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  2019 آذار/مارس 6:  القاهرة–) 151(الدورة العادية 

< <
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تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة وإجراءات تنفيذ            1
  .)151 – 150(قرارات المجلس بين الدورتين 

8339  6  

مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى             2
  .)30(مستوى القمة في دورته العادية 

8340  7  

لمجلس جامعـة الـدول     ) 152(موعد انعقاد الدورة العادية       3
  .العربية على المستوى الوزاري

8341  11  
  العمل العربي المشترك

االقتصادية :  القمتين العربية، والعربية التنموية   مقترح تزامن   4
  .واالجتماعية

8342  12  

ياسية للقضية الفلـسطينية والـصراع      متابعة التطورات الس    1
  .العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية

8343  14  

  22  8344  .التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة  2

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

8345 28  

مواجهة االستهداف اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية واألمـن         4
  .القومي العربي في أفريقيا

8346  37  

  39  8347  .دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني  5

تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين         6
  ).101الدورة (في الدول العربية المضيفة 

8348  41  

ر عن أعمال المكتـب الرئيـسي والمكاتـب اإلقليميـة           تقري  7
  ).151-150(لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة 

8349  42  

األمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه فـي األراضـي            8
  .العربية المحتلة

8350  43  

القضيـــــــة 
 والصراع الفلسطينية

   اإلسرائيلي-العربي 

  45  8351  .الجوالن العربي السوري المحتل  9

  51  8352  .التضامن مع الجمهورية اللبنانية  1

  57  8353  .تطورات الوضع في سورية  2

  63  8354  .تطورات الوضع في ليبيا  3

ة ـؤون العربيـالش
  وميـن القــواألم

  67  8355  .تطورات الوضع في اليمن  4
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احتالل إيران للجزر العربية الثالث طنب الكبرى وطنب الـصغرى وأبـو              5
  .متحدة في الخليج العربيموسى التابعة لدولة اإلمارات العربية ال

8356  70  

ـ          6 وات التركيـة   ـاتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهـاك الق
  .للسيادة العراقية

8357  73  

  75  8358  .دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان  7

  78  8359  .دعم جمهورية الصومال الفيدرالية  8

  82  8360  .دعم جمهورية القمر المتحدة  9

  84  8361  . االريتري-السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الحل   10

  85  8362  .التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية  1

مخاطر التسلح اإلسرائيلي على األمن القومي العربي والسالم         2
  :الدولي

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

  

  
8363  

  

  

89  

  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  : األفريقية–العالقات العربية : أوال

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

  
8364  
8365  

  

  

92  
96  

  : األوروبية–العالقات العربية : اثاني
 بشرم الشيخ التي عقدت      القمة العربية األوروبية األولى    -أ  

  .25/2/2019 و24يومي 

  

8366  

  

  

97  

  98  . األوروبي– الحوار العربي -ب
  98  . المتوسطية– الشراكة األوروبية -ج

  :العالقات العربية مع روسيا االتحادية: ثالثا
  . الروسي–لتعاون العربي منتدى ا

  

98  
  99  .تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان  :ثالثا
  99  .العالقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية: رابعا
  100  .العالقات العربية مع جمهورية الهند: خامسا
  101  . اليابانية–العالقات العربية : سادسا
  101  . العالقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك:سابعا

3  

  .العالقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية: ثامنا

8367  

  

101  

الــشؤون الــسياسية 
  الدولية

  

الترشيحات لمناصب األمم المتحدة ووكاالتهـا المتخصـصة          4
  .ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى

8368  

  
103  
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طلب جمهوريـة أوروجـواي الـشرقية اعتمـاد سـفيرها             5
  .مصر العربية مفوضا لدى جامعة الدول العربيةبجمهورية 

8369  

  
106  

  107  8370  .تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية    الشؤون االقتصادية

دعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العـراقيين           1
  .بشكل خاص

8371  108  

آذار من كـل عـام يومـاً لالحتفـال          / مارس 28إعالن يوم     2
  .بالموسيقى العربية

8372  110  

العضوية الدائمة لدولة فلسطين في المكتب التنفيذي لمجلس          3
  .وزراء الشباب والرياضة العرب

8373  111  

 االجتماعيةالشؤون 
  والثقافية

لجنة الطوارئ لحماية النساء أثنـاء النزاعـات المـسلحة            4
  .بالمنطقة العربية

8374  112  

  116  8375  .اإلرهاب الدولي وسبل مكافحته  1

  119  8376  .صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب  2

  123  8377  .تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب  3

 نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين         4
ـ    وير جامعة   ـ إلصالح وتط  الدائمين رق ـالدول العربيـة وف

  .العمل المنبثقة عنها

8378  126  

  147  8379  .بعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج  5

تقرير وتوصيات اللجنة الدائمـة للـشؤون القانونيـة فـي             6
  .21/2/2019 إلى 19اجتماعها الذي عقد خالل الفترة من 

8380  148

    

  149  8381  .وزاري العربي للمياهالنظام األساسي المعدل للمجلس ال  7

  158  8382  .الالئحة الداخلية المعدلة للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك  8

تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنـسان فـي دورتهـا              9
  .21/2/2019 إلى 19التي عقدت خالل الفترة من ) 45(العادية 

8383  163  

  190  8384  . اللجنة الدائمة للشؤون القانونيةتعيين رئيس  10

  191  8385  ).لجنة الميثاق(وضع لجنة حقوق اإلنسان العربية   11

يـة الشؤون القانون
  وحقوق اإلنسـان

وق اإلنـسان العربيـة     ـة حق ـالتقرير السنوي العاشر للجن     12
  ).لجنة الميثاق(

8386  192  

  193  8387  .ألنصبةالمركز المالي وموقف الدول األعضاء من سداد ا  1

  194  8388  .الدعم والتبرعات المقدمة لألمانة العامة  2
الشؤون اإلداريـة 

  والمالية
مناقشة تقرير الهيئة العليا للرقابة العامـة عـن حـسابات             3

  . ورد األمانة العامة2017األمانة العامة لعام 
8389  195  
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طلب الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية عرض          4
  .لمالية على اللجنةموضوع االلتزامات ا

8390  197  

التجديد لبعض رؤساء بعثـات ومكاتـب الجامعـة العربيـة          5
  .بالخارج

8391  198  

طلب مندوبية ليبيا إضافة موضوع تسوية حاالت الرسـوب           6
الوظيفي لموظفي األمانة العامة من بعض الدول التـي لـم           

  .تستكمل حصتها

8392  199  

ازنة الصندوق العربي للعمل    متأخرات الدول األعضاء في مو      7
  .االجتماعي

8393  200  

نظام معاشات تقاعدي للموظفين الـدائمين باألمانـة        إنشاء    9
  .العامة لجامعة الدول العربية

8394  201  

تعيين السيد السفير الدكتور قيس خزعل جواد العزاوي أميناً           10
  .عاماً مساعداً لجامعة الدول العربية

8395  202  
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 األمين العام عن نشاط األمانة العامة وإجراءات تنفيذ تقرير
  )151 – 150(قرارات المجلس بين الدورتين 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،)151-150(وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين  �

 ،الشؤون السياسيةجنة وعلى توصية ل �

< <

†{{{{ÏŁè<…V< <

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

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

  
  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8339رقم : ق(
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مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على 
  )30(مستوى القمة في دورته العادية 

  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 :واستناداً إلى - 

 اجتماع مجلـس جامعـة   عقد بشأن 15/4/2018بتاريخ  ) 29(ع  . د 742رقم  القرار   �
آذار /خالل شـهر مـارس    ) 30(الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية         

 ، الجمهورية التونسية–  بتونس2019

من الملحق الخاص باالنعقاد الدوري لمجلـس الجامعـة   ) 6(دة واستناداً إلى نص الما  �
 على مستوى القمة،

 وبعد استماعه إلى مداخلة رئيس وفد الجمهورية التونسية، - 

 وفي ضوء مداوالت المجلس في هذا الشأن، - 

†{{{{ÏŁè<… 

ع .د اعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مـستوى القمـة            
 للقمة المزمع عقـده فـي تـونس          اجتماع وزراء الخارجية التحضيري    ، لعرضه على  )30(

  .)مرفق(بالجمهورية التونسية 

  
  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8340رقم : ق(
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     :لمرفوعة إلى القمةالتقارير ا: أوالً

-  
-  

عن نشاط هيئة ) 29(ع .تقرير رئاسة القمة د
 .متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات

تم إدراج هذا البند اســتناداً        
من ) ج/14(إلى نص المـادة    

النظام األساسي لهيئة متابعـة    
  تنفيذ القـرارات وااللتزامـات  

  

تم إدراج هذا البند اسـتناداً إلـى         .مشتركتقرير األمين العام عن العمل العربي ال  -
 327قــرار القمــة رقـــم      

  29/3/2006بتــاريخ  ) 18(ع .د
  

مقترح تزامن القمـتين العربيـة، والعربيـة         -
  .االقتصادية واالجتماعية: التنموية

تم إدراج هذا البند اسـتناداً إلـى       
 8342قــرار المجلس رقـــم     

  6/3/2019بتــاريخ  ) 151(ع .د
  

  :القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته :ثانياً

متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والـصراع         -
  .العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية

بند دائم استناداً إلى قرار القمة      
ـــم  ) 25(ع . د594رقـــ

ــاريخ    26/3/2014بتــــ
  

تهاكات اإلسرائيلية في مدينـة     التطورات واالن   -
  .القدس المحتلة

بند دائم استناداً إلى قرار القمة      
ـــم  ) 28(ع . د675رقـــ

ــاريخ    29/3/2017بتــــ
  

االستيطان، الجـدار، االنتفاضـة،     (متابعة تطورات     -
  ).، الالجئون، األونروا، التنميةاألسرى

  بنـد دائـم

دعم موازنة دولة فلسطين وصـمود الـشعب          -
  .لسطينيالف

بند دائم اسـتناداً إلـى قـرار        
ع . د 596القمـة رقــــم    

ــاريخ ) 25(   26/3/2014بتـ
  

  بنـد دائـم  .الجوالن العربي السوري المحتل  -

 

�����أ���� �� 0000000000000000000000�  ون �� � ا

 )مرفق ( 
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  .التضامن مع لبنان ودعمه  :ثالثـا
  

  بنـد دائـم

تم إدراج هـذا البند بناءاً على        .تطورات األزمة السورية  :رابعـا
  ة العــامة اقــتراح األمـان 

  

تم إدراج هذا البنـد بموجـب           .تطورات الوضع في دولة ليبيا  :خامسا
مذكرة المندوبية الدائمة لدولة    

ـــم   ـــا رق  1/1/621ليبيـ
ــاريخ    3/3/2019بتـــــ

  

تم إدراج هـذا البنــد بموجـب          .تطورات األوضاع في الجمهورية اليمنية  :سادسا
ــة   ــة الدائم ـــرة المندوبي مذك

يـــة رقـــم للجمهوريـــة اليمن
ــاريخ 82/3/2019   4/3/2019 بت

  

تم إدراج هذا البند استناداً إلى        .دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان  :سابعا
ع . د 717قرار القمـة رقـم      

ــاريخ ) 29(   15/4/2018بتـ
  

 إلىتم إدراج هذا البند استناداً        .دعم جمهورية الصومال الفيدرالية  :ثامنا
ع . د 718قرار القمـة رقـم      

ــاريخ ) 29(   15/4/2018بتـ
  

احتالل إيران للجزر العربيـة الـثالث طنـب           :تاسعا
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولـة        

  .اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي

  

  بنـد دائـم

التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول        :عاشرا
  .العربية

لى قـرار   بنـد دائـم استناداً إ   
ـــم  ـــة رقـ ع . د652القم

ــاريخ ) 27(   25/7/2016بتـ
  

اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات         :حادي عشر
  .   التركية للسيادة العراقية

بنـد دائـم استناداً إلى قـرار      
ـــم  ـــة رقـ ع . د653القم

ــاريخ ) 27(   25/7/2016بتـ
  

 من ديون جمهورية العراق   % 75إطفاء نسبة     :ثاني عشـر
ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربيـة       

  .الشقيقة في إطار جامعة الدول العربية

تم إدراج هذا البند اسـتناداً إلـى        
ع . د 8309قـرار المجلس رقـم     

ــاريخ ) 150(   11/9/2018بتــ
  

دعم النازحين داخليـاً فـي الـدول العربيـة            :ثالثا عشر
  .والنازحين العراقيين بشكل خاص

البنــد بموجــب تــم إدراج هــذا 
مذكرتي المندوبية الدائمــــة    
لجمهوريـــة العـــراق رقـــم 

ــاريخ 4/1747/ج/3  بتـــــ
 4/1797/ج/3 ورقم   4/3/2019

ــاريخ    6/3/2019بتــــــ
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صيانة األمـن القـومي العربـي ومكافحـة           :رابع عشر
  .اإلرهاب

تم إدراج هذا البند استناداً إلى      
ع . د 724قرار القمة رقــم    

ــاريخ ) 29(   15/4/2018بتـ
  

تم إدراج هذا البند استناداً إلى        .اإلرهابتطوير المنظومة العربية لمكافحة   :خامس عشر
ع . د 725قرار القمـة رقـم      

ــاريخ ) 29(   15/4/2018بتـ
  

تم إدراج هذا البند استناداً إلـى         .تطوير جامعة الدول العربية  :سادس عشر
ع . د 8318قرار المجلس رقـم     

  11/9/2018بتـــاريخ ) 150(
  

تم إدراج هذا البند اسـتناداً إلـى         .اإلستراتيجية العربية لحقوق اإلنسان  :ع عشرساب
 8383 قــرار المجلس رقـــم   

  6/3/2019بتــاريخ  ) 151(ع .د
  

مشاريع القـرارات المرفوعـة مـن المجلـس           :ثامن عشر
  ).30(االقتصادي واالجتماعي التحضيري للقمة 

  
  

لمجلس ) 31(ادية  موعد ومكان عقد الدورة الع      :تاسع عشر
  .جامعة الدول العربية على مستوى القمة

تم إدراج هذا البند استناداً إلى        
مـن  ) أ/4(والمادة  ) 3(المادة  

ــاد  ــاص باالنعق الملحــق الخ
الدوري لمجلس الجامعـــة    
  علـــى مـــستوى القمـــة

  

تم إدراج هـذا البند بناءاً على        .مشروع إعالن تونس  :عشــرون
   العــامة اقــتراح األمـانة 

  

      .ما يستجد من أعمال  :حادي وعشرون
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  )152(موعد انعقاد الدورة العادية 
  لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

 :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

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

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

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

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

 ،..."تيب الهجائي ألسماء الدولأساس التر

†{{{{ÏŁè<…V< <

لمجلس جامعة الدول العربية علـى المـستوى   ) 152(الموافقة على عقد الدورة العادية      
، على أن يسبقها اجتماع مجلس جامعة الدول        2019أيلول  / سبتمبر 10الثالثاء   الوزاري يوم 

 2019أيلـول   /  سـبتمبر  9 و 8 ن األحد واالثني  العربية على مستوى المندوبين الدائمين يومي     
  .برئاسة جمهورية العراق

 

  
  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8341رقم : ق(
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:  القمتين العربية، والعربية التنمويةمقترح تزامن
  االقتصادية واالجتماعية

 

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :وبعد اطالعه -

 قرارات وبيانات مؤتمرات القمـة العربيـة        ميثاق جامعة  الدول العربية، وعلى     على   �
ومجلس الجامعة والمجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن الجهود المبذولة في العمـل           

 العربي االقتصادي واالجتماعي المشترك،

 وعلى المذكرة المقدمة من الوفد  الدائم للمملكة العربية السعودية بهذا الشأن، �

 شأن،وعلى مذكرة األمانة العامة بهذا ال �

قرار قمة تـونس    ، و 28/3/2001بتاريخ  ) 13(ع  .د 212 رقم   قمة عمان  قرار   وعلى �
 والنظام الـداخلي للمجلـس االقتـصادي        23/5/2004بتاريخ  ) 16 (ع.د 280رقم  

واالجتماعي بشأن المعايير المتبعة لعرض الموضوعات االقتصادية واالجتماعية فـي         
 القمم العربية،

 القاضـي  29/3/2007بتـاريخ  ) 19(ع .د) 365( قرار قمة الريـاض رقـم       وعلى �
 ،بالموافقة على عقد قمة تخصص فقط لمناقشة المسائل االقتصادية واالجتماعية والتنموية

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

وأخذاً في االعتبار استمرار عرض بند الشؤون االقتصادية واالجتماعية في جدول أعمال             - 
 ،االقتصادية واالجتماعية: غم استحداث فكرة تنظيم القمم العربية التنمويةالقمة العربية العادية، بر

وعمالً بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أطلقه في القمة               - 
:  القمة العربية التنموية   تزامن في الرياض ب   الثالثةالعربية التنموية االقتصادية واالجتماعية     

 جتماعية مع القمة العربية العادية،االقتصادية واال

 القمتين تنفيذاً للقرار تزامن ورقة العمل التي أعدتها األمانة العامة حول      وبعد اطالعه على   - 
 ،)97(ع . الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي د18/2/2016 بتاريخ 2079رقم 

واالجتماعية بشكل سريع   االقتصادية  : وإدراكاً لما تشهده التطورات في المجاالت التنموية       - 
ومتواصل، األمر الذي يجعل دورية االنعقاد كل أربع سنوات أمراً ال يتسق مع الـوتيرة               
السريعة لهذه التطورات، والحاجة الملحة للمتابعة السنوية ومراجعة ما تم تحقيقه في هـذا       

 المجال على مستوى القمة،
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 المنبثقة  ةالجتماعي واللجنة التحضيري  لجهود التي قام بها المجلس االقتصادي وا      وإذ يثمن ا   - 
 والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة واألمانة العامـة فـي اإلعـداد             عنه

 السنواتاالقتصادية واالجتماعية خالل    : والتحضير للدورات األربعة العادية للقمم التنموية     
)2011 – 2019(، 

ة واالجتماعية من تقدم ملموس على مستوى       االقتصادي: يةوما حققته القمم التنم   بوإذ يشيد    - 
العمل العربي االقتصادي المشترك، وأثرها على التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة فـي             

 له الرفعة والرقي مختلف قطاعاتهما بما ينعكس ايجابياً على حياة المواطن العربي، ويحقق
 والعيش الكريم،

 بشأن الموافقة   25/7/2016 بتاريخ   27ع  . د 658وإذ يشير إلى قرار قمة نواكشوط رقم         - 
 االقتصادية واالجتماعية مرة كل أربعة أعوام،: على عقد القمة العربية التنموية

 بتـاريخ   70االقتصادية واالجتماعية الرابعـة رقـم       : وإذ يأخذ علماً بقرار القمة التنموية      - 
 اإلسالمية    بيروت الجمهورية اللبنانية، الذي رحب باستضافة الجمهورية       – 20/1/2019

  في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،2023الموريتانية للدورة الخامسة المقبلة خالل عام 

 وإذ يشير إلى مداوالت المجلس حول الموضوع، - 

Łè…†{{{ÏV< <

االقتصادية واالجتماعية التي عقدت في بيروت رقم : التأكيد على قرار القمة التنموية -1
موافقة على استضافة الجمهورية اإلسالمية  بشأن ال20/1/2019بتاريخ ) 70(

الموريتانية للدورة الخامسة لهذه القمة، بحيث يتم تطبيق مقترح تزامن القمتين العادية 
 .2023االقتصادية واالجتماعية بعد قمة انواذيبو الخامسة : والقمة التنموية

 . العتمادهفي الجمهورية التونسية) 30(رفع الموضوع للقمة العادية المقبلة رقم  -2

 

  
  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8342رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي–قضية فلسطين والصراع العربي 
  

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

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 رة األمانة العامة،على مذك �

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

متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات     االجتماع األول لهيئة  وعلى التوصية الصادرة عن      �
 ،11/9/2018على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
 القمة والوزاري والمندوبون    ؛اته السابقة على مختلف المستويات    ى جميع قرار  وإذ يؤكد عل   - 

  الدائمون، بخصوص متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية،

†{{{{ÏŁè<…V< <

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

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

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

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

، واعترافها بدولـة فلـسطين وحقـوق الـشعب          ، بما فيها القدس الشرقية    1967عام  
الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعـويض             
لالجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكٍل عادل وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة            

 .1948 لعام 194رقم 
جم مع المرجعيات الدولية لعملية السالم      ال تنس  سالم   أي صفقة أو مبادرة   التأكيد على أن     -3

 ورفض أي ضغوط سياسـية أو       .، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح     في الشرق األوسط  
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مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلـة للقـضية              
  .الفلسطينية ال تنسجم مع مرجعيات عملية السالم

 لتأسيس آلية دولية متعددة األطراف، تحـت مظلـة          العمل مع األطراف الدولية الفاعلة     -4
األمم المتحدة، لرعاية عملية السالم، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي إلعـادة               
إطالق عملية سالم ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية            

اء االحتالل اإلسرائيلي ، تفضي إلى إنهالدولية ومبدأ األرض مقابل السالم وحل الدولتين      
 .1967عام الذي بدأ 

خطة تحقيق السالم التي قدمها فخامة الـرئيس محمـود          إعادة التأكيد على دعم وتأييد       -5
  .20/2/2018ين، في مجلس األمن يوم عباس، رئيس دولة فلسط

الدول األعضاء اتخاذ جميع اإلجـراءات العمليـة الالزمـة          إعادة التأكيد على اعتزام      -6
القـوة القائمـة    ( بالقدس عاصـمة إلسـرائيل       من أي دولة تعترف   أي قرار   لمواجهة  
، وذلك تنفيذاً لقرارات القمـم والمجـالس الوزاريـة          ، أو تنقل سفارتها إليها    )باالحتالل

 .العربية المتعاقبة
أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينـة          إعادة التأكيد على رفض وإدانة       -7

االعتراف بالقدس عاصمة  كيةيقرار الواليات المتحدة األمرا في ذلك القدس الشريف، بم
، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطالً، وخرقـاً         )القوة القائمة باالحتالل  (إلسرائيل  

خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن والجمعية العامـة لألمـم المتحـدة ذات              
مة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن ال أثـر           الصّلة، والفتوى القانونية لمحك   

شكل سابقة خطيرة تشجع علـى انتهـاك القـانون الـدولي            قانوني لهذا القرار، الذي     
 في  العنف وعدم االستقرار   و عمق التوتر توقوض جهود تحقيق السالم،      وت ؛والشرعية الدولية 

  . المنطقة بما يهدد األمن والسلم الدوليين
، وقرار  )1980( لعام   478 و 476 الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن       مطالبة جميع  -8

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

ريف أو مركزهـا أو     ة القـدس الـش    قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدين       
 وباطلة، ويجـب إلغاؤهـا      الغيهرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها        جوتركيبتها الديم 

امتثاالً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول لالمتناع عن إنشاء بعثات             
ـ  )1980 (478دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عمالً بقرار مجلس األمن           ذي ، وال

عـن  أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها               
  .طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة
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، 28/2/2019التقرير الهام الذي أصدرته اللجنـة الدوليـة المـستقلة يـوم      الترحيب ب  -9
، ات العودة فـي غـزة      مسير في أحداث للتحقيق  قرار مجلس حقوق اإلنسان     والمشكلة ب 

وقادتها وجنودها، المسؤولية   ) القوة القائمة باالحتالل  (الذي خلص إلى تحميل إسرائيل      و
عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين           

افر الجهود الدولية لوقف هذه الجـرائم ورفـع         ضالمحميين بالقانون الدولي، وأوصى بت    
والتأكيد على تبني   . ر اإلسرائيلي عن قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم        الحصا

المجلس لهذا التقرير وتوصياته، كوثيقة قانونية هامة يمكن االعتداد بها أمـام المحـاكم       
آلية واضحة  ضمان إنفاذ   الدولية، إلثبات الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، و       

، وعدم إفالتهم من العقـاب      ائمين اإلسرائيليين عن هذه الجر    لمساءلة ومحاكمة المسؤول  
  .العادل، وإنصاف الضحايا

إدانة الجرائم اإلسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين            - 10
جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، بموجب القـانون الـدولي          تصنف  العزل، والتي   

 على المتظاهرين   ات الوحشية االعتداءومنها   ,ولي لحقوق اإلنسان  اإلنساني، والقانون الد  
الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية، فـي مختلـف أنحـاء              
األرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة على خطوط قطاع غزة المحاصـر، والتـي راح             

 . من المدنيين العزل الجرحى وآالف الذين أعدموا بدم باردضحيتها مئات الشهداء
الترحيب بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة حول حماية المـدنيين الفلـسطينيين رقـم         - 11

20/10-ES/RES/A) 2018( واألخذ علماً بتقرير األمين العام لألمم المتحدة األخير ،
في هذا الشأن، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين، وحث            

طينيين وتشكيل آلية   ول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلس        د
 .عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير األمين العام لألمم المتحدة

إدانة رفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل    - 12
)TIPH( لضمان حماية حقيقية للمدنيين     مجلس األمن ة المجتمع الدولي وخاصة     ، ودعو 

الفلسطينيين، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة، وقرارات مجلس األمـن الـسابقة ذات             
 605والقـرار ) 1994 (904بحماية المدنيين الفلـسطينيين، السـيما القـرار         الصلة  

 علـى األرض الفلـسطينية المحتلـة        ، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة     )1987(
ودعوة الـدول األطـراف     . وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني األعزل      

السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالـة احتـرام وإنفـاذ              
 االتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مـن خـالل وقـف               
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االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وإعمال        
  .القواعد اآلمرة للقانون الدولي

ألمـوال  ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل          - 13
ـ          رائيلي الـذي يـسمح     الشعب الفلسطيني، من خالل بدء تطبيق القانون العنصري اإلس

لحكومة االحتالل بسرقة مخصصات ذوي الشهداء واألسرى الفلسطينيين، من عائـدات           
الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة االحـتالل، وذلـك ضـمن سياسـات              
وممارسات االحتالل لنهب مصادر عيش الشعب الفلسطيني، والـضغط علـى القيـادة             

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

. بقدرات الحكومة الفلسطينية، وبالتالي إلى مزيد من عدم االستقرار والتوتر في المنطقة           
 .الممارسات اإلجراميةوالتعبير عن التضامن والدعم لدولة فلسطين ضد هذه 

 التي اعتمدت منهجاً إستراتيجياً عنصرياً واسع النطاق العتماد         إدانة السياسة اإلسرائيلية   - 14
حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقـه، وسـرقة ونهـب أرضـه             ل  إسرائيلية تشريعات

ـ  تقويض أسس السالم العادل في المنطقة،     وثرواته ومصادر عيشه، وبالتالي      رعنة  وش
 .استعماري وإدامتهاستيطاني  ايدث أبارنظام

، واإلدانة الشديدة والـرفض     ائيل كدولة يهودية  إعادة التأكيد على رفض االعتراف بإسر      - 15
إسرائيل الدولة القومية   : قانون أساس "القاطع للقانون العنصري اإلسرائيلي المسمى بـ       

لـشعب   ل  والـسياسية  حقوق التاريخيـة   ال  وإلغاء طمس، والذي يهدف ل   "للشعب اليهودي 
، بما فيها حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم، وحق تقرير المـصير، ويـشكل              الفلسطيني

انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، بما في ذلك االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال              
واالتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنـصري        ،  1965التمييز العنصري لعام    

ومطالبة المجتمع الدولي والمحاكم والبرلمانات الدوليـة       . 1973لعام  ومعاقبة مرتكبيها   
برفض وتجريم هذا العمل العنصري، ودفع إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، إللغائـه            
وااللتزام بالقيم األخالقية للنظام الدولي وميثاق األمم المتحدة والقـوانين الدوليـة ذات             

 في وجـه    1948عم لصمود فلسطينيي الداخل عام      ويوجه المجلس التحية والد   . الصلة
 .العنصرية التي يشرعنها هذا القانون العنصري

تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فـي األمـم المتحـدة،                - 16
تبني ودعم حق دولة فلسطين باالنضمام إلـى        و .ذلكوالعمل على حشد التأييد الدولي ل     

ية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد اسـتقاللها         المنظمات والمواثيق الدول  
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 ودعم طلب دولة فلسطين االنضمام إلى اتحـاد البريـد           وسيادتها على أرضها المحتلة   
 .العالمي

 والصين، مثنين الدعم الدولي لذلك،   77الترحيب باستالم دولة فلسطين لرئاسة مجموعة        - 17
 بتـاريخ   RES/A/5/73 لألمم المتحدة رقـم      ية العامة بما في ذلك إصدار قرار الجمع     

  . فلسطين صالحيات خاصة بهذا الشأن دولةمنح حول 17/10/2018
العمل المباشر مع الـدول التـي لـم    دعوة الدول األعضاء، واألمين العام، لالستمرار ب    - 18

تعترف بدولة فلسطين، من خالل زيارات واتصاالت ثنائية ومتعددة األطـراف لحثهـا             
، بما فيهـا القـدس      1967حزيران  / بدولة فلسطين على خطوط يونيو    على االعتراف   

الشرقية المحتلة، وذلك كأساس ورافعة لعملية السالم، وشرح األهمية اإلستراتيجية لمثل           
  .هذا االعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السالم واألمن في المنطقة والعالم

لي ونظامه االستعماري، هي أحـد الوسـائل        التأكيد على أن مقاطعة االحتالل اإلسرائي      - 19
الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السالم، ودعوة جميـع            
الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغيـر            

لفـة للقـانون    المباشر مع منظومة االحتالل االستعماري اإلسرائيلي ومستوطناته المخا       
الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية إلصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل            

  .مع المستوطنات اإلسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة
تنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بمـا         متابعة  مطالبة مجلس األمن ب    - 20

، وقرار مجلـس األمـن رقـم       )2003 (1515و) 1973 (338و) 1967 (242فيها  
، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخـرى، علـى أن االسـتيطان             )2016( لعام   2334

اإلسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريـق الـسالم، وطالـب              
شطة االسـتيطانية   بالوقف الفوري والكامل لجميع األن    ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  

في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع              
، بما فـي    1967حزيران  / الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو         

. ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خالل المفاوضات            
مين العام لألمم المتحدة إلى تقديم تقاريره مكتوبة حول متابعة تنفيـذ قـرار              ودعوة األ 

  ).2016 (2334مجلس األمن 
دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل،            - 21

عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والماليـة الالزمـة لهـذه              
جامعـة الـدول    المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطـار           

 لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمـام المحـاكم الدوليـة بـشأن االنتهاكـات                العربية
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اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم          
، وتقـديم   1917عـام   " وعد بلفور "لفلسطيني، بما فيها    التاريخية التي لحقت بالشعب ا    

  .مقترحات عملية بهذا الشأن
 التعامل السريع مع اإلحالـة التـي        حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على       - 22

 عن الحالة في فلـسطين، بمـا يـشمل          22/5/2018قدمتها دولة فلسطين لها بتاريخ      
 بدأت قبل أكثر من أربع سنوات، خالل فترة زمنيـة           االنتهاء من الدراسة األولية، التي    

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

  .وتحقيق العدالة
، من خـالل ممارسـاتها   )ئمة باالحتاللالقوة القا(إعادة التأكيد على اعتبار أن إسرائيل        - 23

) أبارثايد(وسياساتها وقوانينها، تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري           
ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلـك              

تفاقيـة  ، واال )1948(، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان      )1945(ميثاق األمم المتحدة    
، واالتفاقية الدولية بـشأن     )1965(الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله        

، وكافة التقارير والقـرارات     )1973(قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها       
ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتـصدي لهـذه          . الدولية ذات الصلة  
 .سات اإلسرائيلية التي تُجرمها القوانين الدولية ذات الصلةالسياسات والممار

إدانة قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلي القاضي بهدم قرية الخان األحمـر الفلـسطينية              - 24
شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهلها منها، ضمن سياسـة عنـصرية إسـرائيلية              

المواطنين الفلسطينيين من مدنهم ممنهجة ومستمرة منذ ما يزيد عن سبعة عقود، لتهجير 
وقراهم، لصالح التوسع االستعماري االستيطاني اإلسرائيلي، بهـدف تقطيـع أوصـال            

  .األرض الفلسطينية المحتلة والقضاء على حل الدولتين
التأكيـد  التعبير عن القلق الشديد من المخططات اإلسرائيلية الخبيثة في قارة أفريقيـا، و   - 25

، بشأن  )149(ع  . د 8231لجامعة على المستوى الوزاري رقم      على تنفيذ قرار مجلس ا    
مواجهة االستهداف اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية واألمن القومي العربي في أفريقيـا،           

، وتعزيز العمـل    2016وتنفيذ إعالن فلسطين الصادر عن قمة مالبو العربية األفريقية          
ي المحافل الدولية، والتصدي ألي     مع االتحاد األفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها ف       

 إسرائيلية لاللتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا، والتي بنيت على القيم             ةمحاول
والتحذير مـن إقامـة     . المشتركة المناهضة لالستعمار واالضطهاد والفصل العنصري     

ـ              . امؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحث الدول األفريقية على عدم المـشاركة بـأي منه
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مواصلة العمل وفـق الخطـة       العربية الخاصة بهذا الشأن      وزاريةطلب من اللجنة ال   وال
  .المعدة لهذا الغرض

الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المـشترك علـى مـستوى الحكومـات               - 26
واستمرار تكليف األمين العام للجامعة     . والبرلمانات واالتحادات لدعم القضية الفلسطينية    

ر مع األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي والتنسيق معه في مختلف المواضيع            بالتشاو
واإلجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية واإلسالمية          

  .في هذا الشأن
رفض أي تجزئة لألرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططـات اإلسـرائيلية             - 27

 والتحذير مـن محـاوالت      طاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين،      إلى فصل ق  الهادفة  
تصفية القضية الفلسطينية من خالل قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدة عن             

أي مشروع   ورفض   . ومن تماهي أي طرف مع هذه المخططات       الحل السياسي العادل،  
  .لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة

نظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب        م التأكيد على احترام شرعية    - 28
برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المـصالحة           الفلسطيني،  

الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمـام المـصالحة            
ليـات وتفاهمـات تنفيـذه       وآ 2011أيار  / الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو      

من تحمل مسؤولياتها كاملة    فلسطينية  حكومة ال ال، وتمكين   2017وأخرها اتفاق القاهرة    
قيق الشراكة  في قطاع غزة، وإجراء االنتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتح           

واإلشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهوريـة مـصر العربيـة لتحقيـق             . السياسية
 .ة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها لالستمرار في تلك الجهودالمصالح

 في مجلس   العضو العربي لجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت،       تقديم الدعم والتقدير ل    - 29
الحقوق المشروعة للـشعب    األمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن         

  .الفلسطيني
ين في مجلس حقوق اإلنسان واليونسكو، بـالتحرك        استمرار تكليف المجموعتين العربيت    - 30

  .ار، وقرارات فلسطين في المنظمتينلدعم ومتابعة تنفيذ هذا القر
  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة - 31

حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فـي الجمعيـة العامـة،              �
من لتحمل مسؤولياته فـي حفـظ األمـن والـسلم           ومتابعة الجهود داخل مجلس األ    

  .الدوليين، وإنهاء االحتالل، ووقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية
  . بشأن االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني2334متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن  �
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  .متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة �
منـصب فـي    أو ل عـضوية   لافة التدابير الالزمة للتصدي لترشيح إسرائيل ل      اتخاذ ك  �

 .أجهزة ولجان األمم المتحدة

تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس   -31
  .الجامعة على المستوى الوزاري

  
  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8343رقم : 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، �

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

 متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات     االجتماع األول لهيئة  لصادرة عن   وعلى التوصية ا   �
 ،11/9/2018 عقد بتاريخ يعلى المستوى الوزاري الذ

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
 القمة والوزاري والمندوبون    ؛اته السابقة على مختلف المستويات    وإذ يؤكد على جميع قرار     - 

  ات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة،الدائمون، بخصوص متابعة التطور

†{{{{ÏŁè<…V< <

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

 اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط اإلسرائيلية غير القانونية التي           -2
شويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها وتالمدينة المقدسة  تستهدف ضم 

عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان االحتالل اإلسرائيلي على ما سمي             
، والتأكيد على أن هـذه      2018كانون الثاني   / ، بداية شهر يناير   "القدس الموحدة "بقانون  

ط والممارسات، تشكل خرقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، بمـا           السياسات والخط 
  ).1980 (478 و476و) 1969 (267و) 1968 (252فيها القرارات 

والمساندة لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلـة،          تقديم التحية    -3
 والقانوني رافيجوديمالتغيير الوضع   الممنهجة الهادفة إلى     اإلسرائيليةالسياسات  مواجهة  ب
 ودفاعهم عن المدينة والمقدسات اإلسـالمية والمـسيحية          للمدينة ومقدساتها،  التاريخيو

، واإلشادة بدور إدارة األوقاف اإلسـالمية       فيها، وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك     
األردنية في مجابهتها لقرار السلطات اإلسرائيلية وإصرارها على إبقاء جميـع أبـواب             

مسجد األقصى مفتوحة بما في ذلك باب الرحمة باعتباره جزء ال يتجزأ من المـسجد               ال
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األقصى المبارك والذي تُوج مؤخراً بانتصارهم في فتح مصلى بـاب الرحمـة الـذي               
  . عاما16ًأغلقته سلطات االحتالل منذ 

 القدس  دعوة جمهورية البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخل بالمكانة القانونية لمدينة            -4
والتأكيد على متابعة . الشريف، حفاظاً على أواصر الصداقة والعالقات مع الدول العربية

ع بتـاريخ   .غ. د 8338تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين رقم          
 .، بشأن انتهاك بعض الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف)18/12/2018(

واليات المتحدة األمريكية االعتراف بالقدس عاصـمة إلسـرائيل         إدانة ورفض قرار ال    -5
بما في ذلك دمج القنـصلية األمريكيـة          ونقل سفارتها إليها،   ،)القوة القائمة باالحتالل  (

 هذه القرارات ومطالبتها بإلغاء   المعنية بالشأن الفلسطيني في القدس بالسفارة األمريكية،        
شكل عدواناً علـى حقـوق      ت والتي رعية الدولية،  للقانون الدولي وقرارات الش    ةالمخالف

، وزيادة فـي     اإلسالمية والمسيحية  واستفزازاً لمشاعر األمة العربية   الشعب الفلسطيني،   
ـ    ي المنطقة والعالم  ـتقرار ف ـدم االس ـتوتير وتأجيج الصراع وع    له ـ، فضالً عما يمث

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

  .مواجهة القرار األمريكي المذكورالخاصة ب مجلس الجامعة اتقرار
، والتأكيـد   إلى مدينة القدس الشريف   ها  سفارت على نقل    واتيماالقدام ج إدانة إ التأكيد على    -6

ضاء اتخاذ اإلجراءات المناسبة السياسية واالقتصادية إزاء هـذه  على اعتزام الدول األع 
 .الخطوة غير القانونية ومثيالتها

التأكيد على رفض فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية ألي دولة في مدينة القدس، بما في                 -7
ذلك قرار المجر فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس، كفرع دبلوماسي من سـفارتها               

ا يعتبر انتهاكاً للوضع القانوني لمدينة القـدس، وانحيـازاً لالحـتالل            في تل أبيب، مم   
اإلسرائيلي وخطوة ضارة بالسالم تدعم السياسات اإلسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى           

والتأكيد على إدانـة ورفـض قـرار أسـتراليا          . السيطرة على القدس الشرقية المحتلة    
، ودعوتها للتراجع   )القوة القائمة باالحتالل  (يل  االعتراف بالقدس الغربية عاصمة إلسرائ    

وتوجيه الشكر والتقدير إلى جمهورية أندونيسيا الشقيقة على جهودها الفعالة مـع            . عنه
 .أستراليا في هذا الشأن

الواليـات المتحـدة    دولة فلسطين في مواجهة اعتراف      وإجراءات  تأييد ودعم قرارات     -8
 بما فيها رفع دعوة أمام      عاصمة لدولة االحتالل،   بالقدس   األمريكية، أو أي دولة أخرى،    

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

مـاكن  لأل) القوة القائمة باالحتالل  (ائيل  رفض وإدانة كافة االنتهاكات التي تقوم بها إسر        -9
المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وخاصة المحاوالت الرامية إلى تغيير الوضع التـاريخي           
والقانوني القائم في المسجد األقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حريـة     

األوقـاف اإلسـالمية    محاولة السيطرة على إدارة     وصالة المسلمين فيه وإبعادهم عنه،      
مـوظفي إدارة   رئيس مجلس األوقـاف و    والمسيحية في القدس المحتلة واالعتداء على       

األوقاف اإلسالمية األردنية في القدس ومنعهم من ممارسة عملهـم ومحاولـة فـرض              
الحرم القدسـي الـشريف، والقيـام       / القانون اإلسرائيلي على المسجد األقصى المبارك     

  .ة أسفل المسجد األقصى وأسوارهبالحفريات اإلسرائيلي
والمـسؤولين  المتطرفين  عصابات المستوطنين   المتكررة من    الشديدة لالقتحامات    دانةاإل - 10

، تحـت دعـم وحمايـة        واالعتداء على حرمته   مسجد األقصى المبارك  للاإلسرائيليين  
توجه ما يسمى بالمحكمـة      اإلسرائيلي، والتحذير من      وقوات االحتالل  ومشاركة حكومة 

لعليا اإلسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصالة في المسجد األقـصى           ا
بعد سماحها لهم سابقاً باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات اإلسرائيلية لتقسيم المـسجد            
زمانياً ومكانياً، بما في ذلك ما يجري حول باب الرحمة من اقتحامات وصلوات تلمودية        

 تبعات وانعكاسات خطيـرة علـى   اسيكون له أن هذه االعتداءات   يهودية، والتحذير من  
  .األمن والسلم الدوليين

حول ) 149(ع  . د 8229التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم           - 11
إدانة ورفض المحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة لتقـويض الكنـائس وإضـعاف الوجـود             

صلت ذروتها في اآلونة األخيرة من خالل فرض        المسيحي في المدينة المقدسة، والتي و     
الضرائب اإلسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس، وإصـدار أوامـر            
حجز ومصادرة ألصول وأمالك وأراضي وحسابات بنكية تعود للكنائس فـي مدينـة             
 القدس الشريف، وذلك بالتزامن مع االستهداف اإلسرائيلي المتواصل للمسجد األقـصى          

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

  .األماكن المقدسة في المدينة
 وهـدم   لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين   ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل    - 12

، بما في ذلك المحاوالت اإلسرائيلية غير الشرعية لهدم قرية الخـان            بيوتهم أو احتاللها  
، خدمة لمشاريعها االستيطانية داخل أسوار البلدة القديمـة وخارجهـا، وكـذلك            األحمر
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ـ   ، بما "القدس الكبرى"مواصلة تجريف آالف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يسمى ب
، وبناء طـوق اسـتيطاني يمـزق التواصـل     )E1(تيطاني المسمى فيها المشروع االس 

  .الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها
إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين            - 13

الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آالف الفلسطينيين            
لمقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجهـا، وإدانـة اسـتئناف              ا

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

لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل      ) حتاللالقوة القائمة باال  (على إسرائيل   
على تفريغ المدينة من سكانها األصليين، عبر إبعادهم عن مـدينتهم قـسراً، وفـرض               

  .الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء
إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية باستمرار إغالق المؤسسات الوطنية العاملة فـي            - 14

قدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينهـا            ال
  .من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة

مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن األمم المتحـدة والمجلـس التنفيـذي               - 15
الفلسطينية، بما في ذلك لجنـة التـراث العـالمي التابعـة     لليونسكو بخصوص القضية    

الحرم القدسي الشريف هـو     / لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد األقصى المبارك       
موقع إسالمي مخصص للعبادة وجزء ال يتجزأ من مواقع التـراث العـالمي الثقـافي،               

ينـة القـدس والمـسجد      وأدانت االعتداءات والتدابير اإلسرائيلية غير القانونية فـي مد        
  .الحرم القدسي الشريف/ األقصى المبارك

 والتشديد علـى    ،الدعوة إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية اإلسالمية والمسيحية         - 16
الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض عليه، وشـد         / زيارة المسجد األقصى  

  .متطرفةالرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية ال
التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول             - 17

والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير 
التمويل الالزم لتنفـيذ المشـروعات الواردة في الخطـة اإلستراتيجيــة للتنميــة           

، التي قدمـتها دولــة فلـسطين،       )2022-2018(القـدس الشرقيـة   القطاعيـة في   
بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط            

 والعمـل علـى     .والممارسات اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلهـا        
ي اتخذته الدورة الرابعة للقمة العربيـة       ذمتابعة تنفيذ قرار دعم االقتصاد الفلسطيني، ال      
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، والذي تبنى آلية تدخل عربي إسالمي لتنفيذ الخطة         20/1/2019التنموية في بيروت    
  .بالتنسيق مع دولة فلسطين

، )149(ع  . د 8228التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري رقـم             - 18
للقـرار األمريكـي األحـادي      حول الموافقة على الخطة اإلعالمية الدولية للتـصدي         

ومؤسسات باالعتراف بالقدس عاصمة لدولـة االحتـالل اإلسـرائيلي، ودعوة وزارات         
  .اإلعالم العربية إلى التعاون والمساهمة مع األمانة العامة في تنفيذ هذه الخطة

دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسـسات الحكوميـة              - 19
حكومية التعليمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والصحية، للتوأمة مـع المؤسـسات           وغير ال 

  . لصمود أهلها ومؤسساتها لمدينة القدس المحتلة وتعزيزاًالمقدسية المماثلة دعماً
اإلشادة بجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، ملك المملكة األردنية الهاشـمية،              - 20

ى األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الـشريف فـي           صاحب الوصاية عل  
القـوة القائمـة    (الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاوالت إسـرائيل           

المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور األردني في رعاية          ) باالحتالل
القدس في إطار الرعاية والوصاية     وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في       

الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها االتفاق الموقع بين جاللة الملك عبداهللا الثاني      
ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة            

ارة أوقـاف القـدس     ، والتعبير عن الدعم والمؤازرة إلد     31/3/2013فلسطين، بتاريخ   
والمسجد األقصى األردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنـه               

القـوة  (في ظل الخروقات اإلسرائيلية واالعتداءات على موظفيها، ومطالبة إسـرائيل           
  .بالتوقف عن اعتداءاتها على اإلدارة وموظفيها) القائمة باالحتالل

 رئيس لجنـة    ،ملك المملكة المغربية  ها جاللة الملك محمد السادس      اإلشادة بالجهود التي يبذل    - 21
واإلشادة بـالجهود التـي     .  في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني         ،القدس

 . مال القدس التابعة للجنة القدستبذلها وكالة بيت
آل سعود، لقيامـه    توجيه التقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز            - 22

، تقديراً للمكانة الروحية والدينية التي      "قمة القدس " للقمة العربية، بـ     29بتسمية الدورة   
تتمتع بها مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وتقديمه، على غـرار أشـقائه              

  .القادة العرب، لكل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني
 الديمقراطية الـشعبية، برئاسـة      يةجمهورية الجزائر التوجيه التقدير للجهود التي تبذلها       - 23

فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دعماً للقضية الفلسطينية، سواء من خالل المواقف            
 .السياسية التاريخية، أو من خالل التزامها بتقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين
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 لكل الجهود العربية الهادفة إلى الحفاظ على مدينـة القـدس الـشرقية،              توجيه التقدير  - 24
عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية، اإلسالمية والمـسيحية، ومقدسـاتها وتراثهـا            
الثقافي واإلنساني، في مواجهة سياسات االستيطان والتهويـد والتزويـر اإلسـرائيلية            

 .الممنهجة
كاته الفاعلة لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة       تثمين جهود البرلمان العربي وتحر     - 25

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

لة تحركاتها لدى المجموعـات     استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواص       - 26
اإلقليمية والسياسية في األمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد األقـصى             
المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمـة           

  .على األمن والسلم الدوليين
قرير حول اإلجراءات التي تـم      الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم ت          - 27

 .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس
  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8344رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي–قضية فلسطين والصراع العربي 
  

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

  
  جامعة على المستوى الوزاري،إن مجلس ال

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات     االجتماع األول لهيئة  وعلى التوصية الصادرة عن      �
 ،11/9/2018 عقد بتاريخ يعلى المستوى الوزاري الذ

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

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

†{{{{ÏŁè<…V< <

  :االستيطـان  :أوالً
ئيلية التوسعية غيـر القانونيـة      اإلدانة الشديدة للسياسة االستيطانية االستعمارية اإلسرا      -1

، بما فيها القدس    1967بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام          
 ولن تشكل أمراً واقعاً     هالشرقية، والتأكيد على أن المستوطنات اإلسرائيلية باطلة والغي       

نيـف الرابعـة،   مقبوالً، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة واتفاقية ج      
وجريمة حرب وفق نظام روما األساسي، وتحدياً للرأي االستـشاري لمحكمـة العـدل       

، وتهدف إلى تقسيم األرض الفلسطينية وتقـويض        9/7/2004الدولية الصادر بتاريخ    
  .تواصلها الجغرافي، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهذه السياسة اإلسرائيلية

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

بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االستيطانية في       ) القوة القائمة باالحتالل  (وطالب إسرائيل   
وكذلك التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية . محتلة، بما في ذلك القدس الشرقيةاألرض الفلسطينية ال

 اإلسرائيلي، بما فيها قـراري      األخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية وقانونية االستيطان       
  .1981 لعام 497 ورقم 1980 لعام 465مجلس األمن رقم 
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 التـي تُـدين     ت األوروبيـة   والبرلمانـا  اإلشادة بقرارات ومواقف االتحاد األوروبـي      -3
كافـة أنـواع    االستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظـر تمويـل           

تحظر بضائع  مشاريع في المستوطنات اإلسرائيلية داخل األرض الفلسطينية المحتلة، و        ال
وتؤكد على التمييز بين أراضي إسـرائيل       ،  عليهازة  تضع عالمات ممي  المستوطنات أو   

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

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

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

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

وفي هذا الصدد يقدر المجلس جميع المواقف الدوليـة التـي           . لمخالفتها للقانون الدولي  
تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات التي تعمل في المستعمرات اإلسـرائيلية فـي             

  .طين المحتلةأرض دولة فلس
اإلدانة الشديدة لجرائم المستوطنين اإلرهابيـة المـستمرة ضـد الفلـسطينيين العـزل               -5

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

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

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

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

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

إدانة كافة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة علـى أجـزاء             -7
ين من الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي     كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطيني      
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ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتشمل حماية            
  .أهل مدينة الخليل المدنيين

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

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

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

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

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

مطالبة الدول األعضاء االستمرار في دعم عمل لجنة األمم المتحدة المعنيـة بتـسجيل               -9
األضرار الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في األرض الفلـسطينية المحتلـة،             

 استمرار عملها   والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه اللجنة، وذلك ألهمية          
  .في توثيق األضرار الناجمة عن بناء الجدار

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي ألي عملية تهجير ألبناء الـشعب              - 10
الفلسطيني نتيجة الممارسات اإلسرائيلية وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتـوى            

ري، وإحالة ملـف الجـدار إلـى        محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنص       
  .المحكمة الجنائية الدوليـة تمهـيدا إلدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي

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

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

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

دانية واالعتقاالت لألطفال والفتيات    إدانة قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باإلعدامات المي       - 13
والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالـة الدوليـة            
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وإدانـة سياسـة سـلطات      . بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمـة        
  .االحتالل بهدم بيوت الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم

، القوة القائمة   ة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل        مطالب - 14
 وفتح المعابر التي تسيطر عليها       غزة، قطاعالمفروض على    لرفع حصارها    باالحتالل،

، من أجل إنهاء المأساة اإلنسانية واالقتـصادية التـي يعيـشها الـشعب              بشكل فوري 
 إلى المملكة المغربية التي بادرت إلنشاء مستشفى        ، وتقديم الشكر  الفلسطيني في القطاع  

ميداني متعدد االختصاصات في قطاع غزة لتقديم الخدمات الطبية لجرحـى العـدوان             
  .اإلسرائيلي خاصة وألبناء قطاع غزة بشكل عام

تكليف األمانة العامة باستمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية وغير            - 15
يز الجهود على معالجة األوضاع المعيـشية المتـدهورة فـي األرض            الحكومية، لترك 

الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات القمعية اإلسرائيلية بما فيها إقامة الحواجز وإغالق           
الطرق وفرض الحصار على المدن والقرى الفلسطينية، والتأثيرات السلبية لكل ذلك في            

  .كافة المجاالت
وتُعـرض حيـاة    ) القوة القائمة باالحتالل  (تي تقوم بها إسرائيل     إدانة كافة الممارسات ال    - 16

وحقوق اإلنسان الفلسطيني بما فيهم األطفال للخطر أو للتهديد، ودعوة المجتمع الـدولي      
التخاذ التدابير الالزمـة لتوفـير الحمايـة الدولية للمدنيين الفلسطينيين العـزل، بمـا            

  .طفل التي تُعد إسرائيل طرفاً فيهافيهم األطفال وفقاً التفاقية حقوق ال
دعوة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العـرب إلـى مواصـلة متابعـة توصـيات                - 17

القوة (دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل          ومخرجات المؤتمر ال  
 ت باستضافة كريمة من دولة الكوي     التفاقية حقوق الطفل، والذي عقد    ) القائمة باالحتالل 

  .13/11/2017 و12يومي 

  :رىـاألس  :رابعاً
التأكيد على متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى المنـدوبين الـدائمين رقـم                - 18

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

  تعـسفياً  ال واحتجاز آالف الفلسطينيين   إدانة مواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتق      - 19
بما في ذلك األطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، ولحملة االعتقـاالت التعـسفية            
المستمرة، بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتبار ذلك مخالفاً لمبادئ القـانون الـدولي،            

لألسـرى والمعتقلـين    وكذلك إدانة إقرار الكنيست اإلسرائيلي لقانون اإلطعام القسري         
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المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدوليـة ذات االختـصاص            
بالعمل الفوري من أجل إدانة هذه الممارسات التعسفية واالنتهاكـات الجـسيمة بحـق              
األسرى الفلسطينيين والعمل على وقفها، وضمان إطالق سراح كافة األسرى والمعتقلين           

  .ياسيكجزء من أي حل س
مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق اإلنسان المعنيـة بتحمـل             - 20

مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل إللزام الحكومة اإلسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي          
 .1949جنيـف لعـام     ات  اإلنساني ومعاملة األسرى والمعتقلين في سجونها وفق اتفاقي       

 لمئات األسرى الفلسطينيين، وتحميل سـلطات        التعسفي تقال اإلداري وإدانة سياسة االع  
االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى الذين يخوضون إضراباً عن الطعام وعن            

رى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطـورة          ـحياة كافة األس  
  .الوضع داخل معتقالت االحتالل

دولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة االحتالل اإلسرائيلي     دعوة المجتمع ال   - 21
لإلفراج الفوري عن كافة األسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة من قُدامى األسرى،            
والمرضى واألطفال والنواب والمعتقلين اإلداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسـة           

  .1949ية جنيف الرابعة لعام العقاب الجماعي الذي يتنافى مع اتفاق
دعوة المجتمع الدولي إلرسال لجنة تحقيق إلى السجون اإلسـرائيلية لالطـالع علـى               - 22

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

  .على األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية
 على قانون عنـصري باطـل       2/7/2018اإلسرائيلي بتاريخ   " الكنيست"إدانة مصادقة    - 23

آخر، يسمح لحكومة االحتالل اإلسرائيلي اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء واألسـرى           
ت الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومـة االحـتالل،          الفلسطينيين، من عائدا  

واعتبار ذلك ابتزازاً غير شرعي وتشريعاً صريحاً لسرقة أمـوال ومقـدرات الـشعب              
الفلسطيني، ومخالفة لالتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكاً للقانون الدولي، بما فيهـا           

على الدولة الحـاجزة أن تعـول       " بأنه    من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي      81المادة  
ويؤيد المجلس اإلجراءات التي تقـوم بهـا دولـة          ". األشخاص الذين يعولهم المعتقلون   

وفي هذا السياق يحيي المجلس نضال األسـرى        . فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية    
ب الفلسطينيين والعرب األبطال في سجون االحتالل، ويترحم على أرواح شهداء الـشع           

الفلسطيني الذين دفعوا أرواحهم على درب الحرية، وقُتلوا على يد قوات ومـستوطني              
  .االحتالل اإلسرائيلي
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اإلسرائيليين على جرائم الحـرب،     المسؤولين  دعم التوجه الفلسطيني لمالحقة ومساءلة       - 24
والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبت بحق األسرى وتخالف القانون الـدولي اإلنـساني             

  .ات األمم المتحدة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف األربعوقرار
دعوة الدول العربية واإلسالمية والمؤسسات واألفراد إلى دعم الصندوق العربي لـدعم             - 25

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

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

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

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

 .الالجئين الفلسطينيين
كية وحكومة أي تحرك من أي طرف، بما في ذلك الواليات المتحدة األمري    رفض  إدانة و  - 27

االحتالل اإلسرائيلي، إلسقاط حق العودة أو تشويه قضية الالجئين الفلـسطينيين، مـن             
أو ما يسمى بإعادة    أو تصفية وكالة األونروا ووقف تمويلها،       خالل محاوالت التوطين،    

تعريف الوضع القانوني لالجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال الالجئين الفلـسطينيين           
مواصلة وتكثيـف   إلى    واألمانة العامة   ودعوة الدول األعضاء   .العودةوذريتهم من حق    

   . للتصدي لمثل هذه المحاوالت غير القانونية على الساحة الدولية، وفي األمم المتحدة،مجهوده
استمرار ، و الالجئين الفلسطينيين في سورية مخيماتأوضاعالتعبير عن بالغ القلق إزاء  - 28

إعادة إعمارها  الح والمسلحين، وفك الحصار عنها و     ـن الس مبقائها خالية   ة بإ ـالمطالب
  .عودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم الالجئين الفلسطينيين فيهاو

الدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة لالجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء   - 29
  .ورفع األذى والتمييز الجائر ضدهم

  :ونروااأل  :سادساً
قرار الجمعية العامـة رقـم   (التأكيد على التفويض الممنوح لألونروا وفق قرار إنشائها        - 30

وعدم المساس بواليتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها          ) 1949 عام   302
إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى األونروا ومرجعيتها القانونية األمم المتحدة، وكذا 

ضرورة استمرار األونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات لالجئـين          التأكيد على   
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داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، الفلسطينيين 
إلى أن يتم حل قضية الالجئين الفلسطينيين حالً عادالً وشامال وفق قرار الجمعية العامة              

  .2002، ومبادرة السالم العربية لعام 1948ام لع) 194(لألمم المتحدة رقم 
رفض وإدانة محاوالت إنهاء أو تقليص دور ووالية وكالة غوث وتـشغيل الالجئـين               - 31

ورفض قـرار   . ، من خالل الحمالت اإلسرائيلية الممنهجة ضدها      )أونروا(الفلسطينيين  
تحـذير مـن    الواليات المتحدة أو أي قرار مماثل بوقف تمويل األونروا أو تخفيضه وال           

خطورة ذلك بما يحرمها من ثلث ميزانيتها التشغيلية، ويعـرض أجيـاالً كاملـة مـن                
الالجئين الفلسطينيين المحمية حقوقهم بموجب قـرارات الـشرعية الدوليـة لخـسارة             
الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية وبما يشكل محاولة مرفوضة لطمـس قـضية            

ودعوة الواليات المتحدة   " الحل النهائي "زأ من قضايا    الالجئين والتي تشكل جزءاً ال يتج     
األمريكية إلى إعادة النظر في موقفها لما سيخلفه من تداعيات خطيرة على االسـتقرار              

ودعوة المجتمع الدولي إلى االلتزام بتفويض الوكالة وتأمين        . في منطقة الشرق األوسط   
 مستدام يمكنها    كاف طتها على نحو  الموارد والمساهمات المالية الالزمة لموازنتها وأنش     

من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات األساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق             
يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم             

  .، بما يعزز األمن واالستقرار في المنطقة1948 لعام 194
والتأكيد علـى ضـرورة      عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة األونروا          اإلعراب - 32

دعوة الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة إلطالق نداء عـالمي لتوسـيع              
قاعدة الدول المانحة لألونروا يشمل كافة الدول األعضاء ويدعو إلى مزيد من الجهـد              

ات السياسية ومصارف التنمية وغيرها مـن  على مستوى المنظمات اإلقليمية والمجموع 
المؤسسات المالية لزيادة المساهمات المالية للوكالة بما يضمن تأمين حلـول مـستدامة             

المالي الـالزم   و  السياسي والمعنوي  والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم     لتمويلها،  
ة األمانـة العامـة     لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية االعتيادية والطارئة، ودعـو        

وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيـل قنـوات االتـصال              
المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها الماليـة تجـاه الوكالـة               
وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع             

  .سا ضمن مسؤولية األونرواأسا
 حث الدول األعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة الـسنوية لألونـروا،             - 33

، 1987تفعيالً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منـذ عـام             



 -35-

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

دعوة األونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة األمـوال              - 34
الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها الوكالة              

، واالستمرار في إعـداد موازنتهـا حـسب         1949لعام   302وفقاً لقرار إنشائها رقم     
أولويات ومتطلبات الالجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعـداد وتنفيـذ             
برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخـاص فـي               

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

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

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

وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم الالزم لهـم، وفـق القـوانين والمحـددات               
والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة المجتمـع الـدولي مـساندة              

  .خالل تقديم التمويل الالزماألونروا من 
ين مـؤتمر  ال دعوة كافة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في           - 37

 لدعم  ،15/3/2018، وفي روما بتاريخ     27/9/2018بتاريخ   الذين عقدا في نيويورك     
ـ     من أجل    ،)األونروا (وكالة غوث وتشغيل الالجئين    سانية تمكينها من أداء مهامها اإلن

وتفويضها السياسي تجاه الالجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل قـضيتهم وفقـاً للقـرار               
  .للدول الصديقة التي تقدم الدعم لألونرواوتقديم الشكر . 1948 لعام 194األممي رقم 

  :يةـالتنم  :سابعاً
ـ ) القوة القائمة بـاالحتالل   (إدانة التدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل        - 38 ة إلـى   الهادف

استمرار تقويض االقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابـل            
ومطالبة . للتصرف في التنمية، وإضعاف حيوية وجدوى اقتصــاد دولـة فلسـطين        

المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل مـوارده             
  .وممارسة حقه في التنمية
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افة الممارسات واإلجراءات والقوانين اإلسرائيلية الهادفـة إلـى اسـتنزاف أو            إدانة ك  - 39
تجريف أو إهدار أو تهديد الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية في األرض الفلسطينية            

  . بما فيها المتواجدة في البر والبحر1967المحتلة منذ عام 
 ،)A/RES/73/18 )2018رقـم    التأييد الكامل لقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة        - 40

خاصةً الفقرة التاسعة التي طلبت فيها الجمعية العامة من مؤتمر األمم المتحدة للتجـارة              
 عن التكاليف االقتـصادية لالحـتالل       االستمرار بتقديم تقارير إليها   ) األونكتاد(والتنمية  

العامة لألمم  عية  تقارير للجم التي قدمت   ) األونكتاد(اإلسرائيلي، والترحيب بجهود أمانة     
المتحدة عن تلك التكاليف، لتأسيس وثائق ذات مرجعية دولية عن هذه التكاليف وعـن              

ودعوة الدول األعضاء للمساهمة في تمويل هذه       . الحقوق االقتصادية للشعب الفلسطيني   
  . مليون دوالر5العملية التوثيقية المهمة، والتي قدرتها األونكتاد بمبلغ 

لي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المـساعدات لتعزيـز          دعوة المجتمع الدو   - 41
وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطـط والبـرامج             

  .التنموية التي أعدتها دولة فلسطين
دعوة الدول العربية لالستمرار بدعم االقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة  - 42

فلسطينية المنشأ، عبر إعفائهـا مـن       أمام التدفق الحر للمنتجات      ن، وفتح أسواقها  فلسطي
  .الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذاً للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن

العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهـاء الحـصار اإلسـرائيلي               - 43
، والقمـة   )2009الكويـت   (عربية التنموية   وإعادة إعمار قطاع غزة، وبخاصة القمة ال      

، ودعوة الدول العربية لاللتزام بتحويل      )2010سرت  (العربية العادية الثانية والعشرين     
األموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة إلعادة بناء ما دمره االحتالل اإلسـرائيلي              

لإليفـاء  ودعوتهـا مجـددا     . 2014خالل الحرب التي شنها على قطاع غزة صـيف          
  .بااللتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خالل القمم العربية المتعاقبة

دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة فـي االسـتثمار فـي               - 44
  .فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني
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  : اإلسرائيلي–قضية فلسطين والصراع العربي  

  

مواجهة االستهداف اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية واألمن 
  القومي العربي في أفريقيا

  
  الوزاري، المستوى على الجامعة مجلس إن
  :اطالعه بعد -

 ة العامة،على مذكرة األمان �

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

وعلى توصيات اجتماعي اللجنة الخاصة بمواجهة المخططات اإلسرائيلية في القـارة            �
اإلفريقية على مستوى المندوبين برئاسة المملكة العربية السعودية، اللذين عقدا بتاريخ           

 .ر األمانة العامة بمق11/2/2019 و 28/1/2018

 االجتماع الثاني للجنة الوزاريـة الخاصـة بمواجهـة المخططـات             توصيات وعلى �
 ،6/3/2019اإلسرائيلية في القارة اإلفريقية بتاريخ 

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…V< <

 أكيدوالت أفريقيا، قارة في الخبيثة اإلسرائيلية المخططات من الشديد القلق عن التعبير -1
 بشأن) 149 (ع.د 8231 رقم الوزاري المستوى على الجامعة مجلس قرار تنفيذ على

 أفريقيا، في العربي القومي واألمن الفلسطينية للقضية اإلسرائيلي االستهداف مواجهة
 العمل وتعزيز ،2016 األفريقية العربية ماالبو قمة عن الصادر فلسطين إعالن وتنفيذ

 والتصدي الدولية المحافل في وقراراتها الفلسطينية القضية عملد اإلفريقي االتحاد مع
 على بنيت والتي أفريقيا، في فلسطين قضية مكانة على لاللتفاف إسرائيلية محاولة ألي
 إقامة من والتحذير. العنصري والفصل واالضطهاد لالستعمار المناهضة المشتركة القيم

 . منها بأي المشاركة عدم على يقيةاألفر الدول وحث أفريقية إسرائيلية مؤتمرات
 القارة في اإلسرائيلية المخططات لمواجهة عملها في اللجنة استمرار أهمية على التأكيد -2

 .الشأن هذا في المعتمدة الخطة تنفيذ متابعة مواصلة منها والطلب األفريقية
 العامة ةاألمان مقر في العربية الخارجية بوزارات أفريقيا إدارات لمدراء اجتماع عقد -3

 مواجهة في العمل وتنسيق لتركيز الممكنة اآلجال أقرب في العربية الدول لجامعة



 -38-

 والقضايا فلسطين قضية تستهدف التي األفريقية القارة في اإلسرائيلية المخططات
 .الالزمة اإلجراءات باتخاذ العامة األمانة وتكليف العربية،

 الدول ودعوة تشاد، منها خاصة  فريقيةاأل الدول في العربية اللغة نشر أهمية تأكيد -4
 باتخاذ العامة األمانة وتكليف الشأن هذا في الدعم سبل كافة تقديم إلى  العربية

 األفريقية – العربية العالقات توطيد سبيل في الشأن هذا في الالزمة اإلجراءات
 .وتعزيزها

 ينسجم بما ألفريقيةا القارة في العاملة العربية الصناديق ومشاريع عمل تنسيق ضرورة -5
 .الخطة وأهداف

 خطة تنفيذ متابعة في األفريقية بالدول العرب السفراء مجالس استمرار أهمية تأكيد -6
 .دةتمالمع العربية العمل

 القارة في اإلسرائيلية المخططات مواجهة في العربي البرلمان بجهود العلم أخذ -7
 العربي البرلمان مع التنسيق تعزيز في االستمرار العامة األمانة من والطلب األفريقية،

 .الشأن هذا في
 األفريقية القارة في اإلنجيلية الكنيسة دور حول دراسة تقديم فلسطين دولة من الطلب -8

 .المقبلة دورته في المجلس على لعرضها معها التعامل وكيفية

  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8346رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي –قضية فلسطين والصراع العربي 
  

  ود الشعب الفلسطينيدعم موازنة دولة فلسطين وصم

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

يذ القرارات وااللتزامات    متابعة تنف  االجتماع األول لهيئة  وعلى التوصية الصادرة عن      �
 ،11/9/2018على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

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

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

  فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني،

†{{{{ÏŁè<…V< <

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

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

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

توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلـسطين،               -2
ة الشعبية، اللتـان    وخاصةً المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطي      

 بانتظام، وتوجيه الشكر إلى دولة الكويت وجمهورية العراق         تلتزمان بتسديد التزاماتهما  
وجمهورية مصر العربية على تسديد أجزاء من مساهماتها في دعـم موازنـة دولـة               

بالمتـأخرات  بالتزاماتها في هـذا الـشأن و       ودعوة الدول العربية إلى الوفاء       فلسطين،
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ها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية فـي دعـم             المستحقة علي 
  .موازنة دولة فلسطين

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

 والمملكـة   الـسعودية ودولـة الكويـت    للمملكة العربيةالشكر وتوجيه ،دوالر أمريكي 
 للـدول    وكذلك الـشكر   المغربية على القيام بدفع أجزاء من مساهماتهم في هذه الزيادة،         

 وفقاً لقرارات قمة القـاهرة      نصندوقيالاألعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد        
م ، وتفعيل قرار قمـة سـرت عـا        2002  لعام قمة بيروت و،  2000غير العادية لعام    

 . بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها2010
دعوة البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلـى            -4

  .بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي األقصى والقدس، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني
القمة العربيـة    ، الصادر عن  711رقم   قرارالء االلتزام بتنفيذ    الطلب من الدول األعضا    -5

التي عقدت في مدينة الظهـران بالمملكـة العربيـة          " قمة القدس "،  )29(ع  .األخيرة د 
، لدعم موازنة دولة فلـسطين لمـدة عـام تبـدأ مـن              15/4/2018بتاريخ  السعودية  

 .2002 وفقاً لآلليات التي أقرتها قمة بيروت 1/4/2018

  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8347رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي–قضية فلسطين والصراع العربي 
  

تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين 
  )101الدورة (في الدول العربية المضيفة 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينر األمين العام عن نشاط اوعلى تقري �

  ،)101(وعلى تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته  �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

< <

†{{{{ÏŁè<…V< <

ـ  ـؤون الفلـس  ـ العلم بتوصيات مؤتمر المشرفين على ش      أخذ ـ  ـطينيين ف دول ـي ال
خالل الفتـرة   والذي انعقد في مقر األمانة العامة بالقاهرة        ) 101( في دورته    العربية المضيفة 

9-13/12/2018.  
  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8348رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي–قضية فلسطين والصراع العربي 
  

تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب اإلقليمية 
  )151-150(امعة لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الج

  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

وعلى تقرير نشاط المكتب الرئيسي للمقاطعة والمكاتب اإلقليمية لمقاطعة إسرائيل بين            �
 ،)151-150(دورتي المجلس 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

…†{{{ÏèV< <
 لمقاطعة اإلقليمية والمكاتب للمقاطعة الرئيسي المكتب نشاط تقرير في ورد بما العلم أخذ -1

 ضباط لمؤتمر) 92 (الدورة وتوصيات ،)151-150 (المجلس دورتي بين إسرائيل
 العام للمفوض الشكر وتقديم إلسرائيل، العربية للمقاطعة اإلقليمية المكاتب اتصال

 التقرير على العربية الدول في إسرائيل لمقاطعة اإلقليمية المكاتب ومديري ومعاونيه
 .للمجلس المقدم

 كل تضم التي" السوداء القائمة "البيانات قاعدة نشر على اإلنسان حقوق مجلس حث -2
 طريق نع أو مباشر بشكل خدمات تقدم أو تعمل التي واألجنبية اإلسرائيلية الشركات

 المحتلتين والقدس الغربية الضفة في اإلسرائيلية للمستوطنات التفافية بطرق أو وكالء
 على القائمة هذه تعميم ضرورة على والتأكيد المحتل، السوري العربي والجوالن
 تلك ضد القانونية اإلجراءات كافة التخاذ اإلنسان حقوق مجلس ودعوة الدولي، المستوى
 المحكمة أمام القانونية غير بالمستوطنات العاملة واألجنبية ةاإلسرائيلي الشركات
 . اإلنسان لحقوق األوروبية

 المقاطعة حركة لمتابعة دورية تقارير إعداد في االستمرار العامة األمانة من الطلب -3
 االحتالل على الضغط إلى تهدف سلمية مقاومة أداة تعد والتي) BDS (إلسرائيل الدولية

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

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8349رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي–قضية فلسطين والصراع العربي 
  

األمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في 
  األراضي العربية المحتلة

  
  لوزاري،إن مجلس الجامعة على المستوى ا

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

) 150(ع  . د 8288وعلى قرارات مجلس الجامعة بهذا الشأن وآخرها القـرار رقـم             �
  ،11/9/2018بتاريخ 

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
ة تحقيق األمن المائي العربي بالمحافظة على الحقوق العربيـة          وإذ يؤكد مجدداً على أهمي     - 

  ومواجهة التحديات المائية في الوطن العربي،
†{{{{ÏŁè<…V< <

لمواصلتها مصادرة الموارد المائية في األراضي      ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل    -1
، واسـتمرار   )بنانفلسطين والجوالن العربي السوري المحتل وجنوب ل      (العربية المحتلة   

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

الـشرعية  وغير الشرعية والتي تمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الـدولي وقـرارات         
الدولية التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت االحـتالل األجنبـي علـى               
مواردها الطبيعية بما فيها األراضي والمياه، ودعوة الدول العربية لتكثيف تحركها لـدى             
المجتمع الدولي ودعوته لتحمل مسؤولياته لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تجاه ما ترتكبه            

  .من انتهاكات وتعديات في هذا المجال) القوة القائمة باالحتالل(يل إسرائ
الجمعية العامة، مجلس األمـن،     : (مطالبة المجتمع الدولي وخاصة منظومة األمم المتحدة       -2

القـوة القائمـة    (باتخاذ اإلجراءات الالزمة إللزام إسرائيل      ) وكافة منظماتها ذات العالقة   
اه العربية واستمرارها في استغالل الموارد المائية في        بوقف نهب وسرقة المي   ) باالحتالل

األراضي العربية المحتلة والتسبب في استنفاذها وتعريضها للخطر من الناحيـة الكميـة       
على االلتزام بتطبيـق    ) القوة القائمة باالحتالل  (والنوعية، ومطالبته أيضاً إرغام إسرائيل      
  .قةكافة القوانين والقرارات الدولية ذات العال
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بإنكـار الحقـوق المائيـة      ) القوة القائمة بـاالحتالل   (اإلدانة الشديدة الستمرار إسرائيل      -3
الفلسطينية العادلة في األحواض المائية الجوفيـة وفـى نهـر األردن والبحـر الميـت                
واستمرارها في نهب هذه المصادر المائية وكذلك تصريف المياه العادمة والـسامة مـن       

ـ ى األراضي الفلسطينية المحتلة في ينـابيع وأودي       المستوطنات المقامة عل   ة الـضفة   ــ
  .الغربية المحتلة مما يؤدي لتلويث المياه الفلسطينية واإلضرار البالغ بالبيئة أيضاً

القـوة القائمـة    (دعوة اإلعالم العربي لمواصلة تسليط الضوء على عـدوان إسـرائيل             -4
يـة المحتلـة واسـتمرار نهبهـا     على الموارد الطبيعية في األراضـي العرب    ) باالحتالل

  .ومصادرتها للمياه العربية في األراضي العربية المحتلة
لتحـسين  ) مادياً وفنيـاً (دعوة المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة تقديم الدعم العاجل         -5

ومعالجة المياه التي أصبحت غير قابلة لالستعمال اآلدمي بسبب السيطرة اإلسرائيلية لهذه 
من % 97ة في األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، إذ أن            الموارد المائي 

مياه الخزان الجوفي الساحلي غير صالحة لالستخدام اآلدمي بسبب تداخل ميـاه البحـر              
  .وتسرب مياه الصرف الصحي

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

المحافل والمؤتمرات والندوات الدولية واإلقليمية المعنية بشؤون البيئة والميـاه، لكـشف      
للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات      ) القوة القائمة باالحتالل  (انتهاكات إسرائيل   

 في األراضي العربية المحتلة، ولتحقق حشد الدعم والتأييـد          العالقة بنهب الموارد المائية   
نهـب  ) القوة القائمـة بـاالحتالل    (للمطالب العربية المحققة والمشروعة لوقف إسرائيل       

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

من اتفاقيـة   ) 40(دعم التوجه الفلسطيني بضرورة إعادة النظر بالبنود الواردة في المادة            -7
أوسلو والخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي والقاضية بضرورة إعادة التخـصيص           

اصـة بحـق   المائي في كافة المصادر المائية المشتركة وفقاً لمبادئ القانون الـدولي الخ    
الدول المشاطئة باالستفادة من مياه األحواض المشتركة وخاصةً مبدأ التوزيـع العـادل             

  .والمنصف للثروات المائية بين الدول المشاطئة
التأكيد على ضرورة اعتماد وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر المياه العربية تحـت              -8

 بما فيها إنشاء شـبكة  27/10/2016 و26 مييو جامعة الدول العربية   عقد برعاية    ياالحتالل والذ 
 .أمان عربية لدعم قطاع المياه في فلسطين ومتابعة دعم تنفيذ مشروع لتحلية المياه بغزة

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8350رقم : ق(
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  : اإلسرائيلي–قضية فلسطين والصراع العربي 
  

  الجوالن العربي السوري المحتل
  

  المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على 
  :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 ــاريخ ) 138(ع . د7521، ورق بت
) 140(ع  . د 7665، ورقم   6/3/2013بتاريخ  ) 139(ع  . د 7593، ورقم   5/9/2012

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

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

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

  ،11/9/2018بتاريخ ) 150(ع . د8289
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �

 ،11/9/2018على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 ،ياسيةالسوعلى توصية لجنة الشؤون  �

رقـم  ) الظهـران (قمة القدس   وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمم العربية، وآخرها قرار          - 
  ،15/4/2018بتاريخ ) 29(ع . د712

†{{{{ÏŁè<…V< <

تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب الجمهورية العربية السورية العادل            -1
محتـل إلـى خـط الرابـع مـن           ال وحقها في استعادة كامل الجوالن العربي الـسوري       
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، استناداً إلى أسس عملية السالم، وقـرارات الـشرعية الدوليـة،            1967حزيران  /يونيو
  .1991والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السالم الذي انطلق في مدريد عام 

 بتـاريخ   4126التأكيد مجدداً على قرار مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري رقـم              -2
بتـاريخ  ) 150(ع  . د 8289وآخرهـا القـرار رقـم       راته الالحقة   ، وقرا 13/2/1982
ع . د 712) الظهـران (، وقرارات القمم  العربية وآخرها قرار قمة القدس          11/9/2018

، التي نصت جميعها على رفض كل مـا اتخذتـه سـلطات             15/4/2018بتاريخ  ) 29(
الطبيعـي  االحتالل اإلسرائيلي، من إجراءات تهدف إلـى تغييـر الوضـع القـانوني و             

رافي للجوالن العربي السوري المحتل، واعتبار اإلجراءات اإلسرائيلية لتكريس         جووالديم
سيطرتها عليه غير قانونية والغية وباطلة، وتشكل خرقاً لالتفاقيات الدولية ولميثاق األمم        

، وقـرار الجمعيـة     )1981 (497المتحدة وقراراتها، والسيما قرار مجلس األمن رقـم         
 الذي أكـد    5/12/2008بتاريخ   A/RES/63/99دورتها الثالثة والستين رقم     العامة في   

 بضم الجوالن العربي    14/12/1981في  ) القوة القائمة باالحتالل  (على أن قرار إسرائيل     
السوري المحتل والغٍ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلـس     

 بتـاريخ   21/64الجمعيـة العامـة رقـم       وكـذلك قـرارات     ) 1981 (497األمن رقم   
ــم 2/12/2009 ــاريخ 18/65، ورق ــم 30/11/2010 بت ــاريخ 106/65، ورق  بت

، وقراراتهـا المتعاقبـة وآخرهـا       30/11/2011 بتاريخ   19/66، ورقم   10/12/2010
، بـشأن   7/12/2018 بتاريخ   100/73 ورقم   30/11/2018 بتاريخ   23/73رقم  القرار  

ن  بشأ 7/12/2018 بتاريخ   98/73وكذلك القرار رقم    " محتلالجوالن العربي السوري ال   "
 األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية،        المستوطنات في اإلسرائيلية في   "

  ".والجوالن العربي السوري المحتل
التأكيد من جديد على أن استمرار احتالل الجوالن العربي السوري المحتـل منـذ عـام           -3

  .مستمراً للسلم واألمن في المنطقة والعالم يشكل تهديداً 1967
إدانة الممارسات اإلسرائيلية في الجوالن العربي السوري المحتل المتمثلة في االسـتيالء             -4

على األراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد الطبيعية ومنها الثروات الباطنيـة           
نزاف الموارد المائيـة    كالتنقيب عن النفط واستخراجه وتسخيره لصالح اقتصادها، واست       

بحفر آبار عميقة، وإقامة السدود، وسحب مياه البحيرات وتحويلها لصالح المـستوطنين،            
وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم،           
واعتبار تلك الثروات ملكا خالصا ألبناء الجوالن العربي السوري المحتل وهـو األمـر              

 . أقرته المواثيق واالتفاقيات وقرارات الشرعية الدوليةالذي
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 الجوالن العربي السوري المحتـل بإقامتهـا توربينـات          فيإدانة االنتهاكات اإلسرائيلية     -5
هوائية على أراضي زراعية صادرتها بالقوة لتعزيز وجودها علـى أرضـه واسـتقدام              

إلجراءات العدوانية والعمل   المزيد من المستوطنين، ودعوة المجتمع الدولي لرفض تلك ا        
لوقـف تلـك    ) القوة القائمة باالحتالل  (بقوة على إدانتها وممارسة الضغط على إسرائيل        

 .الممارسات غير القانونية

تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهورية العربية الـسورية والجمهوريـة             -6
ديـدات اإلسـرائيلية المـستمرة      اللبنانية، والوقوف معهما في مواجهة االعتداءات والته      

  .ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على األمة العربية
دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم             -7

في تصديهم لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضـهم   
 1949ورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام وهويتهم العربية الس

على مواطني الجوالن العربي السوري المحتل وإدانة سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي             
المواطنين السوريين الواقعين تحت االحتالل في      كافة  وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق     

ن الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم       الجوالن كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانو     
عن هذا االحتالل من نزوح آلالف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال األسـر             
وانعكاس ذلك الوضع على حياة األطفال وتربيتهم إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في             

تفاقية الدوليـة   والتي تتعارض مع االلتزامات الدولية الناشئة عن اال       (مجال حقوق الطفل    
  ).لحقوق الطفل

إلى الكف عن فـرض المواطنـة اإلسـرائيلية         ) القوة القائمة باالحتالل  (دعوة إسرائيل    -8
وبطاقات الهوية اإلسرائيلية على المواطنين السوريين في الجـوالن العربـي الـسوري             

ي المحتل، والتوقف فورا عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات األخرى الت           
تعوق تمتعهم بحقوقهم األساسية وحقوقهم المدنية والسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة           

  .والثقافية
رفض التحركات اإلسرائيلية التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجوالن العربي             -9

السوري المحتل، والتنديد بشدة بسياساتها غير القانونية وتحركاتها بفرض سيطرتها على           
ة محتلة وسعيها الباطل نحو ضمه لسيادتها، ودعوتها للتوقف فوراً عن اتخاذ            أرض عربي 

عمـال  ، واعتبار ذلك     إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم األمر الواقع         أي
منافيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتحدياً صارخاً إلرادة           
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والذي أعتبر بكل وضوح    ) 1981 (497مجلس األمن رقم    المجتمع الدولي خاصة قرار     
لقوانينها وسلطاتها وإدارتها فـي الجـوالن       ) القوة القائمة باالحتالل  (أن فرض إسرائيل    

 واخذ العلم بالجهود المبذولة التـي       . وباطلة الغيةالعربي السوري المحتل هي إجراءات      
ات االحـتالل اإلسـرائيلي   يقوم بها البرلمان العربي من أجل التصدي لمخططات سـلط      

، ومحاوالت تغيير الوضع القانوني القـائم للجـوالن العربـي           )القوة القائمة باالحتالل  (
  .السوري المحتل، وفصله عن الجمهورية  العربية السورية

 تـشرين أول  /أكتـوبر إدانة اإلجراءات التي قامت بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في           - 10
ـ ي الجوالن العربي السوري المحتـل، واعتبـار          بفرض انتخابات محلية ف    2018 ك ذل

استهدافا ألهالي الجوالن ومحاولة النتزاع هويتهم العربية السورية وإجبارهم على التخلي 
 عمالً عدوانياً سافراً ينتهك قواعـد القـانون         د وهو ما يع   عن ميراثهم وتاريخهم ووطنهم   

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

 .والجهود الدولية الهادفة إلى إحالل السالم واألمن في المنطقة

مطالبة األمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان، ضمان احتـرام إسـرائيل              - 11
التفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية        )  باالحتالل القوة القائمة (

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

إلى إطالق سراح األسرى السوريين فوراً مـن        )  باالحتالل القوة القائمة (دعوة إسرائيل    - 12
 عاماً وأن 29السجون والمعتقالت اإلسرائيلية الذين اعتُقل البعض منهم منذ ما يزيد على   

تعاملهم معاملة تتفق مع القانون الدولي اإلنساني، ومطالبة المجتمع الـدولي والجهـات             
هاكات اإلسـرائيلية لحقـوق األسـرى       الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان كشف تلك االنت      

للسماح )  القوة القائمة باالحتالل(الجوالنيين وإدانة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل 
لمندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة األسرى العرب السوريين في المعـتقالت            

ية والعقلية وحماية  اإلسرائيلية برفقة أطباء متخصصين للوقوف على حالتهم الصحية البدن        
أرواحهم واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكاً سافراً لقرارات األمم المتحدة وللقانون الدولي           

  .اإلنساني وألبسط قواعد حقوق اإلنسان
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 في دورتهـا     الجمعية العامة  اتالتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وآخرها قرار       - 13
 بتـاريخ  100/73، والقـرار رقـم      30/11/2018 بتاريخ   23/73 رقم   الثالثة والسبعين 

اللذين أعادا التأكيد على انطباق اتفاقيـة       " الجوالن السوري المحتل  " بشأن   7/12/2018
 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجوالن العربي الـسوري           1949لعام  جنيف  

 وواليتهـا القـضائية     لقوانينها) القوة القائمة باالحتالل  (المحتل، واعتبار فرض إسرائيل     
وإدارتها على الجوالن الغ وباطل وليس له أي شرعية على اإلطالق، والتأكيـد أيـضاً               

المـستوطنات  " بـشأن    7/12/2018 بتـاريخ    98/73على قرار الجمعية العامة رقـم       
  العربـي  اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجوالن         

الذي طالب إسرائيل بالكف عن تغيير الطـابع العمرانـي والتكـوين            " لالسوري المحت 
السوري المحتل وعـن إقامـة     العربي  رافي والهيكل المؤسسي القانوني للجوالن      جوالديم

المستوطنات وأكد على عدم شرعية االستيطان اإلسرائيلي وأن ذلك يشكل عقبـة أمـام              
 .ا وقف تلك األنشطة االستيطانية فوراًالسالم والتنمية االقتصادية واالجتماعية، وعليه

التأكيد على جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجوالن العربي السوري المحتل،         إعادة   - 14
خاصة قرارات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة وقراره األخير فـي دورتـه              

 فيه انتهاكات   ، الذي أدان  6/4/2018 بتاريخ   A/HRC/RES/37/33السابعة والثالثين رقم    
 في الجوالن العربي السوري المحتـل وطالبهـا بـااللتزام           اإلسرائيليسلطات االحتالل   

الذي رفض ) 1981 (497بالقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس األمن رقم    
 وباطلة  الغيهفرض القوانين اإلسرائيلية على الجوالن العربي السوري المحتل واعتبرها          

 بتـاريخ   A/HRC/RES/37/36 قانوني، كما أصدر المجلس قراره رقـم          أثر ذاتوغير  
المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية بمـا فيهـا القـدس           " بشأن   6/4/2018

، الذي أكد فيه أن المستوطنات التي أقامتهـا         " السوري المحتل   العربي الشرقية والجوالن 
ة بموجب القانون الـدولي، وتـشكل        غير قانوني  1967سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ     

 .عقبة رئيسية أمام حل الدولتين والسالم الدائم والعادل

 الجـوالن   أبنـاء بالتوقف عن انتهاكاتها بحـق      ) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيلمطالبة   - 15
العربي السوري المحتل وااللتزام بتوصيات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية فـي            

، بـشأن األحـوال الـصحية فـي األرض          18/5/2018 بتاريخ   A71/27تقريرها رقم   
 الـسوري المحتـل،      العربـي  الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجوالن       

بموجب القانون الدولي بتسهيل اإلجـراءات      ) باالحتاللالقوة القائمة   (ومطالبتها إسرائيل   
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دون تـأخير، وضـمان وصـول       لجميع المرضى وتمكين سيارات اإلسعاف من العمل        
العاملين في مجال الرعاية الصحية دون عوائق إلى أعمالهم، وااللتزام بقـرار مجلـس              

بحمايـة  والمعني  الصلة  ينص على القانون الدولي ذي      ذي  ال) 2016 (2286األمن رقم   
الجرحى والمرضى والعاملين المكلفين الطبيين بمهام طبية ووسائل النقل والمرافق الطبية 

  .خاصة بهمال
إدانة سياسة حكومة االحتالل اإلسرائيلي التي دمرت عملية السالم، وأدت إلى التـصعيد              - 16

القـوة القائمـة    (المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل           
على تطبيق قرارات األمم المتحدة المتعلقة باالنسحاب اإلسرائيلي التـام مـن      ) باالحتالل
 العربي السوري المحتل ومن جميع األراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابـع             الجوالن

 .1967حزيران / من يونيو
 

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د -  8351رقم : ق (
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  التضامن مع الجمهورية اللبنانية

  ،المستوى الوزاريإن مجلس الجامعة على 
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتينرير األمين العام وعلى تق �

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 . د 8290لوزاري وآخرها قراره رقم     وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى ا       �
 ،11/9/2018بتاريخ ) 150(

 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      األولوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �
 ،11/9/2018على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 ،2018) الظهـران (  القـدس  ية وآخرها قمة  وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العرب       - 
  المتعلق بدعم الجيش اللبناني،26/3/2014بتاريخ ) 25(ع . د599والسيما القرار 

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

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

†{{{{ÏŁè<…V< <

تجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي واالقتصادي له ولحكومته ولكافة  -1
مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنـان وسـيادته       

، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتـالل            على كامل أراضيه  
كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهـم فـي مقاومـة أي اعتـداء                 
بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين اإلرهـاب والمقاومـة            

رته المواثيق الدولية ومبادئ القانون المشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي التي هي حق أق
 .الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عمالً إرهابياً

 1701دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلـس األمـن رقـم                  -2
عبر وضع حد   ) 1978 (426ورقم  ) 1978 (425المبني على القرارين رقم     ) 2006(

 .يداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتيةنهائي النتهاكات إسرائيل ولتهد
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تأكيد الدعم للخالصات الصادرة عن االجتماعات المتتالية لمجموعـة الـدعم الدوليـة              -3
 والترحيب بجهود المجتمع الدولي لتكريس االستقرار في لبنان عبر انعقاد هـذه             ،للبنان

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

 .الدولي باستقرار وازدهار لبنان

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

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

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

 جنب لبنان شـر وهمجيـة هـذه         يوالكفاءة العالية التي حققت هذا النصر الذ      " الجرود
التنظيمات التي تُشكل خطراً داهماً على أمن واستقرار معظم دول العالم وعلى المفاهيم             

 الدينية واإلنسانية السامية، وإدانة االعتداءات النكراء التي تعرض لهـا الجـيش             والقيم
اللبناني في أكثر من منطقة لبنانية، والترحيب بالمساعدات التـي قـدمتها دول شـقيقة               
وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، وحث جميع الدول على تعزيـز             

ه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان          قدرات الجيش اللبناني وتمكين   
 .األمن واالستقرار والسلم األهلي في لبنان

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

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            

تعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القـدرات         وتجفيف مصادر تمويله وال   
ومحاسبة مرتكبي األعمال اإلرهابية والجرائم ضد اإلنسانية والمحرضين على أعمـال           
العنف والتخريب التي تهدد السلم واألمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهـاج إجـراءات             

 .احترازية في هذا الشأن

لعدوان اإلسـرائيلي المـستمر عليـه، وعلـى وجـه           دعم لبنان في تصديه ومقاومته ل      -6
، والتـرحم علـى أرواح الـشهداء        2006تموز من العـام     / الخصوص عدوان يوليو  

اللبنانيين، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني فـي مواجهـة ومقاومـة العـدوان              
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يلية اإلسرائيلي عليه ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم اإلسـرائ  
بجرائم حرب تستوجب مالحقة مرتكبيها وتحميل إسرائيل المـسؤولية الكاملـة عـن              
اعتداءاتها، وإلزامها بالتعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنـانيين والترحيـب          

البقعة النفطية على الـشواطئ  "بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة حول        
الذي تبنته في دورتها الثانية والسبعين بتـاريخ         209/72 القرار رقم    وآخرها" اللبنانية

، والذي يلزم إسرائيل بدفع تعويضات مالية عن األضرار التي لحقـت            20/12/2017
تمـوز  / بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطة الجية للطاقة الكهربائية في حرب يوليـو           

2006. 

  :اللبنانية براً وبحراً وجواً، منهاإدانة االعتداءات اإلسرائيلية على السيادة  -7
التحركات الميدانية اإلسرائيلية لبناء جدار أسمنتي فاصل على الحدود اللبنانية مـع             �

فلسطين المحتلة في القطاعين الغربي والشرقي، ليس فقط على طول الخط األزرق            
طق الذي ال يعتبره لبنان حدوداً نهائية، بل مجرد خط انسحاب، إنما أيضاً في منـا              

لبنانية محتلة، مما يشكل اعتداء صارخاً على األراضي والسيادة اللبنانية وانتهاكـاً            
، وخطوة استفزازية تهدف إلى تغيير المعالم وفرض        1701لقرار مجلس األمن رقم     

 .واقع جديد، وتهدد بالتالي االستقرار في جنوب لبنان وتؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب

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

االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق لبنان السيادية واالقتـصادية فـي مياهـه اإلقليميـة              �
طقه ومنطقته االقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن منا         

 . عشرة الماضيةاإلحدى ألف انتهاك في السنوات 11البحرية، حيث فاق عددها 

الحرب اإللكترونية المتناهية األبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهوريـة اللبنانيـة             �
عبر الزيادة الملحوظة في عدد األبراج والهوائيات وأجهـزة الرصـد والتجـسس             

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

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

 .2006دوانها على لبنان في صيف العام على المناطق المدنية اآلهلة بالسكان إبان ع

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

المسلمين والمسيحيين وكذلك صيغة للتعايش بين األديان والحوار بينها والتـسامح           
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التنظيمـات اإلرهابيـة    وقبول اآلخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله         
اإللغائية بما ترتكبه من جرائم بحق اإلنسانية والتي تُحاكي إسرائيل في سياسـاتها             
اإلقصائية القائمة على يهودية الدولـة وممارسـاتها العدوانيـة تجـاه المـسلمين              

 .والمسيحيين

الترحيب بمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي أطلقها أمـام الجمعيـة              �
ـ     الع ـ  ـية إلى دع  ـ، والداع 72امة لألمم المتحدة في دورتها ال ـ  ـم ترش نان ـيح لب

ليكون مركزاً دائماً للحوار بين مختلف الحضارات والديانات، مؤسسة تابعة لألمـم            
 .المتحدة

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

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

ي بااللتزام بأحكام الدستور لجهة رفض دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في المض     �
التوطين والتمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتثمين الموقف           
الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين الالجئين الفلـسطينيين          
في الدول المضيفة، خاصةً في لبنان، والتأكيد علـى ضـرورة أن تقـوم الـدول                
والمنظمات الدولية بتحمل كامل مسؤولياتها والمساهمة بشكٍل دائم وغيـر منقطـع            

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

ودفع المستحقات ألصحاب األمالك الخاصة التـي       ) كهرباء واستهالك للبنى التحتية   
 .ُأنشئت عليها المخيمات المؤقتة على األراضي اللبنانية

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

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

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

 .ي السابق لوضع حد لهذه الجريمةتحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليب
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  :ترحيب المجلس -9
بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة الرئيس سعد الدين الحريري، والتأكيد علـى             �

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

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

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

22/6/2017. 

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

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

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

السورية لما في األمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين              
عودتهم اآلمنة إلى بالدهم في أسرع وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيـد المـستدام     

مـة  للنازحين من سورية إلى لبنان، واإلشادة بالمحاوالت الحثيثة التي تبذلها الحكو          
اللبنانية لتقليص أعداد النازحين السوريين الموجودين على األراضي اللبنانية وتوفير 
أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف األعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعد أن أصبح            

 .على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمنى يهدد وجوده

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

 .المزمنة التي يعانى منها جميع اللبنانيين

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

بشروع الحكومة اللبنانية بمنح التراخيص للتنقيب عن النفط، وممارسة لبنان لحقـه             �
السيادي في استثمار موارده الطبيعية ورفض وإدانة التهديد اإلسرائيلي للبنان مـن            
خالل محاولة منعه من ممارسة سيادته على مياهه اإلقليمية واالدعاء بأن القطـاع             
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ياهه الوطنية يعود إلسرائيل خالفاً للحقيقة التي وثقها لبنان بالوثـائق           من م ) 9(رقم  
 والتي تثبت أن هذا القطاع هو جـزء ال          ةوالمستندات لدى المراجع الدولية المختص    

 .يتجزأ من مياهه اإلقليمية اللبنانية

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

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

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

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

 .مواجهة األخطار

  
  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8352رقم : ق(
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  ضع في سوريةتطورات الو

  ،المستوى الوزاريإن مجلس الجامعة على 
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامـات علـى               �
 ،11/9/2018ي عقد في مقر األمانة العامة بالقاهرة بتاريخ المستوى الوزاري الذ

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

فـي هـذا الـشأن      واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة            - 
 وكافة قـرارات    ،15/4/2018 بتاريخ   الظهرانفي  ) 29(ع  . د 714وآخرها القرار رقم    

) 150(ع . د8291الوزاري في هذا الشأن وآخرها القـرار رقـم   المجلس على المستوى    
، وقرار المجلس   19/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8106 والقرار رقم    ،11/9/2018بتاريخ  

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

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

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

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

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

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

…<†{{{{ÏŁèV< <

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

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

 في عقد اجتماعات جنيف وصوال إلى تسوية سياسية لألزمة          ةودعم جهود األمم المتحد   
 إلى التعاون مع األمم المتحدة إلنجاح المفاوضات      جامعة الدول العربية  السورية، ودعوة   

  .جري برعايتها إلنهاء الصراع وإرساء السلم واالستقرار في سوريةالسورية التي ت
 والخروقـات التـي     اإلعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار األعمال العسكرية         -3

بالرغم من اتفـاق وقـف      ، و  عدد من أنحاء سورية    في تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد   
، ودعوة األطراف التـي لـم       29/12/2016إطالق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ        

تلتزم بتطبيق االتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطالق النار واألعمال العدائيـة وفقـا               
رقـم  ، والترحيب في هذا اإلطار بقرار مجلس األمن         لقرارات مجلس األمن ذات الصلة    

، والترحيـب    القاضي بوقف إطالق النار فـي سـورية        31/12/2016بتاريخ   2336
الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار باعتباره خطوة هامة علـى صـعيد             بالجهود  

، وإدانة )2015 (2254 وقرار مجلس األمن) 1(تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف 
. التصعيد العسكري الخطير والتدخالت الخارجية في عموم سورية في الفترة األخيـرة           

منطقة عفرين، األمر الذي من شـأنه دعـم         ومطالبة الجانب التركي بسحب قواته من       
 .المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية لألزمة السورية

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

 مـن   ي منطقة خفض التصعيد فـي إدلـب، والتحـذير         مواصلة الخروقات العسكرية ف   
 جهود تحقيق التسوية السياسية المنشودة،تداعيات هذا التصعيد الذي من شأنه أن يقوض 

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

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

 من شـأنها أن تـشكل        يكون عراب عن القلق إزاء أي ترتيبات جديدة على األرض        إلا -5
متها اإلقليميـة، وتفـتح     تهديداً لوحدة األراضي السورية وانتهاكاً لسيادة سورية وسـال        

المجال أمام المزيد من التدخالت في الشأن السوري وتعزز تواجد قوات من دول إقليمية 
داخل األراضي السورية، والتأكيد  في هذا السياق على رفض أية ترتيبات قد ترسـخ               
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ما لواقع جديد على األرض السورية، بما ال ينسجم مع االتفاقيات والقوانين الدولية، السي            
 مع دول الجوار، واعتبار ذلك تهديـداً لألمـن واالسـتقرار فـي            تفيما يتعلق بالعالقا  

 .المنطقة

بتـاريخ   استضافته المملكة العربية السعودية      يالذ) 2(بنتائج اجتماع الرياض    الترحيب   -6
، والذي نجح في تشكيل وفد موحـد مـن المعارضـة الـسورية              22-23/11/2017

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

تطبيق بيـان جنيـف   من خالل عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس  
 وقرارات مجلس األمن ذات ،والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية) 1(

  .الصلة
السيد جير بيدرسون مبعوثاً خاصاً لألمين العام لألمـم المتحـدة إلـى              الترحيب بتعيين  -7

، والتأكيد على دعم جهوده في سبيل اسـتئناف العمليـة الـسياسية، ودعوتـه               ةسوري
ل تشكيل اللجنة الدستورية، وعقد اجتماعاتها تحت رعاية وإشراف األمم المتحدة الستكما

وتثمين التجاوب الذي أبدته هيئة التفاوض السورية التي تمثـل           في أقرب وقت ممكن،   
 .المعارضة السورية، وإعالنها االستعداد للمشاركة في أعمال اللجنة الدستورية

 والذي يهيب بجميع    13/12/2018 بتاريخ   2449الترحيب باعتماد مجلس األمن القرار       -8
األطراف أن تكفل تقديم المساعدة اإلنسانية، ويطالب جميع األطراف وخاصة السلطات           
السورية باالمتثال فورا اللتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الـدولي             

ـ         ن والمـستمر دون    اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ويطالب بالوصول اآلم
عوائق للقوافل اإلنسانية لألمم المتحدة إلى جميع المناطق وفقا لتقيـيم األمـم المتحـدة               

المبذولة من دولة الكويت، العضو اإلشادة بالجهود  و.لالحتياجات في جميع أنحاء سوريا
بالتعاون مع مملكة السويد في اعتمـاد       ، والتي كان آخرها دورها      بمجلس األمن العربي  

والذي يطالـب   ،  24/2/2018بتاريخ   2401 رقم   المشار إليه، فضالً عن القرار     رارالق
 يوماً لتمكـين    30  ال تقل عن   جميع األطراف بوقف القتال في كافة مناطق سورية لمدة        

، وصول المساعدات اإلنسانية للمحتاجين في المناطق المحاصـرة مـن دون أي قيـود        
العام للشؤون اإلنسانية ذات الخمس نقاط وحـث        إضافة إلى اعتماد خطة وكيل األمين       

 ودعوة كافة األطراف المعنية االلتزام بهذا القرار والتنفيذ         أطراف النزاع على تنفيذها،   
وكذا الترحيب باعتماد مجلس األمن     . الفوري لوقف إطالق النار في جميع أنحاء سورية       
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 -ورية مـصر العربيـة   تقدمت به جمه والذي - 19/12/2017 بتاريخ 2393القرار رقم  
 .بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات اإلنسانية في سورية

اإلعراب عن القلق إزاء األوضاع اإلنسانية المتردية التي يشهدها مخيم الهول بـالقرب              -9
المملكة األردنيـة   الواقع قرب الحدود مع     من الحدود السورية العراقية، ومخيم الركبان       

والطلـب مـن     ة يفاقم األزمة اإلنسانية فـي سـوري       نه أن الهاشمية، األمر الذي من شأ    
 إليـصال  آمنـة  ممرات تأمينتحمل مسؤولياتها والسماح ب   الدولية والسورية   األطراف  
، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم مزيد مـن المـساعدات اإلنـسانية            اإلنسانية المساعدات

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

 . ذلك على أمن واستقرار الجوار العربي

أخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار في إطار اجتماعات أستانة، بما في               - 10
ي تم التوصل إليه في الجولة الرابعة من        ذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد العسكري الذ      

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

، بهدف حقن دماء الشعب السوري، وسرعة إدخال        2017تموز عام   / الشمالي في يوليو  
لمساعدات اإلنسانية، ومطالبة الدول الضامنة لالتفاق بااللتزام بتطبيقه وإخراج كافـة           ا

الميليشيات المسلحة األجنبية من األراضي السورية، وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار            
والترحيب أيضاً بتوقيع اتفـاق عمـان    . التفاوضي في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة      

 بـين المملكـة     7/7/2017 في جنوب غرب سورية بتـاريخ        لدعم وقف إطالق النار   
األردنية الهاشمية وروسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية، والتي توصلت إلـى           
التوافق على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري خطوة نحو وقف شامل للقتال             

ة وسالمتها وفـق    والتوصل التفاق سياسي يحفظ سيادة واستقرار ووحدة أراضي سوري        
والتأكيد في  . ويقبله الشعب السوري  ) 2015 (2254 وقرار مجلس األمن     1بيان جنيف 

هذا اإلطار على االلتزام بالحفاظ على وحدة األراضي السورية ورفض أي ترتيبات قد             
رافي جتهدد هذا المبدأ، واإلعراب عن القلق البالغ إزاء عمليات التهجير والتغيير الديمو           

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

حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا              - 11
، وبيانات فيينـا الـصادرة عـن        30/6/2012بتاريخ  ) 1(ورد في بيان مؤتمر جنيف      

، 17/5/2016، و 14/11/2015 و 30/10/2015سورية فـي    مجموعة الدعم الدولية ل   
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، والعمل على التقيد بالمبادئ واآلليات التي تم        11/2/2016إضافةً إلى بيان ميونخ في      
االتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، وعلى نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيـت               

وبتوفير األجواء . اعدات اإلنسانيةوقف إطالق النار واألعمال العدائية، وآلية توفير المس
المالئمة إلنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلـى             

 .تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة

 تعرضـت لـه   يإدانة واستنكار القصف الوحشي باألسلحة الكيميائية المحرمة دولياً الذ     - 12
 واإلعراب عن القلق البـالغ إزاء       ،4/4/2017يف إدلب بتاريخ    بلدة خان شيخون في ر    

المعلومات التي تشير إلى استخدام األسلحة الكيميائية في عدد آخر من المناطق والمدن             
 وإدانة جميع العمليات التي تستهدف المدنيين األبرياء وخـصوصاً باسـتخدام           السورية،

حرب، ويعد عمالً بربرياً وانتهاكاً للقانون األسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريمة 
 فـي هـذه     وا أو شـارك   واالدولي والقانون الدولي اإلنساني، والمطالبة بتقديم من ارتكب       

 .الجريمة إلى العدالة الدولية

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق الـسورية والتـي              - 13
إلرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطـة بالقاعـدة        ترتكبها التنظيمات والجماعات ا   
 .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة                - 14
السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق     

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

اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أميـر دولـة               - 15
األول والثاني والثالث للمـانحين     الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية        

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

وبالخصوص فيما  ،  )2018 (2 لوبروكس) 2017(ل  وبروكس) 2016(مؤتمرات لندن   
فير الدعم الالزم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرها من الدول العربيـة            يتعلق بتو 

المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل األعباء الملقاة علـى            
، تمهيداً  عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لهم          

 .منة إلى سوريةلعودتهم الكريمة واآل

الطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العـام لألمـم               - 16
، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية مـن أجـل           إلى سورية  المتحدة ومبعوثه الخاص  



 -62-

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

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

سورية واألمين العام مواصـلة     العربية المعنية بالوضع في     لجنة الوزارية   الالطلب من    - 17
 مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بالوضع في سورية، الجهود والمشاورات مع

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

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8353رقم : ق(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

ومطالبة الجانب التركي سحب قواته مـن  (ابتداء من عبارة ) 3(ارات الواردة في الفقرة     على العب  دولة قطر تتحفظ   -
 ).منطقة عفرين األمر الذي من شأنه دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية لألزمة السورية

 الـدعوة إلـى      على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيقة، مع           انـلبن يؤكد   :مالحظة -
  .اعتماد حلول سياسية توافقية، بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبها
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  ليبيـاع في ـورات الوضـتط
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه - 

 العامة، األمانة مذكرة على �

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

 الجامعـة  لمجلس) 29 (العادية الدورة عن الصادر) 715 (رقم بالقرار جاء ما وعلى �
 بتـاريخ  الـسعودية  العربيـة  المملكـة - بـالظهران  عقدت التي القمة المستوى على
15/4/2018، 

 .11/9/2018  بتاريخ)  150 (ع  .د  8292  رقم  القرار  وآخرها  المجلس  قرارات وعلى �

 ،السياسية الشؤون لجنة توصية وعلى �
†{{{{ÏŁè<…V< <

 التدخل رفض وعلى أراضيها وسالمة ليبيا وسيادة بوحدة االلتزام على مجدداً التأكيد -1
 لحكومة الرئاسي المجلس يتخذها التي والتدابير الجهود ودعم ،نوعه كان أياً الخارجي

 الدولة ادةسي وبسط اإلرهابية، الجماعات نشاط وتقويض األمن لحفظ الوطني الوفاق
 .ومقدراتها مواردها على والحفاظ حدودها وحماية أراضيها، كامل على

 لالتفاق الكامل للتنفيذ المجلس دعم وتأكيد ليبيا، في لألزمة شامل سياسي حل إلى الدعوة -2
 المرجعية باعتباره ،17/12/2015 بتاريخ الصخيرات مدينة في الموقع الليبي السياسي
 التي العمل وخطة بإستراتيجية مجدداً والترحيب ليبيا، في يةالسياس للتسوية الوحيدة
 لحل سالمة غسان السيد العام لألمين الخاص الممثل عرضها والتي المتحدة األمم أعدتها
 واالستفتاء ،بما في ذلك ما تضمنته الخطة بعقد المؤتمر الوطني الجامع ليبيا، في األزمة

  .اسية والبرلمانية وإجراء االنتخابات الرئ،على الدستور

 الممثل برعاية تم الذي السياسي الحوار بمخرجات االلتزام ضرورة على مجدداً التأكيد -3
 مجلسي المجلس يدعو الصدد هذا وفي ليبيا، في المتحدة لألمم العام لألمين الخاص
 االتفاق في واإلسراع الليبي الشعب أمام التاريخية مسؤولياتهما تحمل إلى والدولة النواب

 ،واالقتصادية العسكرية السيادية الدولة مؤسسات كافة لتوحيد القانونية األطر على
 .ليبيا في االستقرار وتحقيق االنقسام حالة إنهاء إلى وصوالً

 وكافة األجنبية البنوك في الليبية واألموال األصول من المجمد إدارة تحسين إلى الدعوة -4
 لمواجهة لخدمته وتسخيرها منها الليبي شعبال استفادة يضمن وبما الليبية الموجودات
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 1970 رقم القرار من) 18 (للفقرة وفقاً الرئاسي المجلس مع بالتنسيق وذلك احتياجاته،
           ذات األمن مجلس قرارات من) 2011 (1973 رقم القرار من) 20 (والفقرة ،)2011(

 .ذلك من يمكّنها بما سيرهاتف أو القرارات تلك لتعديل ليبيا دولة مساعي ودعم الصلة،

 الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي للمجلس والمادي السياسي الدعم تقديم في االستمرار -5
 التي الصعاب تذليل على والعمل ،ليبيا في الوحيدة الشرعية الحكومة باعتبارها الليبي

 زية،موا مؤسسات مع والتواصل الدعم عن واالمتناع لمهامها، أدائها سبيل في تواجهها
 وإعادة الليبي، السياسي لالتفاق الكامل للتنفيذ عاجلة مساعدة تقديم إلى الدول ودعوة

 بقرارات االلتزام وكذلك وتوحيدها، الوطنية والعسكرية المدنية المؤسسات وتأهيل دعم
 2278 رقم والقرار) 2015 (2259 رقم القرار وآخرها الصلة ذات األمن مجلس

)2016.( 

 ليبيا تواجهها التي اإلرهابية والتهديدات األمنية التحديات إزاء البالغ قالقل عن اإلعراب -6
 مقر استهدف الذي الغادر اإلرهابي الهجوم المجلس يدين الصدد هذا وفي الجوار، ودول
 إلى أدى والذي ،25/12/2018 بتاريخ طرابلس العاصمةفي  الليبية الخارجية وزارة

 وجامعة المجلس وقوف على مجدداً والتأكيد زارة،الو في العاملين من عدد استشهاد
 نشاط على القضاء إلى يرمي جهد لكل ومساندتها الليبي الشعب جانب إلى العربية الدول

 واألمن السلم على الحفاظ على ويعمل ليبيا واستقرار أمن تهدد التي اإلرهابية الجماعات
 . المجتمعي

 جزئياً ليبيا إلى األسلحة تصدير ىعل المفروض الحظر رفع على األمن مجلس حثّ -7
 الحدود وحماية السواحل وخفر اإلرهاب مكافحة وقوات الرئاسي الحرس تجهيز لضمان

 .الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس إشراف تحت

 لحكومة الرئاسي المجلس بدأ التي األمنية والترتيبات االقتصادية باإلصالحات الترحيب -8
 النواب، مجلسو الرئاسي، المجلس ودعوة متزامن، بشكل هاتنفيذ في الوطني الوفاق

 االقتصادية الوطنية والمؤسسات المركزي، ليبيا مصرفو للدولة، األعلى المجلسو
 ويجدد االقتصادية، ليبيا مشاكل لمواجهة حلول وتنفيذ لالتفاق معاً للعمل األخرى الليبية

 .17/11/2016 اريخبت الصادر ليبيا حول روما ببيان العلم أخذ المجلس

 بها العمل سير وعرقلة الليبية، النفطية والمرافق الموانئ على المتكررة االعتداءات إدانة -9
 األمن مجلس عن الصادرة القرارات بكافة االلتزام ضرورة على والتأكيد إقفالها، أو

 والمنتجات للنفط المشروع غير التصدير وإدانة برفض المتعلقة الجامعة ومجلس الدولي
 طرابلس العاصمة ومقرها للنفط الوطنية المؤسسة اعتبار على التأكيد وكذلك النفطية،

 بها، المعمول والقوانين اآلليات وفق النفط إدارة عن المسؤول الوحيد الشرعي الكيان
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 المؤسسات على الوطني الوفاق حكومة سلطة بتعزيز الكفيلة اإلجراءات كافة ودعم
 .هاوتوحيد الليبية االقتصادية

 العام األمين اقترحها التي الرباعية واللجنة العربية الدول جامعة دور على التأكيد - 10
 واالتحاد األفريقي واالتحاد المتحدة األمم من كل مع العربية الدول جامعة جهود لتنسيق

في  عقد الذي للجنة الرابع االجتماع وآخرها اجتماعاتها بنتائج والترحيب ،األوروبي
 .30/4/2018 بتاريخ بالقاهرة للجامعة لعامةا األمانة مقر

 مسار لدفع الدعم تقديم في االستمرار إلى ودعوتها الليبي الجوار دول بدور اإلشادة - 11
 وتحقيق مواطنيها وحماية أراضيها، وسالمة وحدة يصون بما ليبيا في السياسية التسوية
 الوطني، وفاقال لحكومة الرئاسي المجلس مع بالتنسيق وذلك االستقرار، األمن

 باستضافة عقد الذي ليبيا جوار لدول الوزاري االجتماع بنتائج اإلطار هذا في والترحيب
 الدول بجهود مجدداً واإلشادة ،29/11/2018 بتاريخ السودان جمهورية من كريمة
 شاركت التي أو الليبي – الليبي الحوار اجتماعات برعاية قامت التي تلك سواء العربية

 .ليبيا في لألزمة السياسية التسوية إلى للتوصل الهادفة اعاتاالجتم في

 الحدود لمراقبة والسودان والنيجر تشاد دول مع الوطني الوفاق حكومة مبادرة دعم - 12
 والسالح البشر تهريب عمليات لمكافحة وضبطها ليبيا مع المشتركة الجنوبية

 هذا في والترحيب، دوديةالح المناطق في باألمن اإلخالل شأنه من ما وكل والمخدرات
 النيجر بين المشتركة الحدود ومراقبة لتأمين الرابع الوزاري االجتماع بنتائج الشأن
 .22/2/2019 بتاريخ النيجر عاصمة نيامي في المنعقد والسودان وتشاد وليبيا

 ومصر والجزائر تونس خارجية لوزراء التنسيقية االجتماعات بنتائج مجدداً الترحيب - 13
 التونسية المبادرة إطار في وذلك ،21/5/2018 في بالجزائر المنعقد الجتماعا وآخرها

 السياسي للحل السبسي قائد الباجي محمد التونسية الجمهورية رئيس سيادة أطلقها التي
 ثالثية مبادرة الحقاً أصبحت والتي ليبيا في الوطنية والمصالحة الشامل الحوار عبر
 مختلف لجمع المالئمة الظروف تهيئة أجل من ليبيا في الشاملة السياسية التسوية لدعم

 االتفاق إلى استناداً المتحدة األمم برعاية ليبي – ليبي وطني حوار في الليبية األطراف
  ).17/12/2015 الصخيرات ( الليبي السياسي

 توحيد بحث إلى الهادفة العربية مصر جمهورية تستضيفها التي باالجتماعات الترحيب - 14
 تحت الليبية القوات توحيد تشجيع على الخصوص في والتأكيد العسكرية، المؤسسة

 االستقرار لعودة وحيد كطريق الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي للمجلس المدنية القيادة
 وجهات لتقريب القاهرة استضافتها التي باالجتماعات كذلك واإلشادة ليبيا، إلى والسالم
 .الليبية المدن ممثلي بين النظر
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 العربية المتحدة بتاريخ اإلمارات ظبي بدولة أبوالترحيب باالجتماع الذي عقد في  - 15
 الليبية، كما يثني على ما تم إحرازه من تقدم في هذا المجال األطراف بين 27/2/2019

والسيما االتفاق على ضرورة إنهاء المرحلة االنتقالية في ليبيا من خالل إجراء انتخابات 
 .ام بالمحافظة على استقرار البالد وتوحيد مؤسساتهاعامة، وكذلك االلتز

 المستوى رفيعة األفريقي االتحاد لجنة اجتماعات عن الصادرة بالنتائج علماً األخذ - 16
 االجتماع آخرها كان والتي ليبيا جوار دول عضويتها في تضم والتي بليبيا المعنية

 لقمة 32 الدورة شهام على 10/2/2019 بتاريخ أبابا أديس في المنعقد الوزاري
 .األفريقي االتحاد

 السادسة الدورة عن الصادر ظبي أبو إعالن في الواردة الخاصة بليبيا بالفقرة الترحيب - 17
 الذي اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول خارجية وزراء لمجلس واألربعين

 . 2019 آذار/مارس 2 و1 يومي عقد

 في اإلنساني الوضع تحسين في الفعالة ساهمةوالم المشاركة إلى األعضاء الدول دعوة - 18
 ليبيا لدعم المتحدة األمم وضعتها التي العاجلة اإلنسانية االستجابة خطة خالل من ليبيا

 .الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس إشراف وتحت بالتنسيق وذلك

 لألمم العام األمين ممثل مع ومشاوراته اتصاالته مواصلة العام األمين إلى الطلب - 19
 دور تعزيز على والتأكيد ،الليبي الجوار ودول الليبية األطراف مختلف ومع المتحدة
 االتفاق تنفيذ تعترض مازالت التي الصعاب تذليل أجل من العربية الدول جامعة

 .المتحدة األمم رعاية تحت المغربية الصخيرات بمدينة عليه الموقع الليبي السياسي

  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8354رقم : ق(
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  اليمنتطورات الوضع في 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

ت وااللتزامات  متابعة تنفيذ القرارا   االجتماع األول لهيئة  وعلى التوصية الصادرة عن      �
 ،11/9/2018على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…V< <

، ورفض التدخل أراضيهااللتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقالله وسالمة  -1
  .في شؤونه الداخلية

  .يس عبدربه منصور هاديالتأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئ -2
المبادرة الخليجية وآليتها : تأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثالث -3

، 2216التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس األمن 
 تسوية سياسية شاملة مستدامة في إلىوالقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول 

 المقترحات والقرارات إزاءالترحيب بتعاون الحكومة اليمنية ومواقفها اإليجابية و. اليمن
ودعم اإلجراءات التي تتخذها . الدولية، وتمسكها بخيار السالم المستدام في اليمن

 االنقالب، واستعادة سلطة الدولة، وإنهاء تطبيع األوضاع، إلىالحكومة الشرعية الرامية 
م بوظائفها الدستورية، واتخاذ التدابير الملحة الكفيلة برفع وتمكين الحكومة من القيا

 والعواقب االقتصادية اآلثارالمعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من 
 اإلعمار وإعادة واالستقرار والتنمية األمنواالجتماعية الكارثية للحرب، وتحقيق 

   .واإلرهابوالتعافي، ومكافحة التطرف 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لليمن السيد مارتن  هود المبعوث عن دعم جاإلعراب -4

 العملية السياسية على أساس المرجعيات المتفق وإنجاحث من اجل استئناف ڤيريج
   .عليها

، بما في ذلك االتفاق بشأن مدينة )2018 كانون اول/ديسمبر(الترحيب باتفاق استكهولم  -5
وآلية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفاق تبادل وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، 
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، وبيان التفاهمات حول مدينة تعز، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل التفاق األسرى
استكهولم، السيما انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، كخطوة أولى تؤسس 

   .لسالم حقيقي دائم في اليمن
امها بالتنفيذ الكامل التفاق ستوكهولم، ودعوة الترحيب بحرص الحكومة اليمنية والتز -6

 توفير الضمانات الدولية للحد من استمرار مماطلة إلى األمنالمجتمع الدولي ومجلس 
وعرقلة الحوثيين لتنفيذ تلك االتفاقات، ورفضهم مبدأ االنسحاب وفتح الممرات 

   . عمل األمم المتحدةوإعاقة، اإلنسانية
 أعمال التي تمارسها القوى االنقالبية، بما في ذلك اإلنسان جميع انتهاكات حقوق إدانة -7

 القسري، وتفجير المنازل، وتجنيد األطفال، واستخدام المدارس واإلخفاءالقتل والخطف 
والمستشفيات لألغراض العسكرية، والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين 

لتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية،  واالغاثية، وااإلنسانيةالعزل، ونهب المساعدات 
 األمراض انتشار إلى أدىوالتضييق على الكادر العامل في المجال الصحي، مما 

   .واألوبئة، ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية
التحذير من خطورة تدهور الوضع اإلنساني والصحي واالقتصادي في اليمن، والدعوة  -8

 عدم عرقلة إلىوالدعوة .  والطبية للشعب اليمنياإلنسانيةت  تكثيف تقديم المساعداإلى
، وتسهيل وصولها لمستحقيها، ومجابهة مخاطر انتشار األوبئة اإلنسانيةتدفق المساعدات 

 اإليقاف الفوري لعملية تجنيد األطفال، واتخاذ السبل الكفيلة إلىوالدعوة . واألمراض
 المجتمع الدولي لوقفها وللمساعدة في  زراعة األلغام، ودعوةوإدانةبوضع حد لها، 

  .نزعها
 عن التقدير للدور الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة اإلعراب -9

. العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة، في دعم الحكومة الشرعية
سلمان لإلغاثة في  الذي يضطلع به مركز الملك اإلنساني عن التقدير للدور واإلعراب

 وإعادة، اإلنسانية والمساعدات اإلغاثة اإلماراتي، في دعم برامج األحمراليمن والهالل 
والتقدير لكافة الدول العربية، . تأهيل البنية التحتية والخدمات في المناطق المحررة

ن  للمواطنين اليمنيياإلنسانيللمساهمات والمساعدات التي قدمتها وتقدمها في المجال 
   .وللحكومة اليمنية الشرعية

 عن التقدير للدول التي تعهدت بتقديم المساعدات في إطار خطة االستجابة اإلعراب - 10
 مليار 2.6، والتي بلغت )2019 شباط/ فبراير–جنيف  (2019 للعام الجاري اإلنسانية

لكويت،  العربية المتحدة ودولة ااإلماراتدوالر، ومنها المملكة العربية السعودية ودولة 
  . حجم تلك التعهداتإجماليمن % 50التي بلغت تعهداتها أكثر من 
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 والمرتبطة بممارسات اإلنسانيةدعوة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل أسباب الكارثة  - 11
يلة البتزاز المجتمع الدولي ـ كوسانيـاإلنسالمليشيات الحوثية، واستخدامها الوضع 

استخدامها من أجل تمويل آلة الحرب، والمنظمات الدولية، ونهب المساعدات، و
  .وتجييرها لتعزيز سلطتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها

 إلى االلتزام بمبادئ القانون الدولي، وانتهاج سياسة حسن الجوار، والتوقف إيراندعوة  - 12
عن دعم الميليشيات الحوثية باألموال واألسلحة، وتشجيعها على تقويض مساعي العودة 

، وتحويل واإلرهاباسية، وعرقلة الجهود الدولية لوقف الحرب والعنف للعملية السي
 منصة إلطالق الصواريخ الباليستية إلىالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن 

على البلدان المجاورة، وتهديد المالحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر 
من واستقرار اليمن، ودول الجوار والمنطقة ، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا ألاألحمر

   .2216 رقم األمنبشكل عام، ويعتبر خرق واضح لقرار مجلس 
للضغط على االنقالبين لوقف مسلسل االعتقاالت،  دعوة المجتمع الدولي واألمم المتحدة - 13

جناء السياسيين ـوالس ينـ والمحتجزين والمختطفواألسرىوإلطالق سراح المعتقلين 
   .لرأي، وفي مقدمتهم الصحفيين والنشطاءومعتقلي ا
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احتالل إيران للجزر العربية الثالث طنب الكبرى وطنب 
الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

  في الخليج العربي
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
 ،11/9/2018على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 بتاريخ  720رقم  ) 29(ع  .دالظهران  سترشادا بقرارات القمم السابقة وآخرها قرار قمة        وا - 
غرى ـطنب الكبرى وطنب الص   :  بشأن احتالل إيران للجزر العربية الثالث      15/4/2018

  وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي،
وقراراته العربية على المستوى الوزاري مجلس جامعة الدول وإذ يؤكد على بيانات  - 

 ،11/9/2018بتاريخ ) 150(ع .د 8294السابقة وآخرها القرار رقم 
  

†{{{{ÏŁè<…V< <

التأكيد المطلق على سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الـثالث،              -1
لـسلمية التـي    وأبو موسى، وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل ا      طنب الكبرى وطنب الصغرى     

  .تتخذها دولة اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة
استنكار استمرار الحكومة اإليرانية في تكريس احتاللها للجزر الثالث وانتهاك سـيادة             -2

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

دانة قيام الحكومة اإليرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين اإليرانيين في الجزر اإلماراتية            إ -3
  .الثالث المحتلة

إدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي تشمل جزر دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة              -4
 المياه اإلقليمية واإلقلـيم   والثالث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى،         
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الجوي والجرف القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة للجزر الثالث باعتبارها جزءاً ال           
يتجزأ من دولة اإلمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عـن مثـل هـذه                
االنتهاكات واألعمال االستفزازية التي تعد تدخالً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات            

ى بناء الثقة، وتهدد األمن واالستقرار في المنطقة، وتعرض أمـن           سيادة، وال تساعد عل   
  .وسالمة المالحة اإلقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر

فتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولـة اإلمـارات العربيـة             الإدانة إيران    -5
 سـيادة دولـة      إيران بإزالة هذه المنشآت غير المـشروعة واحتـرام         ومطالبةالمتحدة  

  .اإلمارات العربية المتحدة على أراضيها
 إلـى الجـزر     للزيارات التي يقوم بها كبار المـسؤولين      اإلعراب عن استنكاره وإدانته      -6

واستهجانه كـل   المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى،        الثالث  اإلماراتية  
لة اإلمارات العربيـة المتحـدة      ذلك انتهاكاً لسيادة دو   معتبراً  الخطوات اإليرانية العدائية    

 ت التي تبذل إليجاد تـسوية سـلمية       على أراضيها، وال يتماشى مع الجهود والمحاوال      
 التصعيدية، وتبنـي     عن القيام بمثل هذه الخطوات االستفزازية      الكفودعوة إيران إلى    

مواقف بناءة تعزز الثقة للتوصل إلى حل عادل لقضـية الجـزر اإلماراتيـة الـثالث               
  .تلةالمح

اإلشادة بمبادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تبذلها إليجاد تسوية سلمية وعادلة             -7
مـع  ) طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى     (لحل قضية الجزر الثالث المحتلة      

  .الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
 الثالث، والكف عن    دعوة الحكومة اإليرانية مجدداً إلى إنهاء احتاللها للجزر اإلماراتية         -8

فرض األمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتهـا              
رافية، وإلغاء كافة اإلجراءات وإزالة كافة المنشآت التـي سـبق أن            جوالسكانية والديم 

نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثالث باعتبار أن تلـك اإلجـراءات               
 باطلة وليس لها أي أثر قانوني وال تنقص من حق دولة اإلمارات العربيـة          تواالدعاءا

المتحدة الثابت في جزرها الثالث، وتعد أعماال منافية ألحكام القانون الدولي واتفاقيـة             
، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ 1949جنيف لعام 

  .بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وقواعد القانون الدولي
اإلعراب عن األمل في أن تعيد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيـة النظـر فـي موقفهـا           -9

الرافض إليجاد حل سلمي لقضية جزر دولة اإلمارات العربية المتحدة الثالث المحتلة،            
  .جوء إلى محكمة العدل الدوليةإما من خالل المفاوضات الجادة والمباشرة أو الل
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ن رغبتها في تحسين العالقات مع الدول العربية، وفي         عمطالبة إيران بترجمة ما تعلنه       - 10
، باالستجابة الـصادقة     وعمالً الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قوالً       

 نهيان  للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل           
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة،             
ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، واألمين العام لألمم المتحدة،           
الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثالث المحتلة بالطرق السلمية، وفـق األعـراف              

د القانون الدولي، من خالل المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى           والمواثيق وقواع 
محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز األمن واالستقرار في منطقة الخلـيج              

  .العربي
التزام جميع الدول العربية في اتصاالتها مع إيران بإثارة قضية احتالل إيران للجـزر               - 11

  . عربية محتلةإنهائه انطالقاً من أن الجزر الثالث هي أراضٍ الثالث للتأكيد على ضرورة
إبالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن بأهمية إبقـاء القـضية ضـمن                - 12

المسائل المعروضة على مجلس األمن، إلى أن تنهي إيران احتاللها للجـزر العربيـة              
  .ها الكاملة عليهاالثالث، وتسترد دولة اإلمارات العربية المتحدة سيادت

الطلب إلى األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلـس فـي دورتـه         - 13
  .العادية المقبلة

  
  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8356رقم : ق(



 -73-

  

  اتخاذ موقف عربي موحد
  إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية

  
  ي،إن مجلس الجامعة على المستوى الوزار

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
 ،11/9/2018على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

  السياسية،وعلى توصية لجنة الشؤون �

قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وآخرها قرار قمة القـدس           وإذ يؤكد على كافة      - 
 وقرارات المجلس على المـستوى      15/4/2018 بتاريخ   722رقم  ) 29(ع  .د) الظهران(

 ،11/9/2018بتاريخ ) 150(ع . د8295 وآخرها قراره رقم الوزاري

†{{{{ÏŁè<…V< <

 مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير         إعادة التأكيد على مضمون قرار     -1
 بشأن إدانة توغل القوات التركية في       24/12/2015 والمؤرخ في    7987العادية المرقم   

األراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فـوراً دون قيـد أو شـرط               
  .مي العربيباعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً لألمن القو

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

 .، ودعوتها إلى إثارة هذه المسائل في اتصاالتها مع الجانب التركي24/12/2015

لطلب من الحكومة التركية عدم التدخل فـي الـشؤون الداخليـة            ل دعوة الدول األعضاء   -3
للعراق والكف عن هذه األعمال االستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن 

 .واستقرار المنطقة

إعادة التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في اإلجراءات التي تتخـذها وفـق قواعـد                -4
ة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من األراضـي    القانون الدولي ذات الصل   

 .العراقية، ترسيخاً لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيه
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الطلب من األمين العام للجامعة االستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعـة رقـم                -5
له في  ، وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قب        24/12/2015ع في   .غ. د 7987

 .هذا الشأن إلى مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة

إعادة التأكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس األمن للمطلـب المتـضمن               -6
انسحاب القوات التركية من األراضي العراقية واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمـة لحـين             

 .تحقيق االنسحاب الناجز لهذه القوات
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  . تحفظها على هذا القرارطرــة قـدولتؤكد  -
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  دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكر األمانة العامة، �

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

 وعلى توصية لجة الشؤون السياسية، �

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

 وعلى القمة مستوى على الصادرة السابقة العربية الجامعة مجلس قرارات يستذكر إذ و - 
 على يؤكد وإذ السودان، جمهورية في يةوالتنم السالم دعم بشأن الوزاري المستوى
 أراضيه ووحدة واستقالله سيادته على والحفاظ السودان جمهورية مع الكامل التضامن
  الداخلية، شؤونه في التدخل ورفض

†{{{{ÏŁè<…V< <

 واالستقرار واألمن السلم تعزيز إلى الرامية الحثيثة السودانية الحكومة بجهود الترحيب -1
 فخامة بإعالن واإلشادة الوطني، الحوار مبادرة مخرجات من القاًانط السودان ربوع في

 ربوع في واالستقرار السالم عام هو 2019 عام "بأن السودان جمهورية رئيس السيد
 ."السودان

 في السالم يتحقق حتى مفتوح نار إطالق وقف السودانية الحكومة بإعالن الترحيب -2
 هاتين في المسلحة السودانية الحركات ودعوة األزرق، والنيل كردفان جنوب منطقتي

 المطالبة وتجديد السودانية، الحكومة مع المفاوضات استئناف سرعة إلى المنطقتين
 الدوحة وثيقة من انطالقاً الوطني، والحوار السالم لمسيرة االنضمام إلى السالح لحملة
 من المؤيدة ةالمختلف السودان واليات في السالح جمع مبادرة وتثمين دارفور، لسالم
 .المتحدة األمم

 وآخرها اإلقليميين، واألمن السلم لتعزيز السودان بها يقوم يالت الهامة الجهود تثمين -3
 إلي أفضت التي السودان جنوب جمهورية في السالم مفاوضات وتسيير استضافة

 وتسيير تضافةـاس وكذلك ،2018 أيلول/سبتمبر 12 بتاريخ سالم اتفاق على التوقيع
 سالم اتفاق على التوقيع إلى أدت والتي الوسطى أفريقيا جمهورية في السالم اتمفاوض

 .2019 شباط/فبراير 4 بتاريخ األولى باألحرف
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 واالتحاد المتحدة األمم بعثة خروج إستراتيجية تنفيذ نحو السودان حكومة رؤية مساندة -4
 ومجلس األفريقي داالتحا قرارات إطار في "اليوناميد "دارفور في المشتركة األفريقي

 وضع الذي 13/7/2018 بتاريخ 2429  رقم المجلس قرار وآخرها الصلة ذات األمن
 دارفور من الكامل النسحابها توطئة تدريجياً" اليوناميد "قوام لخفض فعلية إجراءات

 مبكر وتعافي تنمية خطط لتنفيذ الداعية السودان رؤية ومساندة ،2020 عام بحلول
 وتوفير دارفور، تنمية إستراتيجية وثيقة في والواردة دارفور في ألمنوا للسالم وتثبيت
 المتحدة األمم صناديق وعبر" يوناميد"للـ السنوية الموازنة من لها الالزم التمويل
 .المختلفة ولجانها

 ظل في لإلرهاب الراعية للدول األمريكية القائمة من السودان اسم رفع جهود دعم -5
 بما – والدولية اإلقليمية الكيانات من العديد من والمتكررة لنيةالع واإلشادة االعتراف

 السلم وتعزيز اإلرهاب مكافحة في السودانية الحكومة بجهود – األمريكية اإلدارة فيها
 .اإلقليميين واألمن

 اسم لرفع 10/2/2018 بتاريخ العربي البرلمان عن الصادر التضامن ببيان الترحيب -6
 ومبادرة بجهود اإلطار هذا في واإلشادة لإلرهاب، الراعية لالدو قائمة من السودان
 وذلك 29ع . دالظهران - القدس  قمة رحبت بها يوالت الموضوع حول العربي البرلمان
 كافة على االقتصادي الندماجه السودان استعادة إلى الرامية الجهود تأييد بغرض

 الدولي النقد صندوق من المقدمة والمساندة الدعم حزم من واستفادته الدولية المستويات
 .بالديون المثقلة الدول أعباء لتخفيف الدولي والبنك

 السودان حكومة مع التعاون العربية التمويل وصناديق األعضاء الدول من مجدداً الطلب -7
 في ومساندته الديون، هذه أعباء ومعالجة الخارجية ديونه من إعفائه جهود لدعم

 مبادرة من االستفادة له يتسنى كي الدولي والبنك لدوليا النقد صندوق مع مفاوضته
 .بالديون المثقلة الفقيرة الدول أعباء تخفيف

 الدول وجامعة السودان حكومة من المكونة المشتركة لآللية المتواصلة بالجهود اإلشادة -8
 دارفور في واإلنمائية اإلنسانية العربية المشروعات وتنفيذ بمتابعة والمعنية العربية
 والفني المالي الدعم من المزيد تقديم على العربية الدول وحث السودان، إرجاء وكافة
 .اإلنمائية مشروعاتها من الخامسة المرحلة إطالق من تتمكن كي لآللية

 الدولية والجهات العربية واالستثمار التمويل مؤسسات مع بالتنسيق العامة األمانة دعوة -9
 تدعم الخبراء مستوى على عمل ورش لعقد السودانية، الحكومة مع بالتعاون الصلة ذات

 بعقد والمتصلة الجارية التحضيرات وتيرة تسريع في وتساعد المشتركة، اآللية أعمال
 .السودان في واإلعمار التنمية لمساندة عربي مؤتمر
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 وصوالً العالمية، التجارة منظمة إلى لالنضمام مساعيه في السودان جهود دعم - 10
 .العالمية التجارة في دمجه عبر المنشود قتصادياال لالستقرار

 غير الهجرة لمكافحة السودان حكومة بها تقوم التي والمتصلة الهامة الجهود تثمين - 11
 دول من الالجئين من كبيرة أعداد السودان واستضافة بالبشر، واالتجار الشرعية
 .اإلطار هذا في انالسود جهود دعم العامة واألمانة العربية الدول من والطلب الجوار،

 العربية والمنظمات ةـالعربي تثمارـواالس التمويل ناديقـوص العربية الدول دعوة - 12
 جمهورية رئيس البشير أحمد حسن عمر الرئيس فخامة مبادرة لتنفيذ المتخصصة

 الشيخ شرم قمة أكدت والذي العربي الغذائي األمن وتحقيق الزراعي لالستثمار السودان
 المحددة الخطط ووضع تفعيل على والعمل العربي، القومي األمن ئزركا أحد أنه على

 .2017 آذار/مارس 29 في عمان قمة أقرتها التي التنفيذية اآللية خالل من لتحقيقها

  .القرار هذا تنفيذ حول دورية تقارير تقديم العام األمين من الطلب - 13
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  ية الصومال الفيدراليةدعم جمهور

                
  لس الجامعة على المستوى الوزاري،إن مج

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 ؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن،وإذ ي - 

†{{{{ÏŁè<…V< <

مسيرة المصالحة الوطنية الـصومالية وجهـود       الترحيب بالنجاح المتحقق على صعيد       -1
بقيادة الحكومة الصومالية؛  السـيما دعـم       استكمال عملية بناء وتقوية مؤسسات الدولة     

 .تنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية

األمنية على الـساحة الـصومالية   السياسية ومضطرد في األوضاع الترحيب بالتحسن ال  -2
ي في الصومال   فريقالذي تضطلع به بعثة االتحاد األ     الهام  واإلعراب عن التقدير للدور     

وبخاصة الـدور   الصومالي لتعزيز الوضع األمني،     الجيش الوطني   مع  الوثيق  تعاون  بال
فريقيـة،  ألالعاملة في إطار البعثـة ا     المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة الجيبوتية        

 الشباب ضد الشعب الصومالي     التي تقوم بها حركة    اإلرهابيةعمال  األوإدانة الهجمات و  
 .العاملة في الصومالالبعثات اإلقليمية والدولية وحكومته وضد 

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية من أجل إعادة بنـاء               -3
مؤسساتها األمنية والعسكرية وتقوية الجهود الرامية إلى النهـوض بالقـدرات           وتأهيل  

األمنية الصومالية؛ السيما في ضوء بدء االنسحاب التدريجي لقـوات بعثـة االتحـاد              
األفريقي في الصومال، واإلعراب عن التقدير للجهود والمساعدات العربية الجارية على 

 .المستوى الثنائي في هذا الشأن

رحيب بالجهود الحثيثة المبذولة لمساعدة جمهورية الصومال الفيدرالية فـي الحفـاظ            الت -4
على أمنها وسيادتها اإلقليمية ووحدة ترابها وسالمة أراضيها، والطلب من الدول العربية 
األعضاء تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة الصومالية من أجل ضـمان الحفـاظ علـى          
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 بشكل يؤكد على وحدتها ويعزز مـن سـيادتها فـي            سالمة مجالها الجوي والبحري،   
 .مواجهة أي تدخالت خارجية تستهدف تقسيمها

التأكيد مجدداً على أهمية تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في الظهران رقم               -5
 والذي أكد عليه كل من قرار قمة شرم الشيخ رقم           15/4/2018 بتايخ) 29(ع  . د 718
 بتـاريخ   684 رقم   )28(ع  . د قمة عمان قرار   و ،29/3/2015بتاريخ  ) 26(ع  . د 626

 مليون دوالر أمريكي شهرياً لمدة      10عاجل بقيمة   تقديم دعم مالي    "  بشأن   29/3/2017
سنة من خالل حساب دعم الصومال المفتوح حالياً في األمانة العامة، لـدعم موازنـة               

عالة وتنفيذ برامجهـا فـي   الحكومة الصومالية كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الف 
  ."األمن واالستقرار، ومحاربة الفساد والعنف، وتقديم الخدمات الهامة والضرورية

توجيه الشكر إلى الدول التي تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال، ودعوة الـدول               -6
األعضاء التي لم تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال إلى سداد التزاماتها تنفيـذَاً              

 .ات مجلس الجامعة على مستوى القمةلقرار

ـ ـانة العـر األمـد في مقـقماع الفني األول الذي ع  ـالترحيب بنتائج االجت   -7 وم ـامة ي
 بين وفد من حكومة الصومال برئاسـة الـسيد وزيـر            2018 كانون أول / ديسمبر 18

ناقشة والمنظمات العربية المتخصصة، لم    ، لجامعة الدول العربية   المالية، واألمانة العامة  
دعم تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائه من ديونه الخارجية، والترحيب بإنشاء آليـة             
مشتركة بين حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية وجامعة الدول العربية تـضم فـي             

العربية ذات العالقة، تجتمع دورياً في مقر األمانة العامة أو          والهيئات  أعمالها المنظمات   
صومالية مقديشيو، مرة على األقل كل عام، لمتابعـة تنفيـذ توصـيات             في العاصمة ال  

 حسب قرارات قمم مجلس الجامعة والقمـم التنمويـة       المسائل ذات األولوية  االجتماع، و 
في  االقتصادية واالجتماعية    :لقمة العربية التنموية   وآخرها قرار الدورة الرابعة ل     العربية
دعم جمهورية الصومال في مساعيها " عنون والم  20/1/2019 بتاريخ 58رقم  بيروت  

  ."لية وإعفائها من ديونها الخارجيةنحو تنفيذ خطة التنمية الصوما
الترحيب بالتعاون الجاري بين األمانة العامة وحكومة جمهورية الـصومال الفيدراليـة             -8

والذي أسفر عن تعريب الدستور الصومالي والقوانين الصومالية ذات الصلة، ودعـوة            
 العربية األعضاء واألمانة العامة إلى استمرار تقديم المـساندة الفنيـة والماليـة              الدول

الالزمة إلى الجهات المعنية في الحكومة الصومالية الستكمال مشروع تعريب القوانين           
 .   ذات الصلة

الطلب من الدول العربية األعضاء، ومؤسسات وهيئات اإلغاثـة اإلنـسانية العربيـة،              -9
 مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، لتقديم جميع أشكال الـدعم الممكنـة            التعاون الكامل 
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لمواجهة كارثة الجفاف التي تضرب الصومال والقرن األفريقي، والعمل بكل سـرعة            
على تفادي اآلثار الخطيرة للجفاف من تهديد لألرواح وتدمير لالقتصاد وعصف بالسلم            

  . واألمن واالستقرار في البالد
األعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الـصومال الفيدراليـة           دعوة الدول    - 10

االستفادة من مبادرة البنك الدولي وصندوق النقد        لها من     وتمكيناً دعماً القتصادها لديها  
، وتوجيه الشكر إلى كـٍل مـن الجمهوريـة          الدولي بشأن الدول الفقيرة المثقلة بالديون     

والمملكة العربية الـسعودية علـى إعفـاء جمهوريـة          الجزائرية الديمقراطية الشعبية    
 .درالية من الديون المترتبة عليهاالصومال الفي

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي     ( الطلب من صناديق التمويل العربية       - 11
تطبيع عالقاتها المالية مع حكومة الصومال الفيدرالية، وتشجيع        ) وصندوق النقد العربي  

على عقد مزيد من االجتماعات المباشرة لمناقـشة موضـوع إلغـاء الـديون             الجانبين  
الخارجية، وإيجاد أكثر الحلول مرونة لتمكين الحكومة الصومالية من االستفادة من حزم         
الدعم المالية الضرورية؛ وتقديم الدعم الفني لحكومة الصومال الفيدرالية في مفاوضاتها           

 .ليةمع مؤسسات التمويل العربية والدو

ع سيارات إسعاف لـدعم القطـاع الـصحي         بالترحيب بجهود األمانة العامة بشراء أر      - 12
 ألف دوالر أمريكي بدعم مقدم من مجلس وزراء الصحة العرب           100الصومالي بقيمة   
 من حساب الصندوق العربي 1/3/2017بتاريخ ) 47(رته في دو) 15(وفقاً لقراره رقم 
 .للتنمية الصحية

ولة الكويت استضافة مؤتمر لدعم قطاع التعليم الصومالي، والطلـب         الترحيب بمبادرة د   - 13
من الدول العربية المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وبخاصة من الـوزارات المعنيـة              
بشؤون التعليم، لدعم العملية التعليمية الصومالية ونشر اللغة العربيـة فـي المـدارس              

ربية للتربية والثقافة والعلوم التنسيق مـع       والمناهج الصومالية، والطلب من المنظمة الع     
األمانة العامة في هذا المجال، والعمل على االستفادة من المؤتمر لمناقشة سبل االستفادة             
من خبرات وقدرات الطلبة الصوماليين ممن يتلقون تعليمهم فـي الجامعـات العربيـة              

  .للنهوض بالتعليم في الصومال

إلى واألمانة العامة   ية والمجالس الوزارية المتخصصة     دعوة المنظمات والصناديق العرب    - 14
 الشعب   والمساهمة في رفع المعاناة عن     ةالصوماليحكومة  للالمختلفة  الدعم  أشكال  تقديم  

الصومالي، واإلعراب عن التقدير للجهود التي تقوم بها بعثة الجامعـة العربيـة فـي               
ـ         در مـن األمانـة العامـة       مقديشيو لإلشراف على تنفيذ المشروعات العربية بدعم مق

 . والمجالس الوزارية العربية المتخصصة
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لترحيب بإنشاء لجنة مشتركة معنية بالصومال من مجلسي وزراء الشؤون االجتماعية           ا - 15
والصحة العرب لدعم الجوانب االجتماعية والصحية في خطـة التنميـة الـصومالية،             

، والعمل على تحقيق مزيد من  والمساعدة في بناء القدرات الصومالية في هذين المجالين       
 .  االستفادة من القدرات الصومالية في الوطن العربي لخدمة المجتمع الصومالي

تقديم الدعم للحكومة الصومالية في جهود محاربة الصيد غير المشروع لألسماك فـي              - 16
المياه الصومالية ودفن النفايات السامة في السواحل الصومالية وهما جريمتان تهـددان            

 المواطن الصومالي وتحرمان الشعب الصومالي من ثرواته الطبيعية وتؤثران في            صحة
 .سالمة سواحل عدد من الدول العربية المتشاطئة لخليج عدن والبحر األحمر

إدانة عمليات القرصنة المرتكبة قبالة الشواطئ الصومالية وخليج عدن، وتعزيز التعاون            - 17
الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمـة مرتكبيهـا       العربي لمكافحتها والتنسيق مع الجهود      

ورفض أي محاوالت تستهدف تدويل منطقة البحر األحمر، وتعزيز التعـاون العربـي             
لتحقيق األمن في البحر األحمر وخليج عدن، أخذاً في االعتبار مسؤولية الدول العربية             

 .المتشاطئة على البحر األحمر في تأمين سواحلها

قنـصلية  عضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسـية وال        الطلب من الدول األ    - 18
، ودعوة الدول العربية التي ليس لها سفارات في مقديشو إلـى            الصومالية المعتمدة لديها  

  .فتح بعثات لها في الصومال
بالتعاون مع الجهات الصومالية المعنية ومجلس وزراء الصحة الطلب من األمانة العامة     - 19

إطفـاء  ت العربية المعنية العمل على المساهمة في تمويل شراء سيارات           العرب والجها 
مختبرات لغسيل الكلـى ولألشـعة،      وإصحاح البيئة   أجهزة  سيارات إسعاف و  والحرائق  

تـستفيد منهـا جميـع أقـاليم        تمويل إرسال أطباء في تخصصات مطلوبة صومالياً،        و
  .العربيةجامعة الدول ، وذلك من حساب دعم الصومال لدى الصومال

تحقيـق المـصالحة    نحو المـساهمة فـي       هتوجيه الشكر إلى األمين العام على جهود       - 20
والتقدير لوفود األمانة العامة التي تـزور أنحـاء      ،  إغاثة الشعب الصومالي  الصومالية و 

والطلب إلى األمين العام مواصلة جهوده لمتابعـة        الصومال لدعم الوجود العربي فيها،      
 .المقبلةقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته تنفيذ هذا القرار، وت
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  القمر المتحدةدعم جمهورية 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 ،تقرير انجازات اللجنة العربية للتنمية واالستثمار في جمهورية القمر المتحدةوعلى  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، - 

†{{{{ÏŁè<…V< <

تأكيد الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسالمة أراضـيها             -1
  .وسيادتها اإلقليمية

 التأكيد على هوية جزيرة مايوت القمرية ورفض االحتالل الفرنسي لهـا، وعـدم           إعادة -2
، حول اندماج جزيـرة     29/3/2009االعتراف بنتائج االستفتاء الذي أجرته فرنسا في        

 التي تتخذها فرنـسا     اإلجراءات مقاطعة فرنسية، واعتبار     إلىمايوت القمرية وتحويلها    
 . ترتب حقاً وال تنشئ التزاماًئج هذا االستفتاء غير قانونية وباطلة والبموجب نتا

من لى استمرار التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية         دعوة األمانة العامة إ    -3
  . بشأن جزيرة مايوتالقمرجمهورية أجل دعم مطالب ومواقف 

 الدستورية بعد نجاح    صالحاتاإلالتأكيد على دعم جمهورية القمر المتحدة في مسيرات          -4
، والـدعوة إلـى المـساهمة مـع     30/7/2018االستفتاء الشعبي الذي أجري عليه في     

جمهورية القمر في تحقيق سياسة النهضة والتطوير التي تسعى الـبالد إلـى تحقيقهـا               
 .  2030بحلول عام 

األفريقـي  اإلعراب عن التقدير للتعاون المشترك بين جامعة الدول العربية واالتحـاد             -5
وحكومة جمهورية القمر المتحدة من أجل تعزيز السلم األهلي في الـبالد،  والتنـسيق               

مستوياتها، الفني القائم بين المنظمتين في مالحظة االنتخابات الجارية في البالد في جميع   
 .2019 آذار/ مارس24بما في ذلك االنتخابات الرئاسية التي ستعقد جولتها األولى يوم 

لشكر إلى الدول األعضاء التي قدمت دعماً مالياً وتنموياً إلى جمهوريـة القمـر              تقديم ا  -6
المتحدة من خالل حساب دعم القمر لدى األمانة العامة والطلب من بقية الـدول سـداد                
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ودعوة الدول األعضاء لدعم جمهورية القمر المتحدة ومساندتها في تطوير          مساهماتها،  
 .بنيتها التحتية

وزارات التعليم بالـدول العربيـة      و مة العربية للتربية والثقافة والعلوم    المنظالطلب من    -7
لـدعم  الفنية  المالية و تقديم المساعدات   ومؤسسات العمل العربي المشترك ذات الصلة،       
دعوة األمانة العامة إلـى مواصـلة       وتطوير الجامعة الوطنية الوليدة بجمهورية القمر،       

 .في هذا الشأن والثقافة والعلوم المنظمة العربية للتربيةتنسيقها مع 

وخاصة صندوق النقد العربية واالستثمار الطلب من الدول األعضاء ومؤسسات التمويل  -8
معالجـة مـسألة الـديون    العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتمـاعي      

 فـي   الخارجية المترتبة على جمهورية القمر المتحدة إسهاماً في مسيرة السالم والتنمية          
 .البالد

توجيه الشكر إلى الدول األعضاء التي تساند البعثات الدبلوماسية القمرية وبشكل خاص             -9
 . تلك المعتمدة لدى الدول العربية والمنظمات الدولية واإلقليمية

اإلعراب عن التقدير لجهود األمين العام لدعم المصالحة واالسـتقرار والتنميـة فـي               - 10
 لمجلـس   المقبلة تقرير في هذا الشأن إلى الدورة العادية         جمهورية القمر المتحدة وتقديم   

 .جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
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   االريتري- الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي 
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه - 

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

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

†{{{{ÏŁè<…V< <

التأكيد مجدداً على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسالمة أراضـيها             -1
  .ألراضي الجيبوتيةورفض االعتداء على ا

الدعوة مجدداً إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين              -2
  .عشية االستقالل

الناشب بينهمـا فـي      جمهورية جيبوتي ودولة إريتريا حل الخالف الحدودي      الطلب من    -3
يـات  لمفاوضـات المباشـرة أو آل  ا  في منطقة رأس دوميرا، عبر  2008شباط  / فبراير

بما يتفادى أي تأثيرات علـى سـيادة دولـة          التحكيم الدولية التي يتم التراضي بشأنها       
ينعكس ايجابيـاً   وبشكل  جيبوتي والسلم واألمن في منطقة القرن األفريقي بصفة عامة،          

 .على العالقة بين البلدين الجارين

 جيبوتي ودولـة    الترحيب باألجواء االيجابية النامية باضطراد في العالقة بين جمهورية         -4
، بمـا يـؤدي إلـى        الجارين البلدينترسيم الحدود بين    لتأييد الجهود المبذولة    اريتريا، و 

 .التطبيع الكامل للعالقات بينهما، ويرسخ أجواء السلم واألمن في القرن األفريقي

 الفوري وغير المـشروط عـن بـاقي األسـرى           اإلفراجالطلب من الجانب االريتري      -5
 . يين في سجون اريترياوالمفقودين الجيبوت

مجلس الـسلم واألمـن     ( الترحيب بالبيان المشترك الصادر عن جامعة الدول العربية          -6
 حول النـزاع    19/12/2010بتاريخ  ) مجلس السلم واألمن  ( واالتحاد األفريقي   ) آنذاك

  .بين جيبوتي وإريتريا
لمقبلة للمجلس على   الطلب من األمين العام متابعة المستجدات وتقديم تقرير إلى الدورة ا           -7

 .المستوى الوزاري
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  ة للدول العربيةالتدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلي

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامـات الـذي              �
 ،11/9/2018عقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

وإذ يؤكد على البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى              - 
 بتـاريخ  721آخرها قـرار قمـة الظهـران رقـم     الوزاري في هذا الشأن، و المستوى

التدخالت " بشأن   11/9/2018 بتاريخ   8301، وقرار المجلس الوزاري رقم      15/4/2018
 ،"اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية

العربية الرباعية المعنيـة بمتابعـة      وإذ أخذ علما بانعقاد االجتماع العاشر للجنة الوزارية          - 
 وسبل التصدي للتدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للـدول          إيرانع  تطورات األزمة م  

 ، العربية

  وبناء على مداخالت السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام، - 

…†{{{ÏèV< <

 اإلسالميةلتأكيد على أهمية أن تكون عالقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية ا -1
، ار واالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها قائمة على مبدأ حسن الجواإليرانية

 في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد اإليراني التدخل وإدانة
 اإلسالميةمطالبة الجمهورية و  وسيادة الدول،القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار

 تقوض بناء الثقة وتهدد  التي من شأنها أناالستفزازية بالكف عن األعمال اإليرانية
  .األمن واالستقرار في المنطقة

 على  الصنعالستمرار عمليات إطالق الصواريخ الباليستية إيرانيةاإلدانة الشديدة  -2
 التابعة  الحوثية من األراضي اليمنية من قبل الميليشياتالمملكة العربية السعودية

هدفت المدن السعودية بما فيها قبلة ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استإليران
عدواناً صارخاً  صاروخ، واعتبار ذلك 200المسلمين والتي بلغت حتى اآلن أكثر من 
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، والتأكيد على حق المملكة العربية السعودية ضد المملكة وتهديداً لألمن القومي العربي
األمم من ميثاق ) 51(في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة 

المتحدة، ومساندتها في اإلجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تلك االنتهاكات اإليرانية في 
 .إطار الشرعية الدولية

استنكار وإدانة التدخالت اإليرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين،  -3
نعرات ومساندة اإلرهاب وتدريب اإلرهابيين وتهريب األسلحة والمتفجرات وإثارة ال

الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة األمن والنظام 
واالستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري 
اإليراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق اإلرهابية وحزب اهللا اإلرهابي، والذي 

التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق األمم يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم 
والتأكيد على دعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من . المتحدة والقانون الدولي

إجراءات وخطوات لمكافحة اإلرهاب والجماعات اإلرهابية، للحفاظ على أمنها 
 .واستقرارها

لسعودية ومملكة البحرين التي تمكنت اإلشادة بجهود األجهزة األمنية بالمملكة العربية ا -4
من إحباط العديد من المخططات اإلرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات 
اإلرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري 

 .اإليراني وحزب اهللا اللبناني اإلرهابي
المستمرة في الشؤون العربية والتي من شأنها إدانة سياسة الحكومة اإليرانية وتدخالتها  -5

تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والتأكيد على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات 
التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم 

تدخالتها في الشأن وتمويل الميليشيات واألحزاب المسلحة في الدول العربية، وخاصةً 
اليمنى والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية 
ومدها باألسلحة، وتحويلها إلى منصة إلطالق الصواريخ على جيران اليمن وتهديد 
المالحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر األحمر، وهو ما ينعكس سلباً على أمن 

اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكٍل عام، ويعتبر خرقاً واضحاً لقرار مجلس واستقرار 
 .)2015 (2216األمن رقم 

التأييد الكامل لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت حيال الخلية اإلرهابية تحـت  -6
، والتأكيد على أهمية أمن واستقرار دولة الكويت، ورفض )خلية العبدلي(ما يسمى بـ 

 اإليراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، على الرغم من المساعي التي التدخل
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بذلتها دولة الكويت مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل خلق 
 .قنوات حوار مع إيران من أجل تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة

 مسؤولية دعم –حكومة اللبنانية  الشريك في ال–تحميل حزب اهللا اللبناني اإلرهابي  -7
اإلرهاب والجماعات اإلرهابية في الدول العربية باألسلحة المتطورة والصواريخ 
الباليستية، والتأكيد على ضرورة توقفه عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون 

  .الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم لإلرهاب واإلرهابيين في محيطه اإلقليمي
 والتي تبث على األقمار الصناعية العربية إيرانر القنوات الفضائية الممولة من حظ -8

باعتبارها تُشكل تهديداً لألمن القومي العربي من خالل إثارة النعرات الطائفية والمذهبية 
 . مع الجهات ذات الصلةذلكوالعرقية، والطلب من األمين العام متابعة تنفيذ 

مسؤولين اإليرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد إدانة واستنكار تصريحات ال -9
الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بالكف عن التصريحات 
العدائية واألعمال االستفزازية، ووقف الحمالت اإلعالمية ضد الدول العربية باعتبارها 

  . في الشؤون الداخلية لهذه الدول سافراًتدخالً
التأكيد على أهمية رصد التحركات اإليرانية ومحاوالتها زعزعة األمن واالستقرار في  - 10

دول المنطقة، والحد من التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والسيما 
الملف اليمني باعتباره شأناً خليجياً وأمناً قومياً لدول الخليج خاصة والمنطقة العربية 

 . ككل
الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية األعضاء مع الدول والمنظمات اإلقليمية تكثيف  - 11

والدولية لتسليط الضوء على ممارسات النظام اإليراني ودعمه للعنف والطائفية 
 . واإلرهاب وخطره على األمن اإلقليمي والدولي

الحقيقي العمل على إعداد حمالت إعالمية من خالل الوسائط المتعددة تكشف الوجه  - 12
المتشدد للنظام اإليراني، واستمرار هذا النظام في سياسته العدائية التوسعية في الخارج، 

 . واستمراره في دعم الطائفية والتطرف واإلرهاب
طنب الكبرى وطنب (إدانة استمرار احتالل إيران للجزر اإلماراتية الثالث المحتلة  - 13

لوسائل السلمية التي تتخذها دولة  وااإلجراءات، وتأييد كافة )الصغرى وأبو موسى
  . الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولياإلمارات

وعلى ضرورة ) 2015 (2231ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  - 14
تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ االتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على 

ريع وفعال حال انتهاك إيران اللتزاماتها بموجب االتفاق وعلى أهمية انضمام نحوٍ س
 .إيران إلى كافة مواثيق السالمة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة
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 في األزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على اإليرانيالتنديد بالتدخل  - 15
 وأن اإلقليميةرها ووحدتها الوطنية وسالمتها أمنها واستقراسيادتها ومستقبل سورية و

مثل هذا التدخل ال يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية األزمة السورية بالطرق 
 ). 1 ( لمضامين جنيفالسلمية وفقاً

مطالبة إيران بإخراج المليشيات والعناصر المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية، والتوقف  - 16
 . والمليشيات اإلرهابية في الدول العربية، وباألخص في سورية واليمنعن دعم المنظمات 

التأكيد على أهمية مواصلة الدول العربية تزويد األمانة العامة بتقارير دورية حول  - 17
 . التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية

لعربية الرباعية تكليف األمين العام بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة ا - 18
، ومملكة البحرين، )الرئاسة( دولة اإلمارات العربية المتحدة: المشكلة من كل من

والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، واألمين العام لالستمرار في 
تطوير خطة تحرك عربية من أجل التصدي للتدخالت اإليرانية في المنطقة العربية، 

 . لدعم الدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخالت اإليرانيةوحشد التأييد وا
مواصلة إطالع األجهزة المعنية في األمم المتحدة باالنتهاكات اإليرانية لقراري مجلس  - 19

 .  لما يمثله ذلك من تهديد داهم لألمن القومي العربي2231 و 2216األمن رقم 
على "  الشؤون الداخلية للدول العربيةالتدخالت اإليرانية في"االستمرار في إدراج بند  - 20

 .أجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية واإلقليمية
  التوجه إلى األجهزة المعنية في األمم المتحدة إلدراج الموضوع على أجندتها وفقاً - 21

شؤون من ميثاق األمم المتحدة التي تحرم التدخل في ال) 7(الفقرة ) 2(ألحكام المادة 
 . الداخلية للدول

 .الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ القرار والعرض على المجلس في دورته العادية المقبلة - 22
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  ـــــــــــــــــــــــــــ

 :لداخلية للدول العربية في قرار التدخالت اإليرانية في الشؤون ا7، و4، و3على الفقرات  انــلبنيتحفظ  -
  .واإلشارة إلى وجوده في الحكومة ووصفه باإلرهابي "حزب اهللا"يعترض لبنان على ذكر 

وال يمكن الموافقة على األمر كونه خارج تصنيف األمم المتحدة وغير متوافق مع المعاهـدة العربيـة لمكافحـة                   
زب اهللا يمثل مكون أساسي في لبنان وشـريحة         اإلرهاب خاصةً من حيث التمييز بين المقاومة واإلرهاب، كون ح         

 تـدخالت ونـدين أي    واسعة من اللبنانيين، ولديه كتلة نيابية ووزارية وازنة في المؤسسات الدستورية اللبنانيـة،              
كـل مـا   طالبنا بحذف  وقد ،ونؤكد على موقف الحكومة اللبنانية على النأي بلبنان       بالشؤون الداخلية للدول العربية     

  .بنود القرار دون تحفظكافة  لكي تتم الموافقة على ،"ب اهللاحزب"يتعلق 
 . القرار هذا من7، و4، و3على الفقرات  العـراقيتحفظ  -
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  :مخاطر التسلح اإلسرائيلي على األمن القومي العربي والسالم الدولي
  

إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية وغيرها من 
  وسطأسلحة الدمار الشامل في الشرق األ

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 األسـلحة  بقـضايا  المعنيـة  العرب المسؤولين كبار لجنة "اجتماعات توصيات وعلى �
 ) العرب المسؤولين كبار لجنة( ،"الشامل الدمار أسلحة من وغيرها النووية

 السياسية، الشؤون لجنة توصية وعلى �

 من وغيرها النووية األسلحة من األوسط الشرق منطقة إخالء هدف أن على يؤكد وإذ - 
 لنظام المنطقة في النووية والبرامج المنشآت جميع وإخضاع الشامل، الدمار أسلحة

 األمن لتحقيق عنها تنازل ال أهداف هي ريةالذ للطاقة الدولية للوكالة الشامل الضمانات
 .المنطقة في واالستقرار

 وأهدافه الزال ساري المفعول حتى تتحقق غاياته"  األوسط بالشرق الخاص 1995 قرار "بأن يذكر وإذ - 
 انتشار عدم لمعاهدة الالنهائي التمديد على العربية الدول وافقت والذي ومن دونه ما

 .2010- 2000 ومخرجات مؤتمري المراجعة 1995 عام في النووية األسلحة

 العربية والمجموعات العرب المسؤولين كبار لجنة بين والفعال الجيد بالتنسيق يشيد وإذ - 
 األسلحة من خالية منطقة إلنشاء مؤتمر عقد "المعنون المقرر لصالح الدولي الحشد في

 الحفاظ على التأكيد عم ،"األوسط الشرق في الشامل الدمار أسلحة من وغيرها النووية
 . المقبلة المرحلة خالل العربي الموقف ووحدة التنسيق هذا على

…†{{{ÏèV< <

 عدم معاهدة في األطراف لمؤتمر الثالثة التحضيرية اللجنة "أعمال في العربية للمشاركة التحضير :أوالً
 :)10/5/2019 -  29/4: نيويورك" (2020 عام المعاهدة الستعراض النووية األسلحة انتشار

 ذات العربية المجموعات مع التنسيق بمواصلة العرب المسؤولين كبار لجنة تكليف -1
 على والحفاظ الثالثة، التحضيرية اللجنة في العربية للمشاركة الجيد للتحضير الصلة
 من لالنتقاص  محاوالت ألية والتصدي والمتابعة العربي، الموقف وتماسك وحدة

 .المراجعة مؤتمرات أو المعاهدة خالل من عليها حصلت التي العربية الحقوق
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 أوراق ومشروع عربي بيان مشروع بإعداد نيويورك في العربية المجموعة تكليف -2
 النووي، االنتشار عدمو النووي، السالح نزع (للمعاهدة الثالثة الركائز بشأن العمل

 األسلحة من يةالخال المنطقة إنشاء وموضوع ،)النووية للطاقة السلمية االستخداماتو
 .إلقرارها العرب المسؤولين كبار لجنة على وعرضها األوسط، الشرق في النووية

 التحضيرية اللجنة نتائج ضوء في تقييم إعداد العرب المسؤولين كبار لجنة من الطلب -3
 تطورات وعرض النووية، األسلحة انتشار عدم معاهدة مراجعة لمؤتمر الثالثة

 .العربية الدول جامعة لمجلس 152 يةالعاد الدورة على الموضوع
 من خالية منطقة إلنشاء مؤتمر عقد "المعنون المقرر وتنفيذ لتفعيل العربي التحرك :ثانياً

  ":األوسط الشرق في الشامل الدمار أسلحة من وغيرها النووية األسلحة
 عقد "المعنون المقرر 73 دورتها في المتحدة لألمم العامة الجمعية باعتماد الترحيب -4

 في الشامل الدمار أسلحة من وغيرها النووية األسلحة من خالية منطقة إلنشاء مؤتمر
 الشرق في الشامل الدمار ألسلحة الرافضة العربية الرؤية يعكس والذي" األوسط الشرق

" األوسط بالشرق الخاص 1995 قرارا "لتنفيذ جادة لعملية بداية هذا معتبرا األوسط،
 .األسلحة هذه من المنطقة إلخالء معاهدة صياغة إلى وصوالً الصلة، تذا الدولية والقرارات

 للتجاوز، قابلة وغير هامة خطوة يعد 2019 عام خالل المؤتمر عقد أن على التأكيد -5
 المتحدة، األمم عام أمين ذلك في بما المعنية األطراف جميع عمل يتطلب ما وهو

 الخاص 1995 قرار"لـ الراعية الثالثة الدول الخصوص وجه وعلى النووية والدول
 والتحذير. المقرر تنفيذ نحو للدفع والعملي السياسي الدعم توفير في" األوسط بالشرق

 أمام المتحدة األمم بالتزامات إخالالً يعتبر 2019 عام المؤتمر عقد إفشال أن من
 له سيكون كما ،"األوسط بالشرق الخاص 1995 قرار "تنفيذ بشأن الدولي المجتمع

 مؤتمر نتائج وعلى النووي االنتشار وعدم السالح نزع منظومة على سلبية داعياتت
 .2020 لعام النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة مراجعة

 المقرر، لتنفيذ العملية السبل دراسة بمواصلة العرب المسؤولين كبار لجنة تكليف -6
 . الشأن هذا في وذلك وركونيوي وفيينا جنيف من كل في العربية المجموعات مع والتنسيق

 للوكالة العام للمؤتمر 63 الدورة في العربي والتنسيق" اإلسرائيلية النووية القدرات" :ثالثاً
  :)21/9/2019-17 (الذرية للطاقة الدولية

 جدول على" اإلسرائيلية النووية القدرات "بند بإدراج فيينا في العربية المجموعة تكليف -7
 .الذرية للطاقة الدولية للوكالة العام للمؤتمر 63 العادية الدورة أعمال

 خالل" اإلسرائيلية النووية القدرات "المعنون القرار مشروع تقديم عدم على الموافقة -8
 كـبار لجنة وتـكليف الــذريـة، للـطاقة الدولية للوكالة العام للمؤتمر 63 الدورة
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 التطورات ضـوء علـى الـشـأن هــذا فـي تـوصيتها برفع العرب الـمسؤولين
 النووية األسلحة من خالية منطقة إنشاء بشأن مؤتمر عقد "بـ الـخاصة والـمعطيات

 . 2019 عام خالل" األوسط الشرق في الشامل الدمار أسلحة من وغيرها

  :اإليراني النووي بوشهر مفاعل مخاطر :رابعاً
 الذرية للطاقة الدولية الوكالة سكرتارية مع بالتواصل فيينا في العربية المجموعة تكليف -9

 االسترشادية المعايير مع بوشهر مفاعل في النووي األمان إجراءات اتساق مدى لبيان
 اإلطار هذا في للتحرك كبداية النووي، األمان مجال في الذرية للطاقة الدولية للوكالة

 :إلى باإلضافة
 مناسبا تراه ما وفق النووي بوشهر مفاعل مخاطر العربية المجموعة بيانات تضمين �

  .المناسب السياق في العربية المجموعة باسم بيان إلقاء أو
  .الموضوع حول للحديث الذرية للطاقة الدولية الوكالة مسؤولي مع لقاءات تنظيم �
 مجلس عن تصدر رسالة خالل من الذرية للطاقة الدولية الوكالة عام مدير مخاطبة �

 .فيينا في العرب السفراء
 مخاطر حول األمن مجلس إلى رسالة بتوجيه نيويورك في ربيةالع المجموعة تكليف �

 .لكوارث تعرضه حال في واإلنسانية والبيئية األمنية بوشهر مفاعل
 هذا في اتخاذه تم بما المقبلة دورته في المجلس إفادة المسؤولين كبار لجنة من الطلب - 10

  .الشأن

  .المقبلة دورته في الوزاري توىالمس على الجامعة مجلس على وتطوراته الموضوع عرض :خامساً
  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8363رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  : األفريقية–العالقات العربية : أوال

  - أ - 

   األفريقي–مسيرة التعاون العربي 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 مذكرة األمانة العامة،على  �

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

  وعلى قراراته السابقة في هذا الشأن، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
  وإذ يأخذ علماً بالجهود التي تقوم بها لجنة الشراكة العربية األفريقية، - 

†{{{{ÏŁè<…V< <

ة بمواصلة التنسيق مع الدول األعضاء ومفوضية االتحاد األفريقـي          تكليف األمانة العام   -1
من أجل تنفيذ قرارات القمة العربية األفريقية الرابعة التي عقدت فـي مـاالبو، غينيـا      

 .23/11/2016 إلى 17االستوائية، خالل الفترة من 

ـ           -2 سة عـام   الترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية األفريقيـة الخام
، والتأكيد على أهمية اإلعداد الجيد لها بالتنسيق بين األمانة العامـة ومفوضـية              2019

 . بما يضمن نجاحهااالتحاد األفريقي والدولة المضيفة

تكليف األمانة العامة بمواصلة التنسيق والتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي من أجل             -3
بـشأن  : "ربية األفريقية الرابعـة والمعنـون     من قرارات القمة الع   ) 2(تنفيذ القرار رقم    

 ".تنسيق تمويل المشاريع األفريقية العربية المشتركة

الطلب من األمانة العامة ومفوضية االتحاد األفريقي مواصلة التنسيق من أجـل تنفيـذ               -4
لعمـل العربيـة    برامج التعاون العربية األفريقية القائمة، والعمل على تحضير خطـة ا          

من قرارات القمة العربيـة األفريقيـة       ) 1(، وذلك تنفيذاً للقرار رقم      تركةاألفريقية المش 
بشأن تقرير األنشطة المشترك لرئيسة مفوضية االتحـاد األفريقـي          : "الرابعة والمعنون 

 الشراكة األفريقيـة العربيـة      إستراتيجيةواألمين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ        
مـن  ) 7(، والقرار رقم    "2016-2014لمشتركة للفترة   وخطة العمل األفريقية العربية ا    
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 – بشأن وضع خطة عمل أفريقيـة     : "قرارات القمة العربية األفريقية الرابعة والمعنون     
من قرارات القمـة العربيـة األفريقيـة  الرابعـة     ) 10(، والقرار رقم   "عربية مشتركة 

لـشراكة األفريقيـة    بشأن مبادئ ومعايير المشاركة في اجتماعات واحداث ا       "والمعنون  
 .، بما من شأنه تعزيز هذه الشراكة"العربية

التأكيد على أهمية مواصلة الجهود إلزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيـل وتطـوير               -5
 قرارات القمم    كافة التعاون العربي األفريقي وتنظيم اجتماعات أجهزته، وذلك في ضوء        

عنها، وبما يـصون العالقـات العربيـة    العربية األفريقية السابقة واإلعالنات الصادرة  
 .األفريقية ويدرأ عنها األخطار

الترحيب برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مـصر العربيـة،              -6
 .2019لالتحاد األفريقي للعام 

الترحيب مجدداً باإلعالن حول فلسطين الصادر عن القمة العربية األفريقيـة الرابعـة              -7
عمل مع االتحاد األفريقي لـدعم قـضية فلـسطين والتـصدي ألي             ، وتعزيز ال  2016

 .محاوالت إسرائيلية لاللتفاف على مكانة القضية في القارة األفريقية

اإلعراب عن التقدير لموقف االتحاد األفريقي المؤيد للموقف العربـي تجـاه القـضية               -8
وآخرها اإلعـالن    ، االتحاد األفريقي  مالفلسطينية والمتمثل في اإلعالن الصادر عن قم      

 يوميالتي عقدت   الصادر عن قمة االتحاد األفريقي في دورته العادية الحادية والثالثين           
الوضع في فلسطين والـشرق األوسـط، والـذي         بشأن  ،  نواكشوطفي   2/7/2018 و 1

 بشأن 6/12/2017 دونالد ترامب الصادر في األمريكيأعرب عن رفض قرار الرئيس    
، وجدد الدعم الكامل للـشعب الفلـسطيني فـي كفاحـه     ئيلإسرااعتبار القدس عاصمة   

/ المشروع ضد االحتالل اإلسرائيلي، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيـو            
 وجدد الدعوة للـدول أعـضاء االتحـاد         ، الشرقية ، وعاصمتها القدس  1967حزيران  

ل على حساب الدعم    األفريقي أن يأخذوا بعين االعتبار أن ال يكون أي تعاون مع إسرائي           
األفريقي للقضية الفلسطينية، كما أدان سياسة تهويد القدس وشجب كذلك سياسة الفصل            
والعنصرية إلسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وناشـد         
اآلليات المعنية لألمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلـسطيني علـى نحـو عاجـل،              

دول األعضاء لمقاطعة البـضائع والمنتجـات التـي تنـتج وتـصدر مـن               ومناشدة ال 
المستوطنات باألراضي الفلسطينية، بما في ذلك القـدس الـشرقية، وتـشجيع الـدول              

  .األعضاء التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك
اإلشادة بموقف االتحاد األفريقي الرافض لقرار الحكومة األمريكية االعتراف بالقـدس            -9

 .اصمة إسرائيل ونقل سفارتها إليهاع
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الترحيب بعقد االجتماع األول آللية التنسيق المشتركة بين األمانة العامة لجامعة الـدول         - 10
 12/12/2018العربية ومفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة التعاون اإلسالمي بتـاريخ          

اصلة اجتماعـات   في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتأكيد على أهمية مو          
 بما في ،اللجنة واالنتهاء من الترتيبات الالزمة إلنشاء آلية خاصة للتنسيق في هذا الشأن        

 . ذلك الخطوات التنفيذية الالزم وضعها

دعوة مجالس السفراء العرب، وخاصة في العواصم األفريقية، لبذل كافة الجهـود مـع            - 11
على منع حـصول إسـرائيل علـى        الدول األفريقية ومفوضية االتحاد األفريقي للعمل       

 .في االتحاد األفريقيوضعية مراقب 

التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية واالتحاد األفريقـي فـي               - 12
 .اإلرهابمجال مكافحة 

الترحيب بنتائج المؤتمر الوزاري األفريقي العربي المـشترك الثالـث حـول التنميـة               - 13
 الذي انعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، خالل الفترة من          الزراعية واألمن الغذائي  

، والطلب من األمانة العامة ومفوضـية االتحـاد األفريقـي           2/11/2016 إلى   31/10
من قـرارات القمـة العربيـة       ) 4(مواصلة التعاون والعمل من أجل تنفيذ القرار رقم         

بي المشترك الرابـع حـول      األفريقية الرابعة الخاص بالمؤتمر الوزاري األفريقي العر      
 .بإحدى الدول العربيةمن أجل عقده التنمية الزراعية واألمن الغذائي، 

الترحيب بنتائج االجتماع المشترك األول لوزراء االقتصاد والتجارة والمالية األفارقـة            - 14
، بماالبو، غينيا االستوائية، والطلب مـن األمانـة العامـة      21/11/2016والعرب يوم   
مـن  ) 3(حاد األفريقي مواصلة التعاون والعمل من أجل تنفيذ القرار رقم        ومفوضية االت 

قرارات القمة العربية األفريقية الرابعة، بشأن عقد اجتماع دوري عربي أفريقي مشترك            
  .للوزراء المسؤولين عن االقتصاد والتجارة والمالية على هامش القمم العربية األفريقية

بذولة من جانب المصرف العربي للتنمية االقتصادية في     اإلعراب عن التقدير للجهود الم     - 15
للتعاون العربي األفريقي وآلياته وبرامجه، والتأكيد على       أفريقيا لتقديم الدعم المتواصل     

 .أهمية عقد المعرض التجاري العربي األفريقي في إحدى الدول األفريقية

ي األفريقي حتى يتمكن من     التأكيد على أهمية دعم الدول األعضاء للمعهد الثقافي العرب         - 16
أداء الدور المنوط به تنفيذاً لقرارات القمة العربية األفريقية الثالثة التي انعقدت بدولـة              

الصادر عن القمة العربية األفريقيـة الرابعـة التـي          ) 5(، والقرار رقم    2013الكويت  
  .انعقدت بماالبو، غينيا االستوائية، بشأن المعهد الثقافي األفريقي العربي

الـرحمن الـسميط للتنميـة       عبـد  بتقديم دولة الكويت جائزة المرحوم الدكتور     اإلشادة   - 17
 في مجال األمن الغذائي، وللعام      2016 في مجال الصحة، وللعام      2015األفريقية للعام   
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، واإلشـادة بمبـادرة      في مجال الصحة   2018 ولعام في مجال التربية والتعليم،      2017
تي تقدمت بها دولة الكويت في القمة العربيـة األفريقيـة           القروض الميسرة المليارية ال   

 بشأن تقديم مليار دوالر أمريكي كقـروض        2013الثالثة التي عقدت بالكويت في عام       
منها، وبذلك يكون الصندوق قد غطـى كامـل         % 99.56ميسرة والتي تم تقديم حوالي      

يـت وفـي إطـاره      مبلغ االلتزام المعلن من قبل حضرة صاحب السمو أمير دولة الكو          
 .الزمني المحدد

اإلشادة بالدور الذي تضطلع به جامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان بتقـديمها              - 18
منح دراسية لعدد من الطالب من مختلف الدول األفريقية في كافة المجـاالت، األمـر               

 .الذي يسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين الدول العربية والدول األفريقية

توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده المبذولة من أجل دعم مسيرة التعاون العربي               - 19
 .األفريقي
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  : األفريقية–العالقات العربية : أوال

  - ب - 

   للدول األفريقيةالصندوق العربي للمعونة الفنية

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

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

  ،7/3/2018 بتاريخ 8253 األمانة العامة تنفيذا للقرار رقم أعدتهاوعلى الدراسة التي  �
  ن السياسية،شؤو الوعلى توصية لجنة �

  للصندوق،األساسيمن المادة السادسة من النظام ) أ(وعمالً بنص الفقرة  - 

  ،ي األفريقي دعم التعاون العربيوانطالقاً من تقدير دور الصندوق ف - 
� �

†{{{{ÏŁè<…V< <
  
  
  

 يالعربة تساهم فى تعزيز وتفعيل التعاون التأكيد على دور الصندوق وأهميته كأداة فاعل   -1
، تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وقرارات مجلس الجامعة يقاألفري

 11/9/2018بتاريخ ) 150(ع . د8304 وآخرها القرار رقم يعلى المستوى الوزار
 مجال العون ي فياألفريق ي دعم التعاون العربي يؤكد على أهمية ذلك الدور فيالذ
  .يالفن

  .نة الصندوق موازيدعوة الدول لسداد حصتها ف   -2
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  : األوروبية- العالقات العربية : ثانياً

  - أ -
  القمة العربية األوروبية األولى بشرم الشيخ

  25/2/2019 و 24 التي عقدت يومي 
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 ،11/9/2018بتاريخ ) 150(ع . د8305وعلى قراره رقم  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 

†{{{{ÏŁè<… 
  

 في مدينة شرم الشيخ، 25/2/2019 و24 يومية األولى ـعربية األوروبيالترحيب بعقد القمة ال
وتقديم الشكر لجمهورية مصر العربية على حسن اإلعداد واالستضافة، والتأكيد على أهمية ما تمخض 

 .عنها من نتائج مما يعزز مسيرة التعاون العربي األوروبي
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  لعالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليميةا
 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 ،11/9/2018بتاريخ ) 150 (ع. د8305وعلى قراره رقم  �

 شؤون السياسية،وعلى توصية لجنة ال �

…†{{{ÏèV< <

 : األوروبية-العالقات العربية   :أوالً

  : األوروبي-الحوار العربي  -ب
 . في بروكسل4/2/2019الترحيب بعقد االجتماع الوزاري العربي األوروبي الخامس بتاريخ  -1

لمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء لالترحيب بنتائج االجتماع السابع  -2
 بمقر 23/1/2019ة السياسية واألمنية لمجلس االتحاد األوروبي الذي عقد بتاريخ اللجن

 اجتماعات مجموعات العمل الخاصة  وكذلكاألمانة العامة لجامعة الدول العربية،
  .بالتعاون بين جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي

  : المتوسطية-الشراكة األوروبية   -ج
 . الهاشمية خالل رئاستها المشتركة للجنوبدنيةاألرتثمين دور المملكة  -3

التأكيد على أهمية التنسيق العربي الجيد في كافة االجتماعات واللجان، خاصةً لجنة  -4
 .كبار المسؤولين

  .تكليف األمانة العامة بمتابعة الموضوع والعرض على المجلس في دورته العادية المقبلة -5

  : الروسي-منتدى التعاون العربي   :ثانياً
 الروسي - الترحيب باستضافة روسيا االتحادية للدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي -6

، وتكليف األمانة العامة 15/4/2019  كبار المسؤولين يوم، واجتماع16/4/2019يوم 
 .بمواصلة التنسيق مع الجانب الروسي لإلعداد الجيد لتلك الدورة
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- 2019(لتعاون العربي الروسي الترحيب باعتماد خطة العمل الخاصة بمنتدى ا -7
 . فيهاالعمل على تنفيذ األنشطة الواردةإلى  األعضاءالدول ، ودعوة )2021

دعوة األمانة العامة لمواصلة دراسة الجوانب المختلفة إلنشاء المركز الثقافي العربي في  -8
  .موسكو بهدف بناء التفاهم والتبادل الثقافي بين الجانبين

 .متابعة الموضوع والعرض على المجلس في دورته العادية المقبلةتكليف األمانة العامة ب -9

 :تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان  :ثالثاً

التنسيق بشأن اإلعداد الجيد للدورة الثالثة لمنتدى االقتصاد دعوة األمانة العامة لمواصلة  - 10
ن والمقرر عقدها في الربع والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجا

  . في دولة قطر2019األخير من عام 
إعالن دوشنبيه الصادر الطلب من الدول العربية العمل على تنفيذ األنشطة الواردة في  - 11

 مع دول آسيا الوسطى وجمهورية التعاون العربياالقتصاد و لمنتدى عن الدورة الثانية
 .16/10/2017 و15 مييو بجمهورية طاجيكستان،، التي عقدت أذربيجان

الترحيب باستضافة المملكة األردنية الهاشمية الدورة األولى لمؤتمر رجال األعمال  - 12
 .2019والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان خالل عام 

 .عرض على المجلس في دورته العادية المقبلةالتكليف األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع و - 13

  :العالقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية  :رابعاً

اإلعراب عن حرص الدول األعضاء على تعزيز عالقاتها مع جمهورية الصين الشعبية  - 14
، والتأكيد مجدداً على "مبادرة الحزام والطريق"في مختلف المجاالت، وكذلك في ظل 
 . دعم الدول العربية لمبدأ الصين الواحدة

إلمارات العربية المتحدة استضافة الدورة السادسة عشرة الجتماع الترحيب برغبة دولة ا - 15
كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة الخامسة للحوار السياسي 
االستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين خالل النصف الثاني من 

كة العربية الفعالة في هاتين ، والتأكيد على أهمية المشار2019 حزيران/شهر يونيو
وتكليف األمانة العامة بمتابعة التنسيق مع الجهات العربية والصينية المعنية لإلعداد الدورتين، 

 .الجيد لهما

الترحيب باستضافة جمهورية الصين الشعبية للدورة الرابعة لمهرجان الفنون العربية،  - 16
 26/10/2018-21عقد خالل الفترة وبنتائج منتدى وزراء الثقافة العربي الصيني الذي 

 .في مدينة تشنغدو بالصين
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الترحيب بنتائج الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة التي  - 17
 . في القاهرة بجمهورية مصر العربية8/11/2018-5عقدت خالل الفترة 

ينية التي عقدت يومي ة والصـدن العربيـة لملتقى المـج الدورة الثانيـالترحيب بنتائ - 18
 . في مراكش بالمملكة المغربية9/11/2018و 8

الترحيب برغبة الجمهورية التونسية استضافة كل من الدورة الثانية لمنتدى التعاون  - 19
، 2/4/2019 و1يومي " بايدو"العربي الصيني في مجال المالحة عبر األقمار الصناعية 

ب والصينيين والدورة السادسة لندوة والدورة الثامنة لمؤتمر رجال األعمال العر
 في تونس، وتكليف األمانة العامة مواصلة التنسيق 3/4/2019 و2االستثمارات، يومي 

 .مع الجهات العربية والصينية المعنية لإلعداد الجيد لهاتين الفعاليتين

ون التأكيد على أهمية المشاركة العربية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات منتدى التعا - 20
العربي الصيني، ودعوة األمانة العامة لمواصلة جهودها بالتنسيق مع الجهات العربية 
والصينية المعنية لإلعداد لألنشطة والفعاليات المزمع عقدها في إطار البرنامج التنفيذي 

 لندوة التعاون العربي الصيني في مجال الرابعة الدورة: للمنتدى، بما في ذلك ما يلي
 في المملكة المغربية، والدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي الصيني 2019اإلعالم عام 

؛ والدورة الثالثة الجتماع الخبراء العرب الصين في 2019 عام خاللفي مجال الصحة 
 في دولة الكويت؛ والدورة الثامنة 2019والصينيين في مجال المكتبات والمعلومات عام 

والحوار بين الحضارتين العربية والصينية والمائدة لندوة العالقات العربية الصينية 
 في المملكة المغربية؛ والدورة السادسة لمؤتمر 2019المستديرة لنزع التطرف عام 
 في دولة الكويت؛ والدورة الثالثة لمؤتمر التعاون 2019الصداقة العربية الصينية عام 

 في 2019ني العربي لعام العربي الصيني لنقل التكنولوجيا واإلبداع، والمعرض الصي
الصين، والدورة الرابعة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال اإلذاعة والتليفزيون 

 في 2019 في الصين، والدورة الثالثة لمنتدى المرأة العربية والصينية عام 2019عام 
 .إحدى الدول العربية

 :العالقات العربية مع جمهورية الهند  :خامساً

رص الدول األعضاء على تعزيز عالقاتها مع جمهورية الهند في اإلعراب عن ح - 21
مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل تفعيل آليات 

 .منتدى التعاون العربي الهندي

التأكيد على أهمية المشاركة العربية الفعالة في الدورة الثانية لالجتماع الوزاري لمنتدى  - 22
 في الهند ويسبقها عقد الدورة 2019العربي الهندي المزمع عقدها خالل عام التعاون 
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الثالثة الجتماع كبار المسؤولين، وتكليف األمانة العامة بمتابعة التنسيق مع الجهات 
 .  العربية والهندية المعنية لإلعداد الجيد لهذه الدورة

ت العربية والهندية المعنية تكليف األمانة العامة بمتابعة جهودها بالتنسيق مع الجها - 23
لتنظيم مختلف األنشطة والفعاليات في إطار منتدى التعاون العربي الهندي خالل الفترة 

 في 2019المقبلة، بما في ذلك الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية عام 
د، وندوة  في الهن2019الهند، والدورة الثالثة لمهرجان الثقافة العربية الهندية عام 

 في المملكة المغربية، والدورة 2019التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة عام 
 في إحدى الدول 2020الثانية لندوة التعاون العربي الهندي في مجال اإلعالم عام 

العربية، ودعوة الدول األعضاء إلى المشاركة الفعالة في أنشطة المنتدى، واستضافة 
 .عالياتبعض هذه األنشطة والف

 : اليابانية–العالقات العربية   :سادساً

اإلعراب عن حرص الدول األعضاء على تعزيز وتطوير عالقاتها مع اليابان في  - 24
مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالستفادة من التقدم 

 .العربيةاالقتصادي والخبرات اليابانية للدفع بالجهود التنموية في الدول 

مواصلة التنسيق مع الجانب الياباني لإلعداد لعقد الدورة الثانية لالجتماع الوزاري  - 25
، وكذلك عقد الدورة الخامسة للمنتدى 2019للحوار السياسي العربي الياباني خالل عام 

 . في اليابان2019االقتصادي العربي الياباني خالل عام 

 :ل جزر الباسيفيكالعالقات العربية مع مجموعة دو  :سابعاً

التأكيد على ما ورد في إعالن أبوظبي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب مع  - 26
 وما تضمنه من توصيات تصب في 24/6/2010مجموعة دول جزر الباسيفيك بتاريخ 

  .إطار تعزيز التعاون مع دول جزر الباسيفيك، ووضع تلك التوصيات موضع التنفيذ
امة االستمرار في متابعة هذا الموضوع بالتشاور مع دولة الطلب إلى األمانة الع - 27

 .اإلمارات العربية المتحدة

 :العالقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية  :ثامناً

التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين اإلقليمين في شتى المجاالت والمشاركة في جميع  - 28
 .األنشطة واالجتماعات المقرر إقامتها

 العامة إلى مواصلة التنسيق مع المنسق اإلقليمي لدول أمريكا دعوة األمانة - 29
بشان استضافة جمهورية فنزويال اجتماع مجلس وزراء الخارجية ) البرازيل(الجنوبية
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في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، على أن يسبقه اجتماع كبار المسؤولين من 
 .الجانبين

انب األمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان بديل التنسيق مع الجبتكليف األمانة العامة  - 30
لالجتماع الثالث لوزراء االقتصاد في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار 

 .جمهورية بوليفيا

تكليف األمانة العامة التنسيق مع الجانب األمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان جديد  - 31
دول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار لالجتماع الثاني لوزراء البيئة في ال

 .جمهورية اإلكوادور

تكليف األمانة العامة بمواصلة التنسيق مع وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية لعقد  - 32
االجتماع الوزاري المشترك للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في روسيا خالل 

جتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة ، وذلك على هامش ا2019النصف الثاني لعام 
 .العالمية لضمان مشاركة أكبر عدد من وزراء السياحة من الجانبين

للدول االجتماع الثالث لوزراء التربية والتعليم  العامة بالتنسيق لعقد األمانةتكليف  - 33
 .العربية ودول أمريكا الجنوبية في إحدى الدول العربية

 السودان لالجتماع األول للخبراء في مجال التعاون الترحيب باستضافة جمهورية - 34
الزراعي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والدعوة للمشاركة الفاعلة في هذا 

 .االجتماع

الترحيب بعقد اجتماع كبار المسؤولين في وزارات الشؤون االجتماعية في الدول  - 35
لعامـة، وذلك للتحضير لالجتماع العربية ودول أمريكا الجنوبيـة في مقر األمانة ا

 .الثالث لوزراء الشؤون االجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

 .المقبلةالطلب من األمانة العامة العرض على المجلس في دورته العادية  - 36
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  :ليميةالعالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلق
  

المتخصصة  الترشيحات لمناصب األمم المتحدة ووكاالتها
  ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،األمانة العامة فيما بين الدورتين األمين العام عن نشاط تقريرعلى و �

 ،سيةتوصية لجنة الشؤون السياعلى و �

Łè…†{{{ÏV< <

  : دعم الترشيحات غير المتعارضة لمناصب في منظومة في األمم المتحدة  : أوالً
 لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المملكة العربية السعوديةإعادة ترشيح  −

  ).2022- 2019(للفترة ) الفئة الثانية ((ICAO)المدني 
 التابعة للمجلس (CND)خدرات  لعضوية لجنة المالمملكة العربية السعوديةترشيح  −

  ).2025- 2022(االقتصادي واالجتماعي األممي للفترة 
 لعضوية أحد المقاعد المخصصة للقارة األفريقية بالمجلس المملكة المغربيةترشيح  −

  ).2023-2020(التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة 
ة السياحية العالمية للفترة  لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمالجمهورية التونسيةترشيح  −

)2020 -2023.( 

 (ICAO) لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الجمهورية التونسيةترشيح  −
 ).2022- 2019(للفترة 

) لزهر سوالم /السفير ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إعادة ترشيح  −
- 2020( المهاجرين وأسرهم للفترة لعضوية لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق العمال

2023.( 

لعضوية لجنة حقوق الطفل للفترة ) حمدة السليطي/ الدكتورة (دولة قطرترشيح  −
)2021 -2024.(  
  ).2024-2022( لعضوية مجلس حقوق اإلنسان للفترة دولة قطرإعادة ترشيح  −
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شخاص لعضوية اللجنة المعنية بحقوق اال) خالد النعيمي/ الدكتور (دولة قطرترشيح  −
  ).2023- 2021(ذوي اإلعاقة للفترة 

 (IMO) لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية المملكة المغربية إعادة ترشيح  −
 ).2021―2020(للفترة ] Cالفئة [

 لعضوية مجلس إدارة ومجلس االستثمار في االتحاد البريدي الكويتدولة ترشيح  −
 ).2024- 2020(الدولي للفترة 

) Cالفئة  ((IMO)لعضوية مجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية  الكويتدولة ترشيح  −
 ).2021- 2020(للفترة 

 لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني جمهورية مصر العربيةترشيح  −
(ICAO)) 2022- 2019(للفترة ) الفئة الثانية.( 

 ).2022- 2020( لعضوية مجلس حقوق اإلنسان للفترة دولة ليبياترشيح  −

 لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة جمهورية العراقيح ترش −
)2019 -2023.( 

 لعضوية مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات مملكة البحرينترشيح  −
 ).2023- 2020( للفترة (UN-HABITAT)البشرية 

متحدة اإلنمائي  لعضوية  المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المملكة البحرينترشيح  −
(UNDP)  وصندوق األمم المتحدة للسكان(UNFPA) ومكتب األمم المتحدة 

 ).2025- 2023( للفترة (UNOPS)لخدمات المشاريع 

 للفترة (ECOSOC) لعضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي مملكة البحرينترشيح  −
)2023 -2025.( 

ية المجلس التنفيذي للمنظمة  لعضوالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةترشيح  −
 ).2023- 2020(العالمية للسياحة للفترة 

 لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية دولة اإلمارات العربية المتحدةإعادة ترشيح  −
(IMO) 2021- 2020(للفترة ) ب( ضمن الفئة.( 

لمنصب مدير عام منظمة األمم ) أمير عبداهللا/ المهندس (جمهورية السودانترشيح  −
 ).2023-2019( للفترة (FAO)لمتحدة لألغذية والزراعة ا

 ).2022- 2020( لعضوية لجنة حقوق اإلنسان للفترة جمهورية السودانترشيح  −

 (ICAO) لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني جمهورية السودانترشيح  −
 ).2022- 2019(للفترة 
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حة الجريمة والعدالة الجنائية  لعضوية لجنة مكافالمملكة العربية السعوديةترشيح  −
(CCPCJ) 2022- 2021( للفترة.( 

المقعد ( لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المملكة العربية السعوديةترشيح  −
 )2021- 2019(عن مجموعة دول الشرق األوسط وجنوب آسيا للفترتين ) العادي

 ).2024- 2022(و

لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة   العربية المتحدةاإلماراتدولة ترشيح  −
  ).2023-2020(العالمية للفترة 

للفترة ) ECOSOC( لعضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي دولة قطرترشيح  −
)2023 -2025.( 

  :)اليونسكو(الترشيحات لمناصب في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة   : ثانياً
إلى ) 2025- 2022( لعضوية المجلس التنفيذي للفترة كويتدولة الدعم وإحالة ترشيح  −

المجموعة العربية بالمنظمة التخاذ الالزم نحوه طبقاً لقائمة األسس والمعايير التي 
الصادر ) 6346(من القرار رقم " ثامناً"أعدتها لتنسيق الترشيحات وذلك تنفيذاً للفقرة 

 المستوى الوزاري بتاريخ لمجلس جامعة الدول العربية على) 120(عن الدورة 
9/9/2003 .  

الطلب إلى األمانة العامة عدم إدراج ضمن هذا البند ترشيحات سبق وأن نظر فيها   : ثالثاً
  .المجلس

الطلب إلى األمانة العامة عدم إدراج ضمن هذا البند ترشيحات لمناصب في منظمات   : رابعاً
  .ة الدول العربيةأو هيئات أو مؤسسات حكومية ال تضم في عضويتها كاف

الطلب إلى األمانة العامة عدم إدراج ضمن هذا البند ترشيحات لمناصب في منظمات   :خامساً
أو هيئات أو مؤسسات عمل أو لجان عربية أو في منظمات المجتمع المدني أو غير 

  .حكومية
لية قبل الطلب إلى الدول األعضاء موافاة األمانة العامة بترشيحاتها للمناصب الدو  :سادساً

يوم عمل على األقل من انعقاد الدورات العادية لمجلس الجامعة العربية مع ذكر ) 15(
  .فترة شغل المنصب

الطلب إلى األمانة العامة عدم عرض ضمن هذا البند أي ترشيح لمنصب دولي يرد   : سابعاً
  . إليها بعد الموعد المحدد أو بدون ذكر فترة شغله
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  

طلب جمهورية أوروجواي الشرقية اعتماد سفيرها بجمهورية 
  مصر العربية مفوضا لدى جامعة الدول العربية

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وزير خارجية جمهورية أوروجواي الشرقية الموجه إلى الـسيد          وعلى خطاب السيد   �
، بشأن طلب اعتماد سفير جمهوريـة أوروجـواي         25/7/2018األمين العام بتاريخ    

 الشرقية بجمهورية مصر العربية مفوضاً لدى جامعة الدول العربية،

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

< << << << <

…†{{{ÏèV< <
  

هورية أوروجواي الشرقية بجمهوريـة مـصر العربيـة         الموافقة على اعتماد سفير جم    
 .مفوضاً لدى جامعة الدول العربية
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 تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية

  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ى النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة،وعل �

 وفي ضوء مداوالت المجلس، - 

< << << << <

…†{{{ÏèV< <
  

  
رئيـساً  ) مرشح المملكة األردنية الهاشمية   ( المومني   حمدتعيين المهندس حسين فرحان     

  .26/3/2021 إلى 27/3/2019للجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية للفترة من 
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دعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين 

  العراقيين بشكل خاص
  

  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات     األول لهيئة    االجتماعوعلى التوصية الصادرة عن      �
 ،11/9/2018على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 بتـاريخ   4827/ج/3وعلى مذكرات المندوبية الدائمـة لجمهوريـة العـراق رقـم             �
 بتاريخ  4/1123/ج/3، ورقم   4/9/2018 بتاريخ   4/5558/ج/3 ورقم   30/7/2018

7/2/2019، 

 ؤون االجتماعية والثقافية،وعلى توصية لجنة الش �

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

…<†{{{{ÏŁèV< <

مساندة جهود حكومات الدول العربية التي تعانى من ظاهرة النزوح السيما الحكومة  -1
العراقية في إطار تقديم الدعم للنازحين ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في إعادة 

 المدن المحررة من سيطرة العصابات اإلرهابية، بما في ذلك إشراك القطاع إعمار
 .الخاص العربي في هذه الجهود اإلنسانية، وبما يؤمن عودة جميع النازحين إلى ديارهم األصلية

دعوة الدول العربية إلى تقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلغاثة األعداد الكبيرة  -2
خلياً بالعراق، السيما بعد بلوغهم أعداداً ومستويات خطيرة تفوق من النازحين دا

ريرها إمكانيات الحكومة العراقية، والمساهمة في إعادة إعمار المحافظات التي تم تح
من عصابات داعش اإلرهابية، وتوجيه الشكر إلى المملكة العربية السعودية بشأن ما 

 . النازحين العراقيينقدمته من مساعدات عينية ومادية لرفع معاناة

عقد مؤتمر دولي برعاية جامعة الدول العربية لمناقشة موضوع النازحين داخلياً في  -3
المنطقة العربية للوقوف على واقع مأساتهم وإيجاد الحلول لها بمشاركة الدول العربية 
األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية والمانحين من أجل تقديم المساعدات الالزمة 

 .لنازحينل
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اإلشادة بمخرجات مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق الذي عقد خالل الفترة  -4
، وتوجيه الشكر إلى الدول العربية التي تعهدت بتقديم مساعدات مالية 14/2/2018- 12

، وأخذ العلم بأن دولة الكويت قد بدأت لإلسهام في الجهد الدولي إلعادة إعمار العراق
، عبر منح جمهورية العراق قرضاً 2018تموز /تها في الخامس من يوليوفيذ تعهدابتن

 . محافظة عراقية15 مدرسة في 73 مليون دوالر، وتجهيز 80بمبلغ 

دعوة الدول العربية والمنظمات الثقافية والتربوية المتخصصة إلطالق حملة تربوية  -5
تنظيمات اإلرهابية في ترمي إلى إزالة آثار الفكر التكفيري المتشدد الذي روجت له ال

 سنة ممن ال يزالون في 18-7سيطرت عليها والتركيز على الفئة العمرية من المناطق التي 
 .مقاعد الدراسة

دعوة الدول العربية لدراسة إمكانية إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار المدن المحررة من  -6
ت سيطرة هذه التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية التي كانت بعض مدنها تح

التنظيمات، وذلك تسهيالً لعودة النازحين إلى مدنهم كآلية فاعلة وناجعة وسريعة 
 .للتخفيف من اآلثار السلبية لعملية النزوح الداخلي

دعوة األمانة العامة والدول العربية لتقديم الدعم الفني واللوجستي للدول العربية التي  -7
ام، والعراق بشكٍل خاص، من خالل تدريب تعانى من ظاهرة النزوح الداخلي بشكٍل ع
 .موظفي الوزارات المعنية بظاهرة النزوح

تكليف مجلسي وزراء الشؤون االجتماعية ووزراء الصحة العرب إلعداد خطة عربية  -8
إلطالق مشروع يعنى بالدعم اإلنساني للنازحين داخلياً في الدول العربية عموماً، وفى 

اد على الذات وبما يضمن تحسين الظروف المعيشية العراق خصوصاً، من خالل االعتم
للنازحين، وتوفير فرص العمل الالزمة لتأمين معيشة كريمة وبما يضمن والصحية 

محددة تهدف إلعادة المساهمة الفاعلة في بناء مدنهم المحررة وفقاً لرؤية علمية وعملية 
 .إدماجهم في مجتمعاتهم واالستقرار فيها

الصادر عن مجلسي وزراء ) 4/12/2018، )1ص.ش.د (3ق (الترحيب بالقرار رقم -9
الشؤون االجتماعية والصحة العرب، بإنشاء اللجنة مفتوحة العضوية حول الدعم االجتماعي 

 .والصحي للنازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص

ية عربية تُعنى بالنزوح اتفاق"إرجاء المقترح المقدم من جمهورية العراق بشأن إعداد  - 10
 .، لمزيد من الدراسة والتشاور بين الدول األعضاء"الداخلي
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  آذار من كل عام / مارس28إعـالن يوم 
 لموسيقى العربيةبا  لالحتفاليوماً

 

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه - 

 مانة العامة،على مذكرة األ �

 ،8/11/2018وعلى مذكرة المجمع العربي للموسيقى بتاريخ  �

 الثقافية،ووعلى توصية لجنة الشؤون االجتماعية  �

  
†{{{{ÏŁè<…V< <

  
 . العربيةلالحتفال بالموسيقى يوماً عام كل من آذار/مارس 28 يوم إعالن على الموافقة -1

 والتنسيق التعاون) الثقافة دارة إ- قطاع الشؤون االجتماعية  (العامة األمانة من الطلب -2
  .اليوم بهذا لالحتفال للموسيقى العربي والمجمع األعضاء الدول مع
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العضوية الدائمة لدولة فلسطين في المكتب 
  التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

  
  

  وزاري،إن مجلس الجامعة على المستوى ال
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،مذكرة دولة فلسطينوعلى  �

 ،لس وزراء الشباب والرياضة العربقرار مجوعلى  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية، �

 ،على مختلف المستويات الفلسطيني  يؤكد على دعم فلسطين والشعبوإذ - 

  
  

†{{{{ÏŁè<…V< <
  

 وزراء لمجلس التنفيذي المكتب في دائماً عضواً فلسطين ولةد اعتماد على الموافقة
  .العرب والرياضة الشباب
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 -112-

  

 المسلحة النزاعات أثناء النساء لحماية الطوارئ لجنة
  العربية بالمنطقة

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

 :بعد اطالعه -

 مانة العامة،على مذكرة األ �

 ،)38. د(، و)37.د( و،)36.د( و)35.د(عربية توصيات لجنة المرأة الوعلى  �

 ،"لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية "مهاموعلى  �

  وعلى توصية لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية، �
  

†{{{{ÏŁè<…V< <
  

" العربية بالمنطقة المسلحة النزاعات أثناء اءالنس لحماية الطوارئ لجنة"مهام  اعتماد
 .المرفقة الصيغة حسب
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  ) مرفق( 
   نةـــلج مهـــام

 العربية با�نطقة ا�سلحة ال��اعات أثناء النساء لحماية الطوارئ 

ـــــمرجع ذةــــــــنب  يةـ

 التي والثقافية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية سيةالسيا والتحوالت المتغيرات ظل في
 المسلحة والنزاعات االستقرار وعدم اإلرهاب ظروف ظل في خاصة العربية المنطقة تسود

 والتي اإلسرائيلي، االحتالل ظل وفي العربية المنطقة تشهدها التي والنزوح اللجوء وحاالت
 األكبر العبء وتحملهن العربية، المنطقة في فتياتوال النساء واقع على المأساوية بظاللها تلقي

 أبرزت والتي واالستقرار، األمن انعدام ظل في خاصة السلبية الظواهر كافة النعكاسات
 االحتالل ظروف وتحت النزاعات هذه أثناء النساء تواجهها التي والمعاناة التحديات جسامة

 عنفاً كان سواء مختلفة من العنف لصور والفتيات النساء تعرض في وتتمثل اإلسرائيلي،
 . والمعاناة والفقر للتهميش عرضة أكثر نجعلته نفسياً أو جسدياً

 من التي الوقائية التدابير كافة اتخاذ الموقف أوجب فقد التحديات هذه عظم مع واتساقاً
 ئيلي،اإلسرا االحتالل وتحت المسلحة النزاعات أثناء العنف من والفتيات النساء حماية شأنها

. والفتيات النساء على السلبية وانعكاساتها مخاطرها حجم لتفاقم األمن انعدام فترات في وكذلك
 من حزمة تطوير على باألساس يرتكز وأن البد المرأة ضد العنف مواجهة فأن وعليه

 من وذلك والفتيات، للنساء الكاملة الحماية وتضمن العنف تجرم التي والسياسات التشريعات
 .الوطني المستوى على شاملة استراتيجيات وضع خالل

 العربية المنطقة في المرأة حماية بقضية كبيرا اهتماما العربية الدول جامعة أولت
 حماية "التنفيذية العمل وخطة اإلستراتيجية اعتماد تم حيث المستويات، كافة على وتمكينها

 دورته في الوزاري المستوى ىعل الجامعة مجلس قبل من" والسالم األمن: العربية المرأة
 تمر التي المتغيرات لمختلف ومستجيب شامل كإطار 2015 أيلول/سبتمبر 13 في) 144(الـ
 كذلك الحرب، أو السلم أوقات في سواء  المرتبطة بحماية النساء والفتياتالعربية المنطقة بها

 األعضاء الدول نتمكي على والعمل النزاع، بعد ما مرحلة ضمن السالم عمليات بناء ضمان
 قرارات مع وتتماشى األهداف هذه مع تتسق الوطني المستوى على عمل خطط تطوير من

 مع تعمل التي اإلقليمية اآللية لدور تعزيزاً وذلك،والسالم واألمن بالمرأة المعنية األمن مجلس
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 هذا في الدوليةو اإلقليمية االلتزامات كافة تنفيذ في المحرز التقدم مدى لمتابعة األعضاء الدول
 .الشأن

 تكليف تم العربية، المرأة للجنة) 35(الـ الدورة عن الصادرة التوصيات تنفيذ إطار وفي
 النزاعات مناطق في النساء ضد األحداث تفاقم عند تجتمع ،"طوارئ لجنة "بعقد الفنية األمانة

 وتكون حداث،األ هذه مع التعامل كيفية في للنظر العربية المنطقة في والحروب المسلحة
 النزاعات أثناء المرأة حماية مجال في والخبراء األعضاء الدول  ممثليمن اللجنة هذه عضوية
 دورتها في أيضاً العربية المرأة لجنة أوصت وقد. والدولي اإلقليمي المستويين على المسلحة

 عضاءاأل الدول تنفيذ بمتابعة تكلف للطوارئ لجنة بتشكيل اقتراح تعميم إلى) 36(الـ
) 37(كذلك أوصت لجنة المرأة العربية في دورتها الـ. التنفيذية العمل وخطة لإلستراتيجية

لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة " برفع المقترح النهائي لمهام 
بعد إدماج كافة مالحظات ومرئيات الدول األعضاء عليه إلى مجلس الجامعة على " العربية

) 38(وكذلك أوصت لجنة المرأة العربية في دورتها ، المقبلةلمستوى الوزاري في دورته ا
  ".لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية" بتشكيل بالترحيب

 :ةـاللجن امــمه

 النساء له تتعرض ما توثيق بدعم والقيام العربية المرأة للجنة والمشورة الرأي تقديم -1
 . المسلحة النزاعات أثناء مصاعب من والفتيات

 الوقائية البرامج وضع في للمساهمة والتحليل للمتابعة دورية وتقارير بيانات إصدار -2
 .عليها والمحاسبة االنتهاكات لمواجهة القانونية والتدابير واإلغاثية

 في أوقات فتياتوال بالنساء الخاصة الملحة اإلنسانية االحتياجات بشأن توصيات وضع -3
 لتطوير المبتكرة والحلول الممارسات أفضل االعتبار في األخذ مع النزاعات المسلحة

 .هذه األوقات في اإلنسانية المعونة تقديم أساليب

مجال حماية النساء أثناء النزاعات المسلحة في  في والدراسات البحوث إجراء تيسير -4
 .المنطقة العربية

قطاع ( الفنية للجنة المرأة العربية األمانة إلىا وتوصياتها ترفع اللجنة جميع تقاريره -5
 ). المرأة واألسرة والطفولةإدارة –الشؤون االجتماعية 

 على التدخل على القدرة لديهم وداعمين وخبراء قيادية شخصيات من تتكون اللجنة -6
 أن على ،المسلحة النزاعات أثناء النساء حماية في مجال والدولي، اإلقليمي المستويين

 مدة تكون، بحيث العربية الدول جامعة في األعضاء الدول قبل من حهميترش يتم
 .عامان  في اللجنةالعضوية
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تتولى رئاسة اللجنة الدولة التي تتولى رئاسة لجنة المرأة العربية، وفي حال تعذر  -7
 . اللجنة بالتوافق الختيار رئاسة مؤقتة ألعمال اللجنةأعضاءحضور الرئاسة يقوم 

 العامة لجامعة الدول العربية، كما يمكن لها األمانةجتمع اللجنة مرة واحدة سنويا بمقر ت -8
 إطارأن تجتمع اجتماعاً غير عادي كلما دعت الحاجة لوجود ظرف طارئ في 

 في األعضاء الدول إحدىالنزاعات المسلحة وعلى أن يكون ذلك مكتوب يقدم من قبل 
 ذلك االجتماع بعد موافقة إلىاألسباب التي دعت اللجنة مع إرفاق مذكرة شارحة تبين 

 .األعضاءثلثي الدول 

قطاع الشؤون ( العامة لجامعة الدول العربية األمانة الفنية للجنة، األمانةتكون  -9
، وتكون كافة المخاطبات والبيانات من ) المرأة واألسرة والطفولةإدارة –االجتماعية 

 . الفنيةاألمانةخالل 

  
  ــــ
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  هاب الدولي وسبل مكافحتهاإلر

  
  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 القانونية،  �

ى المستوى الوزاري بـشأن     واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعل         - 
 مكافحة اإلرهاب ومنعه،

†{{{{ÏŁè<…V< <
  

إدانة جميع األعمال اإلرهابية بكافة أشكالها ومظاهرها وأياً كان مرتكبوها وحيثما  -1
 .بغض النظر عن أغراضها ودوافعهاوارتكبت 

بذ التأكيد على القيم اإلنسانية السمحاء للعقيدة اإلسالمية التي تصون كرامة اإلنسان وتن -2
 .التمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد

التأكيد مجدداً على أنه ال مجال لربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية والحرص على أهمية  -3
مواصلة الجهود لتعزيز الحوار بين الشعوب واألديان لترسيخ ثقافة التفاهم والتسامح 

نتمائهم الثقافي والعقائدي والحضاري لما في والعيش في سالم بين الشعوب باختالف ا
ذلك من إسهام في تراجع صدى تيارات اإلسالموفوبيا والعنصرية المتطرفة المعادية 

 .للمسلمين في مختلف أنحاء العالم
التأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ إستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة  -4

 .هود الدولية المشتركة للتصدي للتهديدات اإلرهابية المتناميةاإلرهاب إسهاما في الج
دعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد على االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات  -5

 .الصلة بمكافحة اإلرهاب للنظر في إتمام إجراءات التصديق عليها حسب نظمها القانونية الوطنية
هود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقية التعبير مجدداً على أهمية تضافر ج -6

 .شاملة تتعلق باإلرهاب الدولي حتى تكون أداة فعالة للتصدي لإلرهاب
تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات التي يشكلها المقاتلون اإلرهابيون بما فيهم  -7

قات والمساعدة العائدون والمنتقلون، في مجاالت تبادل المعلومات وأمن الحدود والتحقي



 -117-

القضائية المتبادلة وتسليم المطلوبين واتخاذ التدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار 
اإلرهاب بما في ذلك منع التحريض على ارتكاب األعمال اإلرهابية ومحاربة األسباب 

 .المغذية للتطرف وتجنيد المقاتلين اإلرهابيين
لتحاق بالتنظيمات اإلرهابية والمشاركة في حث الدول العربية على تجريم السفر لال -8

األعمال القتالية ووضع التشريعات الوطنية المالئمة لمالحقتهم قضائيا واعتبار تزوير 
وثائق الهوية والسفر واستعمالها لالنتقال لمناطق النزاع ظرفا مشدداً في القوانين 

 .ذا الشأنالوطنية وموافاة األمانة العامة بالمبادرات التي تتخذها في ه
تكثيف العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود للتصدي لظاهرة المقاتلين اإلرهابيين  -9

العائدين من مناطق النزاع وعائالتهم من خالل وضع آليات شاملة تتسق مع االتفاقية 
العربية لمكافحة اإلرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على المستوى 

  .مجلس وزراء الداخلية العربالوزاري والقمة وقرارات 
حث الدول األعضاء على إيجاد تشريعات واستراتيجيات وطنية لمواجهة التهديدات  - 10

اإلرهابية المستجدة لحماية البنية التحتية من االعتداءات اإلرهابية ومنع استخدام المواد 
 .الكيماوية في صناعة المتفجرات ألغراض إرهابية

تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى دعوة الدول إلى االمتناع عن  - 11
الكيانات أو األشخاص الضالعين في األعمال اإلرهابية ورفض كل أشكال االبتزاز من 
قبل الجماعات اإلرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب الفدية والعمل على وضع 

وال المغسولة أو الموجهة تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة األم
 .لتمويل اإلرهاب بالسرعة الالزمة

دعوة الدول العربية إلى اتخاذ التدابير الالزمة للحيلولة دون استغالل تكنولوجيا  - 12
المعلومات واالتصاالت واإلنترنت من طرف الجماعات لغرض الحصول على الدعم 

ية وطنية للتعامل مع  ووضع آللهاعمالهم اإلجرامية وتمويل أنشطتهم والتخطيط أل
 .يةاإلرهابالمواقع اإللكترونية ذات الصلة بالتنظيمات 

أخذ العلم بورشة العمل حول المساعدة القضائية المتبادلة التي عقدت بالقاهرة يومي  - 13
قطاع الشؤون /  بالتعاون بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية25/10/2018- 24

ب ومشروع مكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط وشمال إدارة مكافحة اإلرها/ القانونية
 التابع للمفوضية األوروبية، في إطار التعاون اإلستراتيجي )CTMENA(أفريقيا 

الطويل األمد بين جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي، باإلضافة إلى أخذ العلم 
انونية والقضائية  حول التدابير الق20/2/2019 و19بالورشة التي عقدت بتونس يومي 

 .للتصدي لظاهرة المقاتلين اإلرهابيين
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تنسيق المواقف العربية في المنظمات والمؤتمرات الدولية التي تشارك ل  العملمواصلة - 14
 . ومنعه مكافحة اإلرهاب المسائل ذات االهتمام المشتركة ذات الصلةفيها الدول العربية بشأن

 نيويورك ي فاإلرهاب المتحدة لمكافحة مممكانيات مركز األإمواصلة االستفادة من  - 15
بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين ومركز الملك عبد اهللا بن عبد والذي تم إنشائه 

 للتميز ي فيينا والمركز الدوليتباع الديانات والثقافات فإ للحوار بين يالعزيز العالم
 مجال مكافحة ي أبو ظبى والمركز االفريقي للبحوث والدراسات فيلمكافحة التطرف ف

 بالجزائر ومركز النهرين للدراسات االستراتيجية في العراق ومنتدى النهضة اإلرهاب
للتواصل الحضاري بالسودان ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالمملكة 
العربية السعودية ومركز محمد السادس للعلماء األفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين 

 .ديان في قطروالمرشدات بالمملكة المغربية ومركز الدوحة الدولي لحوار األاألئمة والمرشدين 
 في الفنيتقديم الدعم مواصلة دعوة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ل - 16

 من اإلرهابمجال التعاون القانوني والقضائي الدولي في المجاالت المتعلقة بمكافحة 
 والتهديدات اإلرهابالعربية لمنع ومكافحة الجريمة و للدول اإلقليميخالل البرنامج 

 نسانالصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق اإل
 ).2021 – 2016 (للفترة

حث الدول العربية على مواصلة االستفادة من برامج بناء وتعزيز القدرات لموظفي  - 17
والمالحقة القضائية من أجل تدعيم نظم العدالة الجنائية العدالة الجنائية بشأن التحريات 

 .وسيادة القانون وترقية مبادئ حقوق اإلنسان
دعوة الدول العربية لتعزيز التعاون مع المنظمات والوكاالت الدولية لالستفادة من  - 18

برامج المساعدة الفنية المتاحة لبناء القدرات الوطنية لمواجهة خطر استخدام اإلرهابيين 
 .سلحة الدمار الشامل ومكوناتها وتعزيز أمن المطارات والموانئ والحدودأل

مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة األمم المتحدة المعنية بمكافحة  - 19
 والمنظمات اإلقليمية في المواضيع ذات اإلرهاب مكتب مكافحة بما في ذلك اإلرهاب

 .الصلة بمكافحة اإلرهاب ومنعه
 األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإعداد تقارير منلطلب ا - 20

 .دورية بشأن إجراءات تنفيذه وتقديمها للمجلس في دوراته المقبلة

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8375رقم : ق(
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  صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب
  

  ى الوزاري،إن مجلس الجامعة على المستو
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 ،القانونيةوعلى توصية لجنة الشؤون  �

وعلى المـستوى الـوزاري     واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة          �
 ، حة اإلرهاب ومكافصيانة األمن القومي العربي بشأن

العربـي  الجهود لتعزيز األمـن القـومي       مواصلة  وإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على         - 
  العربية وحماية سيادتها الوطنية    والدفاع عن استقالل الدول   ومكافحة التنظيمات اإلرهابية    

 ،والذود عن وحدة ترابها الوطني وسالمة أراضيها ضد أي اعتداء

ي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيهـا      صدي أل التلدول األعضاء في    وإذ يشدد على الحق الثابت ل      - 
، وكذلك حقها في اتخاذ جميع اإلجراءات واستخدام كافة الوسائل التـي تحـول              ومؤسسات الدولة 

وفقاً لميثـاق جامعـة     تها،  تُشكل خطراً على أمنها وسالم    اعتداءات  دون تعرضها ألي تهديدات و    
  ذات الصلة،حدة وقواعد القانون الدوليربية وميثاق األمم المتالدول الع

وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكل أشكال اإلرهاب بمختلف صوره وممارساته ومظاهره،             - 
 ورفضه الثابت لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة،

وإذ يؤكد من جديد رفضه التام ألي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات                - 
نظمات المتطرفة من تهديد أو اختطاف الرهائن أو قتلهم أو طلـب الفديـة              اإلرهابية والم 

 إلطالق سراحهم،

وإذ يثمن أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول األعـضاء لمواجهـة               - 
اإلرهاب السيما في مجال تجفيف منابع تمويل اإلرهاب ومعالجة سفر المقاتلين اإلرهابيين    

من تنقلهم إلى مناطق النزاع وإيجاد مالذات آمنة لهم واتخاذ اإلجراءات           والعمل على الحد    
القانونية الالزمة التي تحول دون استخدام اإلرهابيين لتكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت           

 لنشر الفكر اإلرهابي والتجنيد لصالح المنظمات اإلرهابية،
†{{{{ÏŁè<…V< <

ية اإلرهاباإلجرامية التي تمارسها التنظيمات  لكل األنشطة  والمستمرةاإلدانة الحازمة -1
في الدول العربية وفي كافة دول العالم، بما فيها رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو 

 .اإلرهابالمذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف و
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ألساسية والردعية من المقومات االحلول العسكرية واألمنية  التدابير و أنلىالتأكيد ع -2
اعتماد إستراتيجية عربية شاملة متعددة األبعاد لدحر اإلرهاب، والتنويه بضرورة 

 وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة بهذا الشأن ه ومنعاإلرهابلمكافحة 
 األبعاد السياسية والقانونية تتضمن على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري

 .والدينية واالجتماعيةواإلعالمية الثقافية  المحاور والقضائية باإلضافة إلى

 والتطرف وتكثيف الجهود اإلرهابمواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة  -3
اإلرهاب، المشتركة الجتثاثه من جذوره من خالل تفعيل أحكام االتفاقية العربية لمكافحة 

 اإلرهابفاقية العربية لمكافحة دعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد على االتو
واالتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالتفاقية العربية لمكافحة 

جراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى إتمام إ إلى جرائم تقنية المعلومات
 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية

تعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل حث الدول العربية على تكثيف ال -4
من االتفاقية ) 4(ية وتفعيل أحكام المادة اإلرهابالمعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات 

لمنع ومكافحة الجرائم طراف تعاون الدول األ التي تنص على اإلرهابالعربية لمكافحة 
 .دولةية، طبقاً للقوانين واإلجراءات الداخلية لكل اإلرهاب

لى إن أشكال الدعم الصريح أو الضمني لى االمتناع عن تقديم أي شكل مإدعوة الدول  -5
ية ورفض كل أشكال االبتزاز من اإلرهاب األعمالشخاص الضالعين في الكيانات أو األ
 .لرهائن أو طلب للفديةاية من تهديد أو قتل اإلرهابقبل الجماعات 

 ومكافحة الجرائم اإلرهابية اتساقاً مع أحكام دعوة الدول األعضاء إلى العمل على منع -6
من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب والحيلولة دون إتخاذ أراضيها مسرحاً ) 2(المادة 

لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم اإلرهابية أو الشروع أو اإلشتراك فيها بأية صورة 
 .من الصور

كافحة الفكر المتطرف واقتالع جذوره وذلك دعم التعاون بين الدول العربية في مجال م -7
 ودعوة المكتب العربي لمكافحة اإلرهاب من خالل اإلستراتيجية العربية لألمن الفكري

واألمن الفكري لموافاة األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالمبادرات التي يقوم بها 
  .لغرض االستفادة منهاوالدراسات العلمية التي يعدها لتعميمها على الدول األعضاء 

 وما توصلت إليه اإلرهاباإلشادة بما حققته الدول األعضاء من انتصارات واسعة ضد  -8
ية والجماعات المتطرفة ودعوتها لمواصلة هذه اإلرهاب التنظيماتمن انجازات في دحر 

اإلرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصوره، ومواصلة  القضاء علىالجهود بما يكفل 
 .رامية إلى إرساء قيم التسامح وثقافة السالمالجهود ال
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الترحيب بوضع أسماء بعض األشخاص الذين ينتمون لما يسمى بسرايا األشتر  -9
يين، معتبرين أن هذا الموقف يعكس اإلرهابية في مملكة البحرين على قائمة اإلرهاب

لدولي  على الصعيدين اإلقليمي وااإلرهابإصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال 
وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعما لجهود مملكة 

 . البحرين واإلجراءات التي تقوم بها في تعزيز األمن واالستقرار والسلم فيها

 إيجاد نظم عدالة جنائية فعالة لمقاضاة مرتكبي األعمال دعوة الدول األعضاء إلى - 10
  المقاتلينقانونية والقضائية الالزمة للحيلولة دون سفراتخاذ اإلجراءات الاإلرهابية و

يين لاللتحاق بتنظيمات إرهابية واالنتقال إلى مراكز الصراع وحرمانهم من أي اإلرهاب
 .مالذات آمنة وتقديمهم للعدالة للمسائلة عما ارتكبوه من جرائم إرهابية

نية للدول في مجال مكافحة مواصلة تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي لدعم القدرات الوط - 11
 .   بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي له بفعاليةاإلرهاب

حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها وتكثيف جهودها لتنفيذ االتفاقية العربية  - 12
ية من استغالل التكنولوجيا اإلرهابلمكافحة جرائم تقنية المعلومات لحرمان التنظيمات 

لحيلولة دون بث دعايتها والترويج للكراهية والفتنة ووسائل التواصل االجتماعي ل
الطائفية والمذهبية وروح الفرقة بين أبناء المجتمع دون المساس بحرية الرأي والتعبير 

 .التي تحميها القوانين الوطنية والمواثيق اإلقليمية والدولية المصادق عليها

لجامعة الدول العربية  موافاة األمانة العامة  مواصلةدعوة الدول األعضاء إلى - 13
، بما في ذلك نتائج أعمال اإلرهاببالمبادرات الوطنية التي تقوم بها في مجال مواجهة 

 .يةاإلرهاب والتنظيمات اإلرهابالمؤتمرات والندوات التي تنظمها حول مكافحة 

توفر  موافاة األمانة العامة لجامعة الدول العربية بما  مواصلةلىدعوة الدول األعضاء إ - 14
ية اإلرهاب األعمال مآسي وآالم ضحايا حولديها من صور وأفالم وثائقية ومطبوعات ل

اإلرهابية في  األعمال للتوعية بآالم ومآسي ضحايا اليوم العربيلعرضها خالل فعاليات 
، ودعوة الدول األعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى إحياء المنطقة العربية

 . العامة بالمبادرات التي تقوم بها في هذا الشأن وموافاة األمانةهذا اليوم

دعوة الدول األعضاء إلى معاملة ضحايا اإلرهاب وأسرهم بما يحفظ كرامتهم والنظر  - 15
في إيجاد أنظمة وآليات وطنية لتقديم المساعدة لهم بما يتفق مع نظمها الوطنية وتلبية 

 .احتياجاتهم وتيسير إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي

 رهابيةعمال اإل ضحايا األ وحمايةمساعدةلالقانون العربي اإلسترشادي شادة باعتماد اإل - 16
ي ـقد فـ الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب المنع1134بموجب القرار رقم 
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 ودعوة الدول العربية 22/11/2018بتاريخ ) السودان(بالخرطوم ) 34(دورته 
 .لالستفادة من بنوده

واستخدام  اإلرهابتمويل مصادر ذل المزيد من الجهود لمكافحة لبالدول العربية دعوة  - 17
ية عبر شبكات اإلرهابية لتكنولوجيا المعلومات لتمويل النشاطات اإلرهابالتنظيمات 

 . اإلرهاب وتمويل األموالاالتفاقية العربية لمكافحة غسل االنترنت تنفيذا ألحكام 

ة بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة حث الدول العربية على تبسيط اإلجراءات المتعلق - 18
في القضايا المتعلقة باألعمال اإلرهابية واالنتقال الرتكاب األعمال اإلرهابية بما يتسق 
مع االتفاقيات العربية القضائية واألمنية ذات الصلة وتشجيع استعمال الوسائل 

 .اإللكترونية من أجل تسريع وتيسير البت في تلك الطلبات

ول العربية إلى مواصلة تبادل المعلومات حول أعمال وتحركات التنظيمات دعوة الد - 19
والشبكات اإلرهابية بما في ذلك المقاتلين اإلرهابيين عن طريق اآلليات الثنائية أو 
المتعددة األطراف السيما مع الدول التي يقيمون بها أو يحملون جنسياتها وشعب 

 .االتصال في مجلس وزراء الداخلية العرب

ة لفريق الخبراء العرب المعني بمكافح) 25(أخذ العلم بتقرير وتوصيات االجتماع  - 20
 .14/2/2019و 13 يومياإلرهاب الذي عقد بمقر األمانة العامة للجامعة 

 األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإعداد تقارير منالطلب  - 21
  .لمجلس في دوراته المقبلةدورية بشأن إجراءات تنفيذه وتقديمها ل

  
  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د -  8376رقم : ق (
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  تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات       �
 ،11/9/2019ستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ على الم

 وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية،  �

سـاته  وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكافة أشكال اإلرهـاب وبمختلـف صـوره وممار              - 
 . توجه كان لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمةومظاهره، ورفضه الثابت ألي

وإذ يكرر التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب  - 
والتطرف وتكثيف الجهود المشتركة الجتثاثه من جذوره وذلك من خـالل تفعيـل بنـود             

 وأحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب،
ي هذا اإلطار على أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية في مجـال مكافحـة              وإذ يشدد ف   - 

 اإلرهاب من خالل تبادل المعلومات والتعاون األمني والقضائي والتنسيق العسكري،
وإذ يؤكد على قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى نحو خاص قرار               - 

ع . د 654وقرار قمة نواكـشوط رقـم       ،  )2015) (26(ع  . د 628قمة شرم الشيخ رقم     
، والقـرار   )2017) (28(ع  . د 699 و 690، وقراري قمة عمان رقمي      )2016) (27(

 8189، والقـرار    )2016) (145(ع  . د 8019، والقرار   )2014) (142(ع  . د 7804
 8262، والقرار 4/12/2017ع بتاريخ .غ. د8219، والقرار رقم )2017) (148(ع .د
، )2018) (29(ع  . د 725، وقرار قمة القـدس رقـم        7/3/2018بتاريخ  ) 149(ع  .د

 .11/9/2018بتاريخ ) 150(ع . د8316والقرار رقم 
 :واستناداً إلى - 

 المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، �

 المواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك، �

الناتها بـشأن صـيانة     قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وإع         �
 األمن القومي العربي،
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وإذ يؤكد التزامه بأحكام ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربيـة وميثـاق األمـم المتحـدة                 - 
 وقرارات مجلس األمن وقواعد القانون الدولي،

†{{{{ÏŁè<…V< <

إدانة كل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية  -1
ي كافة دول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة وف

والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على 
 .الفتنة والعنف واإلرهاب

التأكيد على الحق الثابت للدول األعضاء في اتخاذ جميع اإلجراءات واستخدام كافة  -2
ئل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات تشكل خطراً على أمنها وسالمة الوسا

 .مجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم المتحدة
اعتبار مكافحة اإلرهاب حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان لما لإلرهاب من آثار مدمرة  -3

ية واالقتصادية واالجتماعية، وتثمين على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياس
آثار اإلرهاب على التمتع "الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار 

في كل من مجلس حقوق اإلنسان الدولي واللجنة الثالثة للجمعية العامة " بحقوق اإلنسان
 .لألمم المتحدة

مع اإلرهاب دون انتقائية أو تمييز، التشديد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل  -4
والتحذير مجدداً من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات اإلرهابية المختلفة في 

 .المنطقة والتي تتبني نفس األيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها
ي التأكيد على ضرورة اإلسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة الت -5

 بعقد اجتماع مشترك 2014) 25(ع .أطلقتها جمهورية مصر العربية في قمة الكويت د
لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل االتفاقيات األمنية والقضائية، مع النظر في عقد 
هذا االجتماع بشكل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب وتحديث 

 اإلرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب سنة اتيجية العربية لمكافحةاإلستر
 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات اإلرهابية واألمنية والتقنية الراهنة ذات 1997

الصلة باإلرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة 
ى تفعيل االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال اإلرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إل

، لوضع الرقابة الالزمة على مؤسسات القطاع 2010وتمويل اإلرهاب الموقعة سنة 
غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجاالت األخرى 

 .  رهابيةوالتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات اإل



 -125-

حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها في إطار االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية  -6
المعلومات، وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات اإلرهابية من استخدام 
وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكراهية 

 . التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل اإلرهابوالفتنة، وتعزيز
حث الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى التصديق  -7

عليها ودعوة الدول العربية المصدقة على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى 
ثالثة من المادة األولى من االتفاقية بشأن تعريف الجريمة التصديق على تعديل الفقرة ال

اإلرهابية لتجريم التحريض على الجرائم اإلرهابية أو اإلشادة بها ونشر أو طبع أو 
إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أياً كان نوعها للتوزيع أو الطالع الغير 

قديم أو جمع األموال أياً كان عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، وكذلك تجريم ت
 .نوعها لتمويل الجرائم اإلرهابية

التأكيد على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية واإلقليمية  -8
لمكافحة اإلرهاب، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام االتفاقية العربية لمكافحة 

حة اإلرهاب والصكوك الدولية ذات اإلرهاب وقرارات مجلس األمن المعنية بمكاف
الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم األمم المتحدة في تصنيف الجماعات 
والكيانات اإلرهابية وااللتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على األفراد والكيانات 

 2253 و،)1999 (1267المدرجين على هذه القوائم طبقاً لقرارات مجلس األمن 
، وإدخال التعديالت الالزمة في التشريعات الوطنية للتمكن )2017 (2368، و)2015(

 .من تطبيق تلك العقوبات
مواصلة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب، والقائمة العربية  -9

 القائمة السوداء لمنفذي ومدبري وممولي(الموحدة للتنظيمات والكيانات اإلرهابية 
 . ودعوة الدول العربية على تغذيتها بالبيانات المطلوبة) األعمال اإلرهابية

دعوة الدول األعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ اإلجراءات والتدابير لتجريم  - 10
الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته لإلرهاب وإثارة النزعات الطائفية، 

زيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية لمكافحة اإلرهاب والطلب إلى األمانة العامة تع
 . والدولية ذات الصلةةومواصلة تعاونها مع المنظمات اإلقليمي

الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تم  - 11
 . للمجلسالمقبلةاتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة 
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  نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية 
ر لمندوبين الدائمين إلصالح وتطويعلى مستوى ا

  جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 :بعد اطالعه -

 العامة، األمانة مذكرةعلى  �

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

 ،ون القانونيةشؤتوصية لجنة العلى و �

 وبعد الدراسة والمناقشة،  - 

Łè…†{{{ÏV< <
  

أخذ العلم بتقرير االجتماع الخامس عشر للجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين  -1
 .)1مرفق (5/9/2018الدائمين إلصالح وتطوير جامعة الدول العربية الذي عقد بتاريخ 

أخذ العلم بنتائج اجتماع فريق العمل الرابع المعني بتطوير البعد الشعبي لجامعة الدول  -2
  . )2مرفق (3/9/2018العربية في منظومة العمل العربي المشترك الذي عقد بتاريخ 

أخذ العلم بتقرير االجتماع الثاني عشر لفريق العمل الثاني المعني بتطوير أجهزة جامعة  -3
 24/12/2018بية ومهامها برئاسة الجمهورية التونسية الذي عقد بتاريخ الدول العر

 .)3مرفق (

دعوة اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى السادة المندوبين الدائمين إلصالح وتطوير  -4
جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها إلى مواصلة أعمالها وعرض النتائج 

 ).152(جامعة  لمجلس الالمقبلةعلى الدورة 
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   )1مرفق ( 
†è†Ïi< <

<°Ûñ]‚Ö]<°eæ‚ß¹]<ïçjŠÚ<î×Â<íèç–ÃÖ]<íuçjËÚ<íßr×Ö<†�Â<‹Ú^¤]<Å^Ûjq÷]< <
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  ــــ

  الدولإلصالح وتطوير جامعةعقد االجتماع الخامس عشر للجنة مفتوحة العضوية 
 بمقر األمانة العامة 5/9/2018يوم األربعاء الموافق مستوى المندوبين الدائمين على  العربية

أسامة بن أحمد بن عباس نقلي المندوب الدائم / سعادة السفيربرئاسة  لجامعة الدول العربية
 رئيس -حسام زكي األمين العام المساعد/ وبحضور السيد السفير، للمملكة العربية السعودية

/ إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي/ كتب األمين العام، والسيد مستشار أولم
منسق فريق العمل الثالث (قطاع الشؤون القانونية، وإدارة المنظمات واالتحادات العربية 

منسق الفريق " وإدارة المجتمع المدني ) المعني بتطوير العمل االقتصادي واالجتماعي العربي
كما سجل االجتماع حضور ". ابع المعني بتطوير البعد الشعبي للعمل العربي المشتركالر

  ).مرفق قائمة المشاركين(ممثلين للمندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية 
) رئاسة اللجنة(عقد هذا االجتماع بدعوة من الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية 

لمجلس ) 150( األربعة المنبثقة عن اللجنة قبل انعقاد الدورة لبحث نتائج أعمال فرق العمل
  .الجامعة على المستوى الوزاري

رئيس اللجنة مفتوحة العضوية "أسامة بن أحمد بن عباس نقلي / رحب سعادة السفير
دعا رؤساء الفرق العمل األربعة المنبثقة  و،بالحضور" إلصالح وتطوير جامعة الدول العربية

  . الستعراض النتائج التي توصلت إليهاةذات اللجنعن 
رئيس الفريق األول المعني بمراجعة (لمملكة العربية السعودية تناول الكلمة وفد ا  : أوال

الذي استعرض ) الميثاق وتطوير اإلطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك
ذاكراً  ،15/8/2018 اجتماعه الخامس عشر بتاريخ بدوره ما توصل إليه الفريق في

  :زال عالقة وهيتال المواد التي 
االختالف على صالحيات مجلس الجامعة بإمكانية إنهاء ): ز/2( فقرة 8المادة  �

 .مهام معالي األمين العام بموافقة ثلثي الدول األعضاء

االختالف على مبدأ التعيين لمنصب نائب االمين العام ): ط/ 2( فقرة  8المادة  �
  .قدمة من الدول األعضاءبناء على الترشيحات الم

)  سنوات4(االختالف على تعين االمين العام وعلى فترة ): 3( فقرة10المادة  �
  ).خمس سنوات(قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بدال من 
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"  منصب  نائب االمين العام"االختالف على قانونية  ):  ب4فقرة ( 10المادة  �
  .وكيفية تعيينه من قبل المجلس الوزاري

استكمال أعماله بمراجعة المواد التي توصل بها الفريق المتضمنة   بالتوصيةىوانته
من مشروع الميثاق في صيغته الحادية عشرة للمزيد من التوافق التي ال تزال عالقة 

 .بشأنها

نجيب المنيف المندوب الدائم للجمهورية التونسية /  سعادة السفيركما استعرض   :ثانيا
لما تم في ) لمعني بتطوير أجهزة جامعة الدول العربية ومهامهارئاسة الفريق الثاني ا(

 هما بندينكان على جدول أعماله الذي  30/8/2018 بتاريخالحادي عشر االجتماع 
 النظام ل تعديومشروع تعديل النظام األساسي لمجلس السلم واألمن العربي مشروع

فريق المواد األربعة األولى  حيث ناقش الاألساسي لهيئة تنفيذ القرارات وااللتزامات،
من البند األول مشروع النظام األساسي للسلم واألمن العربي، وتوصل للتوافق حول 

واختلفت الوفود ) 3-2- 1(الفقرات ) نشأة المجلس وأهدافه(الديباجة والمادة الثانية 
 "دعم جهود إعادة االعمار في فترة ما بعد النزاعات "المتعلقة بـ ) 4(على الفقرة 

وطلبت مصر واألردن دراسة حول الصلة بين إعادة اإلعمار ومهام وأهداف هذا 
 مجلس ومهامعلى عدم تداخل اختصاصات الفريق في اجتماعه أكد المجلس، كما 

 على المستوى الوزاري، مجلس الجامعةواألمن العربي مع اختصاصات ومهام السلم 
 لم يتم ئة تنفيذ القرارات وااللتزاماتاألساسي لهيوبالنسبة للبند الثاني مشروع النظام 

  :التطرق الفريق لبحثه نظراً لضيق الوقت، وانتهى الفريق إلى التوصيات التالية

تكليف األمانة العامة بصياغة مواد مشروع النظام األساسي لمجلس السلم واألمن  - 1
 .العربي وفقاً لما تم االتفاق عليه خالل هذا االجتماع

ه على اللجنة مفتوحة العضوية إلصالح وتطوير جامعة عرض ما تم التوصل إلي - 2
 .المقبلالدول العربية  في اجتماعها 

 .المقبل تشرين ثاني/عقد االجتماع الثاني عشر للفريق الستكمال أعماله في شهر نوفمبر - 3

  

 الثالث المعني بتطوير العمل  العمل فريقةسارئ( جمهورية العراقأوضحت ممثلة   :ثالثا
 بأن الفريق عقد اجتماعه العاشر بتاريخ )جتماعي العربي المشتركاالقتصادي واال

 ة مدى صعوبة األعمال الذي كلف بها، حيث أن طبيع وأشارت إلى29/8/2018- 28
، وأن موضوع المنظمات والمجالس الوزارية أو اللجان ة سياسيت وليسةعمله فني

يشارك ن أن م و،فنيةالمختلفة الخاصة بالمجال االقتصادي واالجتماعي هي مواضيع 
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  وجود قرارات دونم اتخاذال يمكنهالدائمة وبالتالي  في اجتماعته هم المندوبيات
من خبراء أو فنيين متخصصين، وهذا ما أسهم في عدم الوصول إلى النتائج المرجوة 

أهمية حضور متخصصين من الدول األعضاء في الفريق، وعليه تم التوافق على 
  :تهى إلى التوصيات التاليةاجتماعات الفريق، وان

بإعـادة إرسـال    ) منسق فريق العمـل الثالـث     (تكليف األمانة العامة للجامعة      -1
الدراستين األولى الخاصة بتقـويم عمـل المنظمـات والمجـالس الوزاريـة             
واالتحادات العربية المتخصصة التي اعتمدتها لجنة الخبراء مفتوحة العـضوية          

مات العمـل العربـي المـشترك والمجـالس         المعنية بإعداد دراسة لتقويم منظ    
، والثانيـة التـي لـم يـتم         15/8/2015الوزارية العربية باإلسكندرية بتاريخ     

اعتمادها وذلك على الدول األعضاء التي لم توافي بمالحظاتها ألخذ مالحظاتها           
 .30/9/2018ومرئياتها عن ما تضمنته الدراستين وذلك في موعد أقصاه 

بمخاطبـة الـدول    ) منسق فريق العمل الثالـث    (ة للجامعة   تكليف األمانة العام   -2
األعضاء ألخذ مقترحاتها بشأن المبادئ التوجيهية والعناصر المرجعية الالزمة         

 .لدراسة تطوير العمل االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك

عرض مالحظات  ) منسق فريق العمل الثالث   (الطلب من األمانة العامة للجامعة       -3
دول األعضاء عن الدراستين، وكذلك المبادئ واألسـس المرجعيـة      ومرئيات ال 

الخاصة بدراسة تطوير عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي على االجتمـاع          
 لفريق العمل الثالث الخاص بتطوير العمـل االقتـصادي واالجتمـاعي            المقبل

  .2018 تشرين ثاني/العربي المشترك والمقر عقده في النصف األول من نوفمبر
  

نذير العرباوي المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية / تقدم سعادة السفير   :رابعا
باستعراض ما انتهى ) فريق العمل الرابع المعني بتطوير البعد الشعبي رئيس(الشعبية 

 وناقش بشكل مستفيض كل 3/9/2018إليه الفريق الرابع الذي عقد اجتماعه بتاريخ 
 وتوصل الفريق غير الحكومية في العمل العربي المشترك، األجهزةما يتعلق باشراك 

  : التوصيات التاليةإلى
إلى التعميم علـى الـدول   ) إدارة منظمات المجتمع المدني  (دعوة األمانة العامة     -1

  .األعضاء المقترحات والتعديالت الواردة سابقاً من قبل بعض الدول األعضاء
يستجد من مالحظات لها بـشأن هـذا        حث الدول األعضاء على إرسال ما قد         -2

، وإرسـالها   )31/12/2018(النظام وذلك في موعد أقصاه آخر السنة الجارية         
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التي تتولى بدورها إرسالها    ) إدارة منظمات المجتمع المدني   (إلى األمانة العامة    
 .   في حينها إلى الدول األعضاء

رة منظمات المجتمع   إدا(على ضوء ذلك تتولى رئاسة الفريق مع األمانة العامة           -3
 لمناقشة كافة مقترحـات التعـديالت       المقبلتحديد موعد عقد االجتماع     ) المدني

المقدمة في هذا الخصوص من الدول األعضاء، وعرض الصيغة النهائية للنظام  
 .في حال التوافق، على مجلس الجامعة العتمادها

ل بالمنظمة العربية   لالتصا) إدارة منظمات المجتمع المدني   (دعوة األمانة العامة     -4
من اجل إعداد تصور شامل وبرامج مختلفـة  ) االلسكو(للتربية والثقافة والعلوم   

للترويج للعمل الثقافي العربي وتطويره والعمل على طـرح هـذا الموضـوع             
بالتنسيق مع رئاسة الفريق على أنظار مجلـس وزراء الثقافـة العـرب فـي               

  . المقبلاجتماعهم 
  

ياسر العطوي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية بإلقاء بيان / تقدم سعادة السفير
أسامة بن / أعرب فيه عن ترحيبه وسعادته لعقد هذا االجتماع الهام برئاسة السفير المندوب

أحمد بن عباس نقلي تلك الشخصية الراقية والمهذبة والحريصة مثل الجميع على مصلحة 
اد الوفد المصري للمشاركة في اجتماعات يومية مكثفة الجامعة العربية مؤكداً فيه على استعد

وبشكل ايجابي من أجل اإلسراع في انجاز ملف تطوير وإصالح الجامعة وتقديم االقتراحات 
واألفكار باستمرار للوصول للتوافق المنشود، كما نوه إلى أهمية ملف الميثاق والذي يعد 

 أساساً على توافق الجميع، كما أكد على أن الوثيقة األهم والدستور األعلى للمنظمة والمبني
يكون التطوير واإلصالح شامالً لمختلف المجاالت وليس التركيز على جوانب بعينها، وهي 
الجوانب المالية واإلدارية مشدداً على أن مشروع الميثاق الجديد يجب أن يكون هو الوعاء 

نتائج كافة أعمال الفرق ضمن المتسع لكافة تفاصيل التطوير واإلصالح  الذي يجب أن يت
 وكذا التعديالت المقترحة في النظام الداخلي للجامعة والنظام األساسي للموظفين حتى ،األربع

  .ال يصدر الميثاق مبتسراً وهو من المؤكد ما يجب تفاديه
منها السادة المندوبين  وفتح النقاش ودارت المداوالت وتناولت الكلمة عدة وفود

) المغرب الجزائر، السودان، عمان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا،األردن، تونس، (
إبراهيم بن عبد العزيز المندوب الدائم لدول قطر النضمامه إلى / مرحبين بسعادة السفير

مجموعة العمل، وبدأت بتبادل اآلراء والمرئيات حول العروض التي تقدم بها رؤساء الفرق 
ود على إرساء مبدأ التوافق في عملية تطوير وإصالح جامعة الدول األربعة، حيث توافقت الوف

العربية، كما أكدت أن المقاربة الشمولية دون التجزئة هي األساس في التعامل مع هذا الملف 
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حتى إذا تم انتهاج المرحلية أو التدرج وبأنه يجب أن تكون هناك همزة وصل بين الفرق حتى 
خر ويتحقق االنسجام بين مخرجات ونتائج ما تتوصل إليه ال يعمل كل فريق بمعزل عن اآل

الفرق، كما أكدت الوفود على أن عملية اإلصالح طال أمدها وأخذت أكثر مما ينبغي وأكدت 
الوفود على رغبتها في االنتهاء منها ولكن مع العمل بتأني وليس ببطء وفي نفس الوقت 

يثاق هو ما اجتمع عليه األجداد المؤسسون اإلسراع من أجل اإلنجاز، مع التأكيد على أن الم
وأصدروا وثيقة تاريخية هامة واآلن عليها أن تخرج بميثاق بصورة محترمة وبنفس ميزات 

  .وجودة الميثاق الحالي ويعكس التطورات والتغيرات الجارية
وعند تطرق المناقشات إلى نتائج الفريق األول ذهبت بعض الوفود بأن الميثاق ليس هو 

يف الوحيد لهذا الفريق وهناك تكليفات أخرى وهي النظام الداخلي للجامعة والنظام التكل
األساسي للموظفين، وبالنسبة للفريق الثاني فأشارت بعض الوفود بأنه حصر نفسه في 
مشروعي النظام األساسي لمجلس السلم واألمن العربي والنظام األساسي لهيئة ومتابعة تنفيذ 

رئيس الفريق أن هناك مواضيع أخرى قد نظرها الفريق كمحكمة القرارات، وهنا أوضح 
العدل العربية والمحكمة اإلدارية كما أن اقتصاره على نظر هذين المشروعين يرجع لتشابك 
طبيعة هذا الفريق مع الفرق األخرى وخاصة الفريق الثالث، وعليه فإن رئاسة الفريق ستأخذ 

  . للفريقالمقبلة االجتماعات بعين االعتبار ما ورد في هذا الشأن في
أما الفريق الثالث فذهبت الوفود إلى التوافق حول صعوبة طبيعة عمله ومدى تعقيدها 
واقترح البعض بأنه يمكن االسترشاد واالستفادة من آليات العمل العربي المشترك والسيما 

ريق السليم  كدليل إليجاد الط1990المجلس االقتصادي واالجتماعي وما له من تجربة سنة 
لإلصالح والتطوير، بينما ذهب البعض اآلخر إلى إمكانية استعانة الفريق بالمختصين 
والخبراء وال حاجة للرجوع للمجلس االقتصادي واالجتماعي التي قد يستلزم معه الحصول 

  .على تكليف جديد من القادة
  

  :وانتهت أعمال اللجنة إلى التوصية التالية
  

ة مفتوحة العضوية والفرق األربعة المنبثقة عنها للتوصل إلى تكثيف اجتماعات اللجن
  . في تونسالمقبلةتوافق حول الموضوعات المختلف بشأنها وذلك قبل انعقاد القمة العربية 

*******  
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  )2 مرفق(
   الرابع العمل فريق اجتماع

   العربية الدول لجامعة الشعبي البعد بتطوير المعني
  لمشتركا العربي العمل منظومة في
  )3/9/2018: العامة األمانة مقر(

  ـــ
  

  

 فـي  العربيـة  الـدول  لجامعـة  الشعبي البعد بتطوير المعني الرابع العمل فريق عقد
 برئاسـة  2018 أيلول/سبتمبر 3 بتاريخ العامة األمانة بمقر المشترك العربي العمل منظومة

 جمهوريـة  لدى الشعبية مقراطيةالدي الجزائرية الجمهورية سفير العرباوي نذير/ السفير سعادة
 التعديالت موضوع في للنظر وذلك العربية، الدول جامعة لدى الدائم ومندوبها العربية مصر

 عالقـة  بتنظيم الخاصة األساسية القواعد يحدد الذي للنظام األعضاء الدول قبل من المقترحة
 قبـل  مـن  والمعتمـد  بية،العر الحكومية غير والجمعيات العربية الجامعة أجهزة بين التعاون
  .26/3/2014 بتاريخ الكويت بدولة المنعقدة القمة مستوى على الجامعة مجلس

  

  :يلي ما على االتفاق تم ،المشاركة الوفود أعضاء ومداخالت المناقشات وبعد
 األعضاء الدول على التعميم إلى) المدني المجتمع منظمات إدارة (العامة األمانة دعوة -5

 .األعضاء الدول بعض قبل من سابقاً الواردة ديالتوالتع المقترحات
  

 وذلك النظام هذا بشأن لها مالحظات من يستجد قد ما إرسال على األعضاء الدول حث -6
 العامة األمانة إلى وإرسالها ،)31/12/2018 (الجارية السنة آخر أقصاه موعد في
 الدول إلى حينها في إرسالها بدورها تتولى التي) المدني المجتمع منظمات إدارة(

 . األعضاء
   

) المدني المجتمع منظمات إدارة (العامة األمانة مع الفريق رئاسة تتولى ذلك ضوء على -7
 هذا في المقدمة التعديالت مقترحات كافة لمناقشة المقبل االجتماع عقد موعد تحديد

 ىعل التوافق، حال في للنظام النهائية الصيغة وعرض األعضاء، الدول من الخصوص
 .العتمادها الجامعة مجلس

 للتربية العربية بالمنظمة لالتصال) المدني المجتمع منظمات إدارة (العامة األمانة دعوة -8
 للعمل للترويج مختلفة وبرامج شامل تصور إعداد اجل من) االلسكو (والعلوم والثقافة
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 لفريقا رئاسة مع بالتنسيق الموضوع هذا طرح على والعمل وتطويره العربي الثقافي
 . المقبل اجتماعهم في العرب الثقافة وزراء مجلس أنظار على

  
  

  العرباوي نذير/ السفير

  بالقاهرة الجزائر سفير
  العربية الدول جامعة لدي الدائم ومندوبها

  الرابع العمل فريق رئيس
  للجامعة الشعبي البعد بتطوير المعني

  المشترك العربي العمل منظومة في

  العرجة بغدادي يةناصر. د/ أول مستشار

  المدني المجتمع منظمات إدارة مدير
  الرابع العمل فريق منسق

  للجامعة الشعبي البعد بتطوير المعني
  المشترك العربي العمل منظومة في

  



 -134-

  )3مرفق (
������� �

�����	
��א�����א��
	��א������������������א����
ع�א������� �

� 

 �"�א�%ول�א����#"�و ��F���'
�WWWW����24LLLL12LLLL2018EEEEא��
'��א��
'��א��
'��א�� �� �� �� �

  ـــ
  

استناداً لتوصية اللجنة مفتوحة العضوية إلصالح وتطوير الجامعة على مستوى السادة 
 أيلول/ سبتمبر5 في مقر األمانة العامة بتاريخ المندوبين الدائمين في اجتماعها الخامس عشر

ى  برئاسة المملكة العربية السعودية، وتنفيذا لقراري مجلس الجامعة على المستو2018
 - 3 ج- 150(ع . د8318، ورقم 11/9/2018 - 3ج ) 150(ع . د8317الوزاري رقم 

، عقد االجتماع الثاني عشر لفريق العمل الثاني المعني بتطوير أجهزة جامعة 11/9/2018
 برئاسة سعادة 24/12/2018الدول العربية ومهامها في مقر األمانة العامة للجامعة بتاريخ 

، وبحضور )رئيس الفريق الثاني(دوب الدائم للجمهورية التونسية نجيب المنيف المن/ السفير
 مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي بقطاع الشؤون –إيهاب مكرم / السيد وزير مفوض

 المعنية بجامعة الدول العربية، كما سجل االجتماع ات، واإلدار)منسق الفريق الثاني(القانونية 
  ).مرفق قائمة بالمشاركين(ى جامعة الدول العربية حضور ممثلين الدول األعضاء لