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  ـــ
  

  الصفحة البيان/ القرار  الموضـــوع  البنــد
تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة وإجـراءات           البند األول

  .)147–146(تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 
8107. 5.  

  الثانيالبند 
  تطوير جامعة الدول العربية

نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مـستوى        
المندوبين الدائمين إلصالح وتطوير جامعة الـدول       

  .العربية وفرق العمل المنبثقة عنها

8108. 6.  

ورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع     متابعة التط  -1
  .العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية

  الثالثالبند   .7 .8109
  قضية فلسطين

التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينـة       -2   اإلسرائيلي-والصراع العربي 
  .القدس المحتلة

8110. 12.  

ــة تطــورات  -3   االســتيطان، الجــدار، (متابع
  ).االنتفاضة، الالجئون، األونروا، التنمية

8111. 17.  

  .25 .8112  .عم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطينيد -4  
تقرير وتوصـيات مـؤتمر المـشرفين علـى شـؤون            -5  

  .)97الدورة (الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة 
8113. 27.  

تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتـب        -6  
اإلقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس      

  .)147-146(الجامعة 

8114. 28.  

األمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في       -7  
  .األراضي العربية المحتلة

8115. 29. 

 .31 .8116  .الجوالن العربي السوري المحتل -8  
 .36 .8117  .التضامن مع الجمهورية اللبنانية -9  

ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائـم       رفض   -10  
  .2020-2019في مجلس األمن لعامي 

8118. 41. 
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  الصفحة البيان/ القرار  الموضـــوع  البنــد
مشروع جدول أعمال مجلس الجامعة على مـستوى          الرابعالبند 

  ).28(القمة في دورته العادية 
8119. 42. 

 .43 .8120  .تطورات الوضع في سورية  الخامسالبند 
 .47 .8121  .تطورات الوضع في ليبيا  السادسالبند 
 .50 .8122  .تطورات الوضع في اليمن  السابعالبند 
إيران للجزر العربية الثالث طنب الكبـرى       احتالل    الثامنالبند 

وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات       
  .العربية المتحدة في الخليج العربي

8123. 53. 

 .56 .8124  .التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية  التاسعالبند 
 .59 .8125  .ت التركية للسيادة العراقيةاتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوا  العاشرالبند 

 .61 .8126  .دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان  عشرالحادي البند 
 .63 .8127  .دعم جمهورية الصومال الفيدرالية  عشرالثاني البند 
 .67 .8128  .دعم جمهورية القمر المتحدة  عشرالثالث البند 
 .69 .8129  . اإلريتري–ع الجيبوتي الحل السلمي للنزا  عشرالرابع البند 
 .70 .8130  .المخْتَطَفين القطريين في جمهورية العراق  عشرالخامس البند 
  السادس عشرالبند 

مخاطر التسلح اإلسرائيلي على 
  األمن القومي العربي والسالم الدولي

إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية وغيرهـا        
  .في الشرق األوسطمن أسلحة الدمار الشامل 

8131. 72. 

 .75 .8132  .لجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم االنتشار  السابع عشرالبند 
 .77 .8133  .اإلرهاب الدولي وسبل مكافحته  الثامن عشرالبند 
 .80 .8134  .صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب  التاسع عشرالبند 

     :يةفريق األ–العالقات العربية  -1
 .83 .8135  .يفريق األ–مسيرة التعاون العربي   -أ

  العشرونالبند 
عالقات العربية مع ال

 .87 .8136  .الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية  -ب  التجمعات الدولية واإلقليمية
  .88 .8137  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية -2  
     : األوروبية–العالقات العربية   :أوالً  
  .88   . األوروبي–الحوار العربي   -أ  
  .88   . المتوسطية–الشراكة األوروبية   -ب  
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  الصفحة البيان/ القرار  الموضـــوع  البنــد
 .89   . الروسي–منتدى التعاون العربي   :ثانياً  
تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى        :ثالثاً  

  .وجمهورية أذربيجان

 89. 

هورية الصين  العالقات العربية مع جم     :رابعاً  
  .الشعبية

 89. 

 .90   .العالقات العربية مع جمهورية الهند :خامساً  
 .91   . اليابانية–العالقات العربية  :سادساً  
العالقات العربية مع مجموعـة دول        :سابعاً  

  .جزر الباسيفيك

 91. 

 .91   .العالقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية  :ثامناً  
طلب جمهورية التشيك اعتماد سفيرها في القـاهرة          شرونالحادي والعالبند 

  .مفوضاً لدى جامعة الدول العربية
8138. 93. 

طلب الكونفدرالية السويسرية اعتماد سـفيرها فـي          الثاني والعشرونالبند 
  .القاهرة مفوضاً لدى جامعة الدول العربية

8139. 94. 

ـ       الثالث والعشرونالبند  س جامعـة الـدول     إنشاء إطار تشاوري بين مجل
  .العربية ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

8140. 95.  

الترشيحات لمناصـب األمـم المتحـدة ووكاالتهـا           الرابع والعشرونالبند 
  .المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى

8141. 97. 

فتح حساب خاص لتمويل أنـشطة جامعـة الـدول            الخامس والعشرونالبند 
  .نتخاباتالعربية في مجال اال

8142. 102. 

لمجلـس  ) 148(تحديد موعد انعقاد الدورة العاديـة         السادس والعشرونالبند 
  .جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

8143. 103. 

  السابع والعشرونالبند  .104 .8144  .تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية -1
افة عدد من الـدول العربيـة لمكتـب         طلب استض  -2   االقتصاديــةؤونـشال

  .)الوايبو(خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
8145. 105. 

  الثامن والعشرونالبند 
  القانونيــةؤونـشال

  انوق اإلنسـوحق

تقرير وتوصيات اللجنـة الدائمـة للـشؤون         -1
القانونية في اجتماعها الذي عقد خالل الفتـرة        

  .22/2/2017 إلى 20من 

8146. 106. 
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  الصفحة البيان/ القرار  الموضـــوع  البنــد
  .109 .8147  .تعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية -2  
تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق       -3  

التي انعقدت  ) 41(اإلنسان في دورتها العادية     
  .23/2/2017 إلى 19خالل الفترة من 

8148. 110. 

التقرير السنوي الثامن للجنة حقوق اإلنـسان        -4  
  ).ثاقلجنة المي(العربية 

8149. 127. 

تعيين أعضاء جدد فـي المحكمـة اإلداريـة          -5  
  .لجامعة الدول العربية

8150. 128. 

  التاسع والعشرونالبند 
   اإلدارية والماليةالشؤون

نشاط األمانة العامة بـين دورتـي المجلـس          -1
ــذ  146-147 ــذة لتنفي ــراءات المتخ  واإلج

قرارات المجلس في مجال الشؤون اإلداريـة       
  .والمالية

8151. 129. 

الصناديق الخاصة باألمانة العامـة لجامعـة        -2  
  .الدول العربية

8152. 130. 

المركز المالي وموقف الدول األعضاء مـن         -3  
  .سداد األنصبة

8153. 131. 

 .132 .8154  .الدعم والتبرعات المقدمة لألمانة العامة -4  
مناقشة تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة عـن         -5  

 ورد  2015العامـة لعـام     حسابات األمانـة    
  .األمانة العامة

8155. 133. 

التعاقد مع بعض رؤسـاء بعثـات ومكاتـب          -6  
  .الجامعة العربية في الخارج

8156. 135. 

تعيين السيد الدكتور خالد بن نـايف الهبـاس          -7  
  .أميناً عاماً مساعداً

8157. 136. 

األزمة اإلنسانية الطارئة نتيجـة لموجـة     بيان بشأن     
  .ي تضرب أجزاء واسعة من الصومالالجفاف الت

227. 137.  
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  تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة

  )147-146(وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،)147-146(العامة فيما بين الدورتين وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة  �
 ،السياسيةوعلى توصية لجنة الشؤون  �

†{{{{ÏŁè<…< <

أخذ العلم بما ورد في تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الـدورتين                
 للمجلـس،   )146(وعلى اإلجراءات التي اتخذتها األمانة العامة لتنفيذ قرارات الدورة العادية           

  .كر لألمين العام ومساعديه على الجهد المبذول في هذا الشأنويوجه الش
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8107رقم : ق(
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  :تطوير جامعة الدول العربية
  
 

  ةـة العضويـة مفتوحـال اللجنـج أعمـنتائ

  على مستوى المندوبين الدائمين

  االعربية وفرق العمل المنبثقة عنهالدول إلصالح وتطوير جامعة 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

بتـاريخ  ) 27(ع  . د 668وعلى قرار مجلس الجامعة علـى مـستوى القمـة رقـم              �
) 146(ع  . د 8080، وقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم         25/7/2016

 ،8/9/2016بتاريخ 
  سية،وعلى توصية لجنة الشؤون السيا �

وإذ يشيد بالجهود التي بذلت من جانب اللجنة مفتوحة العضوية إلصالح وتطوير الجامعة              -
  العربية برئاسة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، وفرق العمل المشكلة في إطارها،

†{{{{ÏŁè<…< <

1M                أخذ العلم بما ورد في تقرير االجتماع الثاني عشر للجنة مفتوحة العـضوية إلصـالح
  .لجامعة العربية برئاسة الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةوتطوير ا

2M               الطلب من مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين عقد اجتماع لوضـع تقيـيم
شامل بشأن تطوير جامعة الدول العربية في ضوء ما توصلت إليه فرق العمل المنبثقة              

جامعـة فـي هـذا الـشأن        عن اللجنة مفتوحة العضوية، وذلك وفقاً لقرارات مجلس ال        
وتوصيات اللجنة المستقلة برئاسة السيد األخـضر اإلبراهيمـي، ووضـع مرجعيـات        

  .∗∗∗∗واضحة الستكمال مهامها وتحديد اآلليات المالئمة لذلك
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8108رقم : ق(

                                                 
 .تتحفظ المملكة العربية السعودية على مضمون هذا القرار -
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

   للقضية الفلسطينيةمتابعة التطورات السياسية

  والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات     وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول        �

  ،8/9/2016على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

إذ يؤكد على جميع قراراته السابقة بخصوص متابعـة التطـورات الـسياسية للقـضية                -
  ،8/9/2016 بتاريخ )146(ع . د- 8050 رقم هالفلسطينية، وآخرها قرار

Łè†{{{{Ï<…< <

1M              التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة
وإعادة التأكيد على حق دولـة      . العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين      

، بما فيها القـدس  1967فلسطين بالسيادة على كافة األرض الفلسطينية التي احتلت عام    
  .لها الجوي، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوارالشرقية، ومجا

2M              التأكيد على أن السالم العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو
، 1967التي احتلت عام     إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لكامل األراضي الفلسطينية والعربية      

ر القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير       وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غي      
المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطالق سراح جميع األسرى من            
سجون االحتالل، وحل قضية الالجئين الفلسطينيين، اسـتناداً إلـى القـانون الـدولي،              

اللتزام بمبادرة  وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك وا        
  .2002عام في السالم العربية كما طُرحت 

3M    من التمادي فـي اسـتفزاز مـشاعر العـرب          ) القوة القائمة باالحتالل  (تحذير إسرائيل
والمسلمين حول العالم، من خالل التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونيـة            
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ويعتبر المجلس أن أي قـوانين      التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد األقصى المبارك،         
ترمي إلى إقرار مثل هذه األعمال الغية وباطلة؛ ويحذر من أن هذه المخططات مـن               

 )القوة القائمـة بـاالحتالل    (شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل          
  .المسؤولية الكاملة عنه

4M         م التـي ترتكبهـا حكومـة     التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، وإدانة كافة الجـرائ
االحتالل اإلسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الـدولي، وخاصـة            

المسؤولية المباشـرة عـن     ) القوة القائمة باالحتالل  (مجلس األمن، إلى تحميل إسرائيل      
جرائم وإرهاب حكومة االحتالل والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلـسطيني األعـزل            

 والمطالبة بتطبيق القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنـسان           وممتلكاته،
  .على األرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية

5M            بموجـب  ) 26(ع  .الدعوة إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها قمة شرم الـشيخ د
 بشأن إجراء ما يلزم من اتصاالت ومـشاورات         ،29/3/2015 بتاريخ   615القرار رقم   

لحشد الدعم الدولي إلعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس األمن يؤكـد االلتـزام      
بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السالم العربية وحل الدولتين، ويضع جدوالً زمنيـاً            

مع آلية رقابة دولية    إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية،         
تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول األعضاء فـي مجلـس              

  .األمن والمجموعات اإلقليمية والدولية
6M             لعام  2334مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد اآللية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

أن االستيطان اإلسرائيلي يـشكل     ، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، على         )2016(
القوة القائمـة  (انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السالم، وطالب إسرائيل         

بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االستيطانية وفي األرض الفلسطينية         ) باالحتالل
ي لن يعترف بأي    ولالمحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الد           

، بما في ذلك ما يتعلـق بالقـدس،         1967 حزيران/ يونيو الرابع من    دتغييرات في حدو  
  .سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خالل المفاوضات

7M      والذي ندد   6/1/2017اتخذه مجلس النواب األمريكي في      الرفض المطلق للقرار الذي ،
القلق الشديد إزاء مثل هذا النهج الذي تتبعه        ، واإلعراب عن    2334بقرار مجلس األمن    

المؤسسات التشريعية األمريكية، والذي يقوض القانون الـدولي ويتنـاقض مـع دور             
ومسؤوليات الواليات المتحدة كعضو دائم فـي مجلـس األمـن، وينحـاز لالحـتالل               

  .اإلسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
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8M  بحضور عربي ودولي كبيـر،      15/1/2017اد مؤتمر باريس للسالم في      الترحيب بانعق 
والمطالبة بإيجاد آلية دولية فعالة لمتابعة وتنفيذ عناصر البيان الصادر عنه نحو إنهـاء              
. االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين، وتحقيق حل الدولتين، ضمن إطار زمنـي محـدد       

سـيما  ي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، ال      ودعوة الدول الراعية والحاضرة للمؤتمر والت     
جمهورية فرنسا صاحبة المبادرة، إلى االعتراف بدولة فلسطين كمساهمة فعالـة منهـا             

  .لتحقيق حل الدولتين
9M         ومبادئ  )1980( لعام   478 و 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن ،

 وباطل، القدس الشرقية المحتلة، الغٍالقانون الدولي، التي تعتبر القانون اإلسرائيلي بضم 
ودعوة الـدول   . وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها           

األعضاء، واألمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعـة، بالعمـل علـى           
، والتصدي  متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس األمن والقانون الدولي في هذا الشأن           

  .له بفاعلية
10M           مطالبة مجلس األمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ

 1987لعـام   ) 605( والقـرار  1994لعـام   ) 904(قراراته ذات الصلة السيما القرار      
القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلـسطينية وضـرورة تـوفير             

ودعوة األطراف السامية المتعاقدة    . لدولية باألراضي الفلسطينية بما فيها القدس     الحماية ا 
في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ االتفاقية في أرض دولة 
فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خالل وقف االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون            

  .ي والقانون الدولي لحقوق اإلنسانالدولي اإلنسان
11M             ،التأكيد على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدوليـة

  .بصفة ذلك حق أصيل لها
12M         كدولـة  ) االحتاللالقائمة ب قوة  ال(التأكيد مجدداً على الرفض القاطع لالعتراف بإسرائيل

  .يهودية
13M       دود مؤقتة، أو أي تجزئة لألرض الفلسطينية،       رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات ح

والتأكيد على مواجهة المخططات اإلسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي             
  .أرض دولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططات

14M             م استمرار تكليف األمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع األمين العـا
لمنظمة التعاون اإلسالمي في مختلف المواضيع واإلجراءات التـي تخـص القـضية             

  .الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية واإلسالمية في هذا الشأن
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15M            استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة
قـوة  ال(ية واألمنية الفلسطينية مع إسـرائيل       النظر في كل العالقات السياسية واالقتصاد     

، بما يضمن إجبارها على احترام االتفاقيات الموقعة، واحترام القانون          )االحتاللالقائمة ب 
  .الدولي وقرارات الشرعية الدولية

16M             ،التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عبـاس
المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنيـة،        وتثمين جهوده في مجال     

والتأكيد على االلتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني، والتأكيـد علـى أن الوحـدة الوطنيـة             
الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الـشرعي والوحيـد للـشعب             

وحث كافة  . لوطنية الفلسطينية الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق ا       
  .الفصائل الفلسطينية على الذهاب إلى انتخابات عامة وفق االتفاقات المعقودة بينها

17M                 إدانة سياسة الحكومة اإلسرائيلية الهادفـة إلـى تطبيـق القـانون اإلسـرائيلي علـى
المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلـسطين المحتلـة،            

ـ   وخ ، مما يعني تشريع البنـاء االسـتيطاني والـضم          "قانون التسوية "اصة ما يسمى ب
لذي يؤدي إلى   ، وا  من أراضى الضفة الغربية المحتلة     )ج(والتوسع في المنطقة المسماة     

  .تدمير حل الدولتين
18M       في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم فـي وجـه          1948دعم صمود فلسطينيي الداخل عام 

االحـتالل  التحريضية والعنصرية المدانة، التي تقودها حكومـة        السياسات والتشريعات   
كانون ثاني من كل عام، باعتباره      /  يناير 30 ضدهم، والدعوة إلى إحياء يوم       اإلسرائيلي

  .1948يوماً عالمياً للتضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عام 
19M             ومـات  الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المـشترك علـى مـستوى الحك

والبرلمانات واالتحادات لتوسيع االعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم           
  .تعترف بها بعد للقيام بذلك

20M              تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع
ب الفلـسطيني   قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقـوق الـشع          

وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخيـة التـي لحقـت بالـشعب           
  .، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن1917عام " وعد بلفور"الفلسطيني، بما فيها 

21M              استمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق اإلنـسان بجنيـف، والمجموعـة
رك مع الدول والمجموعات اإلقليمية المختلفـة للتـصويت         العربية في اليونسكو، بالتح   

لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقـرارات            
  .الصادرة عنها
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22M استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة:  
الدوليين، متابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل مسؤولياته في حفظ األمن والسلم             �

  .وإنهاء االحتالل، ولوقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير الشرعية
 بشأن االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني في 2334متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن       �

  .دولة فلسطين
حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة            �

رى التي تسعى إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي الفلـسطينية          التحركات األخ 
  .المحتلة وكافة األراضي العربية المحتلة

  .متابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في األمم المتحدة �
مطالبة األمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأمالك الالجئـين فـي ارض فلـسطين               �

يثها، بما في ذلك سجالت األراضي لضمان حل عادل         التاريخية للحفاظ عليها وتحد   
  ).3-د (194لمحنة الالجئين وفقاً للقرار 

مطالبة األمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق آلية            �
مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأمالك الالجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 

  .غيه وباطلة وغير قانونية، باعتبارها ال1948
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8109رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

  التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينر األمين العام عن نشاط اوعلى تقري �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �

  ،8/9/2016على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

مدينة القدس المحتلة، وآخرها قراره رقم      إذ يؤكد على جميع قراراته السابقة بخصوص        و -
  ،8/9/2016 بتاريخ )146(ع . د- 8051

†{{{{ÏŁè<…< <

 :أوالً

1M                 التأكيد مجدداً أن القدس الشرقية هي عاصمة دولـة فلـسطين، ورفـض أي محاولـة
  .لالنتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف

2M       خطط اإلسرائيلية غير القانونية التي     اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات وال
 هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها شويهوت المدينة المقدسة    ضم تستهدف

  .عن محيطها الفلسطيني
3M               القـوة القائمـة    (التأكيد على رفض وإدانة كافة االنتهاكات التي تقـوم بهـا إسـرائيل

يحية، وخاصة المحاوالت الرامية إلى تغيير    لالماكن المقدسة اإلسالمية والمس   ) باالحتالل
الوضع القانوني للمسجد األقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقـويض حريـة            

 وفرض السيطرة علـى إدارة األوقـاف اإلسـالمية    ،صالة المسلمين فيه وإبعادهم عنه    
  .والمسيحية في القدس المحتلة

4M       والمستوطنين المتطرفين اإلسرائيليين علـى     إدانة االعتداءات المتكررة من المسؤولين
حرمة المسجد األقصى المبارك، تحت دعم وحماية ومشاركة الحكومـة اإلسـرائيلية،            

  .واعتبار المساس به خط أحمر سيؤدي إلى تقويض األمن والسلم الدوليين
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5M        والذي يرمي إلـى  2020التحذير من المخطط اإلسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط ،
، وتغيير أسماء بوابات    )القوة القائمة باالحتالل  ( القدس عاصمة موحدة إلسرائيل      اعتبار

المسجد األقصى وأسواره اإلسالمية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية، وهـدم            
 البراق، وحفر شبكة أنفاق أسـفل المـسجد         حائطالمباني واآلثار اإلسالمية في منطقة      

  .األقصى المبارك والمدينة المقدسة
6M    لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين إلقامة     ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل

، ) E1( مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة بما فيها المشروع االستيطان المسمى 
  .من خالل بناء آالف الوحدات االستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها

7M   ة جدار الفصل العنصري حول القدس لتطويقها، ومطالبة المجتمـع      التنديد بمواصلة إقام
الدولي ومنظمة األمم المتحدة، خاصة مجلس األمن، اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلرغـام            

على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينـة         ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  
ا للرأي االستشاري الصادر عن محكمة       تنفيذ لجدار،القدس، وإزالة ما تم بناؤه من هذا ا       

) 15/10(، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم         9/7/2004العدل الدولية بتاريخ    
  .20/7/2004بتاريخ 

8M لمصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، ) القوة القائمة باالحتالل (لإسرائي مواصلة إدانة
سـة، وكـذلك مواصـلة تجريـف آالف         خدمة لمشاريعها االستيطانية في المدينة المقد     
ـ       ، وبناء طـوق اسـتيطاني      "القدس الكبرى "الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يسمى ب
  . السيطرة عليهاإحكاميمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف 

9M             إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسـيين
امة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية مـن آالف            الفلسطينيين من اإلق  

الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجهـا، وإدانـة             
ـ   ) القوة القائمة باالحتالل  (استئناف إسرائيل    " قانون أمـالك الغـائبين    "تطبيق ما يسمى ب

 سـحبت هويـاتهم، ومطالبـة كافـة         والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن     
لوقف قراراتها )  القوة القائمة باالحتالل(المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل 

 عبر إبعـادهم    ،وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها األصليين         
  .البناءعن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص 

10M             ،إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية بإغالق المؤسسات الوطنية العاملة فـي القـدس
والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الـشرق والغرفـة التجاريـة،              
لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينـة            

  .المقدسة
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11M جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة للمجلس التنفيـذي            مطالبة 
 19 رقـم    "فلـسطين المحتلـة   "لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، وخاصة قرار       

 والذي ،18/10/2016  للمجلس، المنعقدة في باريس بتاريخ     199الصادرة عن الدورة    
لشريف هو تراث إسالمي خـالص، وان       الحرم ا / أكد على أن المسجد األقصى المبارك     

القـوة  (باب المغاربة جزء ال يتجزأ منه، والتأكيد على اإلدانة الشديدة لرفض إسرائيل             
السماح للبعثة الفنية من اليونسكو للقيام بمهمة الرصد فـي المدينـة            ) القائمة باالحتالل 

جديد والية البعثـة     لليونسكو إلى ت   نفيذيالقديمة في القدس وجدرانها، ودعوة المجلس الت      
بااللتزام بقرارات الشرعية الدولية وقـرارات      ) القوة القائمة باالحتالل  (وبإلزام إسرائيل   

اليونسكو المتعلقة بتراث القدس القديمة وأسوارها التي تم إدراجها على الئحة التـراث             
  .1982 والتراث المهدد بالخطر عام 1981العالمي من قبل األردن عام 

12M  القوة القائمة بـاالحتالل (ظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل   مطالبة المن (
) أقدم مقبرة إسالمية(الهادفة إلى بناء متحف على األرض المصادرة من مقبرة مأمن اهللا 

في القدس المحتلة التي تضم قبور اآلالف من الشخصيات التاريخية والدينية، ومطالبـة             
 على إيقاف االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث        لالعممنظمة اليونسكو الدولية    

  .اإلنساني اإلسالمي في المدينة
13M               دعوة األمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد

) 23( وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد الدورة 27/2/2012 – 26في الدوحة يومي   
  ).31(قرة  الف551رقم 

14M              دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسـسات الحكوميـة
وغير الحكومية التعليمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والـصحية، للتوأمـة مـع            
المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلـة وتعزيـزا لـصمود أهلهـا              

  .ومؤسساتها
15M  ملك (أكيد على أهمية االتفاق الموقع بين جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين              إعادة الت

وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بتـاريخ         ) المملكة األردنية الهاشمية  
، بهدف الدفاع عن المسجد األقصى المبارك والمقدسات وحمايتهـا بكـل            31/3/2013

جاللته في الدفاع عن المقدسات وحمايتهـا، وتجديـد          بجهود   اإلشادة و .السبل الممكنة، 
المساس بهذه الرعاية والوصاية    ) القوة القائمة باالحتالل  (رفض كل محاوالت إسرائيل     

  .الهاشمية
16M        اإلشادة بجهود منظمة التعاون اإلسالمي الرامية إلى التصدي لإلجـراءات اإلسـرائيلية

لها جاللة الملك محمد السادس ملـك       المستهدفة للقدس الشريف وخاصة الجهود التي يبذ      
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المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب             
  . التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدسبالجهودواإلشادة . الفلسطيني

17M         م تعبئة الرأي العام    مطالبة منظمة التعاون اإلسالمي والمراجع الدينية والثقافية في العال
العالمي لوقف تدمير المقدسات اإلسالمية والمسيحية وحمايتها، ووقف االعتداءات التي          
يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس المحتلة وكافـة األرض             

 وحث فريق االتصال الوزاري التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي على          لمحتلة،الفلسطينية ا 
  .واصلة تحركه في العواصم الدولية النافذة لحماية القدس الشريفم

18M                دعوة جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لدعم وزيارة القـدس الـشريف والمـسجد
األقصى المبارك لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحـال إليـه لحمايتـه مـن               

  .مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة
19M    الم العرب لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم مدينـة     دعوة مجلس وزراء اإلع

القدس المحتلة، ودعوة وسائل اإلعالم العربية تخصيص برامج إعالمية حـول مدينـة             
  .القدس ومواطنيها، وكشف ما تتعرض له المدينة من أخطار التهويد

20M          ميع الـدول   التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه القدس، ودعوة ج
والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير 
التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفـاه           

 االقتصادي واإلسكان في القدس، ودعوتها للتحرك العاجل واتخـاذ          طاعاالجتماعي والق 
 إلنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلهـا والحفـاظ   مواقف حازمة 
  .على عروبتها

21M             تكليف مجالس السفراء العرب بتكثيف نشاطاتها في فضح الممارسات اإلسرائيلية ضـد
  .أهل القدس والمقدسات، وبذل جهودها للمحافظة على عروبة مدينة القدس

22M      ورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعـات      استمرار تكليف المجموعة العربية في نيوي
اإلقليمية والسياسية في األمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد األقـصى             
المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة والتي لها انعكاسات وخيمة           

  .على األمن والسلم الدوليين
23M       بالدعم اإلضافي لصندوقي األقصى والقدس      دعوة الدول العربية التي لم تسدد التزاماتها 

  .إلى اإليفاء بهذه االلتزامات، وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن
24M                الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تـم

 .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس
  



-16-  

  :ــاًثاني

1M         ومبـادئ   1980 لعام   478 و 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن ،
القانون الدولي، التي تعتبر القانون اإلسرائيلي بضم القدس، الغٍ وباطل، وعدم إنـشاء             

  .بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها
2M            صريحاً علـى     اعتبار إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداء

حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي          
واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمـة            

 للـسلم   ، ومن شأنها أن تُشكل تهديداً جـدياً       9/7/2004العدل الدولية الصادرة بتاريخ     
واألمن في المنطقة، عالوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتين، وتعزيز التطـرف              

 .والعنف
3M           الطلب إلى األمين العام تقديم تقرير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلـس جامعـة

 ).28(الدول العربية على مستوى القمة في دورته المقبلة 

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8110رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

  متابعـة تطـورات

  )، التنميةاألونروااالستيطان، الجدار، االنتفاضة، الالجئون، (
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ، الدورتينألمانة العامة فيما بينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �

  ،8/9/2016على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

إذ يؤكد على جميع قراراته السابقة بخـصوص تطـورات مختلـف مكونـات القـضية                 -
  ،8/9/2016بتاريخ ) 146(ع . د8052رار رقم الفلسطينية، وآخرها ق

†{{{{ÏŁè<…< <

  :االستيطـان  :أوالً

1M            اإلدانة الشديدة للسياسة االستيطانية االستعمارية اإلسرائيلية التوسعية غيـر القانونيـة
بمختلف مظاهرها، في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها،            

ى أن بناء المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية وجـدار         ومنطقة األغوار، والتأكيد عل   
، باطلة والغيـة ولـن      1967 أرض دولة فلسطين المحتلة عام       يالفصل العنصري، ف  

تشكل أمراً واقعاً مقبوالً، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة واتفاقيـة             
تجاهل تام للرأي االستشاري    جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما األساسي، و        

، وتهدف إلى تقسيم األرض الفلسطينية 9/7/2004لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 
وتقويض تواصلها الجغرافي، وبالتالي إنهاء حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة وضع           

ـ            ة خطط عملية للتصدي لهذه السياسة اإلسرائيلية، وبقية اإلجراءات اإلسـرائيلية أحادي
  .الجانب الهادفة إلى خلق وقائع جديدة على األرض

2M     والذي أكـد  )2016( لعام 2334قرار مجلس األمن رقم   بتنفيذ  مطالبة المجتمع الدولي ،
على أن االستيطان اإلسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريـق             
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ف الفـوري والكامـل لجميـع       بالوق) القوة القائمة باالحتالل  (السالم، وطالب إسرائيل    
  .حتلة، بما في ذلك القدس الشرقيةاألنشطة االستيطانية وفي األرض الفلسطينية الم

3M            مطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط االستيطاني اإلسـرائيلي فـي األرض
الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة السيما قراري مجلس األمن رقم            

 اللذان يؤكدان على عدم شرعية االسـتيطان        1981 لعام   497 ورقم   1980 لعام   465
  .قائمةوضرورة تفكيك المستوطنات ال

4M           اإلشادة بقرارات ومواقف االتحاد األوروبي التي تُدين االستيطان، وتعتبر المستوطنات
ية كيانات غير قانونية وغير شرعية، وتحظر تمويل مشاريع في المستوطنات اإلسرائيل          

داخل األرض الفلسطينية المحتلة، وتضع عالمات مميزة لبضائع المستوطنات، وتـشير          
وأي من دول االتحـاد     ) القوة القائمة باالحتالل  ( بين إسرائيل    موقعةإلى أن االتفاقيات ال   

