
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  ميثاق الشرف اإلعالمي العربي

  
  ،جلس الجامعة على المستوى الوزاريإن م

  :بعد اطالعه -
 ،مذكرة األمانة العامةعلى  �

 ،عامة فيما بين الدورتيننة الوعلى تقرير األمين العام عن نشاط األما �

ــم   � ــرب رق ــالم الع ــس وزراء اإلع ــرار مجل ــى ق  -50/ د ع– 472: ق(وعل
17/7/2019(، 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

…<†{{{{ÏŁèV< <

 . اعتماد ميثاق الشرف اإلعالمي العربي بالصيغة المرفقة -1

العربية والقنوات الطلب من وزارات اإلعالم أو الجهات المعنية باإلعالم في الدول  -2
الفضائية العربية واإلعالميين والصحفيين العرب بالعمل على تفعيل ما جاء بميثاق 

 باألمانة والموضوعية االلتزامالشرف اإلعالمي العربي من مبادئ وأهداف تكرس 
وتحري الدقة والمصداقية فيما يبثه اإلعالم العربي بكافة أشكاله من بيانات ومعلومات 

 . رة الحصول عليها من مصادرها األساسيةوأخبار وضرو

ضرورة تعميق روح التسامح والتآخي ونبذ كل دعاوى التحيز والتمييز والتعصب أياً  -3
 عن عرض أو إذاعة أو بث أو نشر واالمتناعكانت أشكاله، وطنياً أو عرقياً أو دينياً، 

 سيادة الدول أي مواد يمكن أن تشكل تحريضاً على التطرف والعنف واإلرهاب واحترام
 .العربية، وذلك استرشاداً بما جاء في ميثاق الشرف اإلعالمي العربي
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  )مرفق ( 

  ميثاق�الشرف��ع�مي�العربي

  ـــ

  :الديباجة
 وزارات خـالل  مـن  العربية، الدول في اإلعالم وتنظيم برعاية المعنية الجهات نحن

 واألخالقيـة  والدينيـة  الوطنيـة  مسؤولياتنا من وانطالقاً المتخصصة، الهيئات أو اإلعالم
   والمهنية؛

 العربيـة،  الـدول  جامعـة  ميثاق مقدمتها وفي العربية واالتفاقيات بالمواثيق والتزاماً
 العالمي اإلعالن بينها ومن الصلة، ذات الدولية والمواثيق اإلنسان، لحقوق العربي والميثاق
   اإلنسان؛ لحقوق

الـرأي  لحرية احترام من الوطنية وتشريعاتها األعضاء الدول دساتير تؤكده ما على وبناء 
   المسؤولة؛ والتعبير

 تعزيـز  على حرص من تؤكده وما وبياناتها، العربية القمم مؤتمرات لقرارات وتنفيذاً
 آلمـال  قيقـاً وتح العربـي،  للوطن العليا للمصالح خدمة المشترك العربي والعمل التضامن

 والثقافيـة  واالجتماعيـة  واالقتصادية واألمنية السياسية المجاالت كافة في أمتنا وطموحات
  واإلعالمية؛

 عربيـة  رؤيـة  مـن  تبلوره وما العرب اإلعالم وزراء مجلس قرارات إلى واستناداً
  العربـي  الـوطن  داخـل  ورسـالته  خطابه ومرتكزات اإلعالمي، العمل لمبادئ مشتركة
  ؛وخارجه

 المـسؤولية  من أسس على المشترك العربي اإلعالمي العمل تفعيل لضرورة وإدراكاً
 وتقدمـه،  والحـضارية،  الثقافية وهويته العربي للوطن العليا المصالح يخدم بما والمهنية،
  ومكتسباته؛ القومي أمنه ويصون

 لـه بدخو واالتصال اإلعالم قطاع في المتسارع النوعي التطور مواكبة على وحرصاً
  والزمنية؛ الجغرافية الحدود وتجاوزه والمعلوماتية الرقمية والثورة الفضاء عصر

لمبادئه وفقاً الميثاق هذا بمواد االلتزام على األعضاء الدول اتفقت تقدم، ما على وبناء 
  : التالي النحو على وذلك وأهدافه،
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 المصطلحات:  األولى المادة

  :منها كل إزاء المبين التعريف ميثاقال هذا في الواردة بالمصطلحات يقصد
  ،العربية الدول جامعة: الجامعـة - 
  ،العربي اإلعالمي الشرف ميثاق: اقالميثـ - 
  ،العربية الدول جامعة في عضو دولة كل: األعضاء الدول - 
 الجامعة مجلس من قرار صدر التي المتخصصة العربية المنظمات: العربية المنظمات - 

  ،لها المنشأة االتفاقية دباعتما الوزاري المستوى على
 من قرار صدر التي المتخصصة العربية الوزارية المجالس: الوزارية المجالس - 

 مجلس بينها ومن لها، األساسي النظام باعتماد الوزاري المستوى على الجامعة مجلس
 .العرب اإلعالم وزراء

 والمعرفة، والمعلومات لألخبار نقل أو تحرير أو جمع عملية كل: واالتصال اإلعالم - 
 أو المكتوبة واالتصال اإلعالم وسائل عبر منه فئة أو الجمهور على تعميمها بقصد

 التواصل مواقع بينها ومن اإللكترونية، أو المسموعة أو المرئية أو المطبوعة
  . الكاريكاتورية والرسوم االجتماعي

  :واألهداف المبادئ: الثانية المادة
 لألمة العليا والمصالح العربي اإلنسان خدمة في كافة العربي اإلعالم إمكانيات تسخير )1

 أمنها وحفظ ووحدتها، تماسكها وتعزيز والحضارية، الثقافية هويتها وصون العربية،
 تطلعاتها ودعم الخارجية، للتدخالت والتصدي اإلرهاب مكافحة في وتعاونها القومي،

 الساحتين على لعادلةا قضاياها ونصرة المستدامة، الشاملة والتنمية السالم نحو
 . والثقافات الحضارات بين الحوار دعم في إسهاماتها وإبراز والخارجية، الداخلية

 من حقاً باعتبارها كافة، واالتصال اإلعالم وسائل في والتعبير الرأي حرية احترام )2
 واألفكار األنباء واستقاء مصادرها من المعلومات على الحصول في اإلنسان حقوق
 بالمسؤولية التمسك إطار في وحيادية وموضوعية بأمانة وتداولها الجمهور إلى ونقلها
 واحترام العربية لألمة العليا المصالح لحماية كضرورة واألخالقية، والقومية المهنية
 الوطني األمن على والحفاظ وسمعتهم، وحرياتهم اآلخرين وحقوق اإلنسانية الكرامة
 . العامة ابواآلد العامة والصحة العام والنظام

  :الثالثة المادة
 الدينية وقيمه العربي، المجتمع خصوصيات وحفظ العربية، الهوية بصون االلتزام
 واإلعالن، واالتصال اإلعالم أنشطة جميع في واألخالقية والحضارية والثقافية
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 والتعايش المتبادل االحترام إطار في االجتماعي وترابطه األسرية بنيته ومراعاة
 قوام باعتبارها وسالمتها، العربية اللغة على والحفاظ مكوناته، جميع ينب السلمي
  . للهوية ورمزاً العربية الثقافة

  :الرابعة المادة
 قومياً تكاملها على والعمل العربي اإلنسان شخصية إثراء في اإلعالم دور تطوير

 األساسية ياتهوحر بحقوقه والتعريف وسياسياً، واجتماعياً وثقافياً فكرياًُ وإنمائها
 والمبادئ الروحية بالقيم إيمانه وترسيخ وأمته، ووطنه ومجتمعه أسرته تجاه وواجباته

  .وقيمها وثقافتها العربية أمته إلى باالنتماء واعتزازه األخالقية،
  :الخامسة المادة

 داخلياً اإلعالمية، الجهود وتكثيف العربية، الدول بين والتكامل التعاون أواصر تعزيز
 وإمكانياتها وتراثها، وحضارتها وتاريخها األعضاء، بالدول للتعريف ارجياً،وخ

 القضية مقدمتها وفي العادلة، قضاياها ونصرة والمعنوية، والمادية البشرية
 والسلم األمن وحفظ المستدامة التنمية مجاالت في إنجازاتها وإبراز الفلسطينية،

 والحضارات الثقافات بين الحوار زوتعزي واإلرهاب، التطرف ومكافحة الدوليين،
  . واألديان

  : السادسة المادة
 األساسية، واختياراتها الوطنية وسيادتها الدول واستقاللية الشعوب كرامة احترام
 العربي التضامن إلى اإلساءة شأنه من ما كل بث أو إذاعة أو عرض أو نشر وتجنب

  . األعضاء الدول من أي سيادة على التعدي أو األشقاء بين واالنقسام الفرقة إثارة أو
  :السابعة المادة

 بكافة العربي اإلعالم يبثه فيما الدقة وتحري والموضوعية واألمانة بالصدق االلتزام
 مصادرها من واستقاؤها وصور وإعالنات وأخبار ومعلومات بيانات من أشكاله

 الرأي بين بوضوح والتفرقة والموضوعي، الزمني سياقها في ووضعها األساسية،
 العنوان يكون أن ومراعاة اإلعالنية، المواد وبين بينها والتمييز الحقيقة، أو والخبر
 الرد حق وكفالة الرأي، عن والتعبير الحوار آداب واحترام المحتوى، عن بدقة معبرا

 هذا في أخطاء أية بتصويب وااللتزام كافة، واآلراء الحقائق وعرض والتعقيب،
  . الصدد

  : لثامنةا المادة
 أيا والتعصب والتمييز التحيز دعاوى كل ونبذ والتعددية والتآخي التسامح روح تعميق
 أو إذاعة أو عرض عن واالمتناع دينيا، أو مذهبيا أو عرقيا أو وطنيا أشكاله، كانت
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 العنف أو التطرف أو الكراهية على تحريضا تشكل أن يمكن مواد أية نشر أو بث
 معتقداتهم أو سمعتهم أو اآلخرين حقوق إلى اإلساءة أنهاش من أو واإلرهاب
  . الدينية ورموزهم

  : التاسعة المادة
 أو بارتكابها تغري بطريقة وصورها، أشكالها بكافة الجرائم، وصف عن االمتناع
 منح أو دوافعها، تبرير أو ومرتكبيها الجريمة على البطولة إضفاء على تنطوي

  . لهم منبرا اإلعالم وسائل استخدام فرصة لها المروجين أو عليها والمحفزين مرتكبيها
  :العاشرة المادة

 العربي اإلنسان مدارك وتوسيع التعليمية العملية دعم في مبتكرة إعالمية أساليب اتباع
 أساسية ركائز باعتبارها المعرفة، ونقل واإلبداع العلمي البحث في ملكاته وتنمية
  . حضاريوال اإلنساني والتقدم للتطور

  :عشرة الحادية المادة
 والتعريف المجاورة، والحقوق المؤلف حق السيما الفكرية، الملكية حقوق حماية

 أو أقوال أو آراء أي اقتباس وعدم الصلة، ذات الدولية والمواثيق الوطنية بالتشريعات
 واألدبية المادية الحقوق يحمي بما األصلي، مصدرها إلى اإلشارة دون معلومات

  . بدعينللم
  : عشرة الثانية المادة

 إبداعية كطاقات وتقديمها اإلعالم، وسائل جميع في العربية والمواهب الكفاءات إبراز
 على والشباب النشء وتحفيز الصالحة المواطنة تعميق في بها يحتذى ناجحة ونماذج
  .بيةالعر بالمجتمعات النهوض على إيجابيا ينعكس بما قدراتهم، ورفع مواهبهم تطوير

  :عشرة الثالثة المادة
 بما العربي، المجتمع في المختلفة بأشكالها األمية لمشكلة التصدي بأهمية الوعي رفع
 لشبكة والرشيد الواعي باالستخدام المواطنين وتوعية اإللكترونية، األمية ذلك في

 الشائعات ترويج مخاطر من وتحذيرهم االجتماعي، التواصل ومواقع اإلنترنت
  .الصلة ذات والتشريعات االتفاقيات بموجب الوهمية، الحسابات واستخدام يبواألكاذ

  :عشرة الرابعة المادة
 الخدمات من يناسبهم ما على الحصول في الخاصة االحتياجات ذوى حقوق مراعاة

 باحتياجاتهم واألخذ مجتمعاتهم، في اندماجهم لفرص تعزيزاً والمعلوماتية، اإلعالمية
 بلغة الترجمة خدمات مثل التواصل وأدوات اإلعالمية، المنشآت تصميم لدى الخاصة
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 إيجابية بطرق وقضاياهم حقوقهم ومناقشة برايل، بلغة المطبوعات أو اإلشارة
  .ومبتكرة

  :عشرة الخامسة المادة
 تتضمن التي اإلعالمية المواد مخاطر من واألحداث األطفال حماية على الحرص
  .النبيلة اإلنسانية القيم مع تتناقض سليمة يرغ سلوكية أنماطاً أو عنف مشاهد

  :عشرة السادسة المادة
 والمشرفة الرائدة إنجازاتها وبيان العربية، المرأة عن واقعية موضوعية صورة تقديم
 كشريك ودورها األسرية واجباتها بين التوفيق عبر المجتمع وخدمة اإلنسان بناء في

 وعدم وكرامتها حقوقها واحترام والمستدامة، الشاملة العربية التنمية مسيرة في جدير
  . اإلعالنية والحمالت اإلعالم وسائل في الطفل حقوق انتهاك أو لصورتها اإلساءة

  :عشرة السابعة المادة
 والقومي، الوطني انتمائهم وتعميق التنموية، المسيرة دعم في الشباب دور تعزيز

 واالهتمام المتطرفة، األفكار أو الخارجي والثقافي الفكري الغزو من وتحصينهم
 وإعداد اإلعالمي، والتدريب التعليم مجاالت في الخبرات وتبادل التعاون بتطوير
 العصر بمتطلبات وتزويدهم اإلعالمي، العمل سوق في للمشاركة الشباب وتأهيل
  . الحديث

  :عشرة الثامنة المادة
 في الرئيسية العوامل من واحدة باعتبارها بالرياضة الجماهيري االهتمام تشجيع

 من الرياضي اإلعالم تنقية على والحرص للمجتمع، والنفسية البدنية بالصحة النهوض
 الروح تنمية إلى والسعي والتحيز، التعصب نزعات تؤجج أو تعكس شوائب أية

  .المنافسة في الرياضية
  :عشرة التاسعة المادة

 أو تهويل دون المستجدة، أو ةالمتفشي باألمراض والتعريف العام الصحي الوعي تنمية
 السحر إلى الدعوات ونبذ والعالج، الوقاية في العلمية األساليب وإيضاح تهوين،

  . العشوائية واألساليب والشعوذة
  :العشرون المادة

 استخدام وحسن االستهالك وترشيد التلوث، من والحد البيئة على الحفاظ ثقافة تعميم
 والعامة، المهنية والسالمة الصحة وقواعد البيئية بالتشريعات والتعريف الموارد،
 من والحد النظيفة، الطاقة مبادرات ودعم للبيئة، الصديقة التقنيات إدخال وتشجيع

  . األخضر االقتصاد وتشجيع الحراري، واالحتباس المناخي التغير
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  :والعشرون الحادية المادة

 في والشفافية النزاهة وتكريس الرشيد الحكم ترسيخ في العربي اإلعالم بدور النهوض
  . أشكاله بجميع واإلداري المالي والقصور للفساد والتصدي العربية، البلدان

  :والعشرون الثانية المادة
 الـشعب  وحـق  الفلـسطينية  القضية نصرة في العربي لإلعالم الثابت الموقف تأكيد

 مـع  التطبيع حريموت الشريف، القدس وعاصمتها المستقلة، دولته إقامة في الفلسطيني
 ألصـحابها،  المشروعة الحقوق يعد لم ما األشكال من شكل بأي اإلسرائيلي االحتالل

  . العربية السالم ومبادرة الدولية القرارات وفق
  :والعشرون الثالثة المادة

 الطبيعيـة  للمـوارد  األمثـل  االسـتثمار  وتشجيع العربي، االقتصادي التعاون تعزيز
 االقتـصادية  التنموية العربية واالستراتيجيات والخطط بادراتالم ومساندة والبشرية،

 التنميـة  بمـسيرة  يرتقي بما والفرص، اإلمكانات في التكامل أساس على واالجتماعية
 معالجـة  فـي  المشتركة والعربية الوطنية الجهود ويدعم والمستدامة، الشاملة العربية

  . واالجتماعية صاديةاالقت تداعياتها من والحد والبطالة، الفقر مشكالت
  )عـامة أحكام:(والعشرون الرابعة المادة

 إلى كافة، ووسائلها بأشكالها العربي اإلعالم وهيئات مؤسسات على الميثاق هذا يسري )1
 والمقيمين إعالمية، مؤسسات في يعملون الذين األجانب والمراسلين اإلعالميين جانب
 .األعضاء الدول داخل

 وتقويم لرصد المنظمة القواعد تتضمن الجامعة وثائق من وثيقة الميثاق هذا يعتبر )2
 االتحادات في إلغائها أو تعليقها أو العضوية منح وفي العربي اإلعالمي األداء

 . العربي اإلعالم مجال في وهيئات مجالس من عنها ينبثق وما العربية والمنظمات

 واألطر بالمبادئ ضاءاألع الدول في البث وهيئات باإلعالم المختصة السلطات تلتزم )3
 .وإنفاذها تطبيقها حسن على والعمل الميثاق، هذا في الواردة

 من نافذة التعديالت وتصبح االعضاء، الدول ثلثي بموافقة الميثاق هذا تعديل يجوز )4
  .عليها الوزاري المستوى على الجامعة  مجلس موافقة تاريخ

  ــــ
   (...) ع.د (....)  رقم  الوزاري  المستوى  ىعل  الجامعة  مجلس  قرار  بموجب  النظام  هذا  اعتمد
   /../.....بتاريخ
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  .انتهاكات قناة الجزيرة وإساءاتها للدول العربية -1
االنتهاكات واإلساءات التي تمارسها وسائل اإلعالم الحكومية والخاصة التابعة          -2

لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات          
  .عربية المتحدة ومملكة البحرين ضد دولة قطر منذ فرضها حصاراً عليهاال

  

  

  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

 ،24/7/2019بتاريخ ) 15/2/15 (813رقم على مذكرة مملكة البحرين  �

 ،15/8/2019 بتاريخ 5/0059919/2019وعلى مذكرة دولة قطر رقم  �
< <
…<†{{{{ÏŁèV< <

إلى مجلس وزراء اإلعالم العرب لالختصاص، للنظر فيهما في  ندين التاليينإحالة الب
 :إطار ميثاق الشرف اإلعالمي العربي

 .، المقدم من مملكة البحرين"وإساءاتها للدول العربيةالقطرية انتهاكات قناة الجزيرة "بند  -1

ة التابعة لكل االنتهاكات واإلساءات التي تمارسها وسائل اإلعالم الحكومية والخاص"بند  -2
من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

 .، المقدم من دولة قطر"ومملكة البحرين ضد دولة قطر منذ فرضها حصاراً عليها

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8427رقم : ق(
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  اإلرهاب الدولي وسبل مكافحته

  

  ي،معة على المستوى الوزارمجلس الجا إن
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة،  �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 وعلى توصيات االجتماع السادس والعشرين لفريق الخبراء العرب المعنى بمكافحـة        �
 ،)31/8/2019 – 30تونس (اإلرهاب 

   وعلى توصية لجنة الشئون القانونية، �
    

…<†{{{{ÏŁèV< <

إدانة جميع األعمال اإلرهابية بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها وحيثما  -1
 .ارتكبت وأيا كانت أغراضها ودوافعها

التأكيد على القيم اإلنسانية السمحاء للعقيدة اإلسالمية التي تصون كرامة اإلنسان وتنبذ  -2
 .س أو المعتقدالتمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجن

التأكيد مجددا على أنه ال مجال لربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية والحرص على أهمية  -3
مواصلة الجهود لتعزيز الحوار بين الشعوب واألديان لترسيخ ثقافة التفاهم والتسامح 
والعيش في سالم بين الشعوب باختالف انتمائهم الثقافي والعقائدي والحضاري لما في 

ام في تراجع صدى تيارات االسالموفوبيا والعنصرية المتطرفة المعادية ذلك من إسه
 .للمسلمين في مختلف أنحاء العالم

 . إلستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهابالتامالتأكيد على أهمية التنفيذ  -4

صلة االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات ال لم تصدق على التيدعوة الدول العربية  -5
بما يتماشى مع  التصديق عليها، إجراءات للنظر في سرعة استكمال اإلرهابمكافحة ب

 .نظمها القانونية الوطنية

أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقية شاملة تتعلق باإلرهاب  -6
 .الدولي حتى تكون أداة فعالة للتصدي لإلرهاب

لتهديدات التي يشكلها المقاتلون اإلرهابيون بما فيهم تعزيز التعاون الدولي لمواجهة ا -7
في مجاالت تبادل المعلومات وأمن الحدود والتحقيقات والمساعدة ) العائدون والمنتقلون(
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القضائية المتبادلة وتسليم المطلوبين واتخاذ التدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار 
كاب األعمال اإلرهابية ومحاربة األسباب اإلرهاب بما في ذلك منع التحريض على ارت

 .المغذية للتطرف وتجنيد المقاتلين اإلرهابيين

 الموجودة خارج الحدود  بالتنظيمات اإلرهابيةحث الدول العربية على تجريم االلتحاق -8
 والمشاركة في األعمال القتالية ووضع التشريعات الوطنية المالئمة لمالحقتهم الوطنية
زوير وثائق الهوية والسفر واستعمالها لالنتقال لمناطق النزاع ظرفا  واعتبار تقضائيا

  .مشددا في القوانين الوطنية
تكثيف العمل العربي المشترك للتصدي لظاهرة المقاتلين اإلرهابيين العائدين من مناطق  -9

ق مع االتفاقية العربية لمكافحة سالنزاع وعائالتهم من خالل وضع آليات شاملة تت
 الدول العربية على مستوى القمة وعلى لقرارات الصادرة عن مجلس جامعة وااإلرهاب

  .وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العربالمستوى الوزاري 
دعوة الدول إلى االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى  - 10

كل أشكال االبتزاز من الكيانات أو األشخاص الضالعين في األعمال اإلرهابية، ورفض 
 .قبل الجماعات اإلرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية

دعوة الدول العربية إلى اتخاذ التدابير الالزمة للحيلولة دون استغالل تكنولوجيا  - 11
المعلومات واالتصاالت من طرف التنظيمات اإلرهابية للتحريض على أعمالهم 

تخطيط واإلعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع اإلرهابية وتمويل أنشطتهم وال
 .المواقع االلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات اإلرهابية

مواصلة تنسيق المواقف العربية في المنظمات والمؤتمرات الدولية التي تشارك فيها  - 12
 .الدول العربية بشأن مكافحة اإلرهاب

 في المنشأ اإلرهابة لمكافحة مم المتحد مركز األإمكانياتاالستفادة من مواصلة  - 13
نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيز 

 للتميز لمكافحة الدولي فيينا والمركز في الديانات والثقافات أتباع للحوار بين يالعالم
 إلرهابا مجال مكافحة ي للبحوث والدراسات فاألفريقيوالمركز ،  أبوظبىيالتطرف ف
، ومركز النهرين للدراسات اإلستراتيجية في العراق، ومنتدى النهضة للتواصل بالجزائر

الحضاري بالسودان، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالمملكة العربية 
السعودية، ومركز محمد السادس للعلماء األفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين األئمة 

 في األديان ومركز الدوحة الدولي لحوار بالمملكة المغربية،والمرشدين والمرشدات 
، والمكتب العربي لمكافحة التطرف واإلرهاب التابع لمجلس وزراء الداخلية قطر

 .العرب
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األمم المتحدة المعنية التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة العمل على دعم  - 14
 .عنية بمكافحة اإلرهابالمنظمات اإلقليمية المبمكافحة اإلرهاب و

أهمية استفادة الدول العربية من التجارب والمبادرات الناجحة ذات الصلة بالمواجهة  - 15
الفكرية لإلرهاب للحيلولة دون انتشار المفاهيم واألفكار التي تروج لها التنظيمات 

تعميم ب) قطاع الشؤون القانونية(اإلرهابية، وتكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية
 .تلك التجارب الناجحة على الجهات المعنية في الدول العربية لالستفادة منها

لمواصلة تقديم الدعم الفني في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دعوة  - 16
المجاالت المتعلقة بمكافحة اإلرهاب من في مجال التعاون القانوني والقضائي الدولي 

 للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة واإلرهاب والتهديدات ياإلقليمخالل البرنامج 
 اإلنسانالصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق 

)2016 – 2021.(  
دعوة الدول العربية لتعزيز التعاون مع المنظمات والوكاالت الدولية لالستفادة من  - 17

حة لبناء القدرات الوطنية لمواجهة خطر حيازة اإلرهابيين برامج المساعدة الفنية المتا
 .ألسلحة الدمار الشامل ومكوناتها وتعزيز أمن المطارات والموانئ والحدود

  يجب أن تتفق معاإلرهاب مكافحة يأن جميع التدابير المستخدمة فالتأكيد على  - 18
، اإلنسان لحقوق يدول ذلك القانون الي بما فيقواعد القانون الدولالتشريعات الوطنية و

السلطات رفع الوعي لدى  إلى، ودعوة الدول األعضاء اإلنساني يوالقانون الدول
 . بأهمية هذه االلتزاماتاإلرهابالوطنية المسؤولة عن مكافحة 

الطلب من األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه  - 19
  .للمجلس في دورته القادمة

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8428 رقم :ق(
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  صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب

  

  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 ونية،وعلى توصية لجنة الشؤون القان �

وعلى المـستوى الـوزاري     واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة          �
بشأن المحافظة على السالم واألمن بين الدول األعـضاء وصـيانة األمـن القـومي               

 العربي، 

وإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على تعزيز األمن القومي العربي ومكافحة التنظيمات  - 
تقالل الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، والذود عن وحدة اإلرهابية والدفاع عن اس

 ترابها الوطني وسالمة أراضيها ضد أي اعتداء،

وإذ يشدد على الحق الثابت للدول األعضاء في صد أي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها  - 
تخدام أو مؤسسات الدولة واألجهزة الحكومية، وكذلك حقها في اتخاذ جميع اإلجراءات واس

كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات واعتداءات تُشكل خطراً على أمنها 
وسالمة مجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق األمم المتحدة وقواعد 

 القانون الدولي،

وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكل أشكال اإلرهاب وبمختلف صوره وممارساته  - 
 ظاهره، ورفضه الثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة،وم

وإذ يؤكد من جديد رفضه التام ألي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات  - 
اإلرهابية أو المنظمات المتطرفة، وإدانته الحازمة للعمليات اإلرهابية بكل أشكالها 

 وصورها،

جهود وتعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي ومنظماته الدولية  تكثيف الإلىوإذ يدعو  - 
واإلقليمية في مواجهة اإلرهاب وعلى نحوٍ خاصٍ في مجاالت تجفيف منابع تمويل 
اإلرهاب، وظاهرة سفر اإلرهابيين األجانب والعمل على الحد من تنقلهم بين الدول وإيجاد 

الزمة التي تحول دون استخدام اإلرهابيين مالذات آمنة لهم، واتخاذ اإلجراءات القانونية ال
 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،



 -132-

…<†{{{{ÏŁèV< <

اإلدانة الحازمة لكل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات اإلرهابيـة فـي              -1
الدول العربية وفي كافة دول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات             

التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبيـة أو عرقيـة وتعمـل علـى                المتطرفة و 
 .التحريض على الفتنة وعلى العنف واإلرهاب

التأكيد على أن التدابير والحلول العسكرية واألمنية وحدها غير كافية إللحاق الهزيمـة              -2
د  عربية شـاملة متعـددة األبعـا       إستراتيجيةباإلرهاب، والتأكيد على ضرورة اعتماد      

لمكافحة اإلرهاب ومنع وقوعه، تتضمن األبعاد السياسية واالجتماعية والقانونية والثقافية 
واإلعالمية والدعوية، وذلك وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة بهـذا            

 .الشأن

مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب والتطرف وتكثيف الجهـود             -3
 .ة الجتثاثه من جذوره من خالل تفعيل بنود وأحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهابالمشترك

 اإلرهـاب دعوة الدول العربية التي لم تصادق بعد على االتفاقيـة العربيـة لمكافحـة                -4
 واالتفاقية العربية لمكافحـة     اإلرهاب وتمويل   األموالواالتفاقية العربية لمكافحة غسل     

 وثائق التصديق لـدى     وإيداع التصديق عليها    إجراءات إتمام إلىات  جرائم تقنية المعلوم  
 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية

اإلشادة بما حققته الدول األعضاء من انتصارات واسعة ضد اإلرهاب، وما توصـلت               -5
إليه من انجازات إللحاق الهزيمة بالمنظمات اإلرهابية والجماعات المتطرفة، ودعوتها          

 . هذه الجهود بما يكفل إنهاء اإلرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصورهلمواصلة

حث الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي فـي مجـال تبـادل                -6
 من خالل األمانة العامة لمجلس وزراء       اإلرهابيةالمعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات     

 التـي   اإلرهـاب  من االتفاقية العربية لمكافحة      )4(الداخلية العرب وتفعيل أحكام المادة      
 طبقـا للقـوانين     اإلرهابيـة  لمنع ومكافحة الجرائم     األطرافتنص على تعاون الدول     

 . الداخلية لكل دولةواإلجراءات

دعوة الدول إلى االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر إلى  -7
ي األعمال اإلرهابية، ورفض كل أشكال االبتزاز من الكيانات أو األشخاص الضالعين ف

  .قبل الجماعات اإلرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية
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مواصلة التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الفكر المتطرف واقتالع جذوره،              -8
ات التي تقوم    بالمبادر األمانة العامة لجامعة الدول العربية    ودعوة الدول العربية لموافاة     

 . لالستفادة منهااألعضاءبها لتعميمها على الدول 

الترحيب بوضع أسماء بعض األشخاص الذين ينتمون لما يسمى بسرايا األشتر  -9
اإلرهابية في مملكة البحرين على قائمة اإلرهابيين، معتبرين أن هذا الموقف يعكس 

عيدين اإلقليمي والدولي إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال اإلرهاب على الص
وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعما لجهود مملكة 

 . البحرين واإلجراءات التي تقوم بها في تعزيز األمن واالستقرار والسلم فيها

 األعمـال  نظم عدالة جنائية فعالة لمقاضـاة مرتكبـي          إيجاددعوة الدول األعضاء إلى      - 10
تخاذ اإلجراءات القانونية والقضائية الالزمة للحيلولة دون سـفر المقـاتلين           وا اإلرهابية

اإلرهابيين لاللتحاق بتنظيمات إرهابية واالنتقال إلى مراكز الصراع، وحرمانهم من أي           
 .مالذات آمنة، وتقديمهم للعدالة للمساءلة على ما ارتكبوه من جرائم إرهابية

ا وتكثيف جهودها من خالل االتفاقيـة العربيـة         حث الدول األعضاء على زيادة تعاونه      - 11
لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بالعمل على نحوٍ جماعي لحرمـان التنظيمـات             
اإلرهابية المتطرفة بجميع أشكالها الدينية والطائفية والمذهبية والعرقية مـن اسـتغالل            

 تام من بث دعايتها     وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي، ومنعها على نحوٍ       
التي تُروج للكراهية والفتنة الطائفية والمذهبية، وبث روح الفرقة بين أبناء المجتمـع،             
وذلك دون مساس بحرية الرأي والتعبير التي تبيحها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية            

 .المصادق عليها

العربية بتقـاريرٍ شـاملة     دعوة الدول األعضاء إلى تزويد األمانة العامة لجامعة الدول           - 12
حول المبادرات الوطنية التي تقوم بها لمواجهة اإلرهاب، بما في ذلك نتـائج أعمـال               

 .المؤتمرات والندوات التي تنظمها حول مكافحة اإلرهاب، والمنظمات المتطرفة

 العامة لجامعة الدول العربية بما يتـوفر      األمانة مواصلة موافاة    إلىدعوة الدول العربية     - 13
 األعمال اإلرهابية ها من صور وأفالم وثائقية ومطبوعات تبرز مآسي وآالم ضحايا           لدي

 في  اإلرهابية األعماللعرضها خالل فعاليات اليوم العربي للتوعية بآالم ومآسي ضحايا          
 هذا إحياء إلىالمنطقة العربية، ودعوة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك          

 .العامة بالمبادرات التي تقوم بها في هذا الشأناليوم وموافاة األمانة 

 وأسرهم بما يحفظ كرامتهم والنظـر       اإلرهاب معاملة ضحايا    إلىدعوة الدول األعضاء     - 14
 أنظمة وآليات وطنية لتقديم المساعدة لهم بما يتفق مع نظمها الوطنية وتلبيـة              إيجادفي  

 . مجراها الطبيعيإلى حياتهم إعادةاحتياجاتهم وتيسير 
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 واستخدام  اإلرهابمصادر تمويل   لبذل المزيد من الجهود لمكافحة      الدول العربية   ة  دعو - 15
 عبـر شـبكات     اإلرهابيـة  لتكنولوجيا المعلومات لتمويل أنشطتهم      اإلرهابيةالتنظيمات  

 .اإلرهاب وتمويل األموالالتفاقية العربية لمكافحة غسل االنترنت تنفيذا ألحكام ا

ة تغذية قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين اإلرهابيين  مواصلإلىدعوة الدول العربية  - 16
 المالحقة والبيانات الجنائية باألمانة العامة لمجلس وزراء إدارةالمنشأة في نطاق 

 وطرق التجنيد ووسائل انتقالهم اإلرهابيينالداخلية العرب بالمعطيات الخاصة بالمقاتلين 
  . مناطق النزاع وبؤر التوترإلى

لفريق الخبراء العـرب المعنـي بمكافحـة       ) 26(رير وتوصيات االجتماع    أخذ العلم بتق   - 17
 المنعقد بمقر األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تـونس خـالل              اإلرهاب

 . 31/8/2019-30الفترة من 

الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار، وإعداد تقـارير               - 18
  .إجراءات تنفيذه، وتقديمها للمجلس في دورته القادمةدورية بشأن 

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8429رقم : ق(

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
 تقدمت دولة قطر بإضافة فقرة على مشروع قرار صيانة األمن القومي العربـي ومكافحـة                :رـة قط ـ دول تحفظ  * 

خدام مصطلح مكافحة اإلرهاب، كمظلة الرتكاب أعمال انتقامية أو         ال يجب السماح باست   :  " اإلرهاب التالي نصها  
قصف للمدنيين، أو مالحقة المعارضين السياسيين وذريعة لتصفية الحسابات وفرض اإلمالءات على بعض الدول،              

 "..بل معالجة الظروف واألسباب المؤدية إليه واألفكار التي تبرره وتمنحه شرعية من أي نوع

  .توافق على إضافة هذه الفقرة فإن دولة قطر تتحفظ على هذا القرارونظراً لعدم ال  
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  تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب

  

  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 ة لجنة الشؤون القانونية، وعلى توصي �

وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكافة أشكال اإلرهـاب وبمختلـف صـوره وممارسـاته                - 
 .ومظاهره، ورفضه الثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة

وإذ يكرر التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب  - 
طرف وتكثيف الجهود المشتركة الجتثاثه من جذوره وذلك من خـالل تفعيـل بنـود             والت

 وأحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب،
شدد في هذا اإلطار على أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية في مجـال مكافحـة               وإذ ي  - 

 لعسكري،اإلرهاب من خالل تبادل المعلومات والتعاون األمني والقضائي والتنسيق ا
وإذ يؤكد على قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى نحو خاص قرار               - 

ع . د 654، وقرار قمة نواكـشوط رقـم        )2015) (26(ع  . د 628قمة شرم الشيخ رقم     
، والقـرار   )2017) (28(ع  . د 699 و   690، وقراري قمة عمان رقمي      )2016) (27(

 8189، والقـرار    )2016) (145(ع  .د 8019، والقرار   )2014) (142(ع  . د 7804
 8262، والقرار 4/12/2017ع بتاريخ .غ. د8219، والقرار رقم )2017) (148(ع .د
، )2018) (29(ع  . د 725، وقرار قمة القـدس رقـم        7/3/2018بتاريخ  ) 149(ع  .د

 .31/3/2019بتاريخ ) 30(ع . د763وقرار قمة العزم والتضامن في تونس رقم 
 :واستناداً إلى - 

 مادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية،ال �

 المواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك، �

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وإعالناتها بـشأن صـيانة              �
 األمن القومي العربي،

لمتحـدة  وإذ يؤكد التزامه بأحكام ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربيـة وميثـاق األمـم ا               - 
 وقرارات مجلس األمن وقواعد القانون الدولي،
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إدانة كل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية  -1
وفي كافة دول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة 

و مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أ
 .الفتنة والعنف واإلرهاب

التأكيد على الحق الثابت للدول األعضاء في اتخاذ جميع اإلجراءات واستخدام كافة  -2
الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات تشكل خطراً على أمنها وسالمة 

 .ة وميثاق األمم المتحدةمجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربي
اعتبار مكافحة اإلرهاب حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان لما لإلرهاب من آثار مدمرة  -3

على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتثمين 
 الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار آثار اإلرهاب على التمتع

بحقوق اإلنسان في كل من مجلس حقوق اإلنسان الدولي واللجنة الثالثة للجمعية العامة 
 .لألمم المتحدة

التشديد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع اإلرهاب دون انتقائية أو تمييز،  -4
والتحذير مجدداً من الرابط القوي الذي يجمع بين التنظيمات اإلرهابية المختلفة في 

 .لمنطقة والتي تتبني نفس األيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينهاا
الترحيب بنتائج االجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل  -5

االتفاقيات األمنية والقضائية واالستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة االرهاب 
على ضرورة اإلسراع بتنفيذ نتائج االجتماع  بتونس، والتأكيد 4/3/2019المنعقد يوم 

 . المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب
حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها في إطار االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية  -6

المعلومات، وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات اإلرهابية من استخدام 
ا ووسائل التواصل االجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكراهية وسائط التكنولوجي

والفتنة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل 
 .اإلرهاب

حث الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب واالتفاقية  -7
 واالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية اإلرهابتمويل  واألموالالعربية لمكافحة غسل 

 وثائق التصديق لدى األمانة العامة لجامعة الدول وإيداعالمعلومات إلى التصديق عليها 
 .العربية
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التأكيد على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية واإلقليمية  -8
لوطنية مع أحكام االتفاقية العربية لمكافحة لمكافحة اإلرهاب، ومواءمة تشريعاتها ا

اإلرهاب وقرارات مجلس األمن المعنية بمكافحة اإلرهاب والصكوك الدولية ذات 
الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم األمم المتحدة في تصنيف الجماعات 

اد والكيانات والكيانات اإلرهابية وااللتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على األفر
 2253، و )1999 (1267المدرجين على هذه القوائم طبقاً لقرارات مجلس األمن 

، وإدخال التعديالت الالزمة في التشريعات الوطنية للتمكن )2017 (2368، و)2015(
 .من تطبيق تلك العقوبات

العربية مواصلة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب، والقائمة  -9
القائمة السوداء لمنفذي ومدبري وممولي (الموحدة للتنظيمات والكيانات اإلرهابية 

 . ودعوة الدول العربية على تغذيتها بالبيانات المطلوبة) اإلرهابيةاألعمال 
دعوة الدول األعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ اإلجراءات والتدابير لتجريم  - 10

يري لخطورته في تغذيته لإلرهاب وإثارة النزعات الطائفية، الفكر المتطرف والتكف
والطلب إلى األمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية لمكافحة اإلرهاب 

 . والدولية ذات الصلةةومواصلة تعاونها مع المنظمات اإلقليمي
ل اإلجراءات التي تم الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حو - 11

 .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس
  
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8430رقم : ق(
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أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى نتائج 
ر جامعة الدول  إلصالح وتطويالمندوبين الدائمين

  العربية وفرق العمل المنبثقة عنها
  

  ي،ى المستوى الوزارمجلس الجامعة عل إن
  :بعد اطالعه -

 العامة، األمانة مذكرةعلى  �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 ،ون القانونيةشؤتوصية لجنة العلى  �

 وبعد المناقشة، - 
  

…<†{{{{ÏŁèV< <
  

فرق مواصلة اللجنة مفتوحة العضوية إلصالح وتطوير منظومة جامعة الدول العربية و
 لمجلس الجامعة على المقبلةالعمل المنبثقة عنها ألعمالها وعرض النتائج على الدورة 

 ).153(المستوى الوزاري 
  
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8431رقم : ق(
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  بعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج

  

  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

 العامة، األمانة ةمذكرعلى  �

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 ،ون القانونيةشؤتوصية لجنة العلى  �

 وبعد المناقشة، - 
  

…<†{{{{ÏŁèV< <
  

دعوة اللجنة المشكلة لمراجعة أوضاع بعثات ومكاتب ومراكز الجامعة في الخارج إلى 
 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري المقبلةدورة مواصلة أعمالها ورفع نتائجها إلى ال

)153.( 
  
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8432رقم : ق(
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  تقرير وتوصيات 
ة فـي اجتماعـها اللجنة الدائمة للشؤون القانوني

  28/8/2019 إلى 26الل الفترة من  خالذي عٌقد
  

  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

في اجتماعهـا الـذي عقـد    ن القانونية ؤوالتقرير الصادر عن اللجنة الدائمة للش     على   �
 ،28/8/2019-26 بتاريخ

 ،ون القانونيةشؤتوصية لجنة الوعلى  �

 وبعد المناقشة،  - 

  

…<†{{{{ÏŁèV  
  
  

 عقدذي  الاجتماعهااللجنة الدائمة للشؤون القانونية في  أخذ العلم بالتقرير الصادر عن
  .28/8/2019-26بتاريخ 

  
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8433رقم : ق(
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  النظام األساسي المعدل 
  *لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

  

  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

ـ  ـؤولين عن ش  ـرب المس ـوزراء الع ـس ال ـرار مجل ـقعلى   �  ة رقـم  ـؤون البيئ
 .10/1/2019 -ب .ش.ع.و.م.ع.غ. د-4ق

 .7/2/2019 -103ع . د-2218قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم وعلى  �

 ،ون القانونيةشؤتوصية لجنة الوعلى  �

 وبعد المناقشة،  - 
  

…<†{{{{ÏŁèV  
  

  
 العرب المسؤولين عن شؤون النظام األساسي المعدل لمجلس وزراء"الموافقة على 

  .بصيغته المرفقة" البيئة
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8434رقم : ق(

                                                
تتولى : " تتحفظ على حذف الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة ونصها كاآلتي          : تحفظ جمهورية مصر العربية      - *

 ".مات الطوعية السنويةاألمانة العامة للجامعة مخاطبة الدول بشأن المساه
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  )مرفق ( 
Ù‚Ã¹]<ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ]< <

íòéfÖ]<áæö�<àÂ<°ÖæöŠ¹]<h†ÃÖ]<ð]…‡çÖ]<‹×�< <
  ـــ

±æù]<ì�^¹]<VÌè…^ÃjÖ]V< <

  :يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها

  .جامعة الدول العربية  :ةالجامعـ -
  .العرب المسؤولين عن شؤون البيئةمجلس الوزراء   :سالمجل -
المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين أو   :المكتب التنفيذي -

  .المعنيين بشؤون البيئة
الوزير المسئول عن شؤون البيئة في الدول األعضاء لدى   :رالوزي -

  الجامعة
  .األمانة الفنية لكل من المجلس والمكتب التنفيذي  :األمانة الفنية -

  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية  :ألمانة العامةا
المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان   :ةالبيئ -

وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة 
وما يحتويه من مواد صلبة وسائلة وغازية أو إشعاعات أو 

  .طاقة أو ضوضاء وما يقوم من منشأت ثابتة أو متحركة
  الحساب الموحد للمجالس الوزارية العربية المتخصصة  :  الحساب الموحد -
وهي لجنة دائمة تتشكل من كبار المسؤولين والخبراء من   :اللجنة الفنية للبيئة -

الوزارات المعنية بالبيئة وكذلك المنظمات واالتحادات ذات 
العالقة ومؤسسات المجتمع المدني التي يعتمدها المجلس 

  .قببصفة مرا
فرق فنية متخصصة من الدول األعضاء تتابع االتفاقيات   :مجموعات العمل/العملفرق  -

  .الدولية البيئية
لجان فنية متخصصة محددة المدة والمهام يشكلها المجلس   :اللجان الفنية -

المكتب التنفيذي لبحث موضوعات أو وضع دراسات  أو
  .حول موضوعات تتعلق بالبيئة
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íéÞ^nÖ]<ì�^¹]<V]‹{{{×�V< <

ينشأ في إطار الجامعة مجلس يتكون من الوزراء المسؤولين أو المعنيين بشؤون البيئة 
  .يسمى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

ínÖ^nÖ]<ì�^¹]<V‹×�]<Í‚âV< <

 تعزيز و تنمية التعاون العربي في حماية البيئة العربية والحفاظ على إلىيهدف المجلس 
لطبيعية العربية واستدامتها وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية لتحقيق التنمية الموارد ا

  . والدولياإلقليميالمستدامة والتعاون على المستوى 

íÃe]†Ö]<ì�^¹]<V‹×�]<Ý^ãÚV< <

وضع إستراتيجية عربية إلدارة البيئة وحمايتها وذلك بعد تشخيص وتحديد المشكالت  -1
العربي وأولويات العمل الالزمة لمواجهتها تكون إطاراً البيئية الرئيسية في الوطن 

 االستراتيجيات القطرية في هذا المجال وأساسا لخطط وبرامج إعداديستفاد منها في 
، وذلك بالتعاون والتنسيق مع ل العربي المشترك في شؤون البيئةومشروعات العم

ات الصلة ومؤسسات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات اإلقليمية والدولية ذ
  .المجتمع المدني العربية واالتحادات العربية النوعية ذات العالقة

العمل على إدخال البعد البيئي في استراتيجيات وخطط ومشاريع التنمية في الدول  -2
  . التنمية المستدامة العالميةألجندةالعربية تنفيذاً 

 ذات الصلة بالبيئة ما بين تشجيع وتعزيز التعاون بين المراكز والهيئات والمؤسسات -3
  . الدول العربية

تشجيع أنماط االستهالك وتقنيات اإلنتاج  المستدام التي تتالئم مع المتطلبات الحقيقية  -4
للمواطن العربي وتنسجم مع الموارد البيئية المحلية والعمل على الحد من استعمال 

  .المواد والتقنيات ذات اآلثار البيئية الضارة
  . الناجمة عن تغير المناخ والعمل على التكيف معها في الوطن العربيراآلثامجابهة  -5
 البيئة و تغير المناخ وتسليط بشؤونتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية المعنية  -6

  :األضواء على الممارسات التي تهدد البيئة العربية من خالل
 من خالل جمعية األمم المتحدة  للبيئة)األجندة العالمية( البرامج المشاركة في تشكيل    .أ 

  .  ذات الصلةاألخرىللبيئة، وذلك بالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة والجهات 
العمل على التنسيق مع المجالس الوزارية اإلقليمية والدولية التي تتقاطع برامج   .ب 

 .عملها مع المجموعة العربية
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محافل التفاوضية الدولية المعنية  المواقف التفاوضية العربية في مختلف التوحيد  .ج 

االتفاقيات البيئية متعددة األطراف، وتعزيز برامج التعاون  بالبيئة وعلى رأسها
  .والشراكات الخاصة بتلك االتفاقيات

العمل على حماية الثروات الطبيعية في الوطن العربي وصون التراث الطبيعي العربي  -7
  .والمحافظة عليه

 . وحيد المواصفات والمقاييس البيئية بين الدول العربيةالعمل على وضع وتعزيز وت -8
العمل على نشر الوعي البيئي بمختلف الوسائل المتاحة وبالتنسيق مع جميع الشركاء  -9

المعنيين وحث وسائل اإلعالم العربية ومؤسسات التعليم المختلفة ومراكز البحوث 
ون ـة وصـ حمايية إلىـف جهودها الرامـومؤسسات المجتمع المدني على تكثي

يز على االرتباط الوثيق بين التربية البيئية وأهداف ـئة من خالل برامجها والتركـالبي
 .التنمية

وضع إطار استرشادي للقوانين والتشريعات البيئية لضمان مواءمتها مع االتفاقيات  - 10
 .البيئية اإلقليمية والدولية

 واألفراد الهياكل والمؤسسات العمل على تعزيز وبناء قدرات الدول العربية في بناء - 11
 .المسؤولة عن حماية وصون وتحسين البيئة

العمل مع الجهات المعنية بالتربية والتعليم على إدماج المفاهيم البيئية في البرامج  - 12
 .والمناهج الدراسية

إقرار جداول أعمال دوراته ومناقشة بنوده وإصدار القرارات المناسبة وفقاً لمشاريع  - 13
 .فوعة من المكتب التنفيذي للمجلسالقرارات المر

 .إقرار خطة العمل السنوية وبرامج تنفيذها والميزانية المقترحة - 14
 .تشكيل اللجان الفنية المتخصصة - 15
إقرار مشاركة األمانة الفنية في االجتماعات والمؤتمرات والمنتديات والندوات وورش  - 16

 .العمل اإلقليمية والدولية
عربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة التنسيق مع المجالس الوزارية ال - 17

 .المعنية بشؤون البيئة
للمجلس أن يفوض بعض صالحياته للمكتب التنفيذي حسب ما يتطلبه تنفيذ البرامج  - 18

  .والنشاطات التي يعتمدها المجلس
 .تحديد مكان وتاريخ عقد دورات المجلس العادية واالستثنائية - 19
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íŠÚ^¤]<ì�^¹]<V�]<�^ÏÃÞ]<á^ÓÚ‹×V< <

 دولة عربية أييعقد المجلس دوراته في مقر األمانة العامة للجامعة ويجوز أن يعقد في 
بناء على رغبة الدولة وموافقة المجلس أثناء انعقاده أو ؛ رغبة الدولة وموافقة أربع دول على 

  .األقل في حالة عدم انعقاد المجلس

í‰�^ŠÖ]<ì�^¹]<V�^ÏÃÞ÷]<l]…æ�V< <

دية مرة كل عام بناء على دعوة من األمانة الفنية وذلك خالل يعقد المجلس دورة عا -1
 .الربع األخير من العام

يعقد المجلس دورة غير عادية بناء على قرار من المجلس أو بتوصية من المكتب  -2
التنفيذي أو بدعوة من األمين العام للجامعة أو بناء على طلب دولة عضو وموافقة 

 .أربعة دول على األقل
 المجلس في دوراته غير العادية موضوعات غير التي عقدت أعمالي جداول ال تدرج ف -3

 .الدورة من أجلها والتي حددت موضوعاتها الجهة الداعية
في حال تعذر حضور الوزير المعني بشؤون البيئة يجوز أن ينوب عنه مسؤول  -4

 .بمستوى وكيل أول وزارة أو المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية
  :يل عقد دورات المجلس العادية في الحاالت التاليةيتم تأج -5

 .بطلب من األمانة الفنية للمجلس   - 
 .بطلب من المكتب التنفيذي للمجلس   - 
  .بطلب من دولة عضو وموافقة ثالث دول أعضاء   - 

íÃe^ŠÖ]<ì�^¹]<Váç{{fÎ]†¹]V< <

 يجوز للمجلس دعوة من يراه من األفراد والمنظمات واالتحادات ومؤسسات المجتمع
المدني ذات الصلة وغيرها لحضور اجتماعاته بصفة مراقب بناء على اقتراح من المكتب 

  .التنفيذي وموافقة المجلس وفقا للمعايير المعمول بها بجامعة الدول العربية

íßÚ^nÖ]<ì�^¹]<V<kèç’jÖ]<‚Â]çÎæ<l]…]†ÏÖ]<ƒ^¡]æ<�^ÏÃÞ÷]<ív‘äi]ð]†qcæV< <
 . دورة المجلسأي القانوني الالزم لصحة انعقاد يمثل حضور ثلثي الدول األعضاء النصاب -1
 .يتم اعتماد القرارات بتوافق اآلراء ما أمكن ذلك -2
 : يتم اتخاذ اآلتي،من هذه المادة) 2(في حال تعذر تحقيق توافق اآلراء طبقاً للفقرة  -3

إذا لم يتم التوافق يصار إلى التصويت ويكون القرار نافذا بحصوله على نسبة ثلثي    - 
لحاضرة والمشاركة في التصويت وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الدول ا

 .الموضوعية
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 وذلك ،موافقة األغلبية البسيطة للدول األعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت   - 
 . من هذه المادةةبالنسبة للقرارات األخرى التي ال ينطبق عليها الفقرة السابق

íÃ‰^jÖ]<ì�^¹]<V‹×�]<í‰^ñ…V< <

كون رئاسة المجلس في حالة عقده بمقر الجامعة دورية لوزير كل دولة حسب الترتيب ت -1
الهجائي ألسماء الدول األعضاء، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لوزير الدولة التي تلي 
دولته وذلك حسب الترتيب الهجائي، ويظل الرئيس يمارس أعمال الرئاسة إلى أن تسند 

كما يتولى رئاسة كل دورة غير عادية . رة العادية التاليةلخلفه في مستهل أعمال الدو
 .تنعقد قبل انتهاء مدة رئاسته

  . خارج مقر الجامعةتكون رئاسة المجلس للدولة المضيفة في حال انعقاد المجلس -2

ì†�^ÃÖ]<ì�^¹]<V]<Ùæ‚qÙ^ÛÂùV< <

  :يتضمن جدول أعمال المجلس الموضوعات التالية   :أوالً
 .لمجلس ان اتخذ قراراً بإدراجها على جدول أعمال الدورة التاليةالموضوعات التي سبق ل -1
الموضوعات التي ترغب الدول األعضاء بإدراجها في جدول األعمال على أن توافي  -2

 .األمانة الفنية قبل موعد انعقاد المجلس بشهرين على األقل مشفوعة بمذكرة تفسيرية
 .س أو المكتب التنفيذيما تقترحه األمانة الفنية من موضوعات على المجل -3
 . الموضوعات التي يرى األمين العام أن لها صفة األهمية واالستعجال ويطلب إدراجها -4

  .للمجلس حق إدخال أية تعديالت على جدول األعمال أثناء انعقاد المجلس   :ثانياً

†�Â<ë�^£]<ì�^¹]<Vë„éËßjÖ]<gjÓ¹]V< <

 :يلييشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ستة أعضاء كما  -1
الرئاسة السابقة، والرئاسة الحالية، (ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة   - 

  ).والرئاسة الالحقة
  .ثالثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول األعضاء  - 

في حال الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي وفقا للترويكا والعضوية حسب الترتيب  -2
 .للدولة التي تلي في الترتيب الهجائيالهجائي ينتقل الدور 

تكون العضوية في المكتب التنفيذي ألعضاء الترويكا لمدة عضويتهم في الترويكا وسنتين  -3
 .لباقي األعضاء

للمجلس إذا رأى ذلك ضرورياً، اختيار دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب  -4
 .التنفيذي لمدة عامين

 .ئباً للرئيس في أول اجتماع لهينتخب المكتب التنفيذي رئيساً ونا -5
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†�Â<íéÞ^nÖ]<ì�^¹]<Vë„éËßjÖ]<gjÓ¹]<�^ÏÃÞ]V< <

يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً عادياً واحداً كل عام ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية 
  .بناء على طلب دولتين على األقل من أعضائه

حد مساعديه على أن  أ عنهإذا لم يتمكن أحد الوزراء من الحضور جاز أن يحضر نيابة -1
  . أو المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وزارة أولوكيلمستوى قل عن يال 

يجوز للوزير المسئول عن البيئة في الدولة المضيفة الجتماع المكتب التنفيذي حضور  -2
  .االجتماع بصفة مراقب إذا كان غير ممثل في المكتب التنفيذي

†�Â<ínÖ^nÖ]<ì�^¹]<V< <
ÏÃÞ]<á^ÓÚl^é‘çjÖ]æ<l]…]†ÏÖ]<ƒ^¡]æ<å�^ÏÃÞ]<ív‘æ<ë„éËßjÖ]<gjÓ¹]<�^< <

يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته في مقر األمانة العامة للجامعة أو في أي دولة عربية 
تستضيفه، وفي هذه الحالة يشارك وزير الدولة المستضيفة في المكتب التنفيذي لذلك االجتماع 

 اجتماع المكتب صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه دون أن يكون له حق التصويت، ويكون
ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي 

  . منه الرئيس

†�Â<íÃe]†Ö]<ì�^¹]<Vë„éËßjÖ]<gjÓ¹]<Ý^ãÚV< <

  . متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس -1
لفنية للبيئة واتخاذ ما يراه مناسباً من مناقشة التوصيات التي ترفع إليه من اللجنة ا -2

 .مشاريع قرارات بشأنها
 .إعداد مشروع جدول أعمال المجلس -3
 وسريعة ورفع نتائجها البت في األمور البيئية الطارئة والتي تحتاج إلى إجراءات فورية -4

 .إلى المجلس
تقديم تقرير دوري عن نشاطاته إلى المجلس وما يقترحه من خطة عمل وموضوعات  -5

 .ات أهميةذ

†�Â<íŠÚ^¤]<ì�^¹]<V‹×rÛ×Ö<íéßËÖ]<íÞ^Úù]V< <
  .انة العامة لجامعة الدول العربيةاألمانة الفنية للمجلس هي اإلدارة المعنية بالبيئة في األم

†�Â<í‰�^ŠÖ]<ì�^¹]<V‹×rÛ×Ö<íéßËÖ]<íÞ^Úù]<Ý^ãÚV< <

شأنها للمكتب متابعة تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي وتقديم تقارير دورية، ب -1
  .التنفيذي لدراستها وعرضها على المجلس

 .إعداد الدراسات الفنية التي يطلبها عمل المجلس أو المكتب التنفيذي -2
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تجميع وتحليل المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وتعميمها على  -3
 .الدول العربية

إقامة الندوات العلمية وغير ذلك التنسيق بين الدول العربية في مجال التدريب المهني و -4
 .من األمور المشتركة التي تدعم التعاون العربي في مجال البيئة

إقامة الصالت مع المنظمات والهيئات العربية واإلقليمية والدولية المتخصصة في مجال  -5
 .البيئة

داد توجيه الدعوة إلى اللجان الفنية التي يقرر المجلس أو المكتب التنفيذي تكوينها وإع -6
 .جداول أعمالها والوثائق الخاصة بها

اإلعداد لدورات المجلس والمكتب التنفيذي واللجنة الفنية للبيئة واللجان المتخصصة التي  -7
يتم تشكيلها وتسجيل المناقشات والقرارات والتوصيات ومن ثم تبليغها إلى الدول 

يين ألداء مهامها وفق ما ولألمانة الفنية االستعانة بمن تراه من الخبراء والفن. األعضاء
 .هو محدد في برنامج اإلدارة السنوي وفقاً لإلجراءات المتبعة في األمانة العامة

لمتابعة تنفيذ قرارات ) نصف سنوية(األمانة الفنية للمجلس بصورة دورية تجتمع  -8
  . والتحضير للدورات القادمةواإلعدادالدورات السابقة 

†�Â<íÃe^ŠÖ]<ì�^¹]<V<íßr×Ö]<Ý^ãÚíòéf×Ö<íéßËÖ]V< <
بحث موضوعات أو دراسات حول موضوعات تتعلق بشؤون البيئية والبعد البيئي في  -1

التنمية المستدامة وترفع التوصيات بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال 
  .المكتب التنفيذي والمجلس ليتم اعتمادها وإقراراها من قبل المكتب التنفيذي والمجلس

مجموعات العمل وكذلك تقارير وتوصيات / يات فرق العمل مناقشة تقارير وتوص -2
  اللجان الفنية التي يستحدثها المجلس ورفع التوصيات بشأنها للمكتب التنفيذي والمجلس

†�Â<íßÚ^nÖ]<ì�^¹]<VÝ^¿ßÖ]<Øè‚ÃiV< <
، أن ينظر المجلس في  دول من الدول األعضاء على األقليجوز بناء على طلب خمس -1

 .قتراحات تتعلق بتعديل أحكام هذا النظامدوراته العادية في ا
ترسل اقتراحات التعديل ومشاريع نصوصها ومذكراتها اإليضاحية قبل موعد انعقاد  -2

الدورة العادية بأربعة أشهر على األقل إلى األمانة الفنية التي تحيلها إلى الدول األعضاء 
 .ين على األقلإلبداء رأيها ومالحظاتها بشأنها قبل موعد انعقاد المجلس بشهر

توافي الدول األعضاء األمانة الفنية بمالحظاتها حول مقترحات التعديل في موعد ال  -3
  . شهر على األقل من انعقاد المجلسيتجاوز
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، ويكون قرار ية ثلثي الدول األعضاء في المجلسيصدر قرار التعديل بموافقة أغلب -4
 من مجلس واعتماده جتماعيواالالتعديل ساري المفعول بعد موافقة المجلس االقتصادي 

 .الجامعة

†�Â<íÃ‰^jÖ]<ì�^¹]V< <
<‚uç¹]<h^Š£]EíòéfÖ]<áæö�<àÂ<°ÖæöŠ¹]<h†ÃÖ]<ð]…‡çÖ]<‹×¥<h^ŠuD< <

التي يتخذ المجلس قرارات ) وليس المشروعات( تمويل النشاطات كيفيةلمجلس ايحدد  -1
  .بشأنها والتي ال تغطيها موازنة الجامعة

 .النشاطات رصدها سنوياً لتمويل رى ييحدد المجلس المبالغ التي -2
 في تودع المساهمات والتبرعات الطوعية من الدول األعضاء أو أية جهات أخرى -3

  .الحساب الموحد
يتولى األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية مهمة أمر الصرف بالنسبة لهذا الحساب  -4

ضع الصرف للرقابة المالية  ويخ،بموجب الالئحة المالية للحساب وفقاً للموازنة المقررة
وفقاً لما هو معمول به في األمانة العامة ويقدم األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية 

 .لمجلسل والصرف أثناء انعقاد كل دورة اإليراداتتقرير عن أوجه 

áæ†�ÃÖ]<ì�^¹]<VÝ^¿ßÖ]<á^è†‰V< <

 .يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من قبل مجلس الجامعة
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تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق 
  ) 46(اإلنسان في دورتها العادية 

  1/8/2019 إلى 30/7التي عقدت خالل الفترة من 
  

  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

  العامة، األمانة مذكرةعلى  �

) 46(دورتها العادية تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في وعلى  �
 ،1/8/2019 إلى 30/7المنعقدة خالل الفترة من 

 القانونية، الشؤون لجنة توصيةوعلى  �

 وبعد المناقشة، - 
 

…<†{{{{ÏŁèV  
 

  

 الموافقة على تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها العادية

   .يغة المرفقة بالص1/8/2019- 30/7المنعقدة خالل الفترة من ) 46(
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8435رقم : ق(
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��	 ا���&ول ا�
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�& ا�  A� 	��
��9�6	 #�" اQرا�a" ا�
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�6&ي �](8�آ��ت ا��Njا>��I	 وا����ر�N�ت ا�

،"��I+jى ا�&و�" وا*����ه� IO. ا��@� .IO D�
I	 وا�Cا�� 
 - ،	P+�� و�
& ا��CA وا��

�ـ��ـF +ـ:  
  

�p�IM ا .1Q	A �7�� 	��
��p و(�*9*رك،  ا��$�*O	 ا�
���	 ��(	 ا�B "# ة&C�&ى ا�Q; ا��

�Z� D ا�&ول �I� 	�9&� b�C� "# زل��6&ار �*ا+p واCa	 E*ل �Bا>; ه&م ا��N
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ا�$�
�	 ا�

���N � ،R����V@Iا�� R��)&ا�� 	ر>�Vا� 	�<���Nا� 	@I$ا� RO ا�6�در 	��
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[آ�& ��B .IOـZ ا�&ول  .3I� p��B "# ب�
�p�IM ا�Q�(	 ا�
��	 ��A �7	 �I$) ا�@��اء ا�

��D ا���L�A ا��
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�8E� ��� 9@�. ب ��آ	 IN*ان ، ا��ي �9& �f9� " R ا�C$�ج ا��8*د" ا��ر�79	 وا#
 ��Q6.، ا+Qب ا��@$& ا*�B ان*IN ة&I� "# R����V@Iزل ا����� D�Nاق أ�Aا� b<�E .Eو
 	9��E 	�+�����s	 ا��*(@M* وا�� 	��
ا��ي 9
& ����7	 C9�>	 ��I�(*ن ا�&و�" وا��A�دئ ا�

 "���

" ا��AVاث ا����#" وا��، وا�[آ�& أن ه�r ���رN�ت �� I	 و��d	 و��) 1972ا�
 .8� أي أ}� +�(*("�

8.  	��
��s�ت ا�Q; ا��C&ة، ��A �7	 ا��$�*O	 ا�
���	 �&ى ��p�IM ا�Q�(	 ا�� Z� D�
I
 3��ام وا�IO b4c.ا��$�Z ا�&و�" �n@� D�Cو���E� ،ل[E��� 	�<�ا��*ة ا�� ،D�<ا�Nإ 

 R� �I7I� R#و�&ا ^Mآ� 	���V@Iرض ا��Q7&ام اNا "# "��V@Iن ا���@)jق ا*�E
 ��d 	�I�<ا�Njت ا�� *�$	 RO ا��@��ا����9�ت ا�AI6	 وا����9�ت ا��V7ة وا�@��	 ا�

	�O�Pا�. 
9.  	��
��$�*O	 ا�
���	 �&ى ���s�ت ا�Q; ا��C&ة ��A��V	 ��A �7	 ا�p�IM ا�Q�(	 ا�

ا��$�Z ا�&و�" وا�&ول ا��
�&R9 �&89� ����رN	 ا�IO b4c. إ�Nا>�D، ا��*ة ا���>�	 
]ل،E��� ة�N]إ(8�ء ا�� DBأ R� ���
 ��#6E Z�ره� ا����وض V+ .IO�ع �dة و#W ا��

�" #" ا��V�ع�V@Iا�� ^
P8� ا�P�
9 " .اj(@�(�	 وا�+6�د9	 ا�
  
  
  
  
 
 

i!�V!ا T(O!ا  
  ا/=�ى وا!1* 7%�ن ا!*�ب �F ا!5>�ن اG=�ا<��7( و���V2\ ا!]-Tاء ا!'�I57)��\ وا!*�ب

L b"ت ا�I7= ىT! \;�< R1!ا/ر@�ما �+�%� F� )�7�>ا�=Gل ا  
  

�ق اG:�5ن،%R! )1>اT!إن ا!7>)( ا!*�+�( ا  
- �-8Ldا T*+:  

� 	��
  ،IO. ��آ�ة ا�Q�(	 ا�

	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO148(ع . د8204و (

�ر�9 �12/9/2017، 

	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زا ���B )I$� ار�+ .IO149(ع . د8268ري ر+; و (

 ،7/3/2018�ر�9 �

	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO150(ع . د8323و (

�ر�9 �11/9/2018، 

	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO151(ع . د8382و (

�ر�9 �6/3/2019 
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 -  ��
��B (��I$� +���ارات 	آ�#�� .��IO آ���&ًا]�	 ا���&ول ا�
�����	 ��IO. ا����@*ى ا���*زاري ا���@���	  و
 R����V@I8&اء ا��Pا� R����Bو 	�I�<ا�Njب #" ا�@$*ن ا�
�& ا�NQى وا��
�I*ن ا�A� 	��
ا��
�����ه�    � .�IO D�
]ل ا�Njا>��I	 #" ����� اQر+�م وا�Eت ا��VIN ى&� R9�$Cب ا���
وا�

،"��I+jى ا�&و�" وا* IO. ا��@
 -  �CAا� &
  وا����+P	،و�

�ـ��ـF +ـ:  
  

1.  	�I�O 	)داj 	ت ا�&و���)����Aا� 	A �7�� "��
�p�IM ا�Q�(	 ا�
��	 ��A �7	 ا����A�ن ا�
 ^
Pال ا�*�Q ،ل[E��� 	�<�ا��*ة ا�� ،D�<ا�N8� إ�م *�� "ا���<�	 ا����8$	 ا�

�*MC� W�@9 ا��ي "I�<ا�Nj�6ي ا�
�" �g R]ل �&ء �f�AV ا���(*ن ا��V@Iا�� 	
���O R� R�>&ات ا��cا>^ �V@Iى ا���NQ8&اء واP667�ت ذوي ا�� 	@�+�ل [Eا�
]ل، و�*W�a واAB�ت دو�	 E��� 	�<�ا��*ة ا�� ،D�<ا�N8� إ�IO �V�@� "��	، ا��V@Iا��

 ;8��@��$�r ا�NQى وا��
�R�I ور#\  R�V@I#R����رهj��. 
2. 	A �7�� 	��
�p�IM ا�Q�(	 ا�"��
 ا����A�(�ت ا�&و��	 �A �7��  .IO b4cI	 ا����A�ن ا�

 �8���*ME4�ء�j ت���Oت ا��N��N p+ى، وو�NQا fC� 	�I�<ا�Njا 	��[Eا� R�)ا��*ا 
�D�M أ}��ء ���ت اQ ��ل، وا��
��I	 ا�]إ(@�(�	 وا���8�	، و�I�O�ت ا�O8� ا�# ��� ،	��@
ا�

R����V@Iى ا���N����ت �Oا�. 
3. 	)��Qا p�IM�$� 	A �7�� 	��
�) ا�@��اء ا�
�ب وا����A�ن ا�
��"، ��A �7	 � ا�

��	، وا��$�Z ا�&و�" 
D�C ������(�ت ا�&ول، وآ�#	 ا��Nn@�ت وا��8��ت ا�&و��	 ا��
 DB�
]ل �n@�.IO b4cIو����8� اgQ]+�	 وا�@���N	، و�&8Ig� ا��*ري وا�Eا� 	�*ME 

f�AV آ�#	 ا��*ا(�R وا�� "I�<ا�Njا���(*ن ا�&و�" ا �gQ�� ،	ارات ا�&و����")�@)jا ،
 	
��p ا�����	 وا��ا�B 	�+���
�9^، وا���+�	 �E*ق ا�D�V، 1949وا��هc	 ا�� 	�+���، وا

	�N��@وا� 	ق ا��&(�*�C��� 8& ا�&و�" ا�7�ص
 .وا�
�@�Z� f دو�	 #R�V@I وا�&ول ا�Q�(	دO*ة  .4��� 	��
�آاcOQ�ء ا�P� �9ر���	  j<&ار 

 R9�>�ى ا���NQ�� fI
9 ���# �gQ��و 	�I�<ا�Njى #" ا�@$*ن ا�NQع ا�aأو RO
 ،.aى ا����NQات وا��NQوا .IO �8���
��	 ���P[ن �
ا��8��ت ا�&و��	 ا��C*+�	 ا��

")�@)jا. 
5.  ��EQا ^�I6I� 	ا�&و�� 	�$Iوا� 	����
��s	 ا�C6	 ا�� 	A �7�� 	��
�p�IM ا�Q�(	 ا�


]ل �x#�اج واR��Q ا�Eت ا��VIN .IO b4c8; وا���م ���; ا��C&ة، �n@� D�Cو���
�f��C دو��	  	�Z��B RO ا�NQى وا��NQات، ��� #�8; اQ ��ل، وا�
�IO D. إرN�ل �$

]ل Eن ا�*$N .إ�"I�<ا�Njعا[ [�   fC� ^M��� "RO آ�^ E .IO$; ا�(8�آ�ت ا�
E ذ��)j DB�
�8;، وا��Cك ا���DO ا�NQى، وا�&Dg ا�� .aا��� 	>�g ى�NQة ا��

��6ة ا�NQى� �{nوا��.  
6.  	Oوا��*د 	�Oا��ا 	3 ا�&و��p�IM ا�Q�(	 ا�
��	 ��A �7	 ا��C�د ا�@*9@�ي، ��6

 ^
Pا� r�$� �8�]ل �n@� D�Cو���E8� +*ة ا�6� D�<ا�Nوإ��ام إ ،p��B ت��+����
 ،DCا�� "��V@Iا�����ام ���p ��� #�8� ا���دة ��N� ا��B ت��+���)98 ( .IO ��� "ا�

�8; ا�����	�667� R�I�
��I" ا�NQى وا�� fE . 
7.  ^9�
��� "�
�p�IM ا�Q�(	 ا�
��	 ��A �7	 ا����ر ا�7�ص ا�� "�
وا���f9 ا�
��D ا��

j "�@
$�ز ا�E��� 	>�g ،ى�NQا fC� 	�I�<ا�Njت ا�N8�آ�ت وا����ردا(	 ا�(
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� .aا��ي ا��� &�
�8; واQ ��ل وا��NQات، وإO&ام ا�NQى، واjه��ل ا�AV" ا��
8P�د آ�� E "# D6E��	 ا��NQ ا��8P& (6�ر  �� �	Nت إ�. ا���E ة&O "# .c#أ. 

8. $� 	A �7�� 	��
�Cك�) ا�@��اء ا�
�ب��p�IM ا�Q�(	 ا�I�  �89&� R9&�
 �&ى ا�&ول ا��
��ل "��
�R�I اjدارR�9 وإ(8�ء �� 9@�. وا�
�D ا��*ري ��c�ن اj#�اج RO اOا�

���R" اjداري�V@Iا�� fC�، اءات�Bjا 	#�M� �� Q(3 إ�Bاء �O��" و��d +�(*(" و�9
	��I@ا� 	ا���(*(�. 

  

 T(O!ا!�ا+_ا  
�ق اG:�5ن%R! F+�*!ق ا�V�1!ا  

  

�ق اG:�5ن،%R! )1>اT!إن ا!7>)( ا!*�+�( ا  
 - �-8Ldا T*+: 

� �B (I$� ار�+ .IOى ا�*زاري ر+; و*) 144(ع . د�7969
	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@
�ر�9 �13/9/2015، 


	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO146(ع . د8091و (
�ر�9 �8/9/2016، 


	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO148(ع . د8204و (
�ر�9 �12/9/2017، 


	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO149(ع . د8268و (
 ،7/3/2018�ر�9 �


	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO150(ع . د8323و (
�ر�9 �11/9/2018، 


	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO151(ع . د8382و (
�ر�9 �6/3/2019 

 - ،	P+��  و�
& ا��CA وا��
�ـ��ـF +ـ:  

1. ^�E�  وا�$�8*ر9	 اNj]��	 ا��*ر9�(�	8�B*ر9	 ��6 ا�
���	آ�c) R� D�م  ��ا�
 .   ود��E 3�*g ا����ذ����I�ق ا�
��" ��C*ق اj(@�ن

2. 
�6�دق � ;� "
	 ا�&ول ا�
���	 ��A �7	 ا�&ول اcOQ�ء ا���$� 	��
& IO. +��م ا�Q�(	 ا�
ا�$�8*ر9	 : ا�����ق ا�
��" ��C*ق اj(@�ن وO�N .IO �8�E	 ا��6�د+	 3�IO، وه"

 	�@)*�" -ا�*A�B 	98*ر�B - ن��O 	�VIN - ة&C . ا���MI	 ا���4��	8�B -*ر9	 ا���� ا��
3.  ;� "دO*ة ا����A�ن ا�
��" إ�. �*ا<I	 �E ا����A�(�ت ا�* ��	 #" ا�&ول ا�
���	 ا�

 .IO &
�M�ل ا�Bjاءات ا�]ز�	 �6�I�د+	 �6�دق �N� ن�@)jق ا*�C� "��
ا�����ق ا�
3�IO. 

4. �E ��9ه��� ا�&ول ا�
���	 ا�" <�د+IO F. ا�����ق ا�
��" ��C*ق اj(@�ن و�; ��&م 
 	���
����9ه� إ�. �$�	 �E*ق اj(@�ن ا� ;9&�� #" ا��*O& - ا�����ق �$�	 -اQول �
& إ�. 

 .�R ا�����ق ا�
��" ��C*ق اj(@�ن) 48(�R ا���دة ) 2-3(���R ا��C&د آ�� ورد #" ا���
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�ون وا�*ا<D ا�[آ�& IO. أه��	  .5
��9 ا���	 ا�
���	 ا�&ا>�	 ��C*ق ا���>; $Iا� R��
	���
�	 ا�����ق (اj(@�ن و�$�	 �E*ق اj(@�ن ا�$�(. 

  
 

  

 T(O!ا?��h!ا  
�ق ا":�5ن%R! F+�*!م ا�  ا!�

�ق اG:�5ن،إن ا!7>)( ا!*�+�( ا!Tا%R! )1>  
 - �-8Ldا T*+: 

 

� 	��
 ،IO. ��آ�ة ا�Q�(	 ا�

	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO143(  دع - 7901و (

�ر�9 �9/3/2015، 

	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO146(ع . د8091و (

�ر�9 �8/9/2016، 
�  (I$� ار�+ .IOى ا�*زاري ر+; و*
	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@��B8148147(ع . د (

�ر�9 �7/3/2017، 

	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO149(ع . د8268و (

 ،7/3/2018�ر�9 �

	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO150(ع . د8323و (

�ر�9 �11/9/2018، 

	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO151(ع . د8382و (

�ر�9 �6/3/2019 
  

 - ،	P+��  و�
& ا��CA وا��
�ـ��ـF +ـ:  

 

، ودO*ة ��+" اj(@�ن ��E2�ء ا��*م ا�
��" ��C*ق +��Fا�&ول ا�
���	 ا�" �$8*د اLj�دة  .1
 .ا��*م�E�ء ه�ا j  ا�7�ذ ا�&ا��� ا�]ز�	�.إا�&ول 

2.  	��8� ا�* VP)]� 	>�g �9ر��� 	��
�*3�B ا�I� �MP&ول ا�
���	 IO. �*ا#��8� ا�Q�(	 ا�

�ر 2019 ��رس 16����AN	 إ�E�ء ا��*م ا�
��" ��C*ق اj(@�ن L FC� " "# fCا�

f<[ا� RM@ا�." 
��ر .3gرا�
L " 	�#�ة ا�����C#" ا� 	رآ�Pا�� fE "jن�@)jق ا*�C� "��
 �E )16�ء ا��*م ا�

 .)�2020�رس 
�	 ا�
���	 ا�&ا>�	 ��C*ق اj(@�ن �O2&اد ور+	 ���ه���	 E*ل  .4$I� 	���p�IM ا�Q�(	 ا��


���IO �8. ا�&ول اcOQ�ء +DA ا(8�ء O�م " fE ا��P�رآ	 #" ا��C�ة ا����#�	"�*a*ع �و
2019. 


�& (&وة ����AN	 ا��*م ا�
��" ��C*ق اj(@�ن �
�م .5� 	���*ان 2020 �p�IM ا�Q�(	 ا��
� 
�@�f #" "أ#Dc ا����رN�ت ا���I+j	 وا�* ��	: fE ا��P�رآ	 #" ا��C�ة ا����#�	"، وا�

 	���
�	 �E*ق اj(@�ن ا�$� R� Dآ Zو� 	��
��	 ���Q�(	 ا�
ه�ا ا�P[ن �Z اjدارات ا��
 "��
9
�	 وا���(*(�	 و�E*ق اj(@�ن(وا����A�ن ا��P�	 ا�nPون ا�$�.( 
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��ر�9 ا�>�7	 ��VP)Q	 ا�* ��	 ا�R� ^IV ا�&و .6��� 	��
ل ا�
���	 �*ا#�ة ا�Q�(	 ا�
��ل ����*م ا�
��" ��C*ق اj(@�ن E[�)16 أو <*رة ) 2020 ��رس k�&� ص�+ "#


���IO �8. ا�&ول اcOQ�ء �] ]ع IO. أ#Dc ا����رN�ت � r�6ور+�	 واCa	 و�7
�8���دة �Nوا�. 

  

  دسا!T(O ا!�5
�7b�1!ا |Ih!ا )!)�<���ق اG:�5ن{= �ا%R! )�+�*!ا   

�ق اG:�5ن،%R! )1>اT!إن ا!7>)( ا!*�+�( ا  
 - �-8Ldا T*+: 

� 	��
 ،IO. ��آ�ة ا�Q�(	 ا�

	 ا�&ول ا�
���	 IO. ا��@*ى ا�*زاري ر+;  ���B )I$� ار�+ .IO151(ع . د8382و (

�ر�9 �6/3/2019 
 - ،	P+��  و�
& ا��CA وا��

�ـ��ـF +ـ: 
1. 	���
���� ��E R���c ا�&ول ا�� .IO 	�$���اNjل ا[g R� ن�@)jق ا*�C� 	���
 ا�

�A�دل ا����رN�ت ا��Ic. #" ه�ا ا�P[ن .IO Z�$P .�IE�� bVg	 و ��	، وا�
�p�IM ا .2Q ����� 	�8�B*��ا��$�	��(	 ا�
��	 �O2&اد ��Pوع �A�دئ Njق ا*�C� 	���
 ا�

A�ر د���Ln� Dات �E*قZ �اj(@�نOا� "# �gQا ا jا RO ن ا�6�در�@)Q ،ة&C�; ا��

���IO 3. ا�&ول ا��	 #" دورة +�د�	Qو$Iا� .IO 3a�
  .cO�ء �*+F آ�ف �

  

  

 T(O!ا!�5+_ا  
 \� De+ D1*!ا�7( ا��ق " �%b 678 )�+� 7! )�+�*!ا )Ih!�5نا:Gا!*�+�( "و " ا )Ih!ا

�ق %b )��%Q �;�* !�5ن:Gا"  

Gق ا�%R! )1>اT!�5ن،إن ا!7>)( ا!*�+�( ا:  
 - �-8Ldا T*+: 

� 	��
 ،IO. ��آ�ة ا�Q�(	 ا�

��� D���g ���8]ل ا�����ة     30/3/2008����ر�9  ) 20(ع . د432و��IO. +���ار +���	 ر+��;     �I� 

 ؛ )2009-2014(
��ر�9   ) 22(ع  . د 540وIO. +�ار +��	 ر+�;        ��28/3/2010          R�� ة��
�� D��g ��8]ل ا��I� 

  ؛)2011-2015(
 - ،	P+��  و�
& ا��CA وا��

�ـ��ـF +ـ:  
1. # p�IM� &Oب ا��ي أ�
���	 �E .IO*ق "�f9 ا��A7اء ا�R���*MC ا�I� 	���
ا�V7	 ا�

�	 ا�
���	 ا�&ا>�	 ��C*ق اj(@�ن، و�Oض " اj(@�ن$Iاف ا��Lإ FC� ،�8����c� �9&C�
	�$I� 	دورة +�د� .IO ن]Pه�ا ا� "# rإ($�ز ;� ��. 
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2.  &Oب ا��ي أ�
�f9�# p�IM ا��A7اء ا�R���*MC ا�"� 	���

�#��{ �9	 �E*ق ا�V7	 ا�
�	 ا�
���	 ا�&ا>�	 ��C*ق اj(@�ن، و�Oض " اj(@�ن$Iاف ا��Lإ FC� ،�8����c� �9&C�

	�$I� 	دورة +�د� .IO ن]Pه�ا ا� "# rإ($�ز ;� ��. 
  
 

\��V!ا T(O!ا  
�د ا! *�ون -2 �;�I�F1�7@Gا  )R��e1! ل ا!->�ة�<� F� �[O!�+ ر�<�  ا"
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  )لجنة الميثاق ( لجنة حقوق اإلنسان العربية وضع 

  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

 ،األمانة العامةمذكرة على  �

على التقرير والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الجامعة علـى             و �
 في اجتماعها الـذي     6/3/2019بتاريخ  ) 151(ع  .د) 8385(المستوى الوزاري رقم    

  بمقر األمانة العامة،24/6/2019-23عقد بتاريخ 

 على توصية لجنة الشؤون القانونية،و �

اختصاص اللجنة في وضع ضوابط عملها وتحديد أسلوب ودورية         وإذ يؤكد المجلس على      - 
 لميثاق،من ا) 45(من المادة ) 7( البندانعقاد اجتماعاتها إعماالً لنص 

 ،الدراسة والمناقشةوبعد  - 
…<†{{{{ÏŁèV  

ع .د 8385إعادة الموضوع إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 
د من الدراسة تمهيداً لطرحه على المجلس في دورته ـ لمزي6/3/2019بتاريخ ) 151(

  ).153(القادمة 
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8436رقم : ق(
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   رئيس فريق الخبراء العرب المعني تعيين
  بمكافحة اإلرهاب

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

من النظام الداخلي لفريق الخبراء العـرب       ) الفقرة األولى (وعلى نص المادة السادسة      �
  المعني بمكافحة اإلرهاب،

  ي أجراه المجلس،وعلى نتيجة االقتراع السري الذ �

†{{{{ÏŁè<…< <

 رئيسا   المملكة األردنية الهاشمية   ، مرشح العقيد محمد عبد اهللا مصطفى الدعجة     تعيين      
اعتباراً من تاريخ صـدور هـذا       لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة اإلرهاب لمدة سنتين         

 .القرار
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8437رقم : ق(
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لي و موقف الدول األعضاء من المركز الما
  سداد األنصبة

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
  ،الماليةون اإلدارية وؤللجنة الدائمة للشوعلى توصية ا �

 

…<†{{{{ÏŁèV  
  
ـ    األولـى  الثالثة   األشهر بسداد مساهماتها كاملة خالل      األعضاءتقيد الدول    -1 سنة  مـن ال

  . وبعملة الموازنة،الماليمن النظام ) 28(المالية وفقا لنص المادة 
 العام لألمانة العامة اعتبارا من موازنة       االحتياطي في لمساهماتها   األعضاءسداد الدول    -2

  .2010 حتى 2006
 21010000 العام البالغـة     االحتياطيالتزام األمانة العامة بإعادة المبالغ المقترضة من         -3

  . من النظام المالي24،23 سداد الدول لمساهماتها وذلك تأكيدا للمادة دوالر فور
  
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8438رقم : ق(
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  ة الدعم والتبرعات المقدمة لألمانة العام

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
 ،اإلدارية و الماليةون ؤللشئمة وعلى توصية اللجنة الدا �

< <
…<†{{{{ÏŁèV  

 
مـن النظـام    ) 20(ام المادة للغاية والهدف المحدد لها وفق أحك قبول التبرعات التالية -1

  :المالي لألمانة العامة للجامعة و توجيه الشكر للجهات المتبرعة
 ياشـهر  دوالر 5750 يعـادل  مـا  تقريبا قدمت البرازيلية العربية التجارية الغرفة - 

 .2019يونيو حتى بالبرازيل البعثة أنشطة لدعم البرازيلي بالريال

   واألسرة المرأة إدارة إلى  UNWOMAN من تبرع   $  28403   مبلغ - 
  واألسرة المرأة إدارة إلى  UNWOMAN من تبرع   $34787   مبلغ - 
                    واألسـرة  المـرأة  إدارة إلى الدولية العمل منظمة من تبرع   18121  $   مبلغ - 

  ةالعربي المرأة لتمكين االجتماعية الحماية فاعلية لعقد
 واألسرة المرأة إدارة إلى والزراعة األغذية منظمة من تبرع     $14963 مبلغ - 

 ةالعربي المرأة لتمكين االجتماعية الحماية فاعلية لعقد

   .من النظام المالي فيما يتعلق بهذه التبرعات) 21( تطبيق المادة  -2
  

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8439رقم : ق(
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  2020موازنة جامعة الدول العربية لعام 

  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
  ،اإلدارية و الماليةون ؤللشوعلى توصية اللجنة الدائمة  �

…<†{{{{ÏŁèV  

 دوالر  262 995 60  بمبلغ وقدره2020ية لعام اعتماد موازنة جامعة الدول العرب -1
  :يموزعة كالتال  يأمريك

 المبلغ ـانالبيــــ

  :كالتالي وبيانها 2020 مشروع موازنة األمانة العامة لعام – 1
  $   926 506 40  )القوى العاملة (: الباب األول–أ 
    $344 603 9) المصروفات العامة (:الثاني الباب –ب
   $821 638 10   )األنشطة والبرامج: (لثاب الثا الب–ج

  للموسيقىالعربي مشروع موازنة المجمع – 2

60 749 091  $  
  
  
  

246 171$ 

 $262 995 60 اإلجمالي

 والخاص 11/9/2018 بتاريخ 150ع .  د8328التأكيد على قرار مجلس الجامعة رقم  -2
لسابقة للجنة الدائمة للشؤون بالطلب من األمانة العامة تقديم تقريرا عن تنفيذ الموازنة ا

 من النظام المالي لألمانة 15 دورة فبراير من كل عام وفقا للمادة في والمالية اإلدارية
 وأيضا إعداد وتقديم الموازنة التقديرية للموارد والنفقات لمدة سنتين كعمل ،العامة

 .أ  من النظام المالي/ 3تأشيري لموازنة السنة التالية وفقا للمادة 

لتأكيد على قرارات مجلس الجامعة والخاصة بإرسال الملخص التنفيذي لمشروع ا -3
  .الموازنة مع الموازنة التفصيلية لجامعة الدول العربية للدول األعضاء

  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8440رقم : ق(
  

  ـــــــــــــ
 وتؤكد على التزامها بسداد مـساهمتها وفـق قـرار           2013 عن عام    2020موازنة عام   ي   على الزيادة ف   دولة الكويت تتحفظ     - 

) 221 295 60(ة ة جامعة الدول العربية البالغ  الخاص بموازن9/2012 /5 بتاريخ 138ع .د ) 7561(مجلس الجامعة رقم 
 .يأمريكدوالر 

  .2013 عام ي  عما هو مقرر ف2020 الميزانية التقديرية لسنة ي تتحفظ على الزيادة فدولة ليبيا  -
 عما هو مقـرر     2020 العامة لجامعة الدول العربية للعام       األمانة موازنة   ي زيادة ف  أي على     المملكة العربية السعودية  تتحفظ     -

  .2013 عام يف
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   للترجمة ي العربيموازنة المعهد العال
  2020لعام 

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
  ،اإلدارية و المالية ونؤللشوعلى توصية اللجنة الدائمة  �

…<†{{{{ÏŁèV  

مليونا دوالر   ) 2.000.000(  كموازنة مستقلة بمبلغ     2020اعتماد موازنة المعهد لعام      -1
 .أمريكي

 أداء موازنة المعهد حتى يـتمكن مـن         فيحث الدول األعضاء على تسديد مساهماتها        -2
  .إليهالمهام الموكلة 

  
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8441رقم : ق(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 للمعونة الفنية للدول يموازنة الصندوق العرب

  2020 لعام األفريقية

  
  ي، على المستوى الوزارمجلس الجامعة إن
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
  ،اإلدارية و الماليةون ؤللشوعلى توصية اللجنة الدائمة  �

…<†{{{{ÏŁèV  

خمـسة ماليـين دوالر      ) 5 000 000(  بمبلـغ    2020اعتماد موازنة الصندوق لعام      -1
  . الصندوق بذلكإدارة مجلس وإعالم يأمريك

 أداء موازنة الصندوق حتى يتمكن مـن        يسديد مساهماتها ف  حث الدول األعضاء على ت     -2
 .إليهالمهام الموكلة 

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8442رقم : ق(

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2020 عامل األفريقية للدول الفنية للمعونة يالعرب الصندوق موازنة على المتحدة العربية اإلمارات دولة تتحفظ -
  .األفريقية للدول الفنية للمعونة يالعرب الصندوق موازنة على عمان سلطنة تتحفظ -
 .2020 لعام األفريقية الفنية للمعونة يالعرب الصندوق موازنة على البحرين مملكة تتحفظ -
  .2020 لعام يةاألفريق ةللمعون يالعرب الصندوق موازنة يف المساهمة على تحفظها استمرار على الكويت دولة تؤكد -
 الـدول  بقية تلتزم حتى األفريقية للدول الفنية المعونة صندوق موازنة يف حصتها سداد على السعودية العربية المملكة تتحفظ -

 .الصندوق موازنة يف حصصها بسداد  العربية
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  2020موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام 

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :عهبعد اطال -

  على مذكرة األمانة العامة، �
  ،اإلدارية و الماليةون ؤللشوعلى توصية اللجنة الدائمة  �

…<†{{{{ÏŁèV  

مليـون   ) 1 000 000(  بمبلـغ    2020اعتماد موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام        -1
  .يأمريكدوالر 

 أداء موازنة المشروع حتى يتمكن مـن        يحث الدول األعضاء على تسديد مساهماتها ف       -2
  .إليهمهام الموكلة ال

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8443رقم : ق(

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2020 على موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام مملكة البحرينتتحفظ  -
 القانونيـة الالزمـة     جراءاتاإل إتباع وذلك نظرا لعدم     2020 على موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام        دولة الكويت تتحفظ   -

  .إلنشائه
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رؤساء بعثات ومكاتب الجامعة  التمديد لبعض
  العربية في الخارج

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
  ،اإلدارية و الماليةون ؤللشوعلى توصية اللجنة الدائمة  �

…<†{{{{ÏŁèV  
  

 : عام لكل من السادة التالية اسماؤهم بنفس شروط التعاقد الحاليةتجديد التعاقد لمدة -1

 رئيس بعثة أديس أبابا    صالح ميلود سحبون / السيد السفير  - 

  رئيس بعثة باريس      بطرس عساكر/ السيد السفير - 
 رئيس بعثة  نيروبى  عبد المنعم محمد مبروك/ السيد السفير  - 

 بعثة واشنطنرئيس   صالح بن أحمد سرحان /  السيد السفير  - 

التزام األمانة العامة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعميم شغور مناصب رؤساء البعثات                                    -2
  .على مندوبيات الدول العربية بوقت كافي وفق األنظمة والقوانين ذات الصلة

التأكيد على األمانة العامة بااللتزام بمواد النظام األساسي وقرارات مجلس الجامعة                                      -3
  .لرؤساء البعثاتالخاصة بالتمديد 

  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8444رقم : ق(

  
  ـــــــــــــ

إشارة لما بدر من السفير صالح بن أحمد سرحان رئيس بعثة الجامعة في واشنطن من إساءة وعدم حياد لموقف الجامعة من  -
بذلك بمذكرة رسمية، " مكتب األمين العام "األزمة التي افتعلتها دول الحصار من دولة قطر، وقد تمت إفادة األمانة العامة

  . تتحفظ وترفض التجديد لهدولـة قطـروعليه فإن 
 العربية المتحدة ترفض رفضاًً قاطعاً المبررات التي تضمنتها صيغة تحفظ قطر على القرار لما احتوت عليه دولة اإلمارات -

 .من مغالطات وأكاذيب واتهامات ال تمت للحقيقة بصلة جملة وتفصيالً
 ترفض رفضاًً قاطعاً المبررات التي تضمنتها صيغة تحفظ قطر على القرار لما احتوت عليه من مغالطات مملكة البحرين -

 .وأكاذيب واتهامات ال تمت للحقيقة بصلة جملة وتفصيالً
احتوت عليه من  ترفض رفضاًً قاطعاً المبررات التي تضمنتها صيغة تحفظ قطر على القرار لما المملكة العربية السعودية -

 .مغالطات وأكاذيب واتهامات ال تمت للحقيقة بصلة جملة وتفصيالً
 ترفض رفضاًً قاطعاً المبررات التي تضمنتها صيغة تحفظ قطر على القرار لما احتوت عليه من جمهورية مصر العربية -

  .مغالطات وأكاذيب واتهامات ال تمت للحقيقة بصلة جملة وتفصيالً
  



 -169-

  
ت تقاعد للموظفين الدائمين إنشاء نظام معاشا

   العامةباألمانة

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

  ،على مذكرة األمانة العامة لجامعة الدول العربية �
  ،الماليةاإلدارية وون ؤللشللجنة الدائمة وعلى توصية ا �

 

…<†{{{{ÏŁèV  

راسة إنشاء نظام معاشات  تقاعد  قيام الدول العربية بإرسال مالحظاتها ومرئياتها حول د -1
ـ        60للموظفين الدائمين باألمانة العامة خالل        ي يوماً من تاريخ قرار مجلس الجامعة ف

  . هذا الشأني فة المقبلهدورت
تكليف األمانة العامة بتعديل الدراسة الخاصة بإنشاء نظام معاشات  تقاعدي  للموظفين              -2

 على اللجنـة    يوعرضها بالتواز الدول العربية    العامة وفقا لمالحظات     باألمانةالدائمين  
 والمالية وفريق العمل األول المعنى بمراجعة الميثاق وتطـوير          اإلداريةالدائمة للشؤون   

 . المشترك بالتوازيي لمنظومة العمل العربي الفكراإلطار

  ).153(يتم عرضه على الدورة القادمة لمجلس الجامعة  -3
  
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8445رقم : ق(
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورفضه نظرا لما احتواه هـذا البنـد مـن مغالطـات     ) صندوق المعاشات والتقاعد   (  على البند التاسع     طرـة ق ـدولتتحفظ   -
الخدمـة  والراتـب      وعدم وجود ما يبرر الجمع بين مكافـأة نهايـة            ،وبيانات غير كاملة ال يمكن الموافقة عليها بهذا الشكل        

  .يالتقاعد
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 وتجديد بعض أنظمة تشغيل ومعدات إحالل
  األمانة العامة

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

 ،األمانة العامةمذكرة على  �

 ،اإلدارية و الماليةون ؤللشوعلى توصية اللجنة الدائمة  �
< <
< <
…<†{{{{ÏŁèV  

 – نظام إطفـاء الحريـق       إنشاء – التشغيلية   مةاألنظ وتحديث   الستبدالطرح مناقصة   
 على أن تكـون     – تحديث شبكة الكهرباء للمبنى القديم       – يتحديث أنظمة التكييف المركز   

   .األعضاء مساهمة طوعية من الدول األعمالالمساهمة في هذه 
  

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8446رقم : ق(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . العامة لجامعة الدول العربيةاألمانة موازنة إطار زيادة خارج أي على دولة قطرتتحفظ  -
 . العامة لجامعة الدول العربيةاألمانة موازنة إطار زيادة خارج أي على دولة الكويتتتحفظ  -

  .عامة لجامعة الدول العربية الاألمانة موازنة إطار زيادة خارج أي على المملكة العربية السعوديةتتحفظ  -
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 من 32، 56طلب دولة الكويت تعديل المادة 
  النظام األساسي للموظفين

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

  ،على مذكرة دولة الكويت �
  ،اإلدارية و الماليةون ؤللشوعلى توصية اللجنة الدائمة  �

< <
…<†{{{{ÏŁèV  

ال " ام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية التي تنص على           من النظ  20/1وفقا للمادة    -1
 إال إذا   ،يجوز النظر في طلب تعديل أي من نظم الجامعة الداخلية واإلداريـة والماليـة             

 قبل عرضه علـى المجلـس       ،أرسل االقتراح الخاص بهذا التعديل إلى الدول األعضاء       
 ".بأربعة أشهر على األقل 

ل مذكرة دولة الكويت إلى الدول األعضاء  لعرض الموضوع          تقوم األمانة العامة بإرسا    -2
على فريق العمل األول المعنى بمراجعة الميثاق وتطوير اإلطار الفكري لمنظومة العمل 

  .العربي المشترك بالتوازي مع اللجنة الدائمة للشؤون اإلدارية والمالية
  

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8447رقم : ق(
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 ي من المتأخرات فإعفائهاة ليبيا طلب دول

  موازنة جامعة الدول العربية

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

  ،على مذكرة دولة ليبيا �
  ،اإلدارية و الماليةون ؤللشوعلى توصية اللجنة الدائمة  �

 

…<†{{{{ÏŁèV  
     

 دولة ليبيا بهدف االتفـاق       العربية للتشاور مع   لجامعة الدول يحال إلى األمانة العامة     
  .على جدولة المتأخرات المستحقة على ليبيا في الميزانية العامة لألمانة العامة

 

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8448رقم : ق(
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 يطلب دولة ليبيا خفض نسبة مساهماتها ف
  موازنة جامعة الدول العربية

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  : اطالعهبعد -

  على مذكرة دولة ليبيا، �
  ون اإلدارية و المالية،ؤوعلى توصية اللجنة الدائمة للش �

  

 

…<†{{{{ÏŁèV  

  
ر إلى مجلس ـع تقريـب ورفـة الطلـبة لدراسـمة لألنصـة الدائـيحال إلى اللجن

  .الجامعة بشأنه
 

  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8449رقم : ق( 
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 حسين بن شويش الشويشاألستاذ  تجديد تعيين

  رئيساً للجنة الدائمة للشؤون اإلدارية والمالية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
  على مذكرة األمانة العامة، �
 من النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة،) 1(وعلى نص المادة الخامسة فقرة  �

 وفي ضوء مداوالت المجلس، - 

< <

†{{{{ÏŁè<…< <

المملكـة  مرشـح   حسـين بن شـويش الـشويـش       السيد تجديد تعـيين افقة على   المو  
رئيساً للجنة الدائمة للشؤون اإلدارية والمالية لمـدة عـامين اعتبـاراً مـن              العربية السعودية   

16/9/2019.  
  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8450رقم : ق(
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<g×�<xé�†i< <

<àÚù]<‹×¥<í{èç–ÃÖ<í{ée†Ç¹]<íÓ×Û¹]<ì�Ë×Ö2024<I<2025< <
  

  

< <
< <

ŁÚ…†{{{Ï 
 

  

المنعقـدة  ) 152(إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العاديـة             
  ،10/9/2019-8بمقر األمانة العامة خالل الفترة من 

وفي إطار المناقشات حول موضوع الترشيح إلى مجلس األمن توافق االجتماع على 
 في مجموعة شمال أفريقيا بالتشاور فيما بينهم بالنسبة للترشيحات أهمية قيام الدول األعضاء
  . وفقاً لمبدأ التناوب2026المستقبلية ابتداء من سنة 

وبناء على استماع المجلس لمداخلة السيدة رئيسة وفد المغرب، حصل ترحيب بمقترح 
  .2029-2028ترشيح المغرب لمقعد غير دائم لمجلس األمن عن الفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8451رقم : ق(
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  إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية 
  واعتماد نظامه األساسي

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

 ،األمانة العامةمذكرة على  �

للمجلـس  ) 103(تقرير األمين العام حول متابعـة تنفيـذ قـرارات الـدورة             وعلى   �
 القتصادي واالجتماعي،ا

بتـاريخ  ) 101(ع  .د) 2179(قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي رقـم       وعلى   �
ع .د) 2222(، ورقـم    6/9/2018بتاريخ  ) 102(ع  .د) 2205(، ورقم   8/2/2018
 ،     5/9/2019بتاريخ ) 104(ع . د2250، ورقم 7/2/2019بتاريخ ) 103(

الس واللجان الوطنية للسكان في الـدول       لرؤساء المج ) 18(قرارات االجتماع   وعلى   �
 ،)28/11/2017-27 المملكة األردنية الهاشمية يومي –عمان (العربية 

بتـاريخ  ) 10/35/ج ع (مذكرة المندوبية الدائمة للملكة األردنية الهاشمية رقم        وعلى   �
، بشأن إنشاء مجلس أعلى للسكان والتنمية في الدول العربية تحت مظلة            4/1/2018

 لدول العربية،جامعة ا

 ،وبعد المناقشة - 
  

…<†{{{{ÏŁèV  
  

ساسـي وفـق    نظامه األ واعتماد   ، المجلس العربي للسكان والتنمية    الموافقة على إنشاء  
  .الصيغة المرفقة

  
  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8452رقم : ق(
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  )مرفق ( 
< <

ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ]<íéÛßjÖ]æ<á^ÓŠ×Ö<êe†ÃÖ]<‹×rÛ×Ö< <
  ـــ

< <
í{{{q^fè‚Ö]V< <

 أفضل لتوفير الجهود وتنسيق  توحيد وضرورة والتنمية السكان قضايا بأهمية يماناإ
 للسكان العربي المجلس أنشئ العربي، الوطن في للتنمية السكان  مجال في والخدمات السبل

 بتاريخ)  102ع.د -220 ق (رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس بقرار عمالً والتنمية،
   .اديةالع دورته في 6/9/2018

< <
±æù]<ì�^{¹]<<VÌè…^Ã{{{{{{jÖ]< <

  :منها كل امام المحددة التالية العبارات أو بالمصطلحات يقصد النظام، هذا ألغراض تحقيقاً
  .جامعة الدول العربية      :   الجامعة

 .س جامعة الدول العربيةمجل  :      س الجامعةجلم
   .ة العامة لمجلس الجامعةاألمان     :  ة العامة األمان
  .المجلس العربي للسكان والتنمـية  :    س المجل

  . ات السكانيةإدارة السياس    :  ة األمانة الفني
  .رئيس المجلس العربي للسكان والتنمية  :     سرئيس المجل

  .المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية  :    ب التنفيذي المكت
  .عربي للسكان والتنميةلجنة الخبراء االستشارية للمجلس ال  :   اللجنة

< <
íéÞ^nÖ]<ì�^¹]<<V<‹×�]<ð^�Þc< <

 والتنمية للسكان العربي المجلس يسمى مجلس العربية الدول جامعة نطاق في ينشأ
 ويتبع حكمهما في من أو العربية الدول في للسكان الوطنية واللجان المجالس رؤساء من يتألف

 . واالجتماعي االقتصادي المجلس عمله إطار في
< <
ínÖ^nÖ]<ì�^¹]<<V<íèç–ÃÖ]< <

 في من أو العربية الدول في للسكان الوطنية واللجان المجالس رؤساء من المجلس يتشكل
 بالدرجة يناظرهم من تسمي ان وطنية لجان أو مجالس لديها ليس التي للدول ويمكن حكمها،

   .واالختصاصات
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íÃe]†Ö]<ì�^¹]<VíÚ^ÃÖ]<äñ�^fÚæ<‹×�]<Í]‚â_< <

 في والخبرات والمعارف المعلومات وتبادل والتنسيق التعاون تحقيق إلى المجلس يهدف
 :يلي كما والتنمية السكان مجال

 واستراتيجيات سياسات في فاعل كعامل السكانية والديناميكيات القضايا إدماج تعزيز -1
  .والوطنية اإلقليمية التنمية ومشاريع وبرامج الوطنية العمل وخطط

 .كافة والتنمية السكان قضايا مجال في العربية الدول بين والتعاون التنسيق -2
 ووضع السكان قطاع تواجه التي والتحديات السكانية والقضايا االتجاهات دراسة -3

 . المجال هذا في اإلقليمية الحلول وتعزيز ووطنيا إقليميا لمواجهتها مقترحات
 الحكومية األصعدة كافة على العربية الدول في السكانية قضايا حول الوعي مستوى رفع -4

 . حكومية والغير
 مجال في الخبرات وتبادل للسكان وطنية ولجان مجالس إلنشاء العربية الدول دعم -5

 مع يتناسب بما للسكان وطنية استراتيجيات وضع في مساعدتها وكذلك والتنمية السكان
 المستدامة التنمية وآليات محاور بكافة للتنمية السكاني البعد وربط ،الوطنية احتياجاتها

 .المستحدثة التغيرات مع تماشياً
 مع يتعارض ال بما الصلة ذات والدولية اإلقليمية والبرامج القرارات االعتبار في األخذ -6

 تشريعاتها مع يتماشى بما دولة لكل السيادي الحق واحترام العربية الدول جامعة أنظمة
 .الوطنية

 الصلة ذات التشريعات وتحديث رتطوي في األعضاء للدول والمساعدة الدعم تقديم -7
 .واإلقليمية الدولية المستجدات مع تماشياً السكان بقضايا

 للسكان المتحدة األمم صندوق فيها بما الدولية والهيئات المنظمات مختلف مع التعاون -8
 وتنسيق ألفريقيا االقتصادية واللجنة آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة
 . الدولية المحافل في السكانية بالقضايا المتعلقة العربية المواقف

 قدرات بناء في حكمهما في ومن للسكان الوطنية واللجان السكان مجالس مع التعاون -9
  . فيها العاملين

íŠÚ^¤]<ì�^¹]V<‹×�]<l^‘^’j}]< <

   :يلي كما الرابعة المادة في عليها المنصوص أهدافه يحقق ما بكل المجلس يختص
 في عليها مناسبة يراها التي التعديالت وإجراء للمجلس سنوية دورية لعم خطة إقرار -1

  .الخطة سريان فترة خالل انعقاده دورات
 .ألعماله الداخلي النظام وضع -2
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 ومناقشة التنفيذي المكتب من المرفوعة السنوية المجلس اجتماعات أعمال جداول إقرار -3
 والتوصيات القرارات وإصدار بها، الملحقة والوثائق بها المدرجة والموضوعات البنود
 .نافذة وتكون بِشأنها مناسبة يراها التي

 يتضمن الذي السنوي، عملها برنامج واعتماد االستشارية الخبراء لجنة تشكيل اعتماد -4
 .التنفيذي والمكتب المجلس قبل من إليها تحال التي الفنية المواضيع دراسة

 ال بما واإلقليمية الدولية والمؤسسات يئاتواله المنظمات مختلف مع والتعاون التنسيق -5
  .العربية الدول جامعة أنظمة مع يتعارض

 وتكليف العتمادها، واالجتماعي االقتصادي للمجلس المجلس وتوصيات قرارات رفع -6
 .العربية الجهات وكافة المجلس بين التنسيق حسن لضمان يلزم ما باتخاذ الفنية األمانة

 المعايير مراعاة مع مراقب، بصفةبا لحضور اجتماعاته توجيه دعوة لمن يراه مناس -7
 .العربية الدول جامعة في المعتمدة والضوابط

 عن للمجلس التنفيذي المكتب يرفعهو الفنية األمانة تُعده الذي السنوي التقرير مناقشة -8
 .المنقضية الدورة خالل نشاطه

 واقتصادية واجتماعية ةسكاني ومؤشرات ومعلومات بيانات لتوفير الرصد بمهمة القيام -9
 بالبيانات للتزويد الرئيسي المصدر كونها اإلحصائية واألجهزة الدوائر مع والتنسيق

  .واإلحصاء السكان مجال في عرب بخبراء واالستعانة والمعطيات،
< <

í‰�^ŠÖ]<ì�^¹]V‹×�]<ìˆãq_<< <

    التالية األجهزة من المجلس يتكون
  التنفيذي المكتب -1
  تشاريةاالس الخبراء لجنة -2
  )السكانية السياسات إدارة( للمجلس الفنية األمانة -3
  

íÃe^ŠÖ]<ì�^¹]<V‹×�]<l^Â^Ûjq]<�^ÏÃÞ]<á^ÓÚ< <

 عربية دولة باي يجتمع ان ويجوز العربية الدول جامعة مقر في اجتماعاته المجلس يعقد
   .عليها المجلس ةوموافق منها دعوة على بناء

< <
íßÚ^nÖ]<ì�^¹]<V‹×�]<l^Â^Ûjq]< <

 يقوم من أو للسكان الوطنية واللجان المجالس رؤساء بحضور المجلس اجتماعات عقدت -1
 اجتماعات إلى دولته وفد رئاسة في يمثله من عنه ينيب ان رئيس ألي ويجوز مقامهم

 .حضوره دون تحول ظروف طرأت إذا المجلس
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 العام األمين من دعوة على بناء  الجامعة بمقر سنوياً دوريا اجتماعا المجلس يعقد -2
 تطلب لم ما السنة، من األخير الربع خالل عنه ينوب من أو العربية الدول لجامعة
 .االستضافة األعضاء الدول إحدى

 :على بناء ذلك إلى الحاجة دعت كلما عادية غير دورات يعقد ان للمجلس -3
  .العربية الدول لجامعة العام األمين من موجهة دعوة  . أ

  .دول 7 عليها توافق عضو دولة من موجهة طلب  . ب
  .التنفيذي المكتب من توصية  . ج

< <
íÃ‰^jÖ]<ì�^¹]<<V‹×�]<Ù^ÛÂ_<Ùæ‚q< <

 للمكتب بإرساله وتقوم اجتماعاته أعمال جدول مشروع للمجلس الفنية األمانة تعد -1
 موعد من األقل على شهر قبل األعضاء للدول إرساله ثم ومن عليه للموافقة التنفيذي
  .الالزمة والوثائق الشارحة بالمذكرات معززاً المجلس اجتماع

 والتي العاجلة المواضيع على للمجلس العادية غير االجتماعات أعمال جدول يقتصر -2
 .المجلس على عرضها الضرورة تتطلب

  :يلي ما العادية دورته في المجلس أعمال جدول يتضمن -3
 الفنية نةاألما توافي ان على  إدراجها في األعضاء الدول ترغب التي المواضيع  .أ 

 .األقل على الدورة انعقاد من شهرين قبل بها
 .شهرين لمدة زمني إطار وضع مع العامة األمانة تقترحها التي الموضوعات  .ب 
 ان على والتنمية للسكان العربي المجلس دورتي بين الفنية األمانة نشاط تقرير  .ج 

 قبل من لمتخذةا باإلجراءات والتنمية للسكان العربي للمجلس الفنية األمانة  توافي
 انعقاد من شهرين قبل المجلس وتوصيات قرارات تنفيذ لمتابعة األعضاء الدول
 .األقل على دورته

  .إليها المحالة المواضيع بخصوص االستشارية الخبراء لجنة تقرير  .د 
  .السابق االجتماع مخرجات تنفيذ متابعة  .ه 

< <
ì†�^ÃÖ]<ì�^¹]VäÚ^ãÚæ<íè…æ‚Ö]<‹×�]<í‰^ñ…<<< <

 في من أو للسكان الوطنية اللجنة أو المجلس لرئيس دورية المجلس رئاسة تكون -1
 الدول جامعة في األعضاء الدول ألسماء الهجائي الترتيب حسب دولة كل من حكمهما
 .العربية
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 تعذر أو غيابه حال وفي ،)واحد عام (عادية دورة لمدة الرئاسة مهام الرئيس يمارس -2
 حكمهما في من أو للسكان الوطنية اللجنة رئيس  المجلس يرأس الرئاسة مهام ممارسة

 .الهجائي الترتيب  في األصلي الرئيس دولة تلي التي العضو الدولة في
 النظام أحكام ومراعاة المناقشة باب وإقفال واختتامها الجلسات افتتاح الرئيس يعلن -3

 ويدير الرأي ألخذ االقتراحات الرئيس ويطرح طلبها، ترتيب حسب الكلمة وإعطاء
 .القرارات اعتماد ويعلن األمر، لزم إذا عليها تصويتال

 فترة طوال مسؤوال ويكون المجلس يشكلها التي اللجنة أعمال للمجلس دورة رئيس يتابع -4
  .الدورة خالل المجلس يتخذها التي والتوصيات القرارات تنفيذ على اإلشراف عن رئاسته

< <
ì†�Â<íè�^£]<ì�^¹]<Vl]…]†ÏÖ]<ƒ^¡]æ<�^ÏÃÞ÷]< <

 القرارات وتتخذ) 1 +النصف (أعضائه أغلبية بحضور صحيحا المجلس انعقاد ونيك -1
 القرار ويكون التصويت الى يصار اآلراء توافق تحقيق تعذر حال وفي اآلراء، بتوافق

 بالنسبة التصويت في والمشاركة الحاضرة االعضاء ثلثي نسبة على بحصوله نافذا
 األعضاء للدول البسيطة األغلبية وافقةوم الموضوعية، بالمسائل الخاصة للقرارات
 .األخرى للقرارات بالنسبة التصويت في والمشاركة الحاضرة

 في البت يقع التصويت على المعروضة المسائل تحديد في المجلس أعضاء اختلف إذا  -2
 .بالتصويت والمشاركة الحاضرة األعضاء الدول ثلثي بأغلبية ذلك

 بالمادة االلتزام يتم فإنه اآلراء، توافق عذرت حال وفي واحد، صوت عضو دولة لكل -3
  .تاالقرار اتخاذ آلية تنظم التي العربية الدول جامعة ميثاق من) 7 (رقم

< <
ì†�Â<íéÞ^nÖ]<ì�^¹]<<Vë„éËßjÖ]<gjÓ¹]< <

   :التالي النحو على المجلس، أعضاء من ستة من التنفيذي المكتب يشكل -1
 الحالية والرئاسة السابقة، ئاسةالر (القمة مستوى على الجامعة مجلس ترويكا  .أ 

 ).الالحقة والرئاسة
 .األعضاء للدول الهجائي للترتيب وفقاً بالتناوب أعضاء ثالثة  .ب 

 حسب والعضوية للترويكا وفقا التنفيذي المكتب في العضوية بين الجمع حال في -2
 .الهجائي الترتيب في تلي التي للدولة الدور ينتقل الهجائي الترتيب

 الترويكا في عضويتهم لمدة الترويكا ألعضاء التنفيذي المكتب في العضوية تكون -3
 دولتين أو دولة اختيار ضرورياً ذلك رأي إذا وللمجلس ،األعضاء لباقي وسنتين
  .عامين لمدة التنفيذي للمجلس لضمهما
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  .أعضائه بين من للرئيس ونائبا رئيسا له اجتماع في المكتب ينتخب -4
< <

ì†�Â<ínÖ^nÖ]<ì�^¹]V]<Ý^ãÚ<ë„éËßjÖ]<gjÓ¹ < <

   :يلي بما التنفيذي المكتب يختص
 بشأن وتوصيات المقترحات وتقديم المجلس أعمال جدول مشروع على الموافقة -1

 فيه المعروضة .المواضيع
 .المجلس وتوصيات قرارات تنفيذ متابعة -2
 .مواضيع من إليه المجلس يحيله ما دراسة -3
 .ألعماله المنظم الداخلي النظام وضع -4
 .السنوية الخطة عمشرو إعداد -5
 .وأجهزته المجلس نشاط عن الفنية األمانة تُعده الذي السنوي التقرير مشروع رفع -6
 يعتمدها التي واألنشطة والفعاليات والمشاريع البرامج لتنفيذ مناسبا يراه ما اتخاذ -7

 تتجاوز ال بحدود الضرورة، عند المناسب الدعم توفير التنفيذي للمكتب ويجوز المجلس،
 .الداخلية اللوائح هتقر ما

  .المجلس بها يكلفه أو والتوصيات، القرارات تنفيذ تقتضيها أخرى مهام بأي القيام -8
< <

ì†�Â<íÃe]†Ö]<ì�^¹]<<Vë„éËßjÖ]<gjÓ¹]<�^ÏÃÞ] l]…]†ÏÖ]æ<l^é‘çjÖ]<ƒ^¡]æ< <

 ان ويجوز العربية الدول لجامعة العامة األمانة بمقر اجتماعاته التنفيذي المكتب يعقد -1
  .بموافقته استضافته في ترغب عربية دولة أي يف يجتمع

 من الخامس الشهر خالل األول االجتماع يعقدو عام، كل اجتماعين التنفيذي المكتب يعقد -2
   .مباشرة المجلس اجتماع الثاني االجتماع يسبق ان على عام كل

 األمين من وبطلب المجلس من تكليف على بناء أخرى اجتماعات يعقد ان للمكتب يمكن -3
   .العربية الدول لجامعة العام

 التي الدولة في حكمه في من أو السكان بشؤون المعني المجلس أو اللجنة لرئيس يجوز -4
 يكن لم إذا مراقب بصفة - االجتماع بذلك يشارك ان التنفيذي المكتب اجتماع تستضيف

 .التنفيذي المكتب في عضواً
< <
ì†�Â<íŠÚ^¤]<ì�^¹]V<íÞ^Úù]íéßËÖ]<< <

 مهام للجامعة العامة باألمانة االجتماعي القطاع في" السكانية السياسات رةإدا "تتولى
 وجه وعلى للمجلس والمالية واإلدارية الفنية األمور بكافة وتُكلف للمجلس، الفنية األمانة

  :يلي ما الخصوص
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 تشكل فنية لجان وأية واللجنة التنفيذي والمكتب المجلس الجتماعات والتحضير اإلعداد -1
 والوثائق الشارحة والمذكرات األعمال جداول إعداد ذلك في بما المجلس قبل من

 .ذلك وغير العمل وبرامج
 االستشارية الخبراء لجنةو والمجلس, التنفيذي للمكتب والمقرر الفنية األمانة مهامب القيام -2

 إطار في تنظم.التي المتخصصة االجتماعات من وغيرها المتخصصة الفنية واللجان
 .المجلس

 الخبراء ولجنة  التنفيذي والمكتب المجلس الجتماعات الدعوات وتوجيه عدادإ -3
 جدول وإعداد عقدها التنفيذي المكتب أو المجلس يقرر التي واللجان  االستشارية

 .بها الخاصة والوثائق أعمالها
 وتقديم التنفيذي والمكتب المجلس عن تصدر التي والتوصيات القرارات تنفيذ متابعة -4

 المكتب أو المجلس من بها تكلف أخرى أعمال بأي والقيام ابشأنه تابعةم تقارير
 .التنفيذي

 وفق) اإلدارة موازنة (للمجلس الفنية باألمانة الخاصة المالية اإلجراءات بكافة القيام -5
 اإلدارات مع وبالتعاون العربية الدول جامعة في بها المعمول واألنظمة القوانين

  .ةالعام األمانة في المختصة
< <

ì†�Â<í‰�^ŠÖ]<ì�^¹]Víß¢< íè…^�j‰÷]<ð]�¤]< <

  :العضوية
 في األعضاء العربية الدول من والتنمية السكان مجال في خبراء عضويتها في تضم

  .المجلس
  :المهام

  التنفيذي المكتب أو المجلس على المعروضة  الفنية التقارير ومناقشة دراسة .1
 المكتب أو/ و المجلس يطلبها لتيا العمل وأوراق والدراسات البحوث إعداد .2

 . التنفيذي
  اإلقراره للمجلس ترفعها داخلية الئحة االستشارية اللجنة تعد .3

   :االجتماعات
 اجتماعات قبل ،األقل على السنة في مرتين االستشارية الخبراء لجنة تجتمع .1

 إضافية اجتماعات لعقد دعوتها التنفيذي والمكتب للمجلس ويمكن التنفيذي المكتب
   .ضرورية يرونها اجتماعات أي بعقد لذلك الحاجة حال في

   .المجلس رئاسة تتولى التي الدولة من عضو اجتماعاتها يرأس .2
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 والخبراء واإلقليمين الدوليين للشركاء ممثلين اجتماعاتها يحضر أن يجوز .3
 ترى ممن الخبراء من ولغيرهم لهم الدعوة توجيه الفنية األمانة وتتولى كمراقبين،

   .حضورهم أهمية نةاللج
< <

ì<†�Â<íÃe^ŠÖ]<ì�^¹]<V<‹×�]<íÞ‡]çÚEíÞ^Úù]‹×rÛ×Ö<íéßËÖ]<D< <

   :من ) للمجلس الفنية األمانة (المجلس موازنة رصد يتم .1
 الشأن هذا في المتبعة النظم وفق) السكانية السياسات إدارة (للمجلس الفنية األمانة  .أ 

  .إضافية مالية أعباء أية الدول تحميل وعدم
  .واإلقليميين الدوليين الشركاء يوفره الذي يلالتمو  .ب 
   .المجلس يقبلها التي والهبات التبرعات  .ج 
 عبر تنظيمها أو عقدها على المجلس يوافق أنشطة حصيلة أخرى موارد أية  .د 

 .أخرى جهات مع والتعاون باالشتراك أو أجهزته
 للضوابط فقاًو العامة األمانة لدى الموحد الحساب ضمن للمجلس المالية الموارد تودع .2

 واإليداع السحب ويتم العربية، الدول لجامعة العامة األمانة في بها المعمول واألنظمة
  .الضوابط لهذه وفقاً

  .العام نفس من ديسمبر نهاية في وتنتهي عام كل من يناير أول في المالية السنة تبدأ .3
< <
ì†�Â<íßÚ^nÖ]<ì�^¹]V<Ý^Óu_íÚ^Â< < <

 النظام هذا أحكام تفسير المجلس يتولى .1
 أعضاء ثلثي  بأغلبية التنفيذي المكتب من اقتراح على بناء النظام هذا تعديل يجوز .2

 .المجلس
 االقتصادي المجلس من عليه والموافقة عرضه بعد المفعول ساري النظام هذا يصبح

 .الجامعة مجلس قبل من وإقراره واالجتماعي
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  بيةعلى عدد من الدول العر) اإلسرائيلية(االعتداءات 

  ،المستوى الوزاريإن مجلس الجامعة على 
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

وإذ يستحضر مبادئ جامعة الدول العربية ومبادئ ميثاق التضامن العربي والسيما احترام             - 
 سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،

الدول العربية، وعلى وجه الخـصوص      وإذ يتابع بقلق كبير التطورات األخيرة في بعض          - 
 ات والمؤسسات الرسمية العربية، اءضد المنش) اإلسرائيلية(االعتداءات 

وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات؛ القمة والوزاري والمندوبين             - 
 المتكررة ضد الدول العربية، ) اإلسرائيلية(الدائمين بخصوص االعتداءات 

…<†{{{{ÏŁèV< <

 .المستمرة على الدول العربية) إسرائيل(اإلدانة، وبأشد العبارات، العتداءات  -1

دعم الدول العربية في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطـوات للحفـاظ علـى أمنهـا             -2
 . القانون الدولي قواعدواستقرارها وسيادتها وفق

تحرك لدعم  تكليف العضو العربي في مجلس األمن والمجموعة العربية في نيويورك بال           -3
 .وتنفيذ هذا القرار

 

  )10/9/2019 - 2 ج -) 152(ع . د- 8453رقم : ق(
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  البيان الصادر عن 
  اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

  )152(في دورته العادية 
  بشأن 

  نعي فقيد األمة العربية سيادة رئيس الجمهورية التونسية 

  ايد السبسيالراحل محمد الباجي ق
  ــــ

  

، المنعقدة بتـاريخ    )152(إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية          
، بالقاهرة برئاسة جمهورية العراق، يعرب عن عميق األسى والحسرة لفقـدان            10/9/2019

، 30سيادة رئيس الجمهورية التونسية الراحل محمد الباجي قايد السبسي، رئيس القمة العربية             
ائالً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد األمة العربية بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح               س

  .جناته

ويتقدم المجلس بأخلص التعازي إلى ذوي الفقيد العزيز، واصـدق مـشاعر المواسـاة              
للجمهورية التونسية حكومة وشعباً في هذا المصاب الجلل الذي منيت به األمة العربيـة فـي                

 من زعمائها األفذاذ وقائد نذر حياته لتعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد أركانه فقدان زعيم
  .بما يخدم مصالح الشعوب العربية وازدهار دول المنطقة واطراد تقدمها

  

  )10/9/9201 -2 ج -)152( ع.د -  932 ر@P +��ن(

  

 ــــ

  أمانة
شؤون
مجلس
الجامعة

 ــــــ

 )0360(ص -42)/19/09(/01/152ج
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  برقية 
  تهنئة للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

   الخارجية العربوزراءمجلس من 
  10/9/2019 القاهرة يوم المنعقدة في) 152(في دورته 

  ـــــ
  

) 152(يتوجه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورتـه             
بالتهنئة للجمهورية اإلسالمية الموريتانية قيادة وحكومة وشعباً على نجاح وشفافية االنتخابات           

نتقال سلمي وديمقراطي للسلطة توج بانتخـاب صـاحب الفخامـة           الرئاسية التي أفضت إلى ا    
محمد ولد الشيخ الغزواني رئيساً للجمهورية اإلسالمية الموريتانية وذلك فـي الـشوط             / السيد

  .22/6/2019األول من االنتخابات التي نظمت يوم 

خابات، وإذ يشيد المجلس الوزاري العربي باألجواء التنافسية التي طبعت مسار هذه االنت     
فإنه يؤكد على دعمه ومساندته للشقيقة موريتانيا فـي مـساعيها لتحقيـق التنميـة واألمـن                 

  .واالزدهار
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