  .األوروبي، ال تنطبق في األرض الفلسطينية المحتلة
5M       ألفراد إلى وقـف كافـة أشـكال        استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات وا

التعامل مع المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على األرض الفلسطينية المحتلة، بما فـي            
ذلك حظر استيراد منتجاتها أو االستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتهـا              

إلـى   يقدر المجلس جميع المواقف الدولية التي تـدعو          لصددوفي هذا ا  . للقانون الدولي 
مقاطعة المؤسسات والشركات التي تعمل في المستعمرات اإلسرائيلية في أرض دولـة            

  .فلسطين المحتلة
6M               اإلدانة الشديدة لجرائم المستوطنين اإلرهابيـة المـستمرة ضـد الفلـسطينيين العـزل

وممتلكاتهم ومزارعهم وأماكن عبادتهم ومقـابرهم بحمايـة مـن سـلطات االحـتالل              
المسؤولية الكاملـة عـن هـذه       ) القوة القائمة باالحتالل  (سرائيل  اإلسرائيلي، وتحميل إ  

الجرائم واالعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التـي           
تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي اإلنساني، واتفاقيات جنيف األربـع، وغيرهـا مـن       

وأمن الشعوب الواقعـة تحـت االحـتالل    المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سالم    
 علـى وتدعوها إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم           

  .قوائم اإلرهاب، وفرض عقوبات مالية واتخاذ التدابير القانونية بحقهم
7M            إدانة الممارسات اإلسرائيلية في استخدام األرض الفلسطينية المحتلة كمكان للتخلص من

يات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سـكان المـستوطنات            النفا
اإلسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ مـا يلـزم              

  . والبيئية الخطيرة في األرض الفلسطينية المحتلةلصحيةلتالفي آثارها ا



-19-  

8M     لي والمستوطنين الهادفة للسيطرة علـى أجـزاء        إدانة كافة ممارسات االحتالل اإلسرائي
كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي            
ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتشمل حماية           

  .أهلها المدنيين

  :جدار الفصل العنصري  :ثانياً

9M  لبناء جدار الفصل والضم العنصري داخل أرض       ) القوة القائمة باالحتالل   (إدانة إسرائيل
، واعتبار هذا الجدار شـكالً مـن أشـكال الفـصل            1967دولة فلسطين المحتلة عام     

العنصري، ومطالبة جميع الدول والمنظمات والهيئـات الدوليـة االسـتجابة للـرأي             
، بشأن عدم قانونية    9/7/2004 تاريخاالستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ب      

وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، واالمتناع عن االعتراف بالوضع الناشئ عـن            
 على القوة القائمة باالحتاللإقامة هذا الجدار وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه، وحمل         
  .تفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن األضرار الناتجة عنه

10M   عضاء االستمرار في دعم عمل لجنة تسجيل األمم المتحدة لألضـرار           مطالبة الدول األ
الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري فـي األرض الفلـسطينية المحتلـة ألهميـة            
استمرار عملها في توثيق األضرار الناجمة عن بناء الجدار، والمساهمة في سداد العجز             

  .لجنةالمالي الذي تعاني منه هذه ال
11M   همية استمرار العمل العربي واإلسالمي المشترك على كافـة المـستويات           التأكيد على أ

لحشد التأييد الدولي الالزم لتنفيذ ما ورد في الرأي االستشاري الصادر مـن محكمـة               
  .العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري

12M       صدي ألي عملية تهجير جديـدة ألبنـاء        دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الت
الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات اإلسرائيلية وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيـل          
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى             

  .لقانون الدولي تمهيدا إلدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة لوليةالمحكمة الجنائية الد

  :االنتفاضـة  :ثالثاً

13M  تقديم الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان اإلسرائيلي على أرضه
  .ومقدساته وممتلكاته

14M           إدانة قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باإلعدامات الميدانية واالعتقاالت لألطفال والفتيات
الجنائية الدولية وباقي آليات العدالـة الدوليـة        والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة     
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وإدانـة سياسـة سـلطات      . بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمـة        
  . بيوت الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهمهدماالحتالل ب

15M                التأكيد على العمل إلنهاء األزمة اإلنسانية واالقتصادية التـي يعـاني منهـا الـشعب
لفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، نتيجة للحصار اإلسرائيلي الجائر عليه، ومطالبـة            ا

المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط لرفع الحصار اإلسـرائيلي وفـتح            
  .المعابر بشكل فوري ودائم

16M              الطلب من األمانة العامة استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمـات الحكوميـة
الحكومية، لتركيز الجهود على معالجة األوضاع المعيشية المتدهورة في األرض          وغير  

الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات واإلجراءات القمعية اإلسرائيلية بما فيها الحـواجز           
 الصحة والتعليم والطفولـة     - السلبية خاصة في مجاالت    وتأثيراتهاواإلغالق والحصار   

  .واإلغاثة واالقتصاد بشكل عام
17M                اإلشادة باستضافة دولة الكويت لمؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلـسطيني فـي ظـل

-9خالل الفتـرة مـن      التفاقية حقوق الطفل    ) القوة القائمة باالحتالل  (انتهاك إسرائيل   
  .، والتأكيد على المشاركة الفاعلة من الدول األعضاء في هذا المؤتمر11/5/2017

  :األسرى :رابعاً

18M  دة لمواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال واحتجاز آالف الفلسطينيين         اإلدانة الشدي
بما في ذلك األطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، ولحملة االعتقـاالت التعـسفية             
المستمرة، بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتباره مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، وكـذلك   

سرائيلي لقانون اإلطعام القسري لألسرى والمعتقلين المضربين        الكنيست اإل  إقرارإدانة  
عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات االختصاص بالعمل الفوري           

إدانة ووقف هذه الممارسات التعسفية واالنتهاكات الجـسيمة لحـق األسـرى             أجل   من
  .ين كجزء من أي حل سياسي األسرى والمعتقلةالفلسطينيين، وضمان إطالق سراح كاف

19M             مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق اإلنسان المعنيـة بتحمـل
مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل إللزام الحكومة اإلسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي          
 اإلنساني ومعاملة األسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقيـة جنيـف             

 معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة االعتقال اإلداري لمئـات          شأن ب 1949الثالثة لعام   
األسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حيـاة األسـرى            
الذين يخوضون إضراباً عن الطعام وعن حياة كافة األسرى، والتحـذير مـن سياسـة              

  . االحتاللتقالت خطورة الوضع داخل معالعقوبات الفردية والجماعية، ومن
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20M           دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة االحتالل اإلسرائيلي
لإلفراج الفوري عن كافة األسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة من قُدامى األسرى،            

التخلي عن سياسـة    والمرضى واألطفال والنواب والمعتقلين اإلداريين، وإجبارها على        
 بـشأن حمايـة     1949 يتنافي مع اتفاقية جنيف الرابعـة لعـام          لذيالعقاب الجماعي ا  

  .األشخاص المدنيين وقت الحرب
21M               دعوة المجتمع الدولي إلرسال لجنة تحقيق إلى السجون اإلسـرائيلية لالطـالع علـى

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

 بما في ذلك األسر والمعتقلين في الـسجون         محتلة،االتفاقيات على األرض الفلسطينية ال    
  .اإلسرائيلية

22M        ضد دعم التوجه الفلسطيني لمالحقة ومساءلة اإلسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم 
اإلنسانية والتي ارتكبت بحق األسري وتخالف القانون الدولي اإلنساني وقرارات األمم           

  .المتحدة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف األربع
23M             دعوة الدول العربية واإلسالمية والمؤسسات واألفراد إلى دعم الصندوق العربي لـدعم

) 24(الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة        األسرى الذي تشرف عليه جامعة      
  .26/3/2013بتاريخ ) 19( فقرة 574بالقرار رقم 

  :ونـالالجئ :خامساً

24M  التأكيد على أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك
شكاله ورفـض   بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاوالت التوطين بكافة أ         

أي تحركات من أطراف دولية من شانها إسقاط حق العودة، ودعـوة األمانـة العامـة                
 جهودها على الساحة الدولية، وفي األمم المتحدة، وتكثيفوالدول األعضاء إلى مواصلة 

 194لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم              
) القوة القائمة باالحتالل  (بادرة السالم العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل       ووفقا لم ) 1948(

  . الالجئين الفلسطينيينكلةالقانونية والسياسية واألخالقية عن نشوء واستمرار مش
25M           مطالبة كافة أطراف الصراع في سورية وقـف العـدوان علـى مخيمـات الالجئـين

م حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبيـر  الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغ  
عن بالغ القلق إزاء استمرار األحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخالئها من الـسالح             

 سكانها إليها، وتقديم كل الخـدمات الـضرورية   ودةوالمسلحين، وفك الحصار عنها وع   
  .لدعم الالجئين الفلسطينيين فيها
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26M    لكريمة لالجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء الدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة ا
  .ورفع األذى والتمييز الجائر ضدهم

  :األونروا :سادساً

27M        قرار الجمعية العامـة رقـم   (التأكيد على التفويض الممنوح لألونروا وفق قرار إنشائها
وعدم المساس بواليتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مـسؤوليتها  ) 1949 عام   302

ة أخرى، والعمل على أن تبقى األونروا ومرجعيتها القانونية األمم المتحدة، وكذا إلى جه 
 استمرار األونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات لالجئـين          رةالتأكيد على ضرو  

داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، حتى يـتم              
يين حال عادال وشامال وفق ما نصت عليه مبادرة الـسالم           حل قضية الالجئين الفلسطين   

 ذات العالقة وفي مقدمتها قرار الجمعية       ية، وقرارات الشرعية الدول   2002العربية لعام   
  .1948لعام ) 194(العامة 

28M              التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي الالزم لبرامج ونشاطات وكالة الغـوث
طارئة، ودعوة األمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء         الدولية االعتيادية وال  

العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات االتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على             
 المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيـام بمهامهـا             تزاماتهاالوفاء بال 

 المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضـمن مـسؤولية          كاملة وعدم تحميل الدول العربية    
  .األونروا

29M              دعوة األونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة األمـوال
الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص ألي خدمات تقدمها الوكالـة وفقـاً               

 في إعداد موازنتها حـسب أولويـات        ، واالستمرار 1949 لعام   302لقرار إنشائها رقم    
 مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما          والتنسيقومتطلبات الالجئين،   

يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحـة              
بـديالً  في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال الالجئين على أال يكون ذلـك     

  .اللتزامات الدول المانحة تجاه األونروا
30M            تحميل سلطات االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية األعباء اإلضافية التي تتكبدها األونـروا

نتيجة إجراءات اإلغالق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها 
  .بالتعويض عن هذه الخسائر

31M     حمل مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في سـورية        دعوة األونروا لالستمرار في ت
وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم الالزم لهم، ومناشدة المجتمع الدولي مـساندة             

  .األونروا من خالل تقديم التمويل الالزم
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32M               الترحيب بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها في دعم موازنة األونروا وحـث بـاقي
ت المانحة إلى زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهمتها في ميزانية األونـروا،            الدول والجها 

وذلك تفعيالً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الـوزاري منـذ عـام              
 أنصبة الدول في موازنة األونروا أوالً، ثم تقـديم الـدعم            د، ومنح األولوية لسدا   1987

  .الطوعي لباقي المشروعات ثانياً

  :التنمية :اًسابع

33M        الهادفـة إلـى    ) القوة القائمة بـاالحتالل   (إدانة التدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل
استمرار تقويض تنمية االقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غيـر            

ومطالبـة  . القابل للتصرف في التنمية، وإضعاف حيوية وجدوى اقتصاد دولة فلسطين         
 الفلسطيني من السيطرة على كامل مـوارده        عببالعمل على تمكين الش   المجتمع الدولي   

  .وممارسة حقه في التنمية
34M    التأييد الكامل لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحـدة رقـمA/71/L.18 (18 نـوفمبر  /

، ورقـم  )2015 تشرين ثـاني /  نوفمبرA\RES\70\12 (24، ورقم )2016 تشرين ثاني
A\RES\69\20 (25وباألخص الفقرة التاسعة مـن هـذه   )2014 تشرين ثاني/  نوفمبر ،

 والتنميـة   ارةالقرارات، والتي طلبت فيها الجمعية العامة من مؤتمر األمم المتحدة للتج          
 أن يقدم إليها تقريراً عن التكـاليف االقتـصادية لالحـتالل اإلسـرائيلي،            ) األونكتاد(

 العامة لألمم المتحدة في شـهر       ةللجمعيالتي قدمت   ) األونكتاد(والترحيب بجهود أمانة    
عن تلك التكـاليف، وأوصـت      ) A/71/174(، تقريراً أولياً    2016 تشرين ثاني / نوفمبر

بضرورة تقديم تقرير سنوي عن هذه التكاليف إلى الجمعية العامة، لتأسيس وثائق ذات             
ودعـوة  . مرجعية دولية عن هذه التكاليف وعن الحقوق االقتصادية للشعب الفلسطيني         

لدول األعضاء للمساهمة في تمويل هذه العملية التوثيقية المهمة، والتي قدرتها األونكتاد      ا
  . مليون دوالر5بمبلغ 

35M             دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المـساعدات لتعزيـز
وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطـط والبـرامج             

  .لتنموية التي أعدتها دولة فلسطينا
36M             دعوة الدول العربية االستمرار بدعم االقتصاد الفلسطيني وفتح أسواقها أمام التدفق الحر

للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذاً للقـرارات            
د األمانـة العامـة     الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزوي        
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لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التـي تعتـرض تـدفق الـسلع               
  .والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية

37M              العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحـصار اإلسـرائيلي
كـانون  / ينـاير : الكويت(موية  وإعادة اإلعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التن       

، )2010آذار  / مـارس : سرت(، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين       )2009ثاني  
، ودعوة )2009آذار / مارس( قمة شرم الشيخ إلعمار غزة  اجتماعوباإلشارة إلى نتائج    

ت كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ إلعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ االلتزامـا           
المنصوص عليها، وذلك في إطار الدعم العربي إلنجاح خطـوات تحقيـق المـصالحة       

  .الفلسطينية وانجازها في أسرع وقت
38M               دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة فـي االسـتثمار فـي

  .فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8111رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  

 

  دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 االجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات        وعلى التوصية الصادرة عن    �

   الذي عقد بنواكشوط،23/7/2016على المستوى الوزاري بتاريخ 
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �

  ،8/9/2016على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 
 الشؤون السياسية،وعلى توصية لجنة  �

وإذ يؤكد على أهمية االلتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول األعضاء فـي دعـم                -
، وشـرم الـشيخ     )2002(موازنة دولة فلسطين وفقاً لقرارات القمم العربية في بيـروت           

ــونس )2003( ــر )2004(، وت ــاض )2006(، والخرطــوم )2005(، والجزائ ، والري
، )2012(، وبغـداد    )2010(، وسـرت    )2009(والدوحـة   ،  )2008(، ودمشق   )2007(

  ،)2016(، ونواكشوط )2015(، وشرم الشيخ )2014(، والكويت )2013(والدوحة 
وإذ يؤكد على قرارات المجلس على المستوى الوزاري وعلى مستوى المندوبين الدائمين             -

ــم  ــاريخ ) 134(ع . د7224رق ــم 16/9/2010بت ــاريخ ) 135(ع . د7301، ورق بت
، وكذلك القرار الصادر عن االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مـستوى            2/3/2011

 7368، وكذلك القـرار رقـم       31/5/2011ع بتاريخ   .غ. د 7366المندوبين الدائمين رقم    
 الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين         26/7/2011ع بتاريخ   .غ.د

ـ        ، 13/9/2011بتـاريخ   ) 136(ع  . د 7376م  في دورته غير العادية، وكذلك القرار رق
) 138(ع  . د 7516، والقرار رقـم     10/3/2012بتاريخ  ) 137(ع  . د 7453والقرار رقم   

، والبيان الصادر عن اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية الذي عقد في            5/9/2012 ريخبتا
المستوى ، والقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على         9/12/2012الدوحة بتاريخ   

 7588، والقرار رقـم     13/1/2013 بتاريخ   7579الوزاري في دورته غير العادية رقم       
، 1/9/2013بتـاريخ   ) 140(ع  . د 7660 رقم   لقرار، وا 6/3/2013بتاريخ  ) 139(ع  .د
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) 142(ع  . د 7797، والقـرار رقـم      9/3/2014بتاريخ  ) 141(ع  . د 7730والقرار رقم   
، والقرار رقـم    9/3/2015بتاريخ  ) 143(ع  . د 7857، والقرار رقم    7/9/2014بتاريخ  
بتــاريخ ) 145(ع . د7995، والقــرار رقــم 13/9/2015بتــاريخ ) 144(ع . د7924

  ،8/9/2016بتاريخ ) 146(ع . د8053، والقرار رقم 11/3/2016

†{{{{ÏŁè<…< <

1M           التأكيد على دعوة الدول العربية االلتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمـان
الية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دوالر شهرياً لدولة فلسطين، وذلـك دعمـاً               م

لدولة فلسطين في مواجهتها للضغوطات واألزمات المالية التي تتعـرض لهـا بفعـل              
باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، من      ) القوة القائمة باالحتالل  (استمرار إسرائيل   

 الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها بشكل يتنافى مـع          بينها احتجاز أموال الضرائب   
  .كافة القوانين والمواثيق الدولية واالتفاقيات بين الجانبين

2M               ،توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلـسطين
شعبية، ودعـوة   وخاصةً المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال       

باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على            
  .أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين

3M                 دعوة الدول العربية االلتزام بتحويل األموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة إلعادة بناء ما
ودعوتهـا  . 2014سرائيلي خالل الحرب التي شنها على قطاع غزة صـيف     دمره االحتالل اإل  

  .مجددا لإليفاء بااللتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خالل القمم العربية المتعاقبة
4M               توجيه الشكر للدول األعضاء التي أوفت بالتزاماتها ومساهماتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد

، وفي  2000القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام         صندوقي األقصى وانتفاضة    
عـام  ) 14(تقديم الدعم اإلضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت في دورتها العاديـة             

 بدعم القدس، ودعـوة     2010عام  ) 22(، وتفعيل قرار قمة سرت في دورتها العادية         2002
  .لدعم اإلضافي سرعة الوفاء بهذه االلتزاماتالدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه ا

5M  مليون دوالر أمريكي500دعوة الدول األعضاء إلى زيادة رأس مال صندوقي األقصى والقدس بمبلغ .  
6M          الصادر 25/7/2016 بتاريخ 643الطلب من الدول األعضاء االلتزام بتنفيذ القرار رقم 

بنواكشوط لدعم موازنة دولـة  ) 27(عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية   
  .2002 وفقاً لآلليات التي أقرتها قمة بيروت 1/4/2016فلسطين لمدة عام تبدأ من 

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8112رقم : ق(



-27-  

  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

  تقريـر وتوصيـات

مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين 

  )97الدورة (بية المضيفة في الدول العر
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
  ،)97(وعلى تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته  �
 ؤون السياسية،وعلى توصية لجنة الش �

†{{{{ÏŁè<…< <

 العلم بتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي الـدول العربيـة              أخذ
-4 والذي انعقد في مقر األمانة العامـة بالقـاهرة خـالل الفتـرة            ) 97(المضيفة في دورته    

8/12/2016.  
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  :اإلسرائيلي -ي قضية فلسطين والصراع العرب
  
 

  تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي

  والمكاتب اإلقليمية لمقاطعة إسرائيل

  )147-146(بين دورتي مجلس الجامعة 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،نألمانة العامة فيما بين الدورتيوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

ستضافة مؤتمرات ضباط اتصال المكاتب اإلقليميـة لمقاطعـة         الدعوة الدول العربية    
إسرائيل، وذلك في إطار تفعيل وتطوير عمل أجهزة المقاطعة واللجان االقتصادية المشتركة،            

بين المقاطعة الرسمية ممثلة بأجهزة     وتنشيط دورها، والتأكيد على أهمية بلورة آليات للتعاون         
  . العربية والمقاطعة الشعبية الدوليةةالمقاطع
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

األمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه 

  في األراضي العربية المحتلة
  

  
  المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
) 146(ع  .د 8056وعلى قرارات مجلس الجامعة بهذا الشأن وآخرها القـرار رقـم             �

  ،8/9/2016بتاريخ 
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 على أهمية تحقيق األمن المائي العربي بالمحافظـة علـى الحقـوق             وإذ يؤكد مجدداً    - -
  العربية ومواجهة التحديات المائية في الوطن العربي،

†{{{{ÏŁè<…< <

1M    لمواصلتها مصادرة الموارد المائية في األراضي      ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل
، واسـتمرار  )ل وجنوب لبنانفلسطين والجوالن العربي السوري المحت   (العربية المحتلة   

استغاللها واستنزافها وتحويل مسارها بالقوة، وبناء المشاريع لنهبها والذي يشكِّل تهديداً           
 ولألمن القومي العربي أيضاً، والتنديد بهـذه اإلجـراءات غيـر            بيلألمن المائي العر  

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

 والمياه، ودعوة الدول العربية لتكثيف تحركها       اضيعلى مواردها الطبيعية بما فيها األر     
لدى المجتمع الدولي ودعوته لتحمل مسؤولياته لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تجاه مـا             

  .من انتهاكات وتعديات في هذا المجال) القوة القائمة باالحتالل(رتكبه إسرائيل ت
2M       الجمعيـة العامـة، مجلـس      : (مطالبة المجتمع الدولي وخاصة منظومات األمم المتحدة

القـوة  (باتخاذ اإلجراءات الالزمة إللزام إسرائيل      ) األمن، وكافة منظماتها ذات العالقة    
 وسرقة المياه العربية واستمرارها في اسـتغالل المـوارد        وقف نهب ) القائمة باالحتالل 

 والتسبب في استنفاذها وتعريضها للخطر، ومطالبته تلةالمائية في األراضي العربية المح
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على االلتزام بتطبيـق كافـة القـوانين        ) القوة القائمة باالحتالل  (أيضاً إرغام إسرائيل    
  .والقرارات الدولية ذات العالقة

3M  بتصريف المياه العادمة والـسامة     ) القوة القائمة باالحتالل  (يدة لقيام إسرائيل    اإلدانة الشد
من المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة في ينابيع وأوديـة الـضفة             

  .الغربية المحتلة والتي تؤدي لتلويث المياه الفلسطينية واإلضرار البالغ على البيئة أيضاً
4M     القـوة القائمـة    (مواصلة تسليط الضوء على عـدوان إسـرائيل         دعوة اإلعالم العربي

على الموارد الطبيعية في األراضي العربيـة المحتلـة واسـتمرار نهبهـا             ) باالحتالل
  .ومصادرتها للمياه العربية في األراضي العربية المحتلة

5M            دعوة المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة تقديم مساعدات عاجلة لتحسين ومعالجـة
اه التي أصبحت غير القابلة لالستعمال اآلدمي بسبب االنتهاكات اإلسـرائيلية لهـذه             المي

% 97الموارد المائية في األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غـزة، إذ أن              
 غير صالحة لالستخدام اآلدمي بسبب تـداخل ميـاه          احليمن مياه الخزان الجوفي الس    

  .البحر وتسرب مياه الصرف الصحي
6M تمرار األمانة العامة في متابعة ورصد هذا الموضوع، ومواصلة الطلب من المجالس            اس

الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة المعنية بهذا الموضوع طرح هذا الموضـوع           
في المحافل والمؤتمرات والندوات الدولية واإلقليمية المعنية بـشؤون البيئـة والميـاه،             

للقانون الدولي وقـرارات الـشرعية      ) القائمة باالحتالل القوة  (لكشف انتهاكات إسرائيل    
الدولية ذات العالقة بنهب الموارد المائية في األراضي العربية المحتلة، ولتحقق حـشد             

القـوة القائمـة    (الدعم والتأييد للمطالب العربية المحقة والمشروعة لوقـف إسـرائيل           
ـ       نهب الموارد الطبيعية العربية ومحاسبتها      ) باالحتالل  راراتوفق ما نـصت عليـه ق

وقوانين الشرعية الدولية على مواصلة سلبها للموارد الطبيعية، وعرض ما يستجد على            
  .دورات المجلس القادمة
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

  الجوالن العربي السوري المحتل
  

  
   على المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
بتاريخ ) 133(ع . د7161وعلى 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 ــ) 138(ع . د7521، ورق  اريخبت
) 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
ــم 11/3/2016 ــاريخ ) ع.غ.د (8041، ورق ــم  ،21/4/2016بت . ع. د8057ورق

  ،8/9/2016بتاريخ ) 146(
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

ع . د644ستذكر قرارات مؤتمرات القمم العربية، وآخرها قرار قمة نواكشوط رقـم        وإذ ي  -
  ،25/7/2016بتاريخ ) 27(

†{{{{ÏŁè<…< <

1M             ـ تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب الجمهوريـة العربيـة سورية ال
 العادل وحقها في استعادة كامل الجوالن العربي السوري المحتل إلى خط الرابـع مـن              

، استناداً إلى أسس عملية السالم، وقرارات الـشرعية الدوليـة،           1967حزيران  / يونيو
  .1991 السالم الذي انطلق في مدريد عام مؤتمروالبناء على ما أنجز في إطار 

2M             بتـاريخ   4126التأكيد مجدداً على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقـم 
وقرارات القمم   )146. (ع. د 8057لقرار رقم    وقراراته الالحقة وآخرها ا    13/2/1982
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، الـذي   25/7/2016بتاريخ  ) 27(ع  . د 644العربية وآخرها قرار قمة نواكشوط رقم       
 اإلسرائيلي، من إجراءات تهدف إلـى       حتاللنص على رفض كل ما اتخذته سلطات اال       

اعتبار تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجوالن العربي السوري المحتل، و
اإلجراءات اإلسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية والغية وباطلـة، وتـشكل            

 قرار مجلس األمـن     يماخرقاً لالتفاقيات الدولية ولميثاق األمم المتحدة وقراراتها، والس       
 99/63، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثـة والـستين رقـم        )1981 (497رقم  

فـي  ) القوة القائمة بـاالحتالل   (لذي أكد على أن قرار إسرائيل        وا 5/12/2008بتاريخ  
 وباطل وغير    بضم الجوالن العربي السوري المحتل غير قانوني والغٍ        14/12/1981

وكـذلك  ) 1981 (497 انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس األمن رقم        شكلذي أثر قانوني وي   
، 2/12/2009 بتـاريخ    21/64قرار الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين رقـم          

 106/65، ورقـم    25/11/2010 بتـاريخ    18/65وكذلك قرارات الجمعية العامة رقم      
 المتعاقبة وآخرها ها، وقرارات1/12/2011 بتاريخ 19/66، ورقم 10/12/2010بتاريخ 

، وقـرار مجلـس حقـوق اإلنـسان رقـم      15/11/2015 بتـاريخ  17/70قرار رقم   
A/HRC/RES/31/25   وتقرير األمين العام لألمم المتحدة المقـدم        24/3/2016 بتاريخ ،
 عن الحالة فـي الـشرق األوسـط         9/9/2013 بتاريخ   A/68/371للجمعية العامة رقم    

 وتقرير األمين العام لألمـم المتحـدة        لمحتل،السوري ا العربي  والمتضمن بند الجوالن    
لمقدم لمجلس  ، وتقريره ا  13/1/2014 بتاريخ   37/25المقدم لمجلس حقوق اإلنسان رقم      

 بتـاريخ   520/2016األمن عن قوة األمم المتحـدة لمراقبـة فـض االشـتباك رقـم               
 بتاريخ  لعامة الجمعية العامة لألمم المتحدة في جلستها ا       إلى، والتقرير المقدم    8/6/2016

الـسيادة  " في دورتها الحادية والسبعين واعتماد مشروع القرار المعنـون           16/9/2016
للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس             الكاملة الدائمة   

  ."السوري المحتّلالعربي الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن 
3M               1967التأكيد من جديد أن استمرار احتالل الجوالن العربي السوري المحتل منذ عـام 

  .يشكل تهديداً مستمراً للسلم واألمن في المنطقة والعالم
4M   الممارسات اإلسرائيلية في الجوالن العربي السوري المحتل المتمثلة في االستيالء          إدانة

على األراضي والموارد الطبيعية، ومنها نهب الموارد المائية وإقامة السدود واستنزاف           
وسحب مياه بحيرة مسعدة وطبريا والحولة وتحويلهم إلى مزارع للمستوطنين، وحرمان           

 مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، وكـذلك   من أهم  ينالمزارعين السوري 
سعيها المحموم لنهب ثروات الجوالن العربي السوري المحتل من خالل التنقيب الكثيف            



-33-  

عن النفط واستخراجه واعتبار تلك الثروات ملكا خالصا ألبناء الجوالن العربي السوري    
  .لشرعية الدولية اوقراراتالمحتل وهو ما أقرته المواثيق واالتفاقيات 

5M             تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة
االعتداءات والتهديدات اإلسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء          

  .على األمة العربية
6M       وف إلى جانبهم دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي السوري المحتل والوق

في تصديهم لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم          
وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعـة لعـام             

 السوري المحتـل وإدانـة سـلطات االحـتالل          لعربي على مواطني الجوالن ا    1949
الصارخة لجميع حقوق المواطنين الـسوريين الـواقعين تحـت          اإلسرائيلي وانتهاكاتها   

االحتالل في الجوالن كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الـشرعية            
 أراضـيهم  سلبالدولية وما ينجم عن هذا االحتالل من نزوح آالف السكان وتشريدهم و 

يتهم إضافة إلى انتهاكات    وانفصال األسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة األطفال وترب        
والتي تتعارض مع االلتزامات الدولية الناشئة عن       (أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل       

  ).االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
7M    إلى الكف عن فـرض المواطنـة اإلسـرائيلية         ) القوة القائمة باالحتالل  (دعوة إسرائيل

ين في الجوالن العربـي الـسوري       وبطاقات الهوية اإلسرائيلية على المواطنين السوري     
المحتل، والتوقف فورا عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات األخرى التي 

 وحقوقهم المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة       سيةتعوق تمتعهم بحقوقهم األسا   
  .والثقافية

8M           ـ رام إسـرائيل   مطالبة األمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان، ضمان احت
التفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) القوة القائمة باالحتالل(

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

9M دانة الممارسات واالستفزازات التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي في الجـوالن            إ
العربي السوري المحتل والتنديد بالتصريحات العدوانية والتصعيدية وغيـر المـسؤولة           
الصادرة مؤخرا عن رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بشأن الجوالن العربي السوري           

حتالل اإلسرائيلي بعقد اجتماعها فيه واعتبار تلك الخطوة     اال ةالمحتل، وكذلك قيام حكوم   
التصعيدية عمال منافيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليـة ذات الـصلة             

، والذي  )1981 (497 إلرادة المجتمع الدولي وقرار مجلس األمن رقم          صارخاً وتحدياً
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لقوانينهـا وسـلطاتها    ) الحتاللبـا القوة القائمة   (أعتبر بكل وضوح أن فرض إسرائيل       
وإدارتها في مرتفعات الجوالن العربي السوري المحتل هي إجراءات الغيـة وباطلـة             
وغير ذات اثر قانوني كما أن تلك اإلجراءات تمثل خرقا فاضحا لقراري مجلس األمن              

، إضافة إلى القرارات األخيرة ذات الصلة الصادرة عن )1973 (338، و)1967 (242
 العامة لألمم المتحدة والرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام            يةالجمع
 في هذا الشأن، وأن تلك األعمال تعتبر تهديدا مباشرا للسلم واألمـن الـدوليين               2004

وتجهض كافة المشاريع والجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق سالم دائم وعادل وشامل في        
  .المنطقة

10M    مـن   إلى إطالق سراح األسرى السوريين فوراً     ) ة القائمة باالحتالل  القو(دعوة إسرائيل 
 عامـاً   29السجون والمعتقالت اإلسرائيلية الذين اعتُقل البعض منهم منذ ما يزيد على            

وأن تعاملهم معاملة تتفق مع القانون الدولي اإلنساني، ومطالبة المجتمع الدولي والجهات 
كشف تلك االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى       حقوق اإلنسان إلى     ماتالدولية ومنظ 

) القـوة القائمـة بـاالحتالل     (الجوالنيين وإدانة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل        
بالسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة األسرى العرب السوريين فـي            

م الـصحية البدنيـة      للوقوف على حالته   صصينالمعتقالت اإلسرائيلية برفقة أطباء متخ    
والعقلية وحماية أرواحهم واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكاً سافراً لقرارات األمم المتحدة 

  .وللقانون الدولي اإلنساني وألبسط قواعد حقوق اإلنسان
11M             17/70التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وآخرها قرار الجمعية العامة رقـم 

 تضمن عدم مشروعية النـشاط االسـتيطاني واألنـشطة           الذي 25/11/2016بتاريخ  
، وحـث  1967اإلسرائيلية األخرى في الجوالن العربي السوري المحتـل منـذ عـام        

 الدولية الرافضة له، من خـالل إدانـة         عيةالمجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشر     
سـرائيلية  ممارسات الحكومة اإلسرائيلية التي تعمل على استقطاب آالف العـائالت اإل          

لالستيطان في الجوالن العربي السوري المحتل والكف عن تغيير الطـابع العمرانـي             
ـ            سوريوالتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجوالن العربـي ال

المحتل، والتأكيد على وجوب السماح للنازحين من أهالي الجوالن العربـي الـسوري             
  .واستعادة ممتلكاتهمالمحتل بالعودة إلى ديارهم 

12M    االلتزام بقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة       ) القوة القائمة باالحتالل  (مطالبة إسرائيل
المشار إليه والذي تضمن إعادة تأكيد ما قررته من أن جميـع األحكـام ذات الـصلة                 

 واتفاقيـة جنيـف     1907بالموضوع من األنظمة المرفقة باتفاقية الهاي الرابعة لعـام          
 وقت الحرب ما زالت تنطبق على األرض السورية التي تحتلها           دنيينتعلقة بحماية الم  الم
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، وتهيب باألطراف في االتفاقيتين احترام التزاماتهـا بموجـب          1967إسرائيل منذ عام    
  .هذين الصكين في جميع الظروف وكفالة احترامها

13M         وأدت إلى التصعيد    إدانة سياسة حكومة االحتالل اإلسرائيلي التي دمرت عملية السالم ،
القـوة القائمـة    (المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل           

على تطبيق قرارات األمم المتحدة المتعلقة باالنسحاب اإلسرائيلي التام مـن           ) باالحتالل
 السوري المحتل ومن جميع األراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع           يالجوالن العرب 

  .1967حزيران / من يونيو
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8116رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

  ةـة اللبنانيـع الجمهوريـن مـالتضام
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
بتـاريخ  ) 141(ع  . د 7738وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم          �

 بشأن االنعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنـان جـراء أزمـة             9/3/2014
 النازحين السوريين،

ع . د8058وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وآخرها قراره رقم            �
 ،8/9/2016بتاريخ ) 146(

وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامـات علـى              �
  في هذا الشأن،8/9/2016المستوى الوزاري بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

ـ  )2016(وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قمة نواكـشوط             - يما ، والس
 ، المتعلق بدعم الجيش اللبناني26/3/2014بتاريخ ) 25(ع . د599قرار قمة الكويت رقم 

 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 425لقرارين رقم  المبني على ا1701

†{{{{ÏŁè<…< <

1M             حاسمة لضمان قدرة الترحيب بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية كخطوة
لبنان على مواجهة التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية الضاغطة والتغلـب           

ي المؤسسات اللبنانية والترحيب بتشكيل حكومة      عليها وضمان حسن سير العمل الدستوري ف      
وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري وتجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي             
واالقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن            

يد حق اللبنانيين في تحريـر أو اسـترجاع      واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأك      
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مزارع شبعا وتالل كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي               
اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين اإلرهاب والمقاومـة            

مواثيق الدولية ومبـادئ القـانون      المشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي التي هي حق أقرته ال        
 .الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عمالً إرهابياً

2M  المبنى 1701دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
 عبر وضع حد نهائي النتهاكات إسرائيل ولتهديداتها 426 ورقم 425على القرارين رقم 
 .المدنية وبنيته التحتيةالدائمة له ولمنشآته 

3M            الترحيب وتأكيد الدعم للخالصات الصادرة عن االجتماعات المتتالية لمجموعة الـدعم
الدولية للبنان وآخرها االجتماع الذي انعقد على هامش الدورة السبعين للجمعية العامـة             

 .30/9/2015لألمم المتحدة في 
4M        ني والقوى األمنية اللبنانية في صـون       اإلشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبنا

االستقرار والسلم األهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى             
الحدود المعترف بها دوليا، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحـة             

التي وردت في قـرار     اإلرهاب ومواجهة التنظيمات اإلرهابية والتكفيرية، وخاصةً تلك        
، وإدانة االعتداءات النكراء التي تعرض لها في أكثر         )2015 (2170مجلس األمن رقم    

من منطقة لبنانية، والترحيب بالمساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفـي             
طليعتها المملكة العربية السعودية وحث جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني            

نه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان األمـن واالسـتقرار              وتمكي
والسلم األهلي في لبنان، وإدانة خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمات إرهابيـة             

 والمطالبة بإطالق سراحهم بغية إفشال  2014آب  / واالستمرار باحتجازهم منذ أغسطس   
 .ة داخلية وإقليميةمخططات من يريدون إشعال فتن

5M           إدانة جميع األعمال اإلرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات اإلرهابية التي استهدفت
عدداً من المناطق اللبنانية وأوقعت عدداً من المواطنين األبرياء، ورفض كل المحاوالت            
 اآليلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم األهلي والوحـدة الوطنيـة             
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            

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

 .احترازية في هذا الشأن
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6M  دعم لبنان في تصديه ومقاومته للعدوان اإلسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص
، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبـار      2006تموز من العام    / عدوان يوليو 

تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان اإلسرائيلي عليـه ضـماناً             
لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم اإلسرائيلية بجرائم حرب تـستوجب           

اءاتها، وإلزامها بالتعويض مالحقة مرتكبيها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتد       
للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين والترحيب بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة   

 71/218وآخرها القرار رقم    " البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية    "لألمم المتحدة حول    
يلزم إسـرائيل   ذي  ، وال 21/12/2016تاريخ  الذي تبنته في دورتها الحادية والسبعين ب      

بدفع تعويضات مالية عن األضرار التي لحقت بلبنان جراء قصف إسـرائيل لمحطـة              
 .2006تموز / الجية للطاقة الكهربائية في حرب يوليو

7M إدانة االعتداءات اإلسرائيلية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، منها: 
 العمـالء ونـشر شـبكات       الخرق اإلسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريـق زرع        �

 .التجسس
االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق لبنان السيادية واالقتصادية في مياهه اإلقليمية ومنطقته           �

االقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحريـة،           
 .لتنقيبوآخرها التهديدات اإلسرائيلية الخطية بعد إطالق دورة التراخيص لعمليات ا

الحرب االلكترونية المتناهية األبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهوريـة اللبنانيـة             �
عبر الزيادة الملحوظة في عدد األبراج والهوائيات وأجهـزة الرصـد والتجـسس             
والمراقبة التي تهدف إلى القرصنة والتجسس علـى كافـة شـبكات االتـصاالت              

 .والمعلوماتية اللبنانية
ل عن تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر          امتناع إسرائي  �

غير المتفجرة كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها بشكٍل عـشوائي              
 .2006على المناطق المدنية اآلهلة بالسكان إبان عدوانها على لبنان في صيف العام 

8M تأكيد المجلس على: 
ظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصـفة بـين            ضرورة الحفا  �

المسلمين والمسيحيين وكذلك صيغة التعايش بين األديان والحوار بينها والتـسامح           
وقبول اآلخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله التنظيمـات اإلرهابيـة            

التي تحاكي إسرائيل في سياسـاتها      اإللغائية بما ترتكبه من جرائم بحق اإلنسانية و       
اإلقصائية القائمة على يهودية الدولـة وممارسـاتها العدوانيـة تجـاه المـسلمين              

 .والمسيحيين
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دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونـشر          �
 رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي، السيما في مواجهة إسـرائيل، والحفـاظ علـى            
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
دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في المضي بااللتزام بأحكام الدستور لجهة رفض       �

طين والتمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتثمين الموقف           التو
الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين الالجئين الفلـسطينيين          

، والتأكيد علـى ضـرورة أن تقـوم الـدول           في الدول المضيفة، خاصةً في لبنان     
والمساهمة بشكٍل دائم وغيـر منقطـع       والمنظمات الدولية بتحمل كامل مسؤولياتها      

واستكمال تمويل إعادة   ) األونروا(بتمويل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       
إعمار مخيم نهر البارد ودفع المتوجبات المالية لصالح خزينة الدولة اللبنانية مـن             

التي ودفع المستحقات ألصحاب األمالك الخاصة      ) كهرباء واستهالك للبنية التحتية   (
 .ُأنشئت عليها المخيمات المؤقتة على األراضي اللبنانية

حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جالء الحقيقة            �
وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيـداً عـن أي              

 .ان ووحدته وسلمه األهليتسييس أو انتقام وبما ال ينعكس سلباً على استقرار لبن
دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة اإلمام موسـى الـصدر               �

ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من أجل التوصـل إلـى              
 .تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة

9M ترحيب المجلس:  
ا ورد في خطاب القَسم لفخامة رئيس الجمهورية من تأكيد على وحدة موقف الـشعب               بم �

اللبناني وتمسكه بسلمه األهلي الذي يبقيه بمنأى عن النار المشتعلة حوله فـي المنطقـة               
والتزامه احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكٍل خاص المادة الثامنة منه مع اعتمـاد              

 .ستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدوليلبنان لسياسة خارجية م
بالجهود التي يبذلها لبنان حكومةً وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين            �

لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيـد علـى ضـرورة           أراضيه  إلى  
داد معه، ووقف تزايد تلك     مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم األعباء واألع        

في ظل رفض األعباء واألعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتاً       
لبنان ألي شكٍل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة وحرصـه             
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على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة االقتراحات والحلول لألزمـة             
ألمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين           لما في ا  السورية  

هم اآلمنة إلى بالدهم في أسرع وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيـد المـستدام    عودت
واإلشادة بالمحاوالت الحثيثة التي تبذلها الحكومـة       للنازحين من سورية إلى لبنان،      

ودين على األراضي اللبنانية وتوفير اللبنانية لتقليص أعداد النازحين السوريين الموج
أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف األعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعد أن أصبح            

 .على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمنى يهدد وجوده
بتوجه لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إدانة جرائم الحرب التـي ارتكبتهـا                �

 .والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها ويرتكبها اإلرهاب في العراقإسرائيل في غزة، 
 اقتـصادي   –ترسـيخ االسـتقرار المـاكرو       بجهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى       �

والمحافظة على االستقرار النقدي، وبالتزامها العمل فوراً على معالجـة المـشاكل            
 .المزمنة التي يعانى منها جميع اللبنانيين

لحكومة اللبنانية التي تربط ما بين تحقيق النمو االقتصادي وتحسين وتوسيع           برؤية ا  �
 .شبكة األمان االجتماعية والصحية والتعليمية لجميع اللبنانيين

بشروع الحكومة اللبنانية في اإلجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط  �
 .لكواستخراجه مع إصدار المراسيم التطبيقية الالزمة لذ

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

 .األجهزة الرقابية، وااللتزام بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة
م بها األمين العام لجامعة الدول العربية دعماً وتأييداً         بالجهود الدؤوبة والمستمرة التي يقو     �

للجمهورية اللبنانية بالتشاور مع الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلـف           
القوى السياسية من أجل تكريس االستقرار وتعزيز النمو االقتصادي المستدام في لبنـان             

  .∗∗∗∗اً له من مواجهة األخطارحفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره وتمكين
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8117رقم : ق(
                                                 

تتحفظ مملكة البحرين على هذا القرار نظراً لما يتحمله ما يسمى حزب اهللا اللبناني اإلرهابي، والعضو في الحكومة     -
ر عبر إثارة الفتنة الطائفيـة  اللبنانية من مسؤولية كاملة في السعي لتقويض السلم األهلي وزعزعة األمن واالستقرا          

 مؤكدة وقوفهـا ومـساندتها للـشعب        .ودعم اإلرهاب والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية          
  .اللبناني الشقيق وحقه بالعيش في دولة مستقرة ذات سيادة بعيداً عن التدخالت الخارجية

 .لقرار وتؤيد تحفظ مملكة البحرينالمملكة العربية السعودية تنأى بنفسها عن هذا ا -
 .دولة اإلمارات العربية المتحدة تنأى بنفسها عن هذا القرار وتؤيد تحفظ مملكة البحرين -
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

  رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم

  2020-2019في مجلس األمن لعامي 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 ،على مذكرة األمانة العامة �
 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 6966 ورقم   5/3/2008بتاريخ  ) 129(ع  . د 6890وإذ يؤكد على قراريه السابقين رقم        -
  ،8/9/2016بتاريخ ) 146(ع . د- 8059، رقم 8/9/2008بتاريخ ) 130(ع .د

  ،25/7/2016بتاريخ ) 27(ع . د641 قمة نواكشوط رقم واسترشاداً بقرار -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M                التأكيد على رفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس األمن، باعتبارها قـوة احـتالل مخالفـة
ألحكام ميثاق األمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وفي ضوء استمرار            

  . االستيطان غير القانوني، وإجهاض حل الدولتينسياساتها المعطلة للسالم والمستمرة في
2M     تكليف األمين العام، والمجموعة العربية في نيويورك، وبعثات الجامعة العربية، باتخاذ كافـة

على عضوية مجلس   ) القوة القائمة باالحتالل  (التدابير الالزمة للحيلولة دون حصول إسرائيل       
ن اإلسالمي في هذا الشأن، وإجراء االتصاالت       األمن، بما في ذلك التنسيق مع منظمة التعاو       

، WEOGالالزمة مع االتحاد األوروبي، ومجموعـة دول غـرب أوروبـا ودول أخـرى               
والمجموعات الدولية األخرى، واألمين العام لألمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، وجميـع            

  .ض هذا الترشيحالدول األعضاء باألمم المتحدة، لحشد التأييد الدولي الالزم إلجها
3M              الطلب من األمانة العامة االستمرار في رصد الترشيحات اإلسرائيلية للمناصـب فـي

  .أجهزة ولجان األمم المتحدة المختلفة وإعداد خطة عمل متكاملة للتصدي لها
4M           الطلب إلى األمين العام تقديم تقرير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلـس جامعـة

  ).28(القمة في دورته المقبلة الدول العربية على مستوى 
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8118رقم : ق(
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  مشروع جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة

 )28(في دورته العادية 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،مانة العامة فيما بين الدورتينألوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 ،السياسيةوعلى توصية لجنة الشؤون  �

من الملحق الخاص باالنعقاد الدوري لمجلس الجامعة علـى         ) 6(واستناداً إلى نص المادة      -
 مستوى القمة،

 ،المملكة األردنية الهاشميةوبعد استماعه إلى مداخلة معالي وزير خارجية  -

†{{{{ÏŁè<… 

  عمال مجلس جامعة الدول العربيـة علـى مـستوى القمـة           اعتماد مشروع جدول أ   
 للقمة المقرر عقده في عمـان       ، لعرضه على اجتماع وزراء الخارجية التحضيري      )28(ع  .د

  .27/3/2017بالمملكة األردنية الهاشمية بتاريخ 
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8119رقم : ق(
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
  امعة على المستوى الوزاري،إن مجلس الج

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �

  ،8/9/2017على المستوى الوزاري بتاريخ 
  لجنة الشؤون السياسية،وعلى توصية �

) 23(ع  . د 554واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم             -
، ورقـم  26/3/2013بالدوحة بتاريخ ) 24(ع  . د 580، ورقم   29/3/2012ببغداد بتاريخ   

بشرم الشيخ بتاريخ ) 26(ع . د623، ورقم  26/3/2014بالكويت بتاريخ   ) 25(ع  . د 600
، وكافـة قـرارات     25/7/2016بنواكشوط بتاريخ   ) 27(ع  . د 646، ورقم   29/3/2015

) 146(ع  . د 8060المجلس على المستوى الوزاري في هذا الشأن وآخرها القرار رقـم            
، وقرار المجلـس    19/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8106 والقرار رقم    ،8/9/2017بتاريخ  

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

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

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

  األمن والسلم في مختلف أرجاء سورية،
وإذ يرحب مجدداً بالجهود التي تبذلها مجموعة الدعم الدولية لسورية لتهيئـة الظـروف               -

حكومة السورية الهادفة إلى تشكيل    المالئمة الستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة وال      
) 1(هيئة حكم انتقالي ذات صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان مـؤتمر جنيـف              

 30/10/2015، وبيان مجموعة الدعم الدولية لسورية بفيينا بتاريخ         30/6/2012بتاريخ  
يـان  إلى جانب ب  ) 2015 (2254 والذي أيدهما قرار مجلس األمن رقم        14/11/2015و

 2286 في ميونخ والذي أيده قرار مجلس األمـن رقـم            11/2/2016المجموعة بتاريخ   



-44-  

 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته        17/5/2016، وبيان فيينا بتاريخ     )2016(
  ،وأطيافه

†{{{{ÏŁè<…< <

1M                 التأكيد مجددا على االلتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـورية ووحـدة أراضـيها
  .ها وسالمتها اإلقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئهواستقرار

2M                التأكيد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثل فـي الحـل
السياسي القائم على مشاركة جميع األطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري   

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

 تحت رعاية   23/2/2017والترحيب في هذا اإلطار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ         
نجاح المفاوضات  ، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع األمم المتحدة إل         األمم المتحدة 

  .السورية التي تجري برعايتها إلنهاء الصراع وإرساء السلم واالستقرار في سورية
3M  اإلعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار األعمال العسكرية التي تشهدها عدد من

أنحاء سورية بالرغم من اتفاق وقف إطالق النار الـذي تـم التوصـل إليـه بتـاريخ                  
وة األطراف التي لم تلتزم بتطبيق االتفاق إلى التقيد بآلية تثبيـت            ، ودع 29/12/2016

، والترحيب  وقف إطالق النار واألعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة          
 القاضي بوقـف    31/12/2016بتاريخ   2336رقم  في هذا اإلطار بقرار مجلس األمن       

ة المبذولة لتثبيت وقف إطالق النـار       ، والترحيب بالجهود الدولي   إطالق النار في سورية   
وقـرار  ) 1(باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيـف             

، وأخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار في )2015 (2254 مجلس األمن
  .إطار اجتماعات أستانة

4M          ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا     حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها
، وبيانات فيينـا الـصادرة عـن        30/6/2012بتاريخ  ) 1(ورد في بيان مؤتمر جنيف      

، 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      

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

المالئمة إلنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلـى             
  .الحيات تنفيذية كاملةتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات ص
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5M             إدانة واستنكار ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب
وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سورية، واعتبار عمليـات القـصف             
الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية             

  . صارخاً لمعاهدات جنيف والقانون الدولي اإلنسانيانتهاكاً
6M              إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق الـسورية والتـي

ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطـة بالقاعـدة           
  .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية

7M    في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة            الطلب من المجموعة العربية 
السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق        
اإلنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحمايـة الالزمـة لألطفـال               

  .نية وفقاً للقانون الدولي اإلنسانيوالنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المد
8M            الترحيب بالنتائج االيجابية لالجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية

وما سبقه من اجتماعـات      ،9/12/2015 و 8المملكة العربية السعودية بالرياض بتاريخ      
ـ               ة ألطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو والهادفـة إلـى توحيـد رؤي

المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود لألزمة السورية مـن خـالل             
والبيانات ) 1(عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان جنيف 

  .الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة
9M        صباح األحمد الجابر الصباح أميـر دولـة        اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو الشيخ

الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية األول والثاني والثالث للمـانحين            
، والترحيـب   2015 و 2014 و 2013لدعم الوضع اإلنساني في سورية خالل األعوام        

الي ، حيث وصل إجم   2016بمشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في           
 مليـار دوالر    1.6ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خالل المؤتمرات الدولية إلـى            

 المؤتمر الدولي الخامس للمـانحين  بمشاركة دولة الكويت في تنظيم  أمريكي، والترحيب   
 فـي   2017 نيـسان / بريـل ألدعم الوضع اإلنساني في سورية المقرر عقده في شهر          

بي، والذي يتوج الدور الريادي اإلنـساني الـذي         ل تحت رعاية االتحاد األورو    بروكس
أخذته دولة الكويت على عاتقها حيال األزمة السورية، ومناشدة الدول المانحة سـرعة             
الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع اإلنساني في سـورية،              

ورة لسورية وغيرهـا    وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم الالزم للدول العربية المجا        
من الدول العربية المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها فـي تحمـل             
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األعباء الملقاة على عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية            
  .العاجلة لهم

10M          ين العـام لألمـم     الطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األم
، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية مـن أجـل           إلى سورية  المتحدة ومبعوثه الخاص  

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

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

11M            الطلب من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين العام مواصلة الجهود والمشاورات
مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بالوضع في سورية، وعرض نتائج تلك            

  .∗∗∗∗مة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاريالجهود على الدورة القاد
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8120رقم : ق(

                                                 
يؤكد لبنان على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيقة، مع الدعوة إلى اعتمـاد حلـول              -

 .ستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبهاسياسية توافقية، بما يحفظ وحدة وسيادة وا
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  تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
لمجلـس الجامعـة     )27(العادية  الدورة  الصادر عن    647رقم   ما جاء بالقرار     ىوعل �

  ،25/7/2016المنعقدة في نواكشوط بتاريخ على مستوى القمة 
 علـى    في دورته غيـر العاديـة      8045 قرارات المجلس وآخرها القرار رقم       ىوعل �

  ،28/5/2016المستوى الوزاري بتاريخ 
 ماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات       التوصية الصادرة عن االجت    ىوعل �

  ،8/9/2016 عقد بتاريخ الذيالمستوى الوزاري على 
  ، توصية لجنة الشؤون السياسيةىوعل �

 ضرورة االلتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيـا وسـالمة أراضـيها،            ى عل وإذ يؤكد مجدداً   -
ـ    على   وحماية مواطنيها، والحفاظ   ي رفـض التـدخل الخـارجي       استقاللها السياسي وعل
  ،والعسكري في الشأن الليبي

†{{{{ÏŁè<…< <

1M  وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها وعلي رفـض        ة باحترام وحد  االلتزام ىاً عل التأكيد مجدد 
طلب من المجلس الرئاسي لحكومة      على    كان نوعه ما لم يكن بناء      اًالتدخل الخارجي أي  

البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعـات      قلق  ال عن   واإلعرابالوفاق الوطني وبالتنسيق معه،     
 .اإلرهابية في ليبيا

2M      المنعقد على هامش أعمـال     المشترك حول ليبيا    البيان الوزاري   في  التأكيد على ما جاء
 .22/9/2016بتاريخ  للجمعية العامة لألمم المتحدة )71(الدورة العادية 

3M  للتنفيذ الكامل لالتفاق مجلس وتأكيد دعم ال ،إلى حل سياسي شامل لألزمة في ليبياالدعوة
 .17/12/2015بتاريخ السياسي الليبي الموقع في الصخيرات 

4M   لحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص لألمين العام         على دعم ا   اًمجددالتأكيد
  .لألمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص لألمين العام لجامعة الدول العربية
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5M   األموال الليبية في البنوك األجنبية وكافـة الموجـودات          ىيد عل إلى إلغاء التجم  الدعوة 
الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي وتـسخيرها لخدمتـه    

 من  )18( للفقرة   اً وفق اً الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسب      يوف،  لمواجهة احتياجاته 
 من قرارات   )2011( 1973رقم  لقرار   من ا  )20( والفقرة   )2011( 1970رقم  القرار  

 .مجلس األمن ذات الصلة
6M  لحكومة الوفاق الوطني الليبي للمجلس الرئاسي إلى تقديم الدعم السياسي والمادي الدعوة

الـدعم والتواصـل مـع      باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، واالمتناع عن         
السياسي اجلة للتنفيذ الكامل لالتفاق     الدول إلى تقديم مساعدة ع    ودعوة  ،  مؤسسات موازية 

والتي تعمـل تحـت     الوطنية  المؤسسات المدنية والعسكرية    الليبي، وإعادة دعم وتأهيل     
 ومدها بالخبرات واألدوات الالزمة في المجاالت التي يحـددها          ،قيادة المجلس الرئاسي  

كذلك االلتزام  و،المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لالضطالع بمسؤولياتها الملحة
والقرار رقـم   ،  )2015( 2259وأخرها القرار رقم     بقرارات مجلس األمن ذات الصلة    

2278) 2016(.  
7M  وتشجيع ، ة والتهديدات اإلرهابية في ليبياالتحديات األمنيإزاء العميق اإلعراب عن القلق

االستقرار توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة 
  .والسالم إلى ليبيا

8M   يـة  ، ومؤسـسات وطن   مصرف ليبيا المركزي  المجلس الرئاسي، مجلس النواب،     دعوة
 ،التفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا االقتصادية      ل اًاقتصادية ليبية أخري للعمل مع    

 والتأكيد على كـل   ،  17/11/2016والصادر بتاريخ   ببيان روما حول ليبيا     واألخذ علماً   
وكـل  ، لبترولغير المشروع ل تصديرالوالخاصة بقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة،  

 المؤسسات االقتصادية ىوية سلطة حكومة الوفاق الوطني عل      لتق ،اإلجراءات ذات الصلة  
  .الليبية

9M                اإلشادة بدور دول الجوار ودعوتها لالستمرار في تقديم الدعم لـدفع مـسار التـسوية
ا يصون وحدة وسالمة أراضيها، وحماية مواطنيها، وتحقيق األمن         السياسية في ليبيا، بم   

 .واالستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي
10M               التأكيد على دور جامعة الدول العربية، والترويكا الثالثية التي اقترحها األمـين العـام

ألمم المتحـدة، واالتحـاد األفريقـي،       لتنسيق جهود جامعة الدول العربية مع كٍل من ا        
 25/10/2016والترحيب بنتائج اجتمـاعي آليـة الترويكـا اللـذين عقـدا بتـاريخ               

، واألخذ علماً بتوجه الترويكا المقبل لـضم االتحـاد األوروبـي إلـى              21/1/2017و
عضويتها وتشكيل آلية رباعية تُسهم في بلورة مقاربة دولية وإقليمية متناسقة وتكامليـة             
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مساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في التعامل مع التحـديات الـسياسية             ل
  .واألمنية واالقتصادية التي تواجهها

11M  تضافته القاهرة بتاريخ االجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا الذي اس  نتائج  اإلشادة ب
 .، وكذلك االجتماعات السابقة لدول الجوار21/1/2017

12M   مبادرة التونسية التي أطلقها سيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد          تثمين ودعم ال
السبسي للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا، والتي أصبحت            
بعد إعالن تونس الصادر عن اجتماع وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومـصر          

 التسوية السياسية الشاملة في ليبيا من أجل ، مبادرة ثالثية لدعم20/2/2017 و19يومي 
 ليبـي   –تهيئة الظروف المالئمة لجمع مختلف األطراف الليبية في حوارٍ وطني ليبـي             

 بالصخيرات،  17/12/2015برعاية األمم المتحدة، استناداً لالتفاق السياسي الموقع في         
  .والذي يشكل إطاراً مرجعياً للتسوية السياسية لألزمة في ليبيا

13M              دعوة الدول األعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضـع اإلنـساني
المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خالل دعم خطة االستجابة اإلنـسانية             
العاجلة التي وضعتها األمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مـع حكومـة الوفـاق                

  .الوطني
14M    ام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل األمـين العـام لألمـم            الطلب إلى األمين الع

، والتأكيد علـى تعزيـز دور       طراف الليبية ودول الجوار الليبي    المتحدة ومع مختلف األ   
زالت تعتـرض تنفيـذ االتفـاق        تذليل الصعاب التي ما   جامعة الدول العربية، من أجل      

ملكة المغربية تحت رعاية األمـم      السياسي الليبي الموقع عليه في مدينة الصخيرات بالم       
 .المتحدة

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8121رقم : ق(
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  تطـورات الوضـع فـي اليمــن
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �

 ،8/9/2016على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M               التأكيد على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسالمة وسيادة أراضيه، والتأكيد علـى دعـم
شرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئـيس            ومساندة ال 

  .الجمهورية اليمنية
2M                 ،التأكيد على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الـثالث المتفـق عليهـا

والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مـؤتمر الحـوار الـوطني     
، واإلشادة بجهود   2216س األمن ذات الصلة، خاصةً القرار رقم        الشامل، وقرارات مجل  

المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد،             
 .الستئناف العملية السلمية، بناء على المرجعيات المشار إليها

3M        قيق الـسالم فـي الـيمن،       اإلشادة بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود األممية لتح
ومساعيها إليقاف الحرب، ولتخفيف المعانـاة اإلنـسانية للـشعب اليمنـى، ولتـدفق              
االحتياجات الغذائية والدوائية، وإيصال الرواتب لكافة مناطق اليمن، وإعادة إعمار مـا            
دمرته آلة الحرب االنقالبية، ومحاربة التطرف واإلرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة           

 .نية والعسكرية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة القوى االنقالبيةالمد
4M             قدم عليها االنقالبيون، ومنها تـشكيلاإلدانة الحازمة لإلجراءات األحادية الجانب التي ي

ما يسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية، ورفضهم المستمر إلجراءات بناء           
قلين، وعرقلة جهود المبعوث الدولي، بما في ذلك عرقلة         الثقة، وعدم إطالق سراح المعت    
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اجتماعات لجنة التهدئة، وغيرها من اإلجراءات غير الشرعية التي تُقـوض العمليـة             
 .السلمية وتُفاقم من معاناة الشعب اليمنى

5M             اإلدانة الحازمة لكافة االنتهاكات التي ترتكبها القوى االنقالبية بحق النسيج المجتمعـي
من اغتياالت واعتقاالت، وتجنيد قسري لألطفال للزج بهم في ميادين القتـال،            اليمنى،  

وحصار للمدن، وتفجير للمساكن ودور العبادة، ومنع تـدفق االحتياجـات اإلنـسانية             
للمحتاجين والمحاصرين، وزرع األلغام، وعمليات التهجير القسري للسكان، وبيع المواد   

صناديق المتقاعدين، وتـسخير ذلـك السـتمرار        اإلغاثية، ونهب األموال من البنوك و     
الحرب والدمار، واإلصرار على استمرار العمليات العـسكرية داخـل الـيمن وعبـر           
الحدود، وتهديد حركة النقل والمالحة في الممرات والمياه اإلقليمية والدولية، وغيرهـا            

. نون الدولي من الممارسات التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي يعاقب عليها القا           
ودعوة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية التخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه            
االنتهاكات، واعتبار أفعال القوى االنقالبية في اليمن انتهاكات صارخة للقانون الـدولي            

 .اإلنساني وكافة المواثيق الحقوقية الدولية
6M      ك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنيـة       إدانة استمرار التدخالت اإليرانية التي تنته

ودعوة المجتمع الدولي، ممثالً بمجلس األمن، للضغط علـى الجمهوريـة اإلسـالمية             
اإليرانية من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمنى، واحترام حقوق السيادة للدولـة             

 .اليمنية
7M  ربية كافة، التي تُقدم الـدعم  اإلشادة بالدور الذي تؤديه دول التحالف العربي، والدول الع

للقيادة الشرعية والشعب اليمنى، والمساندة الستئناف العملية السلمية، وإيقاف الحـرب،           
واإلعراب عن الشكر والتقدير لما قدمتـه       . واستعادة الدولة اليمنية، وإعادة إعمار اليمن     

ة اإلعمـار فـي     مليار دوالر إلعاد   10حكومة المملكة العربية السعودية من دعمٍ بمبلغ        
اليمن، ودعم البنك المركزي اليمنى، وكذلك ما يقوم به مركز الملك سلمان بـن عبـد                

والـشكر والتقـدير    . العزيز من دورٍ إنساني وتقديم المساعدات اإلنسانية للشعب اليمنى        
للجهود والمساهمات والتضحيات التي تقدمها دولة اإلمارات العربية المتحـدة، لـدعم            

أجل استعادة االستقرار وإيقاف الحرب، وتقديم المـساعدات اإلنـسانية          الشرعية، ومن   
والشكر والتقدير لدولة قطر علـى دعمهـا        . واإلغاثية وجهود إعادة اإلعمار في اليمن     

ومساندتها للشعب اليمنى وحكومته الشرعية من أجل تحقيق األمن واالستقرار وإعـادة            
ه من مساندة للشرعية والـشعب اليمنـى،   والشكر لجمهورية السودان لما تقدم . اإلعمار

وتقديم المساعدات اإلنسانية والطبية ومعالجة جرحى الحـرب، والـشكر لجمهوريـة            
 .جيبوتي لجهودها الداعمة للشعب اليمنى والستقبالها لالجئين اليمنيين
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8M             اإلعراب عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، أمير
ويت، والشعب الكويتي، لما قدمته وتقدمه الكويت من دورٍ حيوي وهـام فـي              دولة الك 

 .مساندة الشعب اليمنى، وفي رعاية وتيسير واستضافة جهود السالم اليمنية
9M              دعوة الدول األعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم الالزم في الجوانب الـسياسية

ية اليمنية من مواجهة التحديات الماثلـة،       واألمنية واالقتصادية والمالية لتمكين الجمهور    
وخصوصاً تلبية االحتياجات اإلنسانية بشكٍل عاجل لضمان استقرار األوضاع واستكمال          

  .الترتيبات المتعلقة بانجاز المرحلة االنتقالية
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8122رقم : ق(
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  احتالل إيران للجزر العربية الثالث

  نب الصغرى وأبو موسىطنب الكبرى وط

  في الخليج العربيةالتابعة لدولة اإلمارات العربية المتحد

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
ل لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األو      �

 ،8/9/2016على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 بتاريخ  651رقم  ) 27(ع  .دنواكشوط  واسترشادا بقرارات القمم السابقة وآخرها قرار قمة         -
الكبرى وطنب الـصغرى    طنب  :  بشأن احتالل إيران للجزر العربية الثالث      25/7/2016

  وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي،
وقراراتـه  مجلس جامعة الدول العربية على المـستوى الـوزاري          وإذ يؤكد على بيانات      -

  ،8/9/2016بتاريخ ) 146(ع .د 8063السابقة وآخرها القرار رقم 

†{{{{ÏŁè<…< <

1M     لة اإلمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الـثالث،         التأكيد المطلق على سيادة دو
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل الـسلمية            

  .التي تتخذها دولة اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة
2M          نتهاك سـيادة   استنكار استمرار الحكومة اإليرانية في تكريس احتاللها للجزر الثالث وا

دولة اإلمارات العربية المتحدة بما يزعزع األمن واالستقرار في المنطقة ويؤدي إلـى             
  .تهديد األمن والسلم الدوليين

3M             إدانة قيام الحكومة اإليرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين اإليرانيين في الجزر اإلماراتية
  .الثالث المحتلة

4M      التي تشمل جزر دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة         إدانة المناورات العسكرية اإليرانية
الثالث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلـى الميـاه اإلقليميـة              
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واإلقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة للجزر الثالث باعتبارها          
يران الكف عن مثـل     جزءاً ال يتجزأ من دولة اإلمارات العربية المتحدة، والطلب من إ          

هذه االنتهاكات واألعمال االستفزازية التي تعد تدخالً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة            
ذات سيادة، وال تساعد على بناء الثقة، وتهدد األمن واالستقرار في المنطقة، وتعـرض             

  .أمن وسالمة المالحة اإلقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر
5M    تتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولـة اإلمـارات العربيـة             فالإدانة إيران

المتحدة مطالباً إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة اإلمارات            
  .العربية المتحدة على أراضيها

6M        أعضاء لجنة األمن القـومي     التي قام بها    اإلعراب عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية
شؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى اإليراني إلى الجزر اإلماراتية المحتلة طنب           ل

الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة دولة اإلمارات العربية            
المتحدة على أراضيها، وال يتماشى مع الجهود والمحاوالت التي تبذل إليجـاد تـسوية              

  .االمتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات االستفزازيةسلمية، ودعوة إيران إلى 
7M             اإلشادة بمبادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تبذلها إليجاد تسوية سلمية وعادلة

مـع  ) طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى     (لحل قضية الجزر الثالث المحتلة      
  .الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

8M   ة مجدداً إلى إنهاء احتاللها للجزر اإلماراتية الثالث، والكف عن          دعوة الحكومة اإليراني
فرض األمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتهـا              
السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة اإلجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها            

ة الثالث باعتبار أن تلك اإلجراءات واإلدعاءات إيران من طرف واحد في الجزر العربي  
باطلة وليس لها أي أثر قانوني وال تنقص من حق دولة اإلمارات العربية المتحدة الثابت 
في جزرها الثالث، وتعد أعماال منافية ألحكام القانون الدولي واتفاقيـة جنيـف لعـام               

ئم عليها وفقاً لمبادئ وقواعـد      ، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القا       1949
  .القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية

9M          اإلعراب عن األمل في أن تعيد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيـة النظـر فـي موقفهـا
الرافض إليجاد حل سلمي لقضية جزر دولة اإلمارات العربية المتحدة الثالث المحتلة،            

  .ا من خالل المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدوليةإم
10M               مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العالقات مع الدول العربية، وفي

الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قوال وعمال، باالستجابة الـصادقة            
ادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيـان  للدعوات الجادة والمخلصة الص 
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رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة،             
ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، واألمين العام لألمم المتحدة،           

لطرق السلمية، وفـق األعـراف      الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثالث المحتلة با        
والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خالل المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى            
محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز األمن واالستقرار في منطقة الخلـيج              

  .العربي
11M           تالل إيران للجـزر    التزام جميع الدول العربية في اتصاالتها مع إيران بإثارة قضية اح

 عربيـة   الثالث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطالقاً من أن الجزر الثالث هـي أراضٍ            
  .محتلة

12M                إبالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن بأهمية إبقـاء القـضية ضـمن
المسائل المعروضة على مجلس األمن، إلى أن تنهي إيران احتاللها للجـزر العربيـة              

  .تسترد دولة اإلمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليهاالثالث، و
13M      الطلب إلى األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلـس فـي دورتـه

  .العادية المقبلة
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8123رقم : ق(
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  التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية
  

  
  مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،إن 
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 يؤكد على البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري             وإذ -
 اإليرانيـة التدخالت  " بشأن   8/9/2016 بتاريخ   8064 القرار رقم    وآخرهاشأن،  في هذا ال  

  ،"في الشؤون الداخلية للدول العربية
  وبناء على مداخالت السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M             يرانيةاإل اإلسالميةالتأكيد على أهمية أن تكون عالقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية 
 التـدخل   وإدانـة قائمة على مبدأ حسن الجوار واالمتناع عن استخدام القوة أو التهديـد بهـا،               

 في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن             اإليراني
ال االستفزازية   بالكف عن األعم   اإليرانية اإلسالميةالجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهورية      

  .التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد األمن واالستقرار في المنطقة
2M  التأكيد مجددا على إدانة االعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في

طهران وقنصليتها العامة في مشهد، وتحميل الجمهورية اإلسالمية اإليرانيـة مـسؤولية            
ها بااللتزام باالتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، السيما اتفاقية فيينا ذلك، ومطالبت

  .1963 واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام 1961للعالقات الدبلوماسية لعام 
3M      التحريضية والعدائية المـستمرة ضـد       اإليرانيينإدانة واستنكار تصريحات المسؤولين 

 بالكف عن التصريحات    اإليرانية اإلسالميةمة الجمهورية   الدول العربية، ومطالبة حكو   
 ضد الدول العربية باعتبارها     اإلعالمية االستفزازية، ووقف الحمالت     واألعمالالعدائية  

  .تدخال سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول
4M     الكف عن السياسيات التي من شـأنها        إلى اإليرانية اإلسالميةدعوة حكومة الجمهورية 

ية النزاعات الطائفية والمذهبية واالمتناع عن دعم الجماعات التـي تـؤجج هـذه              تغذ
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 بإيقـاف دعـم وتمويـل       اإليرانيةالنزاعات في دول الخليج العربي، ومطالبة الحكومة        
  .الميليشيات واألحزاب المسلحة في الدول العربية

5M          الكبـرى وطنـب    طنب  (إدانة استمرار احتالل إيران للجزر اإلماراتية الثالث المحتلة
 والوسائل السلمية التي تتخـذها دولـة        اإلجراءات، وتأييد كافة    )الصغرى وأبو موسى  

  . الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولياإلمارات
6M   المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحـرين مـن   اإليرانيةاستنكار وإدانة التدخالت 

 وإثـارة  والمتفجـرات   األسـلحة  وتهريـب    اإلرهابيينيب   وتدر اإلرهابخالل مساندة   
النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المـستويات لزعزعـة األمـن            

 بالمملكة ممولة ومدربة مـن الحـرس       إرهابيةوالنظام واالستقرار، وتأسيسها جماعات     
ار وعدم التدخل ، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجواإلرهابي وحزب اهللا اإليرانيالثوري 

  .في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي
7M إرهـابي  مخطط   إحباط بجهود األجهزة األمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من          اإلشادة 

 إليـه  الموكل   اإلرهابي القبض على أعضاء التنظيم      وإلقاء) 2016كانون ثاني    /يناير(
 وحـزب اهللا    اإليرانيالمدعوم من قبل ما يسمى بالحرس الثوري        تنفيذ هذا المخطط، و   

  . الخطيرة في المملكةاإلرهابية، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من األعمال اإلرهابي
8M    في األزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة علـى            اإليرانيالتنديد بالتدخل 

 وأن  اإلقليميـة حدتها الوطنية وسالمتها    مستقبل سورية وسيادتها وأمنها واستقرارها وو     
مثل هذا التدخل ال يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية األزمـة الـسورية بـالطرق                

  ).1(السلمية وفقا لمضامين جنيف 
9M    في الشأن اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومـة           إيرانالتنديد بتدخالت 

أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقـة       اليمن الشرعية، وانعكاس ذلك سلبا على       
  .بشكل عام

10M               التأكيد على أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تـضمنها خطـاب
صاحب السمو أمير دولة الكويت إلى الرئيس اإليراني، ودعوة إيـران إلـى التعامـل               

  .قةاإليجابي مع هذه المبادرة تعزيزاً لألمن واالستقرار في المنط
11M          وعلـى ضـرورة    ) 2015 (2231ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم

تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ االتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على 
 انـضمام نحوٍ سريع وفعال حال انتهاك إيران اللتزاماتها بموجب االتفاق وعلى أهمية            

 . النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقةةلسالملى كافة مواثيق اإإيران 
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12M               تكليف األمين العام بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنـة العربيـة الرباعيـة
، ومملكـة البحـرين،     )الرئاسـة (  العربية المتحدة  اإلماراتدولة  : المشكلة من كل من   

لعام لوضع خطة تحرك   والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، واألمين ا       
 في المنطقة العربية، وحشد التأييد والـدعم        اإليرانيةعربية من أجل التصدي للتدخالت      

  .اإليرانيةالدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخالت 
13M على أجندة منتـديات    "  في الشؤون الداخلية للدول العربية     اإليرانيةالتدخالت  " بند   إدراج

  .واإلقليمية والتجمعات الدولية التعاون العربي مع الدول
14M                التوجه إلى األجهزة المعنية في األمم المتحدة إلدراج الموضوع على أجندتها وفقا ألحكام المـادة

  .من ميثاق األمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية) 7(الفقرة ) 2(
15M   عرض على المجلس في دورته العاديـة        األمين العام متابعة تنفيذ القرار وال      إلىالطلب

 .∗∗∗∗القادمة
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8124رقم : ق(

                                                 
تؤكد جمهورية العراق تسجيل تحفظها تجاه قرار التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية الذي صدر           -

 :وفقاً لما يليكافة االجتماعات السابقة عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 
  .قراريبدى العراق تحفظه على عنوان ال -1
من القرار انطالقاً من موقفه المساند للمقاومة الوطنية الشريفة         ) 7 و 6(يسجل العراق رفضه القاطع للفقرتين       -2

 .الممثلة بحزب اهللا اللبناني باعتباره جزءاً من الحكومة اللبنانية الممثلة للشعب اللبناني
وصفه باإلرهابي وال يمكن الموافقة على األمـر         لذكرهما حزب اهللا و    )7 و 6(إن موقف لبنان هو التحفظ على البندين         -

كونه خارج عن تصنيف األمم المتحدة وغير متوافق مع المعاهدة العربية لمكافحة اإلرهاب خاصةً من حيث التمييز بين 
ية المقاومة واإلرهاب وكون حزب اهللا يمثل مكون أساسي في لبنان وشريحة واسعة من اللبنانيين ولديه كتلة نيابية ووزار

وازنة في المؤسسات الدستورية اللبنانية، ونوافق على باقي البنود في القرار بالرغم من مالمسة بعضها لقـرار النـأي     
بالنفس في الحكومة اللبنانية، وخاصةً موافقتنا على البند الثاني الذي يدين االعتداءات على بعثات المملكة فـي إيـران                   

 العربية وطالبنا بحذف حزب اهللا اإلرهابي في البندين لكي تتم الموافقة على كل وندين أي تدخل بالشؤون الداخلية للدول
 .بنود القرار من دون تحفظ

في مواجهة تنامي مخاطر التنظيمـات اإلرهابيـة، فـإن الجمهوريـة            : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    -
ة لمحاربة هذه الظاهرة ضـمن إسـتراتيجية األمـم          الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو إلى تنسيق الجهود الدولي       

المتحدة حول أهداف مشتركة ومتقاسمة، وااللتزام بقواعد الشرعية الدولية، السيما التقيد بلـوائح وقـوائم األمـم                 
المتحدة في تصنيف الجماعات اإلرهابية التي ال تشمل التشكيالت السياسية المعترف بها وطنياً ودولياً والتي تساهم                

المشهد السياسي واالجتماعي الوطني، والتزام الجميع سواء كانت حكومات أو أحزاب بعدم التدخل في الشؤون               في  
 .الداخلية للدول طبقاً لميثاق األمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية

قد عبرت عنـه    من القرار تُذَكِّر تونس بموقفها الذي كانت        ) 7 و 6(بالنسبة للفقرتين   : مالحظة الجمهورية التونسية   -
لمجلـس الجامعـة علـى      ) 27(والدورة العادية   ) 146 و 145 (يه العاديتين خالل اجتماع مجلس الجامعة في دورت     

 :والذي يؤكد علىمستوى القمة في نواكشوط 
رفض كل أشكال التدخالت في الشؤون الداخلية للدول وكل الممارسات التي من شأنها تهديد أمن واسـتقرار المنطقـة،                    �

نس على أمن الدول الخليجية الشقيقة، مع دعوة جميع األطراف إلى فض الخالفات بالحوار والطرق الـسلمية           وحرص تو 
  .وتكريس قيم حسن الجوار والتعايش السلمي

مساهمة حزب اهللا في تحرير جزء من األراضي اللبنانية من االحتالل اإلسرائيلي ال يخول له أو ألي طرف آخر                    �
 .شأنها اإلخالل باألمن واالستقرار في المنطقةالقيام بأية أعمال من 
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  اتخـاذ موقـف عربـي موحـد

  إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينام عن نشاط اوعلى تقرير األمين الع �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

بتـاريخ  ) 146(ع  . د 8065وإذ يؤكد على كافة قراراته السابقة وآخرهـا قـراره رقـم              -
8/9/2016، 

†{{{{ÏŁè<…< <

1M       إعادة التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير
 بشأن إدانة توغل القوات التركية فـي      24/12/2015 المؤرخ في    7987لمرقم  العادية ا 

األراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فـوراً دون قيـد أو شـرط               
  .باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً لألمن القومي العربي

2M          بموجب العالقات الثنائية  (التركي  دعوة الدول األعضاء في الجامعة الطلب من الجانب (
ع فـي   .غ. د 7987سحب قواته من األراضي العراقية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم           

 .، وإثارة هذه المسائل في اتصاالتها مع الدول األعضاء24/12/2015
3M               دعوة الدول األعضاء الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الـشؤون الداخليـة

 عن هذه األعمال االستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديـد             للعراق والكف 
 .أمن واستقرار المنطقة

4M               إعادة التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في اإلجراءات التي تتخذها وفـق قواعـد
القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من األراضي             

 .سيخاً لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيهاالعراقية، وتر
5M      توغل القوات التركية في األراضي العراقيـة ووقـف التـدخل           "التأكيد على إدراج بند

كبند دائم على جدول أعمال مجلـس جامعـة الـدول           " التركي في دول الجوار العربي    
 .العربية على مستوى القمة، ولحين تحقيق االنسحاب الناجز لهذه القوات
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6M        الطلب من األمين العام للجامعة االستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعـة رقـم
، وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبلـه          24/12/2015ع في   .غ. د 7987

 .في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة
7M  جمهوريـة مـصر   (جلس األمن إعادة التأكيد على استمرار متابعة العضو العربي في م

للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من األراضي العراقية واتخاذ كافـة           ) العربية
  .∗∗∗∗اإلجراءات الالزمة لحين تحقيق االنسحاب الناجز لهذه القوات

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8125رقم : ق(

                                                 

  .تتحفظ دولة اإلمارات العربية المتحدة على هذا القرار -
 .تتحفظ مملكة البحرين على هذا القرار -
 .تتحفظ المملكة العربية السعودية على هذا القرار -
 .تتحفظ دولة قطر على هذا القرار -
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  دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان
  

  
  الجامعة على المستوى الوزاري،إن مجلس 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية السودان، -

 دة السودان ووحدته وسالمة أراضيه،وإذ يؤكد مجدداً على احترام سيا -

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، على المستوى الوزاري ومستوى القمة، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M         دعم جهود الحكومة السودانية من أجل تعزيز السالم واألمن واالستقرار، وتثمين مبادرة
سودان يـسع  " شعار فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، حول الحوار الوطني تحت  

  ".الجميع
2M             ،الترحيب بقرار اإلدارة األمريكية رفع الحظر االقتصادي والتجاري علـى الـسودان

ودعوة اإلدارة األمريكية لرفع كامل العقوبات األخرى المفروضة على السودان، بما في         
 .ذلك رفع اسم السودان من الالئحة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب

3M  ام إنفاذ وثيقة الدوحة لسالم دارفور، وتثمين المساعي المتصلة التي تبذلها         الترحيب باختت
الحكومة السودانية لمعالجة قضايا النزوح، وتسريح المقاتلين ودمجهـم فـي المجتمـع             
وإعادة تأهيلهم، وبرامج التعايش السلمي والمصالحة االجتماعية في دارفور، والطلـب           

 .تقديم الدعم المناسب في هذا الشأنمن الدول العربية واألمانة العامة 
4M          االتحـاد   –جمهورية السودان   (مساندة الجهود المبذولة في إطار فريق العمل المشترك 

، ودعم رؤيـة    )إنفاذ إستراتيجية خروج اليوناميد   (، من أجل    ) األمم المتحدة  –األفريقي  
ية حكومة جمهورية السودان في هذا الشأن بما في ذلـك توظيـف الموازنـة الـسنو               

 .في دعم خطة التنمية وتعزيز االستقرار واألمن والسالم في دارفور" اليوناميد"لـ
5M              اإلشادة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها اآللية المشتركة المكونة من جمهورية الـسودان

وجامعة الدول العربية لتنفيذ المشروعات اإلنمائية العربية في دارفور وجميـع ربـوع             
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ل العربية إلى مواصلة تقديم الدعم المالي والفني الستكمال هـذه           السودان، ودعوة الدو  
 .المشروعات اإلنمائية

6M             الترحيب بالجهود الجارية للتحضير لعقد مؤتمر عربي إلعادة اإلعمار ودعم التنمية في
 بتـاريخ   650، وفقاً لقرار القمة العربية في نواكـشوط رقـم           2017السودان في عام    

25/7/2016. 
7M   كومة السودانية نحو السعي إلعفاء الدين الخارجي، والعمل علـى إيفـاء      دعم جهود الح

المجتمع الدولي بالتزاماته المعلنة عقب توقيع اتفاقية السالم الشامل في إعفاء الـسودان             
من هذه الديون، وكذلك العمل على سرعة استفادة السودان من مبادرة صـندوق النقـد               

 .أعباء الدول المثقلة بالديونالدولي والبنك الدولي الخاصة بتخفيف 
8M            تجديد دعوة الدول األعضاء وصناديق التمويل واالستثمار العربية والمنظمات العربيـة

المتخصصة إلنفاذ مبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان لالستثمار الزراعي العربـي           
           بل حكومة  في السودان لتحقيق األمن الغذائي العربي بالتعاون مع الجهود المبذولة من ق

  .السودان واألمانة العامة لجامعة الدول العربية
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8126رقم : ق(
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  دعم جمهورية الصومال الفيدرالية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،فيما بين الدورتينألمانة العامة وعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
  وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M            الترحيب بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية واسـتكمال
از المسؤوليات، وباختتـام العمليـة االنتخابيـة فـي          مسيرة بناء مؤسسات الدولة وانج    

وتوجيه التحية إلى الـرئيس     " فرماجو"الصومال بانتخاب فخامة الرئيس محمد عبد اهللا        
السابق حسن شيخ محمود لما أداه من خدمات أثناء واليته، واإلشادة باالنتقال الـسريع              

ل فئات الشعب الـصومالي  والسلس لمقاليد السلطة في الصومال، وبزيادة مشاركة وتمثي     
  .والترحيب بجهود األمانة العامة في دعم مسيرة االنتخابات في العملية االنتخابية،

2M     الترحيب بالتحسن المضطرد في األوضاع السياسية واألمنية على الـساحة الـصومالية
ي في الصومال،   فريقواإلعراب عن التقدير للدور الهام الذي تضطلع به بعثة االتحاد األ          

درالية الصومالية لتعزيز الوضع األمني، وبخاصة الدور يعاونها مع قوات الحكومة الف    وت
المحوري الذي تقوم به القوات الجيبوتية العاملة في إطار هذه البعثة، وإدانة الهجمـات              
واألعمال اإلرهابية التي تقوم بها حركة الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد            

  .ولية العاملة في الصومالالبعثات اإلقليمية والد
3M                دعوة الدول األعضاء واألمانة العامة إلى تقديم الـدعم الـسياسي والمـادي والفنـي

درالية وبرلمان بغرفتيـه مجلـسي الـشعب        يلمؤسسات الحكم الصومالية، من حكومة ف     
والشيوخ، لتمكينها من مواصلة تحقيق التقـدم علـى الـصعيدين الـسياسي واألمنـي               
ومساعدتها في إعادة بناء مؤسسات الدولة، بما في ذلك اسـتكمال مراجعـة الدسـتور               

 درالي، وزيادة الشفافية والمساءلة، وإصالح قطاع األمـن،       يالمؤقت، وترسيخ النظام الف   
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وتأسيس األحزاب السياسية، والتنسيق مع بعثة األمم المتحدة في الـصومال فـي هـذا             
  .الصدد

4M               دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية من أجل إعادة بنـاء
وتأهيل مؤسساتها األمنية والعسكرية وتقوية الجهود الرامية إلى النهـوض بالقـدرات            

اإلعراب عن التقدير للجهود والمساعدات العربية الجاريـة علـى          األمنية الصومالية، و  
  .المستوى الثنائي في هذا الشأن

5M              ،الطلب من الدول العربية األعضاء، ومؤسسات وهيئات اإلغاثـة اإلنـسانية العربيـة
درالية الصومالية، من أجل تقديم جميع أشـكال الـدعم          يالتعاون الكامل مع الحكومة الف    

ي، والعمل بكـل    فريقارثة الجفاف التي تضرب الصومال والقرن األ      الممكنة لمواجهة ك  
سرعة على تفادي اآلثار الخطيرة للجفاف من تهديد لألرواح وتدمير لالقتصاد وعصف            

  .بالسلم واألمن واالستقرار في البالد
6M     الطلب من األمانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو تنسيق الجهد العربي لمواجهة كارثة الجفاف

من خالل التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسة           وذلك  
المناطق الجافة واألراضي القاحلة، ومجلس وزراء الصحة العرب، والمجلس العربـي           
للمياه، ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية العـرب، والغرفـة العربيـة للمعلومـات             

ت األمم المتحـدة المعنيـة والبنـك الـدولي          الجغرافية باإلضافة إلى المنظمات ووكاال    
ومبادراتها المعنية خاصة برنامج الغذاء العالمي والمنظمة العالمية للغذاء والزراعـة،           
والعمل على تنسيق الجهود في إعداد الدراسات والتحقق الميداني حول المناطق األكثر            

  . مخاطر الجفافهشاشة وتضرراً في الصومال وسبل بناء القدرة والمرونة لمواجهة
7M          قـرار  (التأكيد مجدداً على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في شرم الشيخ

 10تقديم دعم مالي عاجل بقيمـة       "، بشأن   )29/3/2015-) 26(ع  . د 626: ق.رقم ق 
مليون دوالر أمريكي شهرياً لمدة سنة من خالل حساب دعم الصومال المفتوح حالياً في           

 لدعم موازنة الحكومة الصومالية كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها           األمانة العامة، 
الفعالة وتنفيذ برامجها في األمن واالستقرار، ومحاربة الفساد والعنف، وتقديم الخدمات           

  ".الهامة والضرورية
8M               توجيه الشكر إلى الدول التي تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال، ودعوة الـدول

تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال إلى سداد التزاماتها تنفيـذَاً           األعضاء التي لم    
لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وتوجيه الشكر إلى الدول األعـضاء التـي              

  .قدمت الدعم المادي والفني واإلنساني لجمهورية الصومال الفيدرالية
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9M        الصومالية اتخاذ ما يلزم من     درالية  يالطلب من األمانة العامة وبالتعاون مع الحكومة الف
أجل التحضير لعقد مؤتمر عربي إلعادة إعمار وتنمية الصومال بالتنسيق مع الجهـات             
الدولية ذات العالقة ومؤسسات التمويل واالستثمار العربية، تعـرض فيـه الحكومـة             
الصومالية خططها التنموية مع مشروعات الجدوى الالزمة، باالسـتناد إلـى النتـائج             

ية الجتماعات منتدى الشراكة رفيعة المستوى لدعم الصومال، ويعقد تحضيراً له           االيجاب
اجتماعات على مستوى الخبراء لوضع اآلليات المناسبة لتحقيق خطة التنمية المستدامة           

  . في الصومال، وعرض نتائج هذه اآلليات على المؤتمر2030
10M        فـي  عم قطـاع التعلـيم      لـد المانحين  الترحيب بمبادرة دولة الكويت استضافة مؤتمر

، والطلب من الدول العربية المشاركة الفعالـة فـي هـذا            2017الصومال خالل عام    
المؤتمر، وبخاصة من الوزارات المعنية بشؤون التعلـيم، لـدعم العمليـة التعليميـة              
الصومالية وكذلك نشر اللغة العربية في المدارس والمناهج الصومالية، والطلـب مـن             

  .لتربية والثقافة والعلوم أن تنسق الجهد العربي في هذا المجالالمنظمة العربية ل
11M              دعوة الدول األعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الـصومال الفيدراليـة

لديها دعماً القتصادها وتمكينا لها من االقتراض من المؤسسات والهيئات المالية الدولية،    
جزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربيـة     وتوجيه الشكر إلى كٍل من الجمهورية ال      

السعودية على إعفاء جمهورية الصومال الفيدرالية من الديون المترتبة عليها، والطلـب          
من األمانة العامة تنسيق تعاونها مع الحكومة الصومالية والجهات الدولية ذات العالقـة             

  .في هذا اإلطار
12M       اديق العربيـة والمجـالس الوزاريـة       دعوة المنظمات العربية المتخصـصة والـصن

المتخصصة إلى تقديم أشكال الدعم المختلفة للحكومة الصومالية والمساهمة فـي رفـع             
المعاناة عن الشعب الصومالي، واإلعراب عن التقدير للجهود التي يقـوم بهـا مكتـب        

 لإلشراف على إنشاء خمس مدارس ومـستوصف وإعـادة          مقديشوالجامعة العربية في    
 بتمويل مقدر من المجالس الوزارية مقديشولمكتبة العامة في العاصمة الصومالية ترميم ا

المتخصصة في مجاالت الصحة والشؤون االجتماعية، والطلب كذلك من األمانة العامة           
التنسيق مع الجانب الصومالي ومجلس وزراء الصحة العرب ومجلس وزراء الـشؤون            

ة للصومال لدعم الجهود التنموية العربيـة فـي         االجتماعية العرب للقيام بزيارة ميداني    
  .المجاالت الصحية واالجتماعية، وإبراز المساندة العربية للصومال حكومة وشعباً

13M              الطلب من جامعة الدول العربية تعزيز تشاورها وتنسيق جهودها مع منظمة التعـاون
وتوزيع المساعدات  اإلسالمي ووكاالت األمم المتحدة المعنية في مجال اإلغاثة اإلنسانية          

غاثية في الصومال، والطلب من الدول العربية واألمانة العامة تقديم ما يلزم من دعم              اإل
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مادي وفني يساهم مع حكومة الصومال في مواجهة االحتياجات اإلنـسانية المتزايـدة             
الستيعاب الالجئين اليمنيين المتوافدين إلى الصومال باإلضافة إلى عودة الصوماليين من 

  .ينيا واليمنك
14M              تقديم الدعم للحكومة الصومالية في جهود محاربة الصيد غير المشروع لألسماك فـي

المياه الصومالية ودفن النفايات السامة في السواحل الصومالية وهما جريمتان تهـددان            
 صحة المواطن الصومالي وتحرمان الشعب الصومالي من ثرواته الطبيعية وتؤثران في          

  .من الدول العربية المشاطئة لخليج عدن والبحر األحمرسالمة سواحل عدد 
15M            إدانة عمليات القرصنة المرتكبة قبالة الشواطئ الصومالية وخليج عدن، وتعزيز التعاون

العربي لمكافحتها والتنسيق مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمـة مرتكبيهـا            
ر، وتعزيز التعـاون العربـي      ورفض أي محاوالت تستهدف تدويل منطقة البحر األحم       

لتحقيق األمن في البحر األحمر وخليج عدن، أخذاً في االعتبار مسؤولية الدول العربية             
  .المتشاطئة على البحر األحمر في تأمين سواحلها

16M              الطلب من الدول األعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسـية والقنـصلية
 مجالس السفراء العرب بالمساهمة في تحمل كلفة البعثات الصومالية المعتمدة لديها وقيام  

. الدبلوماسية الصومالية، وتلك المعتمدة لدى المنظمات الدولية واإلقليمية فـي الخـارج           
ودعوة الدول العربية التي ليس لها سفارات في مقديشو إلـى فـتح بعثـات لهـا فـي       

  .الصومال
17M        لصومالية المعنية توفير احتياجات قطاع     الطلب من األمانة العامة بالتعاون مع الجهات ا

الصحة وإطفاء الحرائق وإصحاح البيئة وشراء عربتي مطافي ومعدات إصحاح بيئـة            
وأجهزة ومعدات طبية تشمل أجهزة مختبرات لغسيل الكلـى ولألشـعة، وتخـصيص             
سيارات إسعاف وأجهزة ومعدات طبية إلقليم أرض الصومال، وذلك خصما من حساب            

  .لدى جامعة الدول العربيةدعم الصومال 
18M                 توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده نحو المـساهمة فـي تحقيـق المـصالحة

الصومالية وإغاثة الشعب الصومالي، وتوجيهه وفود من األمانة العامة لزيـارة أنحـاء           
الصومال، والمشاركة بفعالية في مالحظة مسيرة العملية االنتخابية البرلمانية والرئاسية،         
والطلب إلى األمين العام مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا              

  .الشأن إلى المجلس في دورته القادمة
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8127رقم : ق(
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  دعـم جمهوريـة القمـر المتحـدة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 األمانة العامة،على مذكرة  �

  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  ،ستثمار في جمهورية القمر المتحدةاللجنة العربية للتنمية واالانجازات وعلى تقرير  �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M  حرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسالمة أراضـيها           تأكيد ال
  .وسيادتها اإلقليمية

2M   التأكيد على هوية جزيرة مايوت القمرية ورفض االحتالل الفرنسي لها، ومطالبة           إعادة
فرنسا بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت             

  .قمريةإلى السيادة ال
3M           حـول انـدماج    29/3/2009عدم االعتراف بنتائج االستفتاء الذي أجرته فرنسا فـي ،

جزيرة مايوت القمرية وتحويلها إلى مقاطعة فرنسية، واعتبار اإلجراءات التي تتخـذها            
  .فرنسا بموجب نتائج هذا االستفتاء غير قانونية وباطلة وال ترتب حقا وال تنشئ التزاماً

4M   شتركة لجامعة الدول العربية مع األمم المتحدة والمنظمـات اإلقليميـة           تقدير الجهود الم
ودول الجوار فيما يتعلق بدعم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، ودعوة األمانة العامة إلى             

  .مواصلة جهودها في هذا الشأن
5M ي بشأنفريقاإلعراب عن التقدير للتعاون المشترك بين جامعة الدول العربية واالتحاد األ 

والتنسيق الفني في    تعزيز السلم األهلي في جمهورية القمر في مجال التعاون السياسي،         
  .مالحظة االنتخابات الجارية في البالد

6M                 الترحيب بنتائج االنتخابات األخيرة التـي ُأجريـت فـي جمهوريـة القمـر بتـاريخ
رية أسفرت عن انتخاب فخامة الرئيس غزالي عثمان رئيساً لجمهو        والتي   24/4/2016

  .القمر المتحدة للمرة الثانية
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7M           الترحيب بالجهود المبذولة من دولة قطر واألمانة العامة لتنفيذ نتائج وتعهدات المـؤتمر
 9العربي لالستثمار والتنمية في جمهورية القمر المتحدة الـذي عقـد بالدوحـة فـي                

جاالت ، ودعوة الدول األعضاء إلى توجيه مزيد من االستثمارات في الم          10/3/2010و
ذات األولوية التنموية لدى الحكومة القمرية، واالستفادة من آليات التنمية واالستثمار في           

  .28/3/2010 بتاريخ 519القمر التي أنشاها قرار القمة العربية في سرت رقم 
8M  برئاسة دولة " اللجنة العربية للتنمية واالستثمار"توجيه الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها

 .جمهورية القمر المتحدة، وما حققته من انجازات ملموسة في هذا اإلطارقطر في 
9M                تقديم الشكر إلى الدول األعضاء التي قدمت دعماً مالياً وتنموياً إلى جمهوريـة القمـر

المتحدة من خالل حساب دعم القمر لدى األمانة العامة والطلب من بقية الـدول سـداد                
عم جمهورية القمر المتحدة ومساندتها في البنيـة         ودعوة الدول األعضاء لد    مساهماتها،

 .الخ.. التحتية وغيرها من طرق ومستشفيات
10M             الطلب من مؤسسات التمويل واالستثمار العربية وخاصة الصندوق العربـي لإلنمـاء

االقتصادي واالجتماعي تقديم الدعم التنموي لجمهورية القمر المتحـدة فـي مختلـف             
  .الجامعة الوطنية الوليدة بجمهورية القمرالمجاالت وخاصة في مجال دعم 

11M          الطلب من الدول األعضاء ومؤسسات التمويل العربية المساهمة فـي معالجـة مـسألة
الديون الخارجية المترتبة على جمهورية القمر المتحدة إسهاماً في مسيرة السالم والتنمية 

  .في البالد
12M       اعدات الفنية الالزمة لنـشر اللغـة   الطلب من وزارات التعليم بالدول العربية تقديم المس

العربية في المناهج التعليمية القمرية، والطلب من المنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة              
  .تنسيق الجهود لتحقيق هذا الغرض أجل والعلوم اتخاذ ما يلزم من

13M             ،مناشدة الدول األعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسية القمريـة لـديها
مجالس السفراء العرب على المساهمة في تحمـل كلفـة البعثـات الدبلوماسـية              وحث  

  .القمرية، وبشكل خاص تلك المعتمدة لدى المنظمات الدولية واإلقليمية والخارجية
14M             دعوة األمانة العامة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية من

  .مرية بشأن جزيرة مايوت القمريةأجل دعم مطالب ومواقف الحكومة الق
15M               اإلعراب عن التقدير لجهود األمين العام لدعم المصالحة واالسـتقرار والتنميـة فـي

جمهورية القمر المتحدة وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة العادية القادمة لمجلـس              
  .جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

  
  )7/3/2017 - 2ج  -) 147(ع .د - 8128رقم : ق(
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   اإلريتري-الحل السلمي للنزاع الجيبوتي 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
  لسابقة في هذا الشأن،وإذ يؤكد على قراراته ا -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M             التأكيد مجدداً على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسالمة أراضـيها
  .ورفض االعتداء على األراضي الجيبوتية

2M الدعوة مجدداً إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين عشية االستقالل.  
3M  تحت  6/6/2010ق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة إريتريا بتاريخ         الترحيب باالتفا 

 2008شـباط   / رعاية دولة قطر لتسوية النزاع الحدودي الناشب بين البلدين في فبراير          
معالجـة جميـع القـضايا       أجـل    في منطقة رأس دوميرا، ودعم تنفيذ هذا االتفاق من        
لتعبير عن األمل في أن ينعكس هـذا    المطروحة وتعزيز تطبيع العالقات بين البلدين، وا      
  .ي بصفة عامةفريقالتطور اإليجابي على الوضع في منطقة القرن األ

4M                الطلب من الجانبين تنفيذ بنود هذا االتفاق الذي يمنح تفويضاً لدولة قطر في مواصـلة
  .مساعي وساطتها، ومراقبة الحدود بين البلدين

5M       بـوتيين بفـضل الجهـود القطريـة     الترحيب باإلفراج عن عدد أربعة أسرى حرب جي
المشكورة، والطلب من الجانب االريتري اإلفراج الفوري وغير المشروط عـن بـاقي             

 .األسرى والمفقودين الجيبوتيين في سجون اريتريا
6M               الترحيب بالبيان المشترك الصادر عن مجلس السلم واألمن لجامعـة الـدول العربيـة

  .ل النزاع بين جيبوتي وإريتريا حو19/12/2010ي بتاريخ فريقواالتحاد األ
7M           الطلب من األمين العام متابعة تطورات المستجدات في ضوء الوساطة القطرية وتقـديم

  .تقرير إلى الدورة المقبلة للمجلس على المستوى الوزاري
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8129رقم : ق(
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  القطريين في جمهورية العراقالمخْتَطَفين 
  

  
  س الجامعة على المستوى الوزاري،إن مجل

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى 212البيان رقم وعلى  �
، بشأن التضامن مع دولة قطر      24/12/2015الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ       

 ق،وإدانة اختطاف مواطنين قطريين جنوبي العرا

 الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى 216البيان رقم وعلى  �
، بشأن التضامن مع دولة     11/3/2016بتاريخ  ) 145(الوزاري في دورته العادية رقم      

 قطر وإدانة اختطاف مواطنين قطريين في العراق،

ة في نواكشوط وعلى البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القم    �
، بشأن التضامن مع دولة قطر وإدانة اختطاف مواطنين قطريين          25/7/2016بتاريخ  

 في العراق،

 المؤرخـة فـي     5/14224/2017وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لدولة قطر المرقمة         �
19/2/2017، 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M     إدانة واستنكار اختطاف مواطنين قطري        ين أبرياء دخلوا األراضي العراقيـة بـصورة
مشروعة وقانونية، بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة            
استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، واختطفوا بأراضٍ تقع تحت سيادة الحكومة            

 .العراقية وسيطرتها األمنية
2M       خالف أحكام الدين اإلسالمي الحنيف ويمثل       التأكيد على أن هذا العمل اإلرهابي المشين ي

خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات مجلـس األمـن ذات الـصلة، وعلـى وجـه           
، باإلضافة إلى أنه يسئ ألواصر العالقات بين األشقاء )2014(2133الخصوص القرار 

 .العرب
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3M        ة واتخاذ كافة اإلجراءات    الطلب من الحكومة العراقية تحمل مسؤولياتها القانونية الدولي
وإطالق سراحهم، وتقديم مرتكبـي     المخْتَطَفين  الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سالمة      

 .هذا العمل اإلرهابي المشين للعدالة
4M            إعادة التأكيد على التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع اإلجراءات التي تتخذها

 التي تجريها مع حكومة العراق عن إطـالق        بهذا الشأن، ويأمل أن تتمخض االتصاالت     
 .سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم

5M    ين  اعتبار بندخْتَطَفالقطريين في جمهورية العراق بنداً دائماً علـى جـدول أعمـال            الم
 .مجلس الجامعة لحين انتهاء محنتهم

6M    إلى الـدورة القادمـة   الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه
>>لمجلس الجامعة <<∗∗∗∗.  

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8130رقم : ق(

                                                 

 .يرفض العراق مشروع القرار جملةً وتفصيالً -
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 :مخاطر التسلح اإلسرائيلي على األمن القومي العربي والسالم الدولي
  
 

  إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية

  وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط
  

  
  المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا األسلحة النووية وغيرها         "وعلى توصيات    �

-19ل الفتـرة   في اجتماعها األربعين المنعقـد فـي خـال        " من أسلحة الدمار الشامل   
20/2/2017،  

تقرير األمين العام حول نتائج أعمال لجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح "وعلى  �
  ،"وعدم االنتشار

  ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M  ـ تقرير األمين العام حول نتائج أعمال لجنة الحكماء المعنية بقـضايا ضـبط             "اإلشادة ب
  ".نتشارالتسلح وعدم اال

2M   لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا األسلحة النووية وغيرها من أسلحة           "تكليف
 دراسة التوصيات الواردة في تقرير األمين العام حول نتائج أعمال لجنة          ب" الدمار الشامل 

اللجنة التحضيرية األولى   "لحكماء، في إطار بلورة الموقف العربي تحضيرا الجتماعات         
األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض المعاهـدة عـام            لمؤتمر  
  .)12/5/2017-2: فيينا" (2020

اللجنة التحضيرية األولى لمؤتمر األطراف في معاهـدة        "التحضير للمشاركة العربية في       :أوالً
  :)12/5/2017-2: فيينا" (2020عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض المعاهدة عام 

3M  التأكيد على أن هدف إخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة
الدمار الشامل، وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية في المنطقة لنظام الـضمانات            

  .الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي أهداف ال تنازل عنها لتحقيق األمن في المنطقة
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4M   بار المسؤولين العرب المعنية بقضايا األسلحة النووية وغيرها من أسلحة          لجنة ك "تكليف
بالعمل على اإلعداد الجيد الذي يؤدي إلى بلورة موقف عربي مبكر تجاه            " الدمار الشامل 

اللجنة التحضيرية األولى لمؤتمر األطراف في معاهدة عـدم         "القضايا المطروحة على    
 .)12/5/2017-2: فيينا" (2020 عام معاهدةانتشار األسلحة النووية الستعراض ال

5M             إعداد بيان عربي قوي يطرح بوضوح الرؤية العربية في اجتماعات اللجنة التحضيرية
  :األولى ويؤكد على ما يلي

تحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم تنفيذ القرارات واالتفاقات التي تم إصدارها             -أ 
ء المنطقة الخاليـة مـن األسـلحة        على مدار العقود األربعة الماضية بشأن إنشا      

  .النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط
أن هذه مسألة تتعلّق باألمن القومي العربي وأمن الدول العربية واسـتقرارها وال               -ب 

  .يمكن قبول المزيد من التسويف
ـ                -ج  ة أن جميع الدول العربية قد انضمت إلى معاهدة عدم انتـشار األسـلحة النووي

  .لتحقيق أمنها واستقرارها، وأن الوضع الحالي ال يحقق ذلك
6M                 حث الدول العربية على تقديم أية مالحظات أو مقترحـات سـتطرح خـالل اللجنـة

 لعرضها على لجنة كبار المـسؤولين       2020التحضيرية األولى لمؤتمر المراجعة لعام      
  .العرب لتضمينها في أوراق العمل العربية

-18: فيينا(للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية     )61(دورة العادية   التحضير لل   :ثانياً
22/9/2017(:  

7M           القدرات النووية اإلسرائيلية  "الطلب من المجموعة العربية في فيينا إدراج البند المعنون "
للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريـة، وتحديـد         ) 61(على جدول أعمال الدورة     

  .العربي من تقديمه في ضوء التطورات ذات الصلةالموقف 
8M                قيام لجنة كبار المسؤولين العرب بالتنسيق مع مجلس السفراء العرب في فيينـا بعمـل

 لمراجعة معاهدة عدم    2020تقييم شامل لنتائج أعمال اللجنة التحضيرية األولى لمؤتمر         
  .انتشار األسلحة النووية

  :ثالثاً

9M     لدول العربية األطراف بمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية        التأكيد على الحق األصيل ل
في االستفادة من االستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي امتالك وتطوير التكنولوجيا           

  .النووية لالستخدامات السلمية ورفض تقييد هذا الحق تحت أية دعاوى
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10M           العمـل العربـي المـشترك      دعم دور الهيئة العربية للطاقة الذرية لتمكينها من تنسيق
وتعزيز أطر التعاون والتنسيق في العالم العربي، ودعوة الدول العربية التي لم تنهـي              

  .إجراءات االنضمام إلى عضوية الهيئة إلى إنهاء هذه اإلجراءات بالسرعة المطلوبة

  :رابعاً

11M    حث والذي ي) م2004 نيسان/ بريلأ( الصادر 1540التأكيد على قرار مجلس األمن رقم
جميع الدول على تعزيز التعاون لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم أطُر التعـاون              
الدولي من أجل منع وصول الجماعات اإلرهابية من الحصول على مـواد تـصنيع أو               

 .إنتاج أسلحة دمار شامل
12M            التأكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة للدول العربية في المبادرات الدولية والمؤتمرات

المتعلقة بنزع السالح النووي، وطرح مواقف عربية موحدة داعمة لتلك التوجهات مـع             
ربط القضايا والمصالح العربية بالزخم الدولي المصاحب لتلك المبادرات والمؤتمرات،          
ومن ضمنها الجلسات الموضوعية لمؤتمر األمم المتحدة المعني بالتفاوض حول صـك            

لحة النووية، والتي ستنعقد بمقر األمم المتحـدة فـي          دولي ذو التزام قانوني يحظر األس     
  .7/7/2017-15/6، والفترة 31/3/2017-27نيويورك خالل الفترة 

13M             عرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورتـه
 .القادمة

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8131رقم : ق(
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  ضبط التسلح وعدم االنتشارلجنة الحكماء المعنية بقضايا 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  على مذكرة األمانة العامة، �
 لجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح"وعلى تقرير األمين العام حول نتائج أعمال  �

  ،"وعدم االنتشار
ـ    � " وعدم االنتـشار  تسلحلجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط ال  "وعلى التقرير الختامي ل

  ،22/2/2017بتاريخ 
 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
  ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية �

 بتـاريخ   8017مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجيـة رقـم           وإذ يستذكر قررا   -
كيل لجنة الحكماء مـن المعنيـين    بشأن تكليف معالي السيد األمين العام بتش       11/3/2016

  بقضايا ضبط التسلح وعدم االنتشار،
وإذ يؤكد على أن الدول العربية معنية في المقام األول بتحقيق األمن لشعوبها، وأن عملية                -

مراجعة مجمل السياسات العربية في مجاالت ضبط التسلح وعدم االنتشار النووي ونـزع         
  والتحديات على الساحة اإلقليمية والدولية، مما      في ظل المستجدات   السالح هو أمر حيوي   

  ،يمكنها من التعامل معها بما يخدم المصالح العربية الجماعية

†{{{{ÏŁè<…< <

1M     رئيـساً  " وعدم االنتـشار   الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح     لجنة"توجيه الشكر إلى
لتقرير الختـامي   وأعضاء على ما بذلته من جهود حثيثة خالل اجتماعاتها، واإلشادة با          

ألعمالها الذي تضمن مراجعه وتقييم للسياسات العربية في مجاالت ضبط التسلح وعدم            
  .االنتشار النووي

2M              توجيه الشكر إلى معالي األمين العام لجامعة الدول العربية على جهوده واالهتمام الذي
لقيام بمهامها  أبداه بموضوع نزع السالح وتوفيره ما احتاجت إليه اللجنة من إمكانيات ل           

ـ      الحكمـاء   تقرير األمين العام حول نتائج أعمال لجنـة       "على أكمل وجه، وأخذ العلم ب
  ".وعدم االنتشار المعنية بقضايا ضبط التسلح
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3M   لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا األسلحة النووية وغيرها من أسلحة           "تكليف
 رير األمين العام حول نتائج أعمال لجنة      دراسة التوصيات الواردة في تق    ب" الدمار الشامل 

اللجنة التحضيرية األولى   "لحكماء، في إطار بلورة الموقف العربي تحضيرا الجتماعات         
لمؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض المعاهـدة عـام             

  .)12/5/2017-2: فيينا" (2020
4M        على المستوى الوزاري في دورتـه      عرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة

  .القادمة
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8132رقم : ق(
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  اإلرهـاب الدولـي وسبـل مكافحتـه
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،رتينألمانة العامة فيما بين الدووعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 والعشرين لفريق الخبراء العرب المعنى بمكافحـة        الحادي االجتماعوعلى توصيات    �

  ،)21/2/2017 – 19القاهرة (اإلرهاب 
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M          ومظاهرها وأياً كـان     أشكالهاالتأكيد على إدانة جميع أعمال اإلرهاب وممارساته بكافة 
بت وأياً كانت أغراضها، والعمل على مكافحتها، واقتالع جذورها مرتكبوها وحيثما ارتك 

  .وتجفيف منابعه المالية والفكرية
2M                التأكيد على أنه ال مجال لربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية، وتعزيز الحوار والتـسامح

  .والتفاهم بين الثقافات والشعوب واألديان
3M     واالتفاقياتلعربية لمكافحة اإلرهاب،     ا االتفاقية لم تصدق على     التيدعوة الدول العربية 

العربية ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق            
  .التصديق لدى األمانة العامة

4M              مواصلة األمانة العامة لجهودها في اإلعداد لقائمة باحتياجات الدول العربية في مجـال
الصكوك القانونية العربية والدولية وتقـديم المـساعدة        بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ      

  .القانونية وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنفاذ القانون
5M      عن تقديم أي شكل من أشـكال الـدعم الـصريح أو             االمتناعدعوة الدول العربية إلى 

ورفض كل أشكال  الضمني إلى الكيانات أو األشخاص الضالعين في األعمال اإلرهابية،          
  . من قبل الجماعات اإلرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فديةاالبتزاز

6M             ضرورة أن تتصدى النظم القانونية الوطنية للدول العربية وتعمل على تجريم ومحاكمة
 أعمال إرهابية أو التدريب المتصل به وتمويل مثل هـذه           ارتكابالمسافرين ألغراض   
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 اإلجراءات اإلدارية المناسبة على نحو فعـال للحـد مـن       واتخاذ األنشطة أو تيسيرها،  
  .الخطر الذي يمثلونه

7M              دعوة الدول العربية إلى التعاون لمنع اإلرهابيين من استغالل تكنولوجيـا المعلومـات
 أنـشطتهم  اإلرهابيـة وتمويـل      أعمـالهم واالتصاالت واالنترنت للتحريض على دعم      

ة وطنية للتعامل مع المواقع االلكترونية ذات الصلة        والتخطيط واإلعداد لها، ووضع آلي    
  .بالتنظيمات اإلرهابية

8M      مكافحة اإلرهاب يجب أن تتفق مع قواعـد  فيالتأكيد على أن جميع التدابير المستخدمة 
، اإلنـساني  الدولي، والقانون   اإلنسان لحقوق   الدولي ذلك القانون    في بما   الدوليالقانون  

وعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحـة اإلرهـاب         ودعوة الدول األعضاء إلى ت    
  .بأهمية هذه االلتزامات

9M             أخذ العلم بالتقرير والموافقة على التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى
  ).21/2/2017 إلى 19القاهرة ( الواحد والعشرين اجتماعه فيبمكافحة اإلرهاب 

10M       معة الدول العربية وأجهـزة المنظمـات الدوليـة         العمل على دعم التعاون القائم بين جا
  .واإلقليمية المعنية بمكافحة اإلرهاب

11M            نيويورك  فيتعظيم االستفادة من إمكانيات مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب المنشأ 
 العـالمي بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيـز              

 للتميز لمكافحة التطرف    الدولي فيينا، والمركز    فييانات والثقافات    الد أتباعللحوار بين   
 مجـال مكافحـة اإلرهـاب       فـي  للبحوث والدراسات    يفريقاأل، والمركز   ظبي أبو   في

 في العراق، ومنتدى النهضة للتواصل اإلستراتيجيةبالجزائر، ومركز النهرين للدراسات   
 والرعايـة بالمملكـة العربيـة       الحضاري بالسودان، ومركز محمد بن نايف للمناصحة      

السعودية، وكل من مركز محمد السادس للعلماء األفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين            
  .األئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية

12M     العرب في   االجتماعيةمجلس وزراء الشؤون    األمانة الفنية ل  بذلها  تاإلشادة بالجهود التي 
 في االجتماعيةب وعلى وجه الخصوص من ناحية الجوانب مجال مكافحة ظاهرة اإلرها

الدول العربية، والعمل على استمرار التعاون القائم بين األمانة الفنيـة لمجلـس وزراء              
 فـي مجـال مكافحـة       االجتماعيةالعدل العرب واألمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون        

  .بية أعمال إرهاالرتكابظاهرة اإلرهاب والتطرف العنيف المؤدي 
13M  التحضيري الثالث لممثلي أصحاب السمو والمعالي وزراء االجتماعاإلحاطة علما بنتائج 

العدل والداخلية العرب لتفعيل االتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب والـذي            
 بمقر األمانة العامة لمجلـس وزراء الداخليـة العـرب           11/10/2016-10عقد يومي   



-79-  

) 24/11/2016 -32 د -1077(ء العـدل العـرب رقـم        بتونس، وقرار مجلس وزرا   
  .بشأنه

14M    اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في اجتماعأخذ العلم بنتائج 
 بمقـر   17/10/2016-16المنعقد يومي   " تجريم دفع الفدية  "الدول العربية لبحث مسألة     

 –32 د -1080(عـرب رقـم     األمانة العامة للجامعة، وقرار مجلـس وزراء العـدل ال         
  .بهذا الشأن) 24/11/2016

15M      بي في مجال مكافحـة اإلرهـاب       والترحيب بالزيارة الميدانية لمؤسسات اإلتحاد األور
 للمعنيين في مجـال     16/2/2017-13ومواجهة التطرف العنيف المقرر لها الفترة من        

 نظمتها األمانـة  مكافحة اإلرهاب في وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، والتي         
  .بيوبالتعاون مع اإلتحاد األور) قطاع الشؤون القانونية(العامة 

16M               اإلعراب عن إدانته الشديدة للعملية اإلرهابية التي استهدفت الكنيـسة البطرسـية فـي
 الخسيسة التي أودت بحياة     االعتداءات البالغ لهذه    هئواستيا،  11/12/2016القاهرة يوم   

ما يتقدم المجلس بخالص تعازيه لجمهورية مـصر العربيـة          عدد كبير من الضحايا، ك    
حكومة وشعباً معبراً عن تعاطفه مع أسر الضحايا وتقديره لجهـود القـوات المـسلحة               
المصرية إلعادة بناء الكنيسة البطرسية وترميمها لتكون جاهزة للصالة في أعياد الميالد       

  .المجيدة
17M       ية متابعة الموضوع وتقديم تقريـر بـشأنه        الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العرب

  .للمجلس في دورته القادمة
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8133رقم : ق(
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  صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينشاط اوعلى تقرير األمين العام عن ن �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

وإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على صيانة األمن القومي العربي والدفاع عن اسـتقالل                -
الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، والذود عن وحدة ترابها الوطني وسالمة أراضيها            

 ،ضد أي اعتداء
لى الحق الثابت للدول األعضاء في منع أي اعتداء علـى مجتمعاتهـا ومواطنيهـا أو    وإذ يشدد ع   -

مؤسسات الدولة واألجهزة الحكومية، وكذلك حقها في اتخاذ جميع اإلجـراءات واسـتخدام كافـة          
تُشكل خطراً علـى أمنهـا وسـالمة        اعتداءات  الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات و       

 ، لميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق األمم المتحدة وشرعة حقوق اإلنسانمجتمعاتها، وذلك وفقاً
وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكل أشكال اإلرهاب وبمختلف صوره وممارساته ومظاهره،  -

 ورفضه الثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة،

 الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات      وإذ يؤكد من جديد رفضه التام ألي شكل من أشكال          -
اإلرهابية أو المنظمات المتطرفة، وإدانته الحازمة للعمليـات اإلرهابيـة بكـل أشـكالها              

 وصورها،

وإذ يدعو إلى تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق مع المجتمع الـدولي ومنظماتـه اإلقليميـة                -
منـابع تمويـل    والدولية في مواجهة اإلرهاب وعلى نحوٍ خاصٍ في مجـاالت تجفيـف             

اإلرهاب، وظاهرة اإلرهابيين األجانب والعمل على الحد من تنقلهم بين الـدول وإيجـاد              
مالذات آمنة لهم، واتخاذ اإلجراءات الالزمة التـي تحـول دون اسـتخدام اإلرهـابيين               

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

وعلى نحوٍ خـاص القـرار رقـم    واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة،           -
 ،654، وقرار قمة نواكشوط رقم 628، وقرار قمة شرم الشيخ رقم 8019، والقرار رقم 7804
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†{{{{ÏŁè<…< <

1M    اإلدانة الحازمة لكل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها المنظمات اإلرهابية في الدول
تمارسـها التنظيمـات    العربية وعلى المستوى الدولي، والتنديد بكل األنـشطة التـي           

والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقيـة              
 .وتعمل على التحريض على الفتنة وعلى العنف واإلرهاب

2M             التأكيد مجدداً على ضرورة مواصلة الجهود وبذل كل المساعي لحل النزاعات المسلحة
ة، وإيجاد حلول عادلة وثابتـة ودائمـة لقـضايا          والصراعات السياسية، بالطرق السلمي   

الصراع، تكفل للشعوب العربية تحقيق تطلعاتها وآمالها في االستقرار واألمن والـسلم            
 .والحياة الكريمة

3M   ًأن الحلول العسكرية واألمنية وحدها غير كافية إللحـاق الهزيمـة   عناإلعراب مجددا 
إستراتيجية شاملة متعددة األبعاد لمكافحة باإلرهاب، والتأكيد على ضرورة العمل إليجاد       

اإلرهاب ومنع وقوعه، تتضمن األبعاد الـسياسية واالجتماعيـة والقانونيـة والثقافيـة           
واإلعالمية والعربية والدعوية، وذلك وفقاً لقرارات مجلـس جامعـة الـدول العربيـة              

 .الصادرة بهذا الشأن
4M        بية في مكافحة اإلرهاب والتطـرف،      العمل على مواصلة التعاون القائم بين الدول العر

وضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التنسيق بين الـدول األعـضاء لمحاربـة             
 .اإلرهاب واجتثاثه من جذوره

5M  واسعة ضد اإلرهاب، وما توصلت إليه اإلشادة بما حققته الدول األعضاء من انتصارات
ماعات المتطرفـة، ودعوتهـا     من انجازات إللحاق الهزيمة بالمنظمات اإلرهابية والج      

 .لمواصلة هذه الجهود بما يكفل إنهاء اإلرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصوره
6M             توجيه التحية والتقدير لجمهورية العراق والجيش العراقي على ما حققوه من انتصارات

ضد تنظيم داعش، وعلى ما بذلوه من تضحيات في تحرير الموصل والمدن واألراضي             
خرى، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في إعادة إعمار المدن المحـررة            العراقية األ 

من سيطرة هذه العصابات اإلجرامية وإغاثة النازحين، وتأكيد تثمينه وتقديره لجمهورية           
مصر العربية على جهودها المتصلة في مكافحة اإلرهاب في شـمال سـيناء لهزيمـة               

وم به من جهود مقدرة في دحر إرهاب داعش،         المخططات اإلرهابية، ولدولة ليبيا لما تق     
وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لما تقوم به من عمليات متواصلة لمحاصرة           
اإلرهاب ودحره، ولدولة الكويت على ما تبذله من جهود لمكافحة اإلرهاب، وعلى نحوٍ             
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منظمـات  خاص جهودها في القضاء على مصادر تمويـل الحركـات اإلرهابيـة وال            
 .المتطرفة

7M            دعوة الدول األعضاء والمجتمع الدولي إلى اتخاذ اإلجراءات األمنية والقضائية الالزمة
لمنع اإلرهابيين األجانب من االنتقال إلى مراكز الـصراع والحيلولـة دون سـفرهم،              

 .وحرمانهم من أي مالذات آمنة، وتقديمهم للعدالة على ما ارتكبوه من جرائم إرهابية
8M  دول األعضاء على زيادة تعاونها وتكثيف جهودها والعمل على نحـوٍ جمـاعي             حث ال

لحرمان المنظمات اإلرهابية والمنظمات المتطرفة بجميع أشـكالها الدينيـة والطائفيـة            
والمذهبية والعرقية من استغالل وسائط التكنولوجيا ووسـائل التواصـل االجتمـاعي،            

تُروج للكراهية والفتنة الطائفية والمذهبيـة،      ومنعها على نحوٍ تام من بث دعايتها التي         
وبث روح الفرقة بين أبناء المجتمع، وذلك دون مساس بحرية الرأي والتعبيـر التـي               

 .تبيحها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها
9M               دعوة الدول األعضاء مجدداً، إلى مواصلة تزويد األمانة العامة بتقاريرٍ شـاملة حـول

بادرات الوطنية التي تقوم بها لمواجهة اإلرهاب، بما في ذلك نتائج أعمال المؤتمرات        الم
 .والندوات التي تنظمها حول مكافحة اإلرهاب، والمنظمات المتطرفة

10M              حث الدول األعضاء على تقديم تصوراتها واقتراحاتها بشأن تطوير آليات العمـل ذات
المنظمات اإلرهابية والمنظمات المتطرفة    الصلة بصيانة األمن القومي العربي ومواجهة       

تمهيداً لوضع إستراتيجية شاملة لمكافحة اإلرهاب وتطوير آليات العمل المعنية بمواجهة           
اإلرهاب والمنظمات المتطرفة، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول           

 .العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري
11M   ن العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وإعداد تقارير دورية بشأن إجـراءات            الطلب إلى األمي

  .تنفيذه
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8134رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  يةفريقاأل - العالقات العربية

  - أ -
 

  يفريق األ–مسيرة التعاون العربي 
  

  
  ى المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة عل

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ية،فريقوإذ يأخذ علماً بالجهود التي تقوم بها لجنة الشراكة العربية األ -
   هذا الشأن،وإذ يؤكد على قراراته السابقة في -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M       األفريقية المنعقـدة  –الترحيب بالنتائج الهامة الصادرة عن الدورة الرابعة للقمة العربية 
 23/11/2016 إلى 17خالل الفترة من  ) ماالبو(في عاصمة جمهورية غينيا االستوائية      

  محمـد / تحت الرئاسة المشتركة لفخامة رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية الـسيد        
ولد عبد العزيز عن الجامعة العربية وفخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد             

 األفريقية الثالثة   –عن االتحاد األفريقي والتهنئة للرئاسة المشتركة السابقة للقمة العربية          
ممثلة في سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الـصباح عـن الجانـب                

رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية عن الجانب األفريقي، وذلك على مـا           العربي وفخامة   
 . األفريقي إلى آفاق أرحب–بذاله من جهود قيمة في سبيل االرتقاء بالتعاون العربي 

2M             اإلعراب عن بالغ االمتنان والتقدير لحكومة وشعب جمهورية غينيا االستوائية لما لقيته
 ة االستقبال وكرم الضيافة في أعمال القمة العربيـة        حفاو ية والعربية من  فريقالوفود األ 

-17مدينة ماالبو بغينيا االستوائية خـالل الفتـرة مـن            في ية الرابعة المنعقدة  فريقاأل
23/11/2016. 

3M      بموعد ومكـان انعقـاد القمـة         الرابعة الخاص  يةفريقاألالترحيب بقرار القمة العربية
تضافة المملكة العربيـة الـسعودية القمـة        ية العربية الخامسة والذي يرحب باس     فريقاأل

 .2019 الخامسة في عام يةفريقاألالعربية 
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4M      ي واألمين العام لجامعة الدول العربية اتخـاذ        فريقالطلب من رئيس مفوضية االتحاد األ
ية العربية الخامسة، بالتعاون مع     فريقجميع التدابير الالزمة لضمان نجاح تنظيم القمة األ       

 .البلد المضيف
5M رحيب باإلعالن حول فلسطين الصادر عن قمة ماالبو العربية األفريقيـة، وتعزيـز             الت

العمل مع االتحاد األفريقي لدعم قضية فلسطين والتـصدي ألي محـاوالت إسـرائيلية         
لاللتفاف على مكانة القضية في القارة األفريقية، والتي بنيت علـى القـيم المـشتركة               

مييز العنصري، والتحذير من إقامة أي مؤتمرات       المناهضة لالستعمار واالضطهاد والت   
 . تأتى على حساب القضية الفلسطينية ومكانتها في قارة أفريقياة أفريقي–إسرائيلية 

6M     لقمة االتحاد األفريقي المنعقدة بأديس أبابا خالل الفترة من         ) 28(الترحيب بقرار الدورة
 االتحاد األفريقـي، بعـد       الخاص بانضمام المملكة المغربية إلى     31/1/2017 إلى   22

 . عاماً عن المنظمة األفريقية، ووفق النص التأسيسي لالتحاد األفريقي33م غياب دا
7M   تشاد، رئاسة مفوضـية    ل األسبق، وزير الخارجية    محمد موسي فاكي . الترحيب بتولي د

 تـشهد فتـرة     أن األمل عن   واإلعرابدالميني زوما،    ، خلفا للدكتورة  يفريقاألاالتحاد  
  .يفريقاأله مزيد من التقدم والنجاح لمسيرة التعاون العربي رئاست

8M               التأكيد على أهمية مواصلة الجهود إلزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيـل وتطـوير
التعاون العربي األفريقي وتنظيم اجتماعات أجهزته، وذلك في ضوء قـرارات جميـع             

نها وبما يصون العالقات العربية     القمم العربية األفريقية السابقة واإلعالنات الصادرة ع      
 .األفريقية

9M    أجـل    مواصلة التعاون والعمل من    يفريقاأل العامة ومفوضية االتحاد     األمانةالطلب من 
بـشأن  " : الرابعة والمعنـون   يةفريقاألمن قرارات القمة العربية     ) 10(تنفيذ القرار رقم    

على أساس  " ية العربية قفريمبادئ ومعايير المشاركة في اجتماعات وأحداث الشراكة األ       
 يـة فريقاألمن قرارات القمة العربيـة       )2(والقرار رقم   التوافق العربي في هذا الشأن،      

  ".ية العربية المشتركةفريقبشأن تنسيق تمويل المشاريع األ" :الرابعة والمعنون
10M  ي العربي المشترك الثالث حول التنمية الزراعية       فريقالمؤتمر الوزاري األ   الترحيب بعقد

، والطلـب مـن     2/11/2016 إلى   31/10واألمن الغذائي في الخرطوم، السودان، من       
تنفيذ القرار   أجل    مواصلة التعاون والعمل من    يفريقاأل العامة ومفوضية االتحاد     األمانة
  . الرابعة الخاص بهذا المؤتمريةفريقاألمن قرارات القمة العربية ) 4(رقم 

11M األفارقـة ل لوزراء االقتصاد والتجارة والماليـة       رحيب بعقد االجتماع المشترك األو    تال 
 العامـة  األمانـة ، بماالبو، غينيا االستوائية، والطلب مـن  21/11/2016والعرب يوم   
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مـن  ) 3(تنفيذ القرار رقم    أجل    مواصلة التعاون والعمل من    يفريقاألومفوضية االتحاد   
  . الرابعة الخاص بهذا االجتماعيةفريقاألقرارات القمة العربية 

12M   يةفريقاألهامش القمة العربية     على   يفريقاأل االقتصادي العربي    المنتدى بإقامةالترحيب 
 العامـة   األمانـة ، بماالبو، غينيا االستوائية، والطلب مـن        18/11/2016الرابعة في   

حسن التحـضير للـدورة      أجل    مواصلة التعاون والعمل من    يفريقاألومفوضية االتحاد   
  .للمنتدىالقادمة 

13M على أهمية مواصلة الجهود إلزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيـل وتطـوير              التأكيد 
ي وتنظيم اجتماعات أجهزته، وذلك في ضوء قـرارات القمـة           فريقالتعاون العربي األ  

، وانطالقا من إستراتيجية التعاون المشترك ومقـررات        2016ية الرابعة   فريقالعربية األ 
  .)∗(ية ويدرأ عنها األخطارفريقبية األإعالن ماالبو وبما يصون العالقات العر

14M    جـل  أ مواصلة التعاون والعمل من      يفريقاأل العامة ومفوضية االتحاد     األمانةالطلب من
تحضير خطة العمل العربية     على    القائمة، والعمل  يةفريقاألتنفيذ برامج التعاون العربية     

) 1(رار رقـم    ، وذلك من خالل كل من الق      2019/2021 – 2017 المشتركة   يةفريقاأل
بشأن تقرير األنشطة المـشترك     " : الرابعة والمعنون  يةفريقاألمن قرارات القمة العربية     
ي واألمين العام لجامعة الـدول العربيـة عـن تنفيـذ            فريقلرئيسة مفوضية االتحاد األ   

ية العربية المشتركة للفتـرة     فريقية العربية وخطة العمل األ    فريق الشراكة األ  إستراتيجية
من قـرارات   ) 7(القرار رقم    و "ية العربية الثالثة  فريق وقرارات القمة األ   2016 -2014

 عربيـة   –يـة   أفريقبشأن وضع خطة عمل     " : الرابعة والمعنون  يةفريقاألالقمة العربية   
  ".2019/2021 – 2017 ةمشترك

15M             اإلعراب عن التقدير للجهود المبذولة من جانب المصرف العربي للتنمية االقتصادية في
ي المزمع عقده في دولة فريقيا لتقديم الدعم المتواصل للمعرض التجاري العربي األ     قأفري

، وباستعداد المصرف تمويل دراسة حول طرق وأساليب        يفريقاأليختارها قريبا االتحاد    
 بحيث تساهم نتائج أعمالـه  ،يفريقاالرتقاء بكفاءة وفعالية المعرض التجاري العربي األ     

ية، والطلب من األمانة العامة أخذ توصـيات        فريق العربية األ  في تحقيق أهداف الشراكة   
ـ الدراسة في االعتبار عند التحضير مع مفوضية االتحـاد األ          ي للـدورة القادمـة     فريق

 الـدعم  أشـكال للمعرض، وكذلك الترحيب بالدور المحوري للمصرف في تقديم كافـة   
  . المشتركيفريقاأللبرامج التعاون العربي 

                                                 
المملكة المغربية والمملكة األردنية الهاشمية ودولة اإلمارات العربية المتحـدة ومملكـة        : ذكر كل من  ت  )∗(

 . من أشغال هذه القمةاليمنية بانسحابهالبحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية ا
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16M   ي حتى يتمكن من    فريقة دعم الدول األعضاء للمعهد الثقافي العربي األ       التأكيد على أهمي
بدولـة   ية الثالثـة المنعقـدة    فريق لمقررات القمة العربية األ    أداء الدور المنوط به تنفيذاً    

المنعقدة بماالبو، غينيـا    ) 5(رقم    الرابعة يةفريقاألوقرار القمة العربية     ،2013الكويت  
ي العربي والطلب من األمانة العامـة لجامعـة         فريقلثقافي األ االستوائية، بشأن المعهد ا   

 250 تسديد حصتهما في موازنة المعهد البالغة يفريقاألالدول العربية ومفوضية االتحاد 
  . في الربع األول من كل عام،حدة على ألف دوالر أمريكي لكل منظمة

17M      عربـي تجـاه القـضية      ي المؤيد للموقف ال   فريقاإلعراب عن التقدير لموقف االتحاد األ
ي في دورته العاديـة     فريقالفلسطينية والمتمثل في اإلعالن الصادر عن قمة االتحاد األ        

، بـشأن   31/1/2017-22ثيوبيا خالل الفترة مـن      إ –الثامنة والعشرين في أديس أبابا      
الذي يجدد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني فـي        والوضع في فلسطين والشرق األوسط،      

وع ضد االحتالل اإلسرائيلي، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حـدود            كفاحه المشر 
االمتنـاع عـن     علـى    إسرائيلويحث فيه     وعاصمتها القدس،  1967حزيران  / يونيو

تفكيـك جميـع    إلى    الفلسطينية لبناء المستوطنات والمنازل ودعوتها     األراضيمصادرة  
 الذي يؤكد عدم شـرعية      2334 رقم   األمنالمباني غير الرسمية، مرحبا بقرار مجلس       

المستوطنات المقامة في انتهاك صارخ للقانون الـدولي، وشـجب الـسياسة المتعمـدة       
 االستخدام أيضاتغيير الوضع الراهن للقدس، ويشجب  إلى  والراميةاإلسرائيليةللسلطات 

 ضد المقاومة السلمية للشعب الفلـسطيني،  إسرائيلالمفرط وغير المتكافئ للقوة من قبل       
  .نحو عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على  المعنية لألمم المتحدةاآللياتويناشد 

18M ية لبذل كافة الجهود مع الدول فريقدعوة مجالس السفراء العرب وخاصة في العواصم األ
ي للعمل على منع حصول إسرائيل علـى وضـعية          فريقية ومفوضية االتحاد األ   فريقاأل

  .يفريقمراقب في االتحاد األ
19M         دعم مسيرة التعاون العربي     أجل   توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده المبذولة من

  .يفريقاأل
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8135رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  يةفريق األ-العالقات العربية 

  - ب-
  

 يةفريقل األالصندوق العربي للمعونة الفنية للدو
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ، للصندوقاألساسيمن المادة السادسة من النظام ) أ(وعمالً بنص الفقرة  -
  األفريقي، العربي دعم التعاون فيانطالقاً من تقدير دور الصندوق و -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M          العربي تعزيز وتفعيل التعاون   فيالتأكيد على دور الصندوق وأهميته كأداة فاعلة تساهم 
، تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وقرارات مجلس الجامعـة            األفريقي

 8/9/2016بتـاريخ   ) 146(ع  . د 8076 القرار رقـم      وآخرها الوزاريعلى المستوى   
 مجـال العـون     في األفريقي العربي دعم التعاون    في يؤكد على أهمية ذلك الدور       الذي
 .الفني

2M               توجيه الشكر إلى الدول التي أوفت بالتزاماتها في موازنة الصندوق العربـي للمعونـة
 .سرعة السدادالفنية، ودعوة الدول التي لم تسدد حصتها في الصندوق إلى 

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8136رقم : ق(
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  العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 توصية لجنة الشؤون السياسية،وعلى  �

†{{{{ÏŁè<…< <

 : األوروبية-العالقات العربية   :أوالً

 : األوروبي–الحوار العربي   -أ

1M       األوروبي الرابع الذي عقـد يـوم        –الترحيب بنتائج االجتماع الوزاري العربي 
  . بمقر األمانة العامة20/12/2016

2M       لدائمين لدى جامعـة الـدول      الترحيب بنتائج االجتماع الخامس للسادة المندوبين ا
العربية وسفراء اللجنة السياسية واألمنية لمجلس االتحاد األوروبي الـذي عقـد            

 بمقر األمانة العامة، وبنتائج االجتماع الثاني لمجموعـات         30/11/2016بتاريخ  
  .عمل التعاون االستراتيجي بين جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي

3M     بالعمل على التنسيق مع الدول العربية والـدول األوروبيـة         تكليف األمانة العامة
 أوروبية الصادر عن اإلعالن الوزاري      -لتنفيذ المقترح الخاص بعقد قمة عربية       

  .العربي األوروبي

 : المتوسطية-الشراكة األوروبية   -ب

4M            الترحيب بدور المملكة األردنية الهاشمية في رئاستها المشتركة للجنوب، وتأكيـد
استمرار التنسيق العربي الجيد برئاسة جمهورية مصر العربية في إطار          ضرورة  

آلية التنسيق العربي في كافة اجتماعات ولجان المـسار خاصـة لجنـة كبـار               
  .المسؤولين

5M              تكليف األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع وعرضه على المجلس فـي دورتـه
  .العادية المقبلة
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  :لروسي ا-منتدى التعاون العربي   :ثانياً

6M       الروسي، التـي عقـدت     -الترحيب بنتائج الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي
، والتنسيق مع الجانب الروسـي      1/2/2017-30/1بمدينة أبوظبي خالل الفترة     

  . في موسكو2018للتحضير للدورة الخامسة للمنتدى المقرر عقدها خالل عام 
7M        طة الواردة فـي خطـة العمـل        الطلب من الدول العربية العمل على تنفيذ األنش

  .2018-2016الصادرة عن الدورة الثالثة للمنتدى لألعوام 
8M          روسـي   –الترحيب باستضافة جمهورية السودان فعاليات مؤتمر اقتصادي عربي 

  . في الخرطوم والتنسيق مع األطراف المعنية لتحديد موعد لعقدها2017خالل عام 
9M      نب المختلفة إلنشاء المركـز الثقـافي       دعوة األمانة العامة لمواصلة دراسة الجوا

  .العربي في موسكو بهدف بناء التفاهم والتبادل الثقافي بين الجانبين
10M              تكليف األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع وعرضه على المجلس فـي دورتـه

  .العادية المقبلة

 :تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان  :ثالثاً

11M    العامة بمواصلة التنسيق مع جمهورية أذربيجان لتحديد موعد لعقـد الـدورة            قيام األمانة
الثانية لمنتدى االقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان التي            

  .جمهورية طاجيكستان/  في دوشنبيه2017تستضيفها جمهورية طاجيكستان خالل عام 
12M      رجـال  لمـؤتمر   ل" الصناعة والتجـارة  وزارة  "الترحيب باستضافة سلطنة عمان

 والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان خـالل           األعمال
، وباستضافة  في سلطنة عمان2017 كانون أول/  من شهر ديسمبراألولالنصف  

لدورة تدريبية في المجال السياحي لفائدة األطر       " وزارة السياحة "المملكة المغربية   
 بمدينتي الرباط وفاس، 30/3/2017-28لقطاع السياحي خالل الفترة العاملة في ا

وكذلك اقتراح وزارة السكنى وسياسة المدينة بالمملكة المغربية تنظيم فعالية حول           
  ".دور التشريع في النهوض بقطاع السكن واإلنعاش العقاري"

13M             تكليف األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع وعرضه على المجلس فـي دورتـه 
  .العادية المقبلة

  :العالقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية :رابعاً

14M      اإلعراب عن حرص الدول األعضاء على تعزيز عالقاتها مع جمهورية الـصين
الشعبية في مختلف المجاالت، والتأكيد مجدداً على دعم الـدول العربيـة لمبـدأ              

  .الصين الواحدة
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15M     التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة       الترحيب بنتائج الدورة الخامسة لمؤتمر 
، والعمـل علـى     27/10/2016-25 الصين خالل الفترة     -والذي عقد في بكين   

  .وضع نتائج هذه الدورة موضع التنفيذ
16M             الترحيب بعقد الدورة الرابعة عشرة الجتماع كبار المسؤولين لمنتـدى التعـاون

ستراتيجي على مستوى كبار    العربي الصيني، والدورة الثالثة للحوار السياسي اال      
 في الصين، والتأكيد على أهمية المـشاركة        23/5/2017 و 22المسؤولين يومي   

العربية الفعالة في الدورتين، وتكليف األمانة العامة بمتابعة التنسيق مع الجهـات            
  .العربية والصينية المعنية لإلعداد الجيد لها

17M        في مختلف أنشطة وفعاليات منتـدى      التأكيد على أهمية المشاركة العربية الفعالة
التعاون العربي الصيني، ودعوة األمانة العامة لمواصلة جهودها بالتنـسيق مـع            
الجهات العربية والصينية المعنية لإلعداد لألنشطة والفعاليات المقرر عقدها خالل      

 بما في ذلك الدورة السابعة لمؤتمر رجال األعمال العرب والصينيين           2017عام  
 الخامسة لندوة االستثمارات بمقاطعة نينغشيا الصينية، والـدورة الثانيـة           والدورة

الجتماع الخبراء في مجال المكتبات والمعلومات خالل الربع الثاني مـن عـام             
 في الصين، والدورة السابعة لندوة العالقات العربية الصينية والحوار بين           2017

نة تشينغدو الصينية، والدورة     بمدي 2017الحضارتين العربية والصينية خالل عام      
الثانية لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة فـي مدينـة ينتـشوان،         
وملتقى التعاون العربي الصيني في مجاالت اإلذاعة والتليفزيـون فـي منطقـة             

الصينية في الصين في    -نينغشيا في الصين، والدورة الثانية لمنتدى المرأة العربية       
رة الرابعة لندوة التعاون العربي الصيني في مجال اإلعالم في          ، والدو 2017عام  

إحدى الدول العربية، والدورة الخامسة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية في إحدى 
 .الدول العربية، والدورة الثانية لملتقى المدن العربية الصينية

 :العالقات العربية مع جمهورية الهند :خامساً

18M    ل األعضاء على تعزيز عالقاتها مع جمهورية الهند في         اإلعراب عن حرص الدو
مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من خـالل تفعيـل      

  .آليات منتدى التعاون العربي الهندي
19M            مان الستضافة الدورة الخامسة لمؤتمر الـشراكةاإلعراب عن التقدير لسلطنة ع

 في مسقط، والترحيب بنتائج هذه      15/12/2016-14العربية الهندية خالل الفترة     
  .الدورة، والعمل على وضعها موضع التنفيذ
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20M             ،الترحيب بعقد الدورة الثالثة الجتماع كبار المسؤولين في إحدى الدول العربيـة
، وتكليف األمانة العامة بمتابعـة جهودهـا        2017خالل النصف الثاني من عام      

  .ق مع الجانبين العربي والهنديلإلعداد الجيد لهذه الدورة بالتنسي
21M              تكليف األمانة العامة بمتابعة جهودها بالتنسيق مع الجهـات العربيـة والهنديـة

المعنية لتنظيم مختلف األنشطة والفعاليات التي يتضمنها البرنامج التنفيذي لمنتدى          
، بما في ذلـك الـدورة الثالثـة         2017 و 2016التعاون العربي الهندي للعامين     

 في الهند، والـدورة الثانيـة لنـدوة         2017الثقافة العربية الهندية عام     لمهرجان  
 في إحدى الدول العربيـة،      2017التعاون العربي الهندي في مجال اإلعالم عام        

والدورة األولى لمؤتمر رؤساء الجامعات العربية والهندية، وندوة التعاون العربي          
ى المشاركة الفعالة في أنشطة     ودعوة الدول األعضاء إل   . الهندي في مجال الطاقة   

  .المنتدى، واستضافة بعض هذه األنشطة والفعاليات

 : اليابانية–العالقات العربية  :سادساً

22M         اإلعراب عن حرص الدول األعضاء على تعزيز وتطوير عالقاتها مع اليابان في
مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالسـتفادة مـن          

  .تقدم االقتصادي والخبرات اليابانية للدفع بالجهود التنموية في الدول العربيةال
23M          الترحيب بعقد الدورة األولى لالجتماع الوزاري للحوار الـسياسي بـين اليابـان

 بمقر األمانة العامة علـى      2017والدول األعضاء في جامعة الدول العربية عام        
وزاري في دورته العاديـة فـي       هامش اجتماع مجلس الجامعة على المستوى ال      

  .، يسبقه اجتماع تحضيري على مستوى كبار المسؤولين2017 أيلول/ سبتمبر

 :العالقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك :سابعاً

24M               التأكيد على ما ورد في إعالن أبوظبي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب مع
 وما تضمنه من توصيات تصب في       25/6/2010مجموعة دول جزر الباسيفيك بتاريخ      

  .إطار تعزيز التعاون مع دول جزر الباسيفيك، ووضع تلك التوصيات موضع التنفيذ
25M     الطلب إلى األمانة العامة االستمرار في متابعة هذا الموضوع بالتشاور مع دولـة

  .اإلمارات العربية المتحدة

 :العالقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية :ثامناً

26M            التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين اإلقليمين في شتى المجاالت والمشاركة
  .في جميع األنشطة واالجتماعات المقرر إقامتها
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27M الترحيب بما يلي:  
استضافة جمهورية فنزويال البوليفارية اجتماع مجلس وزراء الخارجية فـي           �

ه اجتمـاع   ، على أن يـسبق    2017الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية عام       
  .لمجلس كبار المسؤولين

دعوة جمهورية بوليفيا المتعددة القوميات الستضافة االجتماع الثالث لوزراء          �
االقتصاد في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في األسبوع األخير مـن             

  .2017 آب/ شهر أغسطس
ول التنسيق لتحديد موعد ومكان عقد االجتماع الثاني لوزراء البيئة فـي الـد             �

  .2017العربية ودول أمريكا الجنوبية خالل عام 
دعوة المملكة األردنية الهاشمية الستضافة االجتماع األول لوزراء الـسياحة           �

  .2017في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية خالل عام 
دعوة دولة الكويت لعقد االجتماع الثالث لوزراء التربيـة والتعلـيم للـدول              �

  .2017ا الجنوبية في الكويت خالل عام العربية ودول أمريك
دعوة جمهورية السودان الستضافة االجتماع األول للخبراء في مجال التعاون        �

الزراعي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية خالل الربع األخير مـن            
 .2017عام 

دعوة األمانة العامة لعقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين فـي وزارات             �
 االجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مقر األمانة           الشؤون
 وذلك للتحضير لالجتماع الثالث لوزراء الشؤون       2017 أيار/ في مايو  العامة

  .االجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية
 ما جاء في الطلب من األمانة العامة التنسيق مع دول أمريكا الجنوبية لمتابعة تنفيذ  -28

  .، وتحديد موعد ومكان لعقد االجتماعات المشتركة القادمة"إعالن الرياض"
الطلب من األمانة العامة عرض الموضوع على المجلس فـي دورتـه العاديـة                -29

  .القادمة
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8137رقم : ق(
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  اعتماد سفيرها في القاهرةالتشيك طلب جمهورية 

 ى جامعة الدول العربيةمفوضاً لد
 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

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

الموجهة إلى السيد األمين العـام      التشيك  رسالة السيد وزير خارجية جمهورية      على  و �
بشأن طلب اعتماد سفيرها في القاهرة مفوضاً لدى جامعة الدول           11/9/2015بتاريخ  
  العربية،

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وفي إطار تطوير العالقات العربية مع الدول الصديقة، -

†{{{{ÏŁè<…< <

تأجيل النظر في هذا الموضوع لحين قيام األمانة العامة بإجراء االتصاالت الالزمـة             
  .في هذا الصددمع الجانب التشيكي 

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8138رقم : ق(
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 في القاهرةالكونفدرالية السويسرية اعتماد سفيرها طلب 

  مفوضاً لدى جامعة الدول العربية
 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

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

الموجهة إلى السيد األمـين     الكونفدرالية السويسرية   رسالة السيد وزير خارجية     على  و �
بشأن طلب اعتماد سفيرها في القاهرة مفوضاً لدى جامعة          30/9/2015العام بتاريخ   

  الدول العربية،
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 عربية مع الدول الصديقة،وفي إطار تطوير العالقات ال -

†{{{{ÏŁè<…< <

  .تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة العادية المقبلة
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8139رقم : ق(
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  إنشاء إطار تشاوري بين مجلس جامعة الدول العربية

  ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،8/9/2016 بتاريخ 146ع . د8078وعلى قراره رقم  �
  ن السياسية،ؤووعلى توصية لجنة الش �

إذ يؤكد علي أهمية التنسيق العربي في المحافل الدولية والتأثير في صنع القرار بما يخدم     و -
  المصالح العربية،

  ،مم المتحدة في حفظ األمن والسلم الدوليينوإذ يؤكد على دور مجلس األمن التابع لأل -
 من ميثاق األمم المتحدة المتعلقة بدور المنظمات اإلقليميـة فـي            52وإذ يستند إلى المادة      -

  ،اإلقليميعملية األمن والسالم على المستوى 
لية السلم واألمن العربي، بما في ذلك معالجة المشكالت واألزمات ؤو أن مس  ىوإذ يشدد عل   -

  العربي تقع على عاتق الدول العربية نفسها،في الوطن 
وإذ يؤكد على أهمية التنسيق والتعاون والتشاور مع أجهزة منظمة األمم المتحدة بما يسهم               -

  في تعزيز السلم واألمن في المنطقة العربية،
   العرض المقُدم من رئيس وفد جمهورية مصر العربية،ىوبعد استماعه إل -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M  جمهورية مصر العربية الرامية إلى إيجاد إطار تشاوري بين مجلـس            الترحيب بمبادرة 
ـ     جامعة الدول العربية ومجلس األمن التابع لألمم المتح         ىدة، استكماالً للجهود الرامية إل

تعزيز التعاون بين الجامعة العربية واألمم المتحدة إلقامة شراكة فعالة بين المجلـسين             
  .قة العربيةلتحقيق األمن واالستقرار في المنط

2M أن تتضمن المشاورات الموضوعات التالية:  
تبادل الرؤى ووجهات النظر حول التعامل مع القضايا الموضوعية المتعلقة بالسلم   - أ

  .واألمن في المنطقة العربية بصفة دورية ومستمرة
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الدفع نحو اتساق قرارات مجلس األمن المتعلقة بالنزاعات العربيـة مـع رؤيـة                - ب
  .عضاء في إدارة وتسوية الصراعات اإلقليمية العربيةالجامعة ودولها األ

المساعدة في بناء قدرات جامعة الدول العربية وآلياتها المختصة بالتعامـل مـع               -ج 
قضايا السلم واألمن بما في ذلك وضع آلية لإلنذار المبكر بهدف تقييم األوضـاع              

 مـن أجـل   في المنطقة العربية والتنبؤ باحتماالت نشوب الصراعات في المنطقة    
  .العمل على تسويتها بشكل مبكر

  .العمل على تنسيق الجهود في مجال الوساطة لتسوية النزاعات العربية  -د 
تنظيم دورات وبرامج تأهيلية للعاملين في اإلدارات المختـصة بالتعامـل مـع               -هـ

األزمات في الجامعة العربية في الجوانب المتعلقة بتقييم األخطار وتهديدات السلم           
ن اإلقليمي، بما فيها برامج لتبادل الخبرات بين األمم المتحـدة والجامعـة             واألم

  . العربية
3M                أن يعقد االجتماع التشاوري سنوياً بالتناوب بين القـاهرة ونيويـورك علـى مـستوى

 أو على أي مستوى آخر بناء ،المندوبين الدائمين بمجلس الجامعة العربية ومجلس األمن     
  .على اتفاق الجانبين

4M در عن االجتماع بيان مشترك بين المجلسين باإلضافة إلى بيان صحفيأن يص .  
5M                أن تقوم األمانة العامة للجامعة العربية بالعمل على التحضير مـع سـكرتارية األمـم

ستية لالجتماع التشاوري، بالتنسيق مع جمهوريـة   يالمتحدة للجوانب الموضوعية واللوج   
  . ربي في مجلس األمنالعضو العو) صاحبة المبادرة( مصر العربية

6M     تفاصـيل  بورقة تتـضمن  تكليف األمانة العامة للجامعة العربية بموافاة الدول األعضاء
، والدعوة لعقد اجتمـاع لمجلـس الجامعـة          عليها المبادرة المصرية لإلفادة بمالحظاتها   

 نيـسان /  من شـهر أبريـل     النصف الثاني العربية على مستوى المندوبين الدائمين في       
  .اقشتها واعتمادها لمن2017

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8140رقم : ق(
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  الترشيحات لمناصب األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة

  ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،نة العامة فيما بين الدورتينألماوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

دعم الترشيحات العربية غير المتعارضة التالية لمناصـب فـي منظومـة األمـم                -أ  :أوالً
  :المتحدة

عن الفئة  )IMO(  لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية     دولة الكويت ترشيح   -
)C ( للفترة)2019-2018.(  

 لعضوية لجنة التنمية االجتماعية التابعة لألمـم المتحـدة          دولة الكويت  ترشيح -
  ).2021-2018(للفترة 

-2018( لعضوية مجلس حقـوق اإلنـسان للفتـرة          دولة قطر إعادة ترشيح    -
2020.(  

لمنـصب  ) ناصر بن حماد  / المهندس (دولة اإلمارات العربية المتحدة   ترشيح   -
 )ITU(حاد الـدولي لالتـصاالت      مدير مكتب قطاع تنمية االتصاالت في االت      

  ).2022-2019(للفترة 
-2020( لعضوية مجلس حقوق اإلنسان للفترة       جمهورية العراق إعادة ترشيح    -

2022.(  
 وية المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي       لعـض  جمهوريـة العـراق   ترشيح   -

)ECOSOC ( للفترة)2022-2020(.  
معيـة العامـة    للج) 73( لمنصب نائب رئيس الدورة      جمهورية العراق ترشيح   -

  ).2019 سبتمبر - 2018 سبتمبر(للفترة لألمم المتحدة 
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 لمنصب مقرر مكتب اللجنة الثالثة التابعـة للجمعيـة       جمهورية العراق ترشيح   -
  ).2019(لعام ) 74(العامة لألمم المتحدة خالل الدورة 

للجنـة التنميـة    ) 57( لمنصب نائب رئيس الـدورة       جمهورية العراق ترشيح   -
  ).2019(عام االجتماعية ل

-2019(للفترة  ) CSW( لعضوية لجنة وضع المرأة      جمهورية العراق ترشيح   -
2023.(  

لعـضوية لجنـة األمـم    ) المنصف البعثي / السيد (الجمهورية التونسية ترشيح   -
  ).2021-2017(للفترة  المتحدة لالختفاء القسري

لعـضوية وحـدة التفتـيش      ) مهند عمـران  / السيد (جمهورية العراق ترشيح   -
ضمن ترشيحات مجموعة آسيا ودول المحيط الهادي للفتـرة         ) JIU(شتركة  الم
)2023-2027.(  

) عبد القـوي يوسـف    / المستشار (جمهورية الصومال الفيدرالية  إعادة ترشيح    -
  ).2027-2018(لمنصب قاضي بمحكمة العدل الدولية للفترة 

نظمـة   لعضوية المجلس التنفيـذي بالم     دولة اإلمارات العربية المتحدة   ترشيح   -
  ).2019-2018(للفترة ) ب(عن الفئة ) IMO(البحرية الدولية 

لمنصب مدير تنفيذي للشرق    ) ميرزا حسن / السيد (دولة الكويت إعادة ترشيح    -
  ).2020-2018(يا في البنك الدولي للفترة أفريقاألوسط وشمال 

لعـضوية لجنـة    ) سعيد الـشواف  / الدكتور (المملكة العربية السعودية  ترشيح   -
  ).2023-2020(للفترة ) CERD( على التمييز العنصري القضاء

لعضوية لجنة حقوق ) آمال المعلمي/ األستاذة (المملكة العربية السعوديةترشيح  -
  ).2024-2021(للفترة ) CRC(الطفل 

لعـضوية لجنـة    ) محمد الحداوي / الدكتور (المملكة العربية السعودية  ترشيح   -
  ).2025-2022(للفترة ) CAT(مناهضة التعذيب 

 لعضوية المجلـس التنفيـذي لمنظمـة        جمهورية مصر العربية  إعادة ترشيح    -
  ).2021-2018(السياحة العالمية للفترة 

لعضوية اللجنـة   ) عمرو الحمامي / المستشار (جمهورية مصر العربية  ترشيح   -
 االستشارية لمسائل الميزانية واإلدارة التابعة للجمعية العامة لألمـم المتحـدة          

  ).2021-2018(للفترة 
لعضوية لجنة القـضاء    ) نائلة جبر / السفيرة (جمهورية مصر العربية  ترشيح   -

  ).2022-2019(للفترة  )CEDAW(على التمييز ضد المرأة 



-99-  

 لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية      جمهورية مصر العربية  إعادة ترشيح    -
)IMO ( عن الفئة)2019-2018(للفترة ) ج.(  

جلس محافظي الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة         لعضوية م  دولة الكويت ترشيح   -
  ).2021-2019(للفترة 

 لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة لألمم المتحـدة للـدورة     دولة قطر ترشيح   -
 ).2019 سبتمبر – 2018سبتمبر ( للفترة) 73(

 لعضوية المجلس التنفيـذي     الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   ترشيح   -
 ).2019-2018(للفترة ) ج( الفئة (IMO)دولية للمنظمة البحرية ال

لمنصب وكيل األمين العام لألمـم      ) ماهر ناصر / السيد (دولة فلسطين ترشيح   -
  ).2021-2017(المتحدة لالتصاالت واإلعالم للفترة 

لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة      غير المتعارضة   الترشيحات العربية     -ب
  :)اليونسكو(

  :لتنفيذيالمجلس ا �
  ).2021-2017( للفترة المملكة المغربيةإعادة ترشيح  -

 المجموعة العربية لدى المنظمة التخاذ الالزم نحوه طبقـاً          إلىإحالة الترشيح   
 المجموعة لتنسيق الترشـيحات، وذلـك       أعدتهالقائمة األسس والمعايير التي     

ة الـدول   لمجلس جامع ) 120(الصادر عن الدورة    ) 6346(تنفيذاً للقرار رقم    
  .9/9/2003العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 

  :اللجان والمجالس والمكاتب �
-2017(للفتـرة  لعضوية لجنة التـراث العـالمي    مملكة البحرينترشيح   -

2021.( 

 لعضوية اللجنة الحكومية الدولية المعنيـة       جمهورية مصر العربية  ترشيح   -
ـ         صدير ونقـل ملكيـة     بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع اسـتيراد وت

للفتـرة  ) 1970معاهـدة   (الممتلكات الثقافية المنقولة بطرق غير شرعية       
)2017-2021.( 

 لعضوية اللجنة الدولية لبروتوكول الهاي      جمهورية مصر العربية  ترشيح   -
الثاني الخاص بحماية الممتلكات الثقافية فـي حـاالت النـزاع المـسلح             

 ).2021-2017(للفترة ) 1999بروتوكول (



-100-  

 لعضوية المجلس التنفيذي للجنة الحكومية      جمهورية مصر العربية  رشيح  ت -
 ).2019-2017( للفترة (IOC)الدولية لعلوم المحيطات 

 لعضوية المجلس الدولي للجنـة برنـامج        جمهورية مصر العربية  ترشيح   -
 ).2021-2017( للفترة (MAB)اإلنسان والمحيط الحيوي 

مجلس الدولي الحكومي للبرنامج  لعضوية الجمهورية مصر العربيةترشيح  -
 ).2021-2017( للفترة (IPDC)الدولي لتنمية االتصاالت 

 لعـضوية المجلـس الـدولي للبرنـامج         جمهورية مصر العربية  ترشيح   -
 ).2021-2017( للفترة (IHP)الهيدرولوجي الدولي 

 لعضوية اللجنة الحكومية الدولية لحمايـة       جمهورية مصر العربية  ترشيح   -
-2017(للفتـرة   ) 2005اتفاقيـة   ( أشكال التعبير الثقـافي      وتعزيز تنوع 

2021.( 

ـ    إلى اتإحالة الترشيح   ا المجموعة العربية لدى المنظمة التخاذ الـالزم حياله
طبقاً لقائمة األسس والمعايير التي أعدتها المجموعة لتنسيق الترشيحات، وذلك     

) 132(الـدورة   الصادر عـن    ) 7115(من القرار رقم    " خامساً"تنفيذاً للفقرة   
  .9/9/2009لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 

  :الترشيحات العربية المتعارضة لمناصب دولية  :ثانياً
  :)2019الصين لعام  + 77(منصب رئاسة مجموعة  �

  .دولة اإلمارات العربية المتحدةترشيح  -
  .دولة فلسطينترشيح  -

ـ ربية بنيويورك للتشاور والتنسيق حوله     المجموعة الع  إلىإحالة الترشيحين    ا بمـا   م
  . للمنصب المذكورمصلحة العربية باختيار واحد منهميحقق ال

منصب المدير التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا            �
  :)2021-2017(للفترة ) االسكوا(
  ).روال دشتي/ السيدة (دولة الكويتترشيح  -

 كل مـن    ييح ترش إلى المجموعة العربية بنيويورك ليتم إضافته       لىإإحالة الترشيح   
دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة         و ،)محمد الحكيم / السفير(جمهورية العراق   

للتشاور والتنسيق حولهم بما يحقـق المـصلحة        )  الشرهان نعبد الرحم / الدكتور(
  .العربية باختيار واحد منهم للمنصب المذكور
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األمم المتحدة للتربية والعلـم     ضة لمنصب المدير العام لمنظمة      الترشيحات المتعار  �
  :)2021-2017(للفترة ) اليونسكو(والثقافة 

  ).صالح الحسناوي /الدكتور (جمهورية العراقترشيح  -
 ترشـيحات الـدول     إلى المجموعة العربية بباريس ليتم إضافته       إلىإحالة الترشيح   

بمتابعة الترشيحات للمنصب المذكور مـع      التالية لذات المنصب والفترة مع تكليفها       
طلب إفادة مجلس جامعة الدول العربية بمرئياتها حول المرشح العربي األوفر حظاً            

 على أن يتخذ مجلـس      ،لنيل المنصب، وذلك بعد اكتمال الترشيحات العربية جميعاً       
اً الجامعة العربية قراره في هذا الشأن عند اإلعالن عن شغور المنصب، وذلك تنفيذ            

لمجلس جامعة الدول العربية على     ) 143(الصادر عن الدورة    ) 7896(للقرار رقم   
  :9/3/2015المستوى الوزاري بتاريخ 

  ).حمد الكواري/ الدكتور(دولة قطر  -
  .)فيرا خوري/ السيدة(الجمهورية اللبنانية  -
  ).مشيرة خطاب/ السيدة الوزيرة(جمهورية مصر العربية  -

 العامة عدم إدراج ضمن هذا البند الترشيحات لمناصب في منظمات أو       األمانة إلىالطلب    :ثالثاً
  .هيئات أو مؤسسات عمل أو لجان عربية، أو في منظمات غير حكومية ومجتمع المدني

 األمانة العامة عدم إدراج ضمن هذا البند ترشيحات لمناصب في منظمات أو           إلىالطلب    :رابعاً
  .ويتها كافة الدول العربيةهيئات أو مؤسسات حكومية ال تضم في عض

  . األمانة العامة عدم إدراج ترشيحات لدول غير عربية ضمن هذا البندإلىالطلب : خامساً

) 15( الدول األعضاء موافاة األمانة العامة بترشيحاتها للمناصب الدولية قبل           إلىالطلب   :سادساً
ربية، مع ذكر فترة شغل     يوماً على األقل من انعقاد الدورات العادية لمجلس الجامعة الع         

  .المنصب

 األمانة العامة عدم عرض ضمن هذا البند أي ترشيح لمنصب دولـي يـرد               إلىالطلب   :سابعاً
  .إليها بعد الموعد المحدد أو بدون ذكر فترة شغله

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8141رقم : ق(
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  أنشطة جامعة الدول العربيةفتح حساب خاص لتمويل 

   االنتخاباتفي مجال
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
  ،وعلى تقرير اللجنة مفتوحة العضوية إلصالح وتطوير جامعة الدول العربية �
يئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علـى       وعلى التوصيات الصادرة عن اجتماع ه      �

   في هذا الشأن،7/9/2014المستوى الوزاري بتاريخ 
 متابعـة وتنظـيم ومراقبـة       آليـة وعلى الدراسة التي أعدتها األمانة العامة لتطوير         �

  االنتخابات،
  وعلى مذكرات الدول األعضاء الواردة في هذا الشأن، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

Łè†{{{{Ï<…< <

لدعم أنشطة جامعـة الـدول العربيـة فـي مجـال            الموافقة على فتح حساب خاص        
تها في عملية المراقبة،    ي من قبل الدول األعضاء، وذلك لضمان حياد       طوعياًاالنتخابات، يمول   

  .وبما يمكنها من استكمال جهودها الرامية إلى تطوير عملها وتعزيز قدراتها في هذا المجال
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8142رقم : ق(
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  )148(تحديد موعد انعقاد الدورة العادية 

  لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 ،"أيلول من كل عام/ آذار وسبتمبر/ شهر مارس
الفقرة التاسعة من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة والتي تنص            بوعمالً   -

 ،" بدء الدورات كما يقترح موعد انتهائهايحدد األمين العام تاريخ: "على

†{{{{ÏŁè<…< <

لمجلس جامعة الدول العربية علـى المـستوى   ) 148(الموافقة على عقد الدورة العادية      
، على أن يـسبقها اجتمـاع       2017أيلول  /  سبتمبر 13 و 12الوزاري يومي الثالثاء واألربعاء     

 11 و 10ئمين يومي األحد واالثنـين      مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدا       
  .2017أيلول / سبتمبر

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8143رقم : ق(
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  تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ة الدائمة،وعلى النظام الداخلي للجان الفني �

†{{{{ÏŁè<…< <

تعيين السيد الدكتور أحمد عبد العال محمد عبد اهللا مرشح جمهورية مـصر العربيـة،                 
 .26/3/2019إلى  27/3/2017من رئيساً للجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية للفترة 

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8144رقم : ق(



-105-  

  
 

  طلب استضافة عدد من الدول العربية

  )الوايبو(لمكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  على مذكرة األمانة العامة، �
  مــذكرة المندوبيــة الدائمــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــمعلــى و �

  بهذا الشأن،22/2/2017 بتاريخ 47-أ-1/2/21ع.ج

  الشؤون السياسية،وعلى توصية لجنة �

 وفي ضوء مداخالت كل من رئيس وفد سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M                دعم وتأييد طلب كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكـة العربيـة الـسعودية
  ).الوايبو(وسلطنة عمان في استضافة مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

2M               دعوة مجلس السفراء العرب في جنيف إلى العمل على حصول الدول العربية المتقدمـة
 ).الوايبو(الستضافة مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

3M             سيوية دعوة مجالس السفراء العرب في العواصم األسيوية لبذل كافة الجهود مع الدول اآل
 .لدعم الطلبات المقدمة في هذا الشأن

4M طلب من األمانة العامة متابعة تنفيذ هذا القرارال.  
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8145رقم : ق(
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  اللجنة الدائمة للشؤون القانونيةتقرير وتوصيات 

  22/2/2017 إلى 20من الفترة خالل عقد في اجتماعها الذي 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 الصادر عن اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذي عقد خالل            التقريرعلى   �

 ،22/2/2017 إلى 20الفترة من 
 ،القانونيةوعلى توصية لجنة الشؤون  �

  وبعد المناقشة، -

†{{{{ÏŁè<…< <

الموافقة على تقرير وتوصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذي عقـد             
  .22/2/2017ى  إل20خالل الفترة من 

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8146رقم : ق(
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  اتـر وتوصيـتقري
  اللجنة الدائمة للشؤون القانونية
  عن أعمال اجتماعها خالل الفترة

  هـ1438 من شهر جماد أول 23-25
  م22/2/2017-20الموافق 

  ـــ

تها بمقر األمانـة    عقدت اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لجامعة الدول العربية اجتماعا        
م، بمـشاركة الـسادة ممثلـي الـدول     22/2/2017-20العامة للجامعة بالقاهرة خالل الفترة  

  .انة العامة لجامعة الدول العربيةاألعضاء واألم
 مكرم مدير إدارة المعاهـدات واالتفاقيـات        إيهاب/ افتتح أعمال اللجنة المستشار أول    
 الدول األعضاء نقل إليهم تحيات معالي األمين        مثليمبقطاع الشؤون القانونية، فرحب بالسادة      

  .العام متمنيا لهم التوفيق في أعمال االجتماع
يعقوب يوسف الحوسني رئيس اللجنة، حيث رحب بالـسادة         / ثم تحدث سعادة السفير   

  .أعضاء اللجنة متمنيا لهم النجاح في إنجاز المهام الموكولة إليهم
اتفاقيـة النقـل    "مـشروع   : ها، والمتضمن بند  استعرضت اللجنة مشروع جدول أعمال    

والمحال من المجلس االقتصادي واالجتمـاعي      " البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية     
  .19/2/2015- 95ع . د-2040بموجب القرار رقم 
 الدول األعضاء آرائهم حول مشروع االتفاقية الذي جمع بين العديد مـن  وأبدى ممثلو 
التعاون بين الدول العربية في مجال النقـل البحـري     (النقل البحري وهي    المواضيع التي تهم    

، وبالرجوع إلى االتفاقيـات     ) تنظيم نقل الركاب والبضائع بحراً بين الدول العربية        –والموانئ  
الفنية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية التي تنظم تشريعات النقل البحري، والمنضمة إليها 

  .بية، وبهدف وضع اتفاقية عربية قابلة للتطبيق العمليكافة الدول العر

  : توصي اللجنة بما يلي،وبعد المناقشة
اتفاقية النقل البحري للركاب والبـضائع بـين        "عادة مشروع   إ"

إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي إلحالته إلى      " الدول العربية 
مجلس وزراء النقل العرب للنظر في إمكانيـة إفـراد اتفاقيـة            

لتعاون في مجال النقل البحري بين الدول العربيـة، وأخـرى           ل
لتنظيم اإلجراءات الفنية لنقل الركاب والبضائع بحراً بين الدول         

  ."العربية وذلك بالرجوع إلى االتفاقيات الدولية في هذا المجال
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وأنهت اللجنة أعمالها، بتقديم وافر الشكر لسعادة السفير رئيس اللجنة الدائمة للشؤون            
لقانونية على قيادته الحكيمة للجنة، ولقطاع الشؤون القانونية والمساعدين في سكرتارية اللجنة         ا

  .على جهودهم في إعداد وثائق االجتماع واإلسهام الفني والقانوني في مداوالت اللجنة

  

  يعقوب يوسف الحوسني/ السفير
  

  رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية
  لجامعة الدول العربية
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  للشؤون القانونية رئيس اللجنة الدائمة تعيين
  

 

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة، �

 وفي ضوء نتيجة االقتراع السري الذي أجراه المجلس، -

†{{{{ÏŁè<… 

، رئيساً للجنة بد اهللا األنصاري مرشح دولة الكويتزكريا ع/ الموافقة على تعيين السيد
  . سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدةلمدةللشؤون القانونية الدائمة 

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8147رقم : ق(
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  تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

  )41(في دورتها العادية 

  23/2/2017 إلى 19ن التي انعقدت خالل الفترة م
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 مذكرة األمانة العامة،على  �

) 41(تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها العادية           وعلى   �
 ،23/2/2017-19خالل الفترة 

 ،القانونيةوعلى توصية لجنة الشؤون  �
  وبعد المناقشة، -

{{{ÏŁè†{<…< <

الموافقة على تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنـسان فـي دورتهـا              
  . بالصيغة المرفقة23/2/2017-19المنعقدة خالل الفترة ) 41(العادية 

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8148رقم : ق(
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  تقرير وتوصيات
  )41(الدورة 

  للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
19-23/2/2017  

  ـــ
  :مقدمـة

بمقر األمانة العامـة    ) 41(عقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان أعمال الدورة         
لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلي الدول األعضاء، وممثلي المنظمـات العربيـة غيـر              
الحكومية الوطنية والقومية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الحاصلة على صفة مراقـب            

 إدارة(في اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، وممثلي األمانة العامة لجامعة الدول العربية             
  ). اإلنسانحقوق 

 العام المساعد رئـيس قطـاع الـشئون         األمينبدر الدين عاللي    / ألقى السيد الدكتور  
ور ونقـل  االجتماعية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية، كلمة رحب فيها بالـسادة الحـض          

أحمد أبو الغيط األمين العام للجامعة العربية وتمنياته الخالصة لهم بالتوفيق في            / تحيات السيد 
ـ   أمجد شموط على انتخابه رئيساً     / ثم توجه بالتهنئة إلى السيد الدكتور     ). 41(أعمال الدورة ال

  . اإلنسانللجنة العربية الدائمة لحقوق 
لموضوعات الهامة، ومن أبرزهـا االنتهاكـات        مليء با  األعمال إلى أن جدول     وأشار

اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة واألسرى والمعتقلـين العـرب فـي      
السجون اإلسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات االحـتالل           

 جامعة الدول العربية في هذا اإلطار دةإشا إلىاإلسرائيلية في مقابر األرقام، ومشيرا في كلمته 
بنضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل تحقيق حريته واستقالله واسترداد حقوقه المشروعة            
غير القابلة للتصرف للعيش بسالم وأمن وحرية وكرامة، وضرورة وضع حـد لالنتهاكـات              

  . الفلسطيني اإلسرائيلية ضد الشعب
دائماً على احترام حقوق اإلنسان وتعزيزها، ويأتي        في كلمته حرص الجامعة      أكدكما  

 عربية لحقوق اإلنسان تقوم على استكمال الجهـود         إستراتيجيةذلك من خالل جهودها إلعداد      
العربية المبذولة في مجاالت حقوق اإلنسان ووضعها موضع التنفيذ على األصـعدة الوطنيـة          

هود العربية من أجـل تعزيـز حقـوق         واإلقليمية، والتي مما ال شك فيه ستسهم في دعم الج         
اإلنسان في منطقتنا العربية، مشيرا إلى جهود اللجنة الموقرة المبذولة لمراجعتها وصوال إلى             

  .اعتمادها
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 على حث جامعة الدول العربية الدول التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي        أكدكما  
ية في ترسيخ وتعزيز وحماية حقوق      لحقوق اإلنسان إلى سرعة االنضمام إليه، لما له من أهم         

  . اإلنسان في وطننا العربي
األمرين ( جمهورية السودان بشأن إلغاء العقوبات االقتصادية عليها إلىثم تقدم بالتهنئة 

، وهي الخطوة التي ظلـت      2006لعام  ) 13412(  ورقم 1997لعام  ) 13067(التنفيذيين رقم   
تها وتمثل استجابة هامة لمطلب شرعي سـوداني        تطالب بها في جميع قرارا     الجامعة العربية 

وعربي، وخطوة رئيسية لمساندة هذا البلد الشقيق في استعادة عافيته االقتصادية التي تضررت       
  .كثيراً من هذه العقوبات

 انه سوف يعقد على هامش أعمال هذه الدورة ورشة عمل           إلىوفي الختام، نوه سيادته     
، مـشيرا   )39(وذلك تنفيذا لتوصية اللجنة في دورتها       " ناإلنسااإلرهاب وحماية حقوق    "حول  

 أن انعقاد هذه الورشة يأتي في توقيت هام حيث تواجه منطقتنا العربيـة تحـديات بالغـة      إلى
الخطورة لكافة المبادئ واألعراف التي قامت عليها مسيرة حقوق اإلنسان نتيجة للـصراعات             

 نفوذ الجماعات المتطرفة التي ال تعـرف إال         وتناميالمسلحة وتزايد أعمال العنف واإلرهاب      
  .لغة القتل والدمار

امجد شموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنـسان،         / ثم افتتح السيد الدكتور   
احمد / للجنة بكلمة أكد فيها على حرص األمانة العامة ممثلة بمعالي السيد          ) 41(أعمال الدورة   

لدول العربية على أهمية النهوض بالمنظومة العربية لحقـوق          الغيط األمين العام لجامعة ا     أبو
 تعد المطبخ التـشريعي والفنـي       إنها، وأن اللجنة تضطلع بمهام كثيرة ومتنوعة حيث         اإلنسان

 المزيد من العمـل والتـضامن       إلىلمواضيع حقوق اإلنسان على صعيد اإلقليم العربي داعيا         
 على أنه لمـس    وأكد اإلنسانومة العربية لحقوق    وأهمية توفر إرادة جادة نحو النهوض بالمنظ      

 يحظـى   اإلنـسان من خالل لقائه مع العديد من المسئولين العرب إلى أن موضـوع حقـوق               
 العربية الرسمية باستمرار وموضحا أهمية االجتماع تحت مظلة الجامعة          األجندةباألولوية في   

 المنطقة العربية تواجه حاليا     أنبيت العرب لمناقشة قضايا عربية تهم المواطن العربي خاصة          
 وتداعياته والتطرف العنيـف المتنـامي فـي المنطقـة        اإلرهابتحديات صعبة منها مخاطر     

 إلـى وخطورته على منظومة حقوق اإلنسان مما يهدد األمن والسلم اإلقليمي والدولي إضافة             
قتـصادية مؤكـدا     جانب قضايا تتعلق بالتنمية والحقوق اال      إلىتداعيات أزمة اللجوء والنزوح     

   .على أهمية الخروج بتوصيات ترتقي إلى مستوى التحديات وتطلعات الشعوب العربية
وفي نهاية كلمته شكر الجميع على تسهيل مهمته كرئيس للجنة متمنيا للحضور دورة             

  . اإلنسانناجحة ودورات مستقبلية مثمرة للدفع بالعمل العربي المشترك في مجال حقوق 



-113-  

 بعنـوان   األعمـال  بند جديد على جدول      إدراج الجمهورية اليمنية تم     وبناء على طلب  
  "  في الجمهورية اليمنيةاإلنسانوضع حقوق "

للجنة المعد ) 41(ومن ثم قام السيد رئيس اللجنة بعرض مشروع جدول أعمال الدورة          
ره على  من قبل األمانة العامة على السادة الحضور، وبعد المداوالت تمت الموافقة عليه وإقرا            

  :النحو التالي
للجنة ) 40(تقرير األمانة العامة عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة            -1

  .العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
  .التصدي لالنتهاكات الصهيونية لحقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة -2
الـشهداء الفلـسطينيين   األسرى والمعتقلين العرب في السجون الـصهيونية وجثـامين         -3

  .والعرب المحتجزين لدى سلطات االحتالل الصهيونية في مقابر األرقام
  .الميثاق العربي لحقوق اإلنسان -4
  . العربية لحقوق اإلنساناإلستراتيجيةمشروع  -5
 فـي جمهوريـة     اإلنسان السلبية على التمتع بحقوق      وآثارهاالتدابير القسرية االنفرادية     -6

  .السودان
  .  العربي لمناهضة التعذيباالسترشاديل مشروع الدلي -7
  . في التنميةاإلنسانحق  -8
  .  في الجمهورية اليمنيةاإلنسانوضع حقوق  -9

اسعد نعـيم   / وخالل مناقشة بنود جدول األعمال أعطى رئيس اللجنة الكلمة للمستشار         
 وزارة العدل، الذي استعرض في كلمتـه التـصاعد الملحـوظ            -يونس، ممثل دولة فلسطين     

 الفلسطينيين داخل   األسرىهاكات الصهيونية لحقوق اإلنسان ضد الشعب الفلسطيني وضد         لالنت
 الفلـسطينيين   األسـرى سجون االحتالل الصهيوني واالستهداف السياسي والقانوني لمكانـة         

وضد األسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية واحتجاز جثـامين          وشرعية نضالهم الوطني  
 ما يعانيه األسرى داخل سجون االحتالل الـصهيونية مـن           إلىصة  الشهداء الفلسطينيين وخا  

إساءة المعاملة وكذلك اإلهمال الطبي لألسرى في السجون والتي تودي بحياتهم مؤكدا علـى              
متابعة بذل الجهود لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان الفلسطيني على جميع المستويات، والتركيز            

 لهذه االنتهاكات وعلى ضرورة التنسيق بين اآلليات        على أهمية تقديم توصيات عملية للتصدي     
  .المختلفة

وافـق كافـة    ) 40(وأسوة بما تم االتفاق عليه في اجتماع اللجنة في دورتها السابقة            
 بكلمة الصهيونية في    اإلسرائيليةالمشاركين على مقترح وفد دولة فلسطين على استبدال كلمة          

التصدي " الثاني والثالث ليكون عنوان البند الثاني هو          العامة وفي عنوان البندين    األمانةتقرير  
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األسرى " والبند الثالث هو "  العربية المحتلة  األراضي في   اإلنسانلالنتهاكات الصهيونية لحقوق    
والمعتقلين العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجـزين           

  ، "ابر األرقاملدى سلطات االحتالل الصهيونية في مق
 ممثل وفد جمهورية العـراق مالحظـة        أبدىهذا، وأثناء مناقشة بنود جدول األعمال       

 اللجنـة  أعضاء، وبناء على توافق    " في اليمن  اإلنسانبوضع حقوق   "حول البند التاسع الخاص     
 وتم   المعاهدات بالقطاع القانوني   إدارة مكرم مدير    إيهاب/ قام الرئيس باالتصال هاتفيا باألستاذ    

االستفسار منه حول مالحظة ممثل جمهورية العراق في اجتماعات اللجنة مع وجود نص في              
 مالحظته على هـامش  إبداءالمادة السابعة من الالئحة الداخلية للجنة، وقد أفاد بحق الدولة في    

  *.التوصية
ل  المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجاإلىكما أعطيت الكلمة 

 اللجنة بالمقترحات والمالحظات التي أحيطتحقوق اإلنسان والحاصلة على صفة مراقب، وقد     
  . أبدتها المؤسسات والمنظمات

وقد اعتمدت اللجنة عدداً من التوصيات المتعلقة ببنود جدول األعمال المـشار إليـه              
  ).مرفق(أعاله 

  :الخاتمة

دير إلى الـسيد رئـيس اللجنـة        وجه أعضاؤها الشكر والتق    وفي ختام أعمال اللجنة،   
والسادة الحضور، وإلى األمانة العامة على اإلعداد والتحضير الجيد للدورة وتنظيم جلـساتها             

  .وإعداد وثائقها، األمر الذي ساهم بشكل كبير في نجاح أعمالها
  

  بدر الدين عاللي/ السفير الدكتور
  

  امجد شموط/ الدكتور

  لشؤون االجتماعية العام المساعد رئيس قطاع ااألمين
   العامةاألمانةممثل 

  رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
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 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

  :طالعهابعد ا -
  على تقرير األمانة العامة، �
ع .د 8033وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

 ،11/3/2016بتاريخ ) 145(
ع . د 8091وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،8/9/2016بتاريخ ) 146(
 وبعد البحث والمناقشة، -

  :تـوصـي بـ

علم بتقرير األمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات            أخذ ال  . 1

  ).40(اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها السابقة 

توجيه الشكر لألمانة العامة على جهودها في متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عـن اللجنـة                . 2

 .العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

 المرفــق
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 اإلنسان، لحقوق الدائمة العربية اللجنة إن

 :اطالعها بعد -

  العامة، األمانة مذكرة على �
 المعنية السابقة الوزاري المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرارات وعلى �

ع .د 8033معة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم          وعلى قرار مجلس جا    �
 ،11/3/2016بتاريخ ) 145(

ع . د 8091وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �
 ،8/9/2016بتاريخ ) 146(

وتأكيداً على كافة توصيات اللجنة والقرارات السابقة المعنية ببند التـصدي لالنتهاكـات              -
ية في األراضي العربية المحتلة والعمل على تنفيذها علـى المـستوى الـدولي              اإلسرائيل
 ،واإلقليمي

 والمناقشة، البحث وبعد -

 :بـ تـوصـي

المنعقـدة فـي نواكـشوط،      ) 27(ع  .  على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة د        التأكيد .1

عامـل مـع    فراد إلى وقف كافـة أشـكال الت       بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات واأل     

 المقامة على األرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر اسـتيراد            اإلسرائيليةالمستعمرات  

، وإيجـاد   منتجاتها أو االستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الـدولي            

 اإلسرائيلي، وذلـك أسـوة بقـرار      لية فعاله بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية لالحتالل         آ

  .االتحاد األوروبي في هذا الخصوص

 اإلسرائيليةبشأن عدم شرعية المستعمرات     ) 2334(ب بقرار مجلس األمن الدولي رقم       يترحال .2

في األراضي الفلسطينية المحتلة وتجدد تأكيدها على عدم شرعية االستيطان بكافـة أشـكاله              

 40000يضم أكثـر مـن   والذي يشرعن و) قانون التسوية (اإلسرائيليوإدانة إقرار الكنيست    

 .قامة على األراضي الفلسطينية بؤرة استيطانية م50وحدة استيطانية في 

 علـى انتهاكاتـه     اإلسرائيليدعوة المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة الكيان          .3

المستمرة للقانون الدولي وتكرر اللجنة الدائمة دعوتها وحثها األمـم المتحـدة واألطـراف              
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 واتخـاذ  اإلسرائيليية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على الكيان       الدول

 .التدابير الالزمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية األساسية

التأكيد على استمرار المسؤولية الثابتة لألمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل               .4

 وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه       الحتاللاعادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء       

الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولتـه               

  .المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف

ألراضـي  مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه الـسكان فـي ا             .5

 اإلسـرائيلي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخـصوص لوقـف وإنهـاء الحـصار               

المفروض على القطاع، والعمل على وقف االنتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات             

االحتالل بحق المدنيين وخاصةً الصيادين، ووقف كافة اإلجراءات والممارسات التـي تـسهم             

نسانية والسيما تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظـاهرتي البطالـة          في تدهور األوضاع اإل   

 .والفقر

 اإلسـرائيلية  القاضي بتطبيق القوانين     1981 لعام   اإلسرائيليالتأكيد على إدانة قرار الكنيست       .6

على الجوالن العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير واإلجراءات التشريعية واإلدارية           

 بهدف تغيير طبيعة الجـوالن العربـي        اإلسرائيليتخذها سلطات االحتالل    التي اتخذتها أو ست   

السوري المحتل ومركزه القانوني واعتبارها باطلة والغية وليس لها أي أثـر قـانوني لمـا            

الـصادر  ) 1981 (497تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس األمن رقم           

 .بهذا الشأن

 التـي حرمـت المـواطنين العـرب         اإلسرائيلية إدانة اإلجراءات    دعوة المجتمع الدولي إلى    .7

 اإلسـرائيلية السوريين من مياه الجوالن العربي السوري المحتل وحولتها إلى المـستوطنات            

باعتبارها تشكل انتهاكاً ألحكام الفقرة التمهيدية السابعة والفقرة العاملة الخامسة مـن قـرار         

 .1949تفاقية جنيف الرابعة لعام  وال1980لعام / 465/مجلس األمن رقم

 في الجـوالن العربـي الـسوري        اإلنسان لحقوق   اإلسرائيليإدانة انتهاكات سلطات االحتالل      .8

ألحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان، وبخاصـة اتفـاقيتي حقـوق الطفـل             ومزارع شبعا    المحتل

 .واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
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  اإلنسان، لحقوق الدائمة العربية اللجنة إن
  :اطالعها بعد -

  العامة، األمانة مذكرة على �
 ع.د 7835 رقـم  الـوزاري  لمستوىا على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �

 ،7/9/2014 بتاريخ) 142(
 ع.د 7901 رقـم  الـوزاري  المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �

 ،9/3/2015 بتاريخ) 143(
ع .د 7969وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

 13/9/2015بتاريخ ) 144(

ع .د 8033دول العربية على المستوى الـوزاري رقـم         وعلى قرار مجلس جامعة ال     �
 ،11/3/2016بتاريخ ) 145(

وتأكيداً على كافة توصيات اللجنة والقرارات السابقة المعنية ببند األسـرى والمعتقلـون              -
 وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجـزين لـدى         اإلسرائيليةالعرب في السجون    

 مقابر األرقام والعمل على تنفيذها على المستوى الـدولي  سلطات االحتالل اإلسرائيلية في  
 .واإلقليمي

  والمناقشة، البحث وبعد -

 :بـ تـوصـي

تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع األسرى والمعتقلين الفلـسطينيين             .1

، 12/12/2012-11 والذي عقد فـي بغـداد يـومي    اإلسرائيليوالعرب في سجون االحتالل     

 وتقييم  19 الفقرة   574 قرار رقم    24، الدورة   26/3/2013التي تم إقرارها في قمة الدوحة       و

 .مدى تنفيذ الجهات المعنية بالتوصيات منذ انعقاد المؤتمر حتى حينه

دعوة المحكمة الجنائية الدولية لإلسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقـوم بهـا                .2

 . للقانون الدولياالحتالل بحق األسرى والمخالفة
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مطالبة اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية واإلنسانية تجاه             .3

 بصفته القوة القائمـة بـاالحتالل       اإلسرائيلياألسرى وقيامها بتكثيف اتصاالتها مع االحتالل        

ـ      لوقف الممارسات الخطيرة بحق األسرى       صارخة بحـق   والمعتقلين، وخاصة االنتهاكـات ال

األسرى ودعوته إلى التراجع عن قراره بإلغـاء       األطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى      

 . لألسرىالثانيةالزيارة الشهرية 

مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق اإلنسان باألمم              .4

حـتالل بتطبيـق كافـة مواثيـق     المتحدة خاصة بقضية األسرى التخاذ قرار يلزم سـلطة اال       

 ويطالبهـا بفـتح     ،حقوق اإلنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العالقة         واتفاقيات  

المختصة بمراقبة تحقيق المعاملـة       ومعتقالته أمام اللجان الدولية      اإلسرائيليسجون االحتالل   

كذلك تـشكيل لجنـة تقـصى       و ،  اإلسرائيليةاإلنسانية لألسرى والمعتقلين داخل هذه السجون       

والقانون الدولي اإلنـساني     حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان          

 .اإلسرائيليعلى األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل 

 لتـسليم   اإلسـرائيلي مطالبة األمم المتحدة ولجنة الصليب األحمر الدولي الضغط على الكيان            .5

 المحتجزة لدى االحتالل إلى عائالتهم دون شروط مسبقة حتى يتـسنى            كافة جثامين الشهداء  

  .لعائالتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة اإلنسان حياً وميتاً

التأكيد على تقديم الدعم والعون لتشكيل لجنة طبيـة محليـة وبمـشاركة خبـراء دوليـين،                  .6

 .وقوف على مالبسات الوفاةلإلشراف على عملية التشريح لكل جثمان تطالب عائلته بذلك لل
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�وق�א����ن"	�����א	��&�ق�א	 �

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 :بعد اطالعها -

  على مذكرة األمانة العامة، �
ع . د 7835وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

 ،7/9/2014بتاريخ ) 142(
ع . د 7901معة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم          وعلى قرار مجلس جا    �

  ،9/3/2015بتاريخ ) 143(
ع .د 7969وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

 ،13/9/2015بتاريخ ) 144(
ع .د 8033وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

 ،11/3/2016بتاريخ ) 145(
ع . د 8091وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،8/9/2016بتاريخ ) 146(
  وبعد البحث والمناقشة، -

  :تـوصـي بـ

قيام األمانة العامة بمخاطبة الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربـي لحقـوق              .1

 جمهورية جيبـوتي    –مهورية التونسية   الج(اإلنسان لحثها على سرعة المصادقة عليه وهي        

 جمهورية مصر   – جمهورية القمر المتحدة     – سلطنة عمان    –جمهورية الصومال الفيدرالية    –

 ،) الجمهورية اإلسالمية الموريتانية–المملكة المغربية –العربية

ى  ممثلي الدول العربية في اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان التي لم تصادق بعد عل              حث .2

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان إلى متابعة إجراءات مصادقة دولهم عليه، وتقديم تقرير حول             

  .ما تم اتخاذه من إجراءات خالل الدورة القادمة للجنة

دعوة الدول العربية التي صادقت على الميثاق ولم تقدم تقريرها األول بعد إلى تقديم تقريرها                .3

 ،2(في الموعد المحدد كما ورد في الفقرتين        ) جنة الميثاق ل(إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية      

 .من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان) 48(من المادة ) 3
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دعوة البرلمان العربي إلى حث البرلمانات العربية على المـصادقة علـى الميثـاق العربـي                 .4

 .لحقوق اإلنسان

لتعذيب في التـشريعات    مناهضة ا "خذ العلم برغبة الجمهورية التونسية في عرض موضوع         أ .5

 .على دورة قادمة للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان" العربية
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  إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،
 :بعد اطالعها -

 العامة، األمانة مذكرة على �

 دع -7901 رقـم  الـوزاري  المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �
 ،9/3/2015 بتاريخ) 143(

ع . د 8091وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �
  ،8/9/2016بتاريخ ) 146(

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :تـوصـي بـ

1M  إدارة (تأجيل عرض مشروع اإلستراتيجية العربية لحقوق اإلنسان، والطلب من األمانة العامة

بإعادة تعميم مشروع اإلستراتيجية على الدول األعضاء التي لم توافها بعد ) ق اإلنسانحقو

 كانون أول/ بمالحظاتها، وذلك لموافاتها بمالحظاتها حول المشروع في موعد غايته ديسمبر

2017. 

2M الطلب من األمانة العامة تعميم المالحظات الواردة إليها على الدول األعضاء. 

3M ة العامة عرض مشروع اإلستراتيجية العربية لحقوق اإلنسان على اللجنة الطلب من األمان

، ليتسنى 2018 كانون ثاني/ يناير) 43(ئمة لحقوق اإلنسان في دورتها الـالعربية الدا

 .بشأنه والبت  المذكورةمناقشته من قبل الدول األعضاء خالل الدورة
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  إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،
 :بعد اطالعها -

  السودان، جمهورية مذكرة على �
 7969 رقـم  بقراره الوزاري المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار علىو �

  ،13/9/2015 –) 144 (دع
 8091 رقـم  بقراره الوزاري المستوى على عربيةال الدول جامعة مجلس قرار علىو �

  ،8/9/2015 –) 146 (دع
 .20/12/2013 بتاريخ 68/200 رقم العامة الجمعية قرار علىو �
 .3/10/2014 بتاريخ 27/21 رقم اإلنسان حقوق مجلس قرار علىو �
 .18/12/2014 بتاريخ 69/180 رقم العامة الجمعية قرار علىو �

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :ي بـتـوصـ

1M عن توثيق اآلثار  تكليف الجهات المختصة لديها بإعداد تقرير الطلب من جمهورية السودان

ضرار والخسائر مدعما بالبيانات وفق اآلليات ابير القسرية االنفرادية وحصر األالسلبية للتد

 . دورة قادمةفي ، وعرضه على اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسانالمتبعة

2M التدابير القسرية آثار"ندوة بعنوان السودان بعقد ألعضاء بدعم رغبة جمهورية دعوة الدول ا 

 بحضور المقرر الخاص المعنى بالتدابير - السودان نموذجا– "االنفرادية على حقوق اإلنسان

جزائري واالتحاد اإلفريقي مع خبراء مختصين آخرين من ال إدريس /القسرية االنفرادية السيد

 مع اجتماعات اللجنة وذلك تزامناًة تحت تأثير التدابير القسرية االنفرادية، بعض الدول الواقع

 .إن أمكن) 42 (قادمةالدورة الالعربية الدائمة لحقوق اإلنسان في 
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  إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،
 :بعد اطالعها -

ع . د 7704ار مجلس جامعة الدول العربية على المـستوى الـوزاري رقـم             على قر  �
 ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

ع . د 7775وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �
 ،9/3/2014 بتاريخ) 141(

ع . د 7969وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �
 ،13/9/2015بتاريخ ) 144(

) 145(ع  . د 8033وعلى قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقـم            �
  ،11/3/2016بتاريخ 

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :تـوصـي بـ

1M  الموافقة على توجيه معالي األمين العام لجامعة الدول العربية بقيام قطاع الشؤون القانونية

 العربي لمناهضة التعذيب وإعادة صياغته االسترشاديباألمانة العامة بمراجعة مشروع الدليل 

 .وفقا لمالحظات الدول األعضاء الواردة حول المشروع

2M  ًالطلب من األمانة العامة تعميم مشروع الدليل بالصيغة المعدلة حال االنتهاء منها تمهيدا

  .ت فيهلعرضه على اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورة قادمة لمناقشته والب
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  إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،
 :بعد اطالعها -

 جمهوريـة  -  جمهورية مصر العربية- سلطنة عمان(مذكرات الدول األعضاء على   �
 ،) المملكة العربية السعودية-  المملكة األردنية الهاشمية- العراق

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :تـوصـي بـ

دعوة الدول األعضاء إلى تكثيف التعاون على المستويين اإلقليمي والدولي لنشر الوعي بالحق  -

  .لوفاء بتعهداتهاالجهات المعنية لوتشجيع  في التنمية،
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  إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

وق جمهورية اليمنية إدراج بند جديد على جدول األعمال حول وضع حق          بناء على طلب ال    -
 ،اإلنسان في الجمهورية اليمنية

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :تـوصـي بـ

1M  إدانة ممارسات المليشيات االنقالبية في استهداف المدنيين بالقتل واإلصابة واالعتقال

 .قهم في التنمية الشاملةواستخدامهم كدروع بشرية وتجنيد األطفال وحرمانهم من ح

2M  التأكيد على تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية في دعم الحكومة الشرعية اليمنية، وتنفيذ

 والمبادرة الخليجية ومخرجات 2216توصيات قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 

 .الحوار الوطني الشامل

3M  لجنة الميثاق(حقوق اإلنسان العربية التأكيد على التوصيات الصادرة عن فريق عمل لجنة (

 .2015 أيلول/ في سبتمبر) عدن(الذي قام بزيارة الجمهورية اليمنية 

4M والدعوة إلى استمرار تقديم ) اإلنسانية والطبية(غاثية إدانة إعاقة إيصال المساعدات اإل

 .المساعدات وخاصة العمل على معالجة الجرحى والمصابين

  

  

  

  

  

  

  

  :مالحظة
 مـن ) 2 ،1 (بالفقرة الخاصة لتوصياتا أن مفادها مالحظة العراق جمهورية وفد لممث أبدى

 عن بعيدة سياسية وإشارات عبارات تضمنت" اليمنية الجمهورية في اإلنسان حقوق وضع "التاسع البند
 حل على والقائم الثابت موقفه عند يزال ال والعراق اإلنسان حقوق موضوع وعن اللجنة اختصاصات

  .المفاوضات طاولة إلى والجلوس السلمية بالطرق كافة اليمنية األطراف بين الصراع
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  التقرير السنوي الثامن للجنة حقوق اإلنسان العربية

  )لجنة الميثاق(
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،2016ان العربية لعام التقرير السنوي الثامن للجنة حقوق اإلنسوعلى  �
 ،الشؤون القانونيةوعلى توصية لجنة  �

: الفقرة الخامسة من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان والتي تنص على         ) 48(واستناداً للمادة    -
تُحيل اللجنة تقريراً سنوياً يتضمن مالحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريـق     "

 ،"األمين العام
  وبعد المناقشة، -

{{{ÏŁè†{<…< <

1M              أخذ العلم بالتقرير السنوي الثامن للجنة حقوق اإلنسان العربية المنبثقـة عـن الميثـاق
  .العربي لحقوق اإلنسان وما تضمنه من انجازات وتحديات وتوصيات

2M              توجيه الشكر إلى كٍل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على تقديم تقريريهما
  .ن العربيةاألوليين إلى لجنة حقوق اإلنسا

3M           توجيه الشكر إلى المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  .على تقديم تقريريهما الدوريين إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية

4M                توجيه الشكر إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية ودعوتها إلى االسـتمرار فـي مهامهـا
  .ها المأمولوتعزيز استقاللها للقيام بدور

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8149رقم : ق(
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  تعيين أعضاء جدد في المحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 النظام األساسي للمحكمة،وعلى  �

 اه المجلس،وعلى نتيجة االقتراع السري الذي أجر �

†{{{{ÏŁè<…< <

، أعـضاء   )وفق الترتيب األبجدي ألسماء الدول العربيـة      (تعيين السادة اآلتية أسماؤهم       
 :بالمحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية لمدة ثالث سنوات

 المملكة األردنية الهاشمية      القاضي جهاد صالح العتيبي -1

 مملكة البحرين      القاضي جمعة عبد اهللا الوسمي -2

 سلطنة عمان    سليمان بن حمد العلوي. ير مفوض دوز -3

 دولة قطر    القاضي عبد العزيز علي عبد اهللا العبداهللا -4

 دولة الكويت    المستشار محمد السيد يوسف الرفاعي -5

  
  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8150رقم : ق(
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  147-146نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس 

  فيذ قرارات المجلسات المتخذة لتنواإلجراء

  في مجال الشؤون اإلدارية والمالية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

الجامعة  العامة لتنفيذ قرارات مجلس      األمانة باإلجراءات التي اتخذتها     أخذ المجلس علماً   -1
  . والماليةاإلداريةفي مجال الشؤون 

 والقـوانين   لألنظمة التشاور مع الجمهورية التونسية وفقا       الستمرار العامة   األمانةدعوة   -2
 العامة بالجنيـة    األمانةالمعمول بها بشأن طلبها تسديد جزء من مساهماتها في موازنة           

  .س الجامعة في هذا الشأن لقرار مجل ولمرة واحدة فقط وفقاًاستثنائي وبشكل المصري
 . والماليةاإلداريةن ؤو العام ولرئيس وموظفي قطاع الشاألمينتوجيه الشكر لمعالي  -3
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  الصناديق الخاصة باألمانة العامة لجامعة الدول العربية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 مذكرة األمانة العامة،على  �

 لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M       صندوق الشباب   – االجتماعيصندوق العمل   (وضع جميع حسابات الصناديق الخاصة 
 حساب موحد باألمانة العامة يتم فتحه لهـذا         في ) صندوق التنمية الصحية   –والرياضة  

 على أن يكون    ،ات الدول األعضاء السنوية   الغرض تودع به أرصدة الصناديق ومساهم     
كل حساب على حدة ويتم الصرف منه بموجب القـرارات الـصادرة عـن المجـالس        

  .الوزارية المتخصصة
2M           العمـل   قصـندو (إيقاف العمل باألنظمة واللوائح المعمول بها في الصناديق الخاصة 

ـ )  صندوق التنمية الـصحية    – صندوق الشباب والرياضة     –االجتماعي   تم تطبيـق   وي
  .األنظمة المالية واإلدارية واللوائح المعمول بها في األمانة العامة

3M   والمالية وقطاع الرقابة المالية باألمانة العامة القيام بكافـة    اإلداريةن  ؤويتولى قطاع الش 
  . والرقابية وفقا لإلجراءات النظامية واللوائح المطبقةواإلداريةالعمليات المالية 

4M   على المعامالت المالية للحساب الموحد للصناديق للمخولين بـالتوقيع          يكون حق التوقيع 
 . األمانة العامة وفقا لألنظمة المالية المعمول بهافي
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  المركز المالي وموقف الدول األعضاء من سداد األنصبة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :اطالعهبعد  -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

 العـام طبقـا     واالحتيـاطي  بسداد مساهماتها والمتأخرات     األعضاءأهمية التزام الدول     -1
  .الوزاريلقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى 

  . العامةاألمانةمساهماتها في موازنة  قامت بسداد التي الشكر للدول توجيه -2
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  الدعم والتبرعات المقدمة لألمانة العامة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

  على قبول التبرعات التالية وفقا للغاية والهدف المحدد لها وفق أحكـام المـادة              ةوافقالم -1
  :المتبرعةتوجيه الشكر للجهات  ومن النظام المالي لألمانة العامة للجامعة) 20(
 من الغرفـة التجاريـة العربيـة        البرازيلي دوالر شهريا بالريال     4100ما يعادل    -

  .2016 كانون أول/ لبرازيل حتى ديسمبرالبرازيلية لدعم أنشطة البعثة با
  . المرأةإدارة إلى UN WOMAN تبرع من  $ 883 121  مبلغ -
 األمين معاليأنشطة   تبرع من المملكة العربية السعودية لدعم       $ 500 000  مبلغ -

  .العام
 معـالي أنشطة    العربية المتحدة لدعم   اإلماراتتبرع من دولة      $ 500 000  مبلغ -

  . العاماألمين
مقدمة مـن دولـة     تحت نظام المسموحات2017موديل  BMW 740اركة سيارة م -

  .الكويت لألمانة العامة
 بعثة إلى مقدمة من سفارة دولة قطر بروما        2009 موديل   S 350سيارة مرسيدس    -

  .الجامعة بروما
  .من النظام المالي فيما يتعلق بهذه التبرعات) 21(تطبيق المادة  -2
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مناقشة تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة 

 2015عن حسابات األمانة العامة لعام 

  ورد األمانة العامة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

)  الـشؤون القانونيـة    / الشؤون اإلدارية والمالية   /الرقابة المالية ( العامة   ةاألماناستمرار   -1
 العامة والصناديق والحسابات األمانةبتسوية األرصدة المعلقة عبر السنوات في حسابات 

 والماليـة فـي     اإلداريةن  ؤواألخرى على أن تعرض توصياتها على اللجنة الدائمة للش        
  .اجتماع قادم

 بـاإلدارات   قامت باتخاذها بربط البعثات أليـا      التي باإلجراءاتلعامة   ا األمانةاستمرار   -2
 ماليـا فـي     اإلنفاق العامة واتخاذ الخطوات الخاصة بتخفيض وترشيد        باألمانةالمعنية  

البعثات وبما يحقق تطوير نظام التبادل المستندي والتواصل وتوحيد النماذج والمستندات        
  .المستخدمة

 المحصلة والمتاحة والمصروفات اإليرادات ومتابعة التوازن بين أهمية أتباع آلية مراقبة  -3
 المحصلة لتفادي تحقق    اإليراداتخالل السنة المالية وتحديد أولويات الصرف بناء على         

في حجم المـصروفات      خاصة في ظل التزايد المستمر     ،العجز واللجوء إلى االحتياطي   
  .مكانات المالية المتاحة وأولويات اإلنفاقالفعلية سنوياً وضرورة المتابعة والربط بين اإل

 التعاقد على الئحة المتعاقدين بالمقر      بإيقافالتأكيد على قرار مجلس الجامعة فيما يتعلق         -4
  . الالئحة الخاصة بالمتعاقدين بالمقرإصدار فيمع أهمية االستعجال 

امة الشاغلون  التأكيد على أن يتولى رئاسة بعثات الجامعة في الخارج موظفو األمانة الع            -5
لدرجات في مالكها مع عدم التعاقد من خارج األمانة العامـة لتـولي رئاسـة بعثـات      

 للموظفين التزاما بقرار مجلس الجامعة رقـم        األساسيوفقا للنظام    الجامعة في الخارج  
  .18/3/1999 بتاريخ 5874
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اء بما يتفق  من عمل الئحة تنفيذية تخص ضوابط وآليات التعاقد مع الخبراالنتهاء أهمية -6
 وعدم التوسع في التعاقد مع الخبراء إال في أضيق          ،مع النظم وقرارات مجلس الجامعة    

  .الحدود على أن ترتبط عقودهم ببرامج عمل محددة أو مشاريع مقرة
 وضبط المصروفات بما فـي ذلـك        اإلنفاق العامة بترشيد    األمانةالتأكيد على استمرار     -7

  .المهمات الرسمية
اء في الهيئة العليا للرقابة على إيفاد ممثلين لها مـن المتخصـصين             حث الدول األعض   -8

 على أن يكون حضور األعضاء مع بدايـة         ،وذوي الخبرة في الرقابة المالية واإلدارية     
 علـى أن    ،عمل الهيئة واستبقائهم طوال فترة االنعقاد المقررة لعمل الهيئة العليا للرقابة          

 وذلك ألهمية   ،) سنوات 3(ة وفق النظام المالي     يستمر نفس العضو طوال الدورة المقرر     
  .الخلفية التاريخية لمالحظات هيئات الرقابة

 العامة بوضع تصور حول وضع المتأخرات لعرضها علـى اللجنـة فـي              األمانةقيام   -9
  .اجتماع قادم

 لتقديم الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية خالل الـثالث أشـهر    العامةدعوة األمانة    -10
/  ودعوة الهيئة العليا للرقابة لالنعقاد في شهر مـايو         ،من السنة المالية التي تليها     األولى

  . من النظام المالي48بالمادة   من كل سنة عمالأيار
 تطوير العمل   في المتخذة العامة على جهودها والخطوات االيجابية       لألمانةتوجيه الشكر    -11

  .لك بالجامعة ومطالبتها باالستمرار بذوالمالي اإلداري
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8155رقم : ق(



-135-  

  
  

التعاقد مع بعض رؤساء بعثات ومكاتب 

   الخارجفيالجامعة العربية 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

  :تعاقد مع كل منالموافقة على ال
  . عبد الحميد زهاني/السيد السفير -
  .يود بن سمران حمود الحويط حم/لسيدا -
      .الغفارخالد عبد الرحيم عبد / السيد -

بمكافـأة شـهرية    سنتين قابلة للتجديد     لمدة   ، الخارج في بعثات ومكاتب الجامعة     إحدىلرئاسة  
  .)أول المربوط(تعادل إجمالي راتب درجة مستشار أول 
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  خالد بن نايف الهباسالدكتور السيد تعيين 

  أميناً عاماً مساعداً
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 من ميثاق الجامعة،) 12(وعلى المادة  �

 ين،من النظام األساسي للموظف) 9(وعلى المادة  �

 وفي ضوء مداوالت المجلس في هذا الشأن، -

†{{{{ÏŁè<…< <

أميناً عاماً مـساعداً لجامعـة   خالد بن نايف الهباس الدكتور السيد  الموافقة على تعيين        
  .مباشرته لعملهالدول العربية لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 
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  ـــ

) 147(تدارس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية            
برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية األزمة اإلنسانية الطارئة التي ألمت بالصومال 
نتيجة لموجة الجفاف التي ضربت أجزاء واسعة منه، وأدت إلى وفاة العديد مـن الـصوماليين              
أطفاالً ونساء وشيوخاً، ونفوق أعداد متزايدة من الماشية، وتفشي األمراض مع حركـة نـزوح      

لمواطنين إلى ضواحي العاصمة مقديشو، وحدوث نقص حاد فـي الغـذاء أدى إلـى تفـشي                 ا
  .تنسيق وتعزيز الجهود العربية المبذولة لمواجهة هذه الكارثة إلىوالحاجة الملحة المجاعة، 

وبعد العرض الذي قدمه رئيس وفد جمهورية الصومال الفيدرالية ومداخالت األمـين            
  :المجلس على ما يليالعام ورؤساء الوفود، أكد 

تكثيف الدول األعضاء لدورها في مواصلة إغاثة المتأثرين بكارثة الجفاف في الصومال  -1
والطلب إليها حشد إمكانيات منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص العربي للمساهمة           

  .في عملية اإلغاثة
 للحكومـة   والفنـي  يوالمـاد  الـسياسي  تقديم الدعم    في الدول األعضاء االستمرار     إلىالطلب   -2

الفيدرالية الصومالية لتمكينها من مواجهة تداعيات هذه األزمة وتقديم المساعدات المالية لتلبيـة             
 .احتياجات الصومال العاجلة وكذا التبرع من خالل حساب دعم الصومال باألمانة العامة

ة والمركز العربي أهمية تنسيق األمانة العامة لجهودها مع المنظمة العربية للتنمية الزراعي -3
ومجلـس  وزراء الصحة العـرب     ومجلس  لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة      

تكثيف تعاونها مع منظمات ووكاالت األمم المتحـدة        ووزراء الشؤون االجتماعية العرب     
الـصحة  ومنظمـة   ومنظمة األغذية والزراعـة،      خاصة برنامج الغذاء العالمي      ،المعنية
 .لمواجهة مشكلة الجفاف وآثاره الكارثيةاستجابة طارئة داد خطة  لسرعة إع،العالمية

 الـشعب   إلغاثـة  والدولي العربي األمين العام مواصلة جهوده من أجل حشد الدعم          إلىالطلب   -4
 . دورته المقبلةفي المجلس إلى هذا الشأن في ومتابعة تنفيذ هذا البيان وتقديم تقرير الصومالي
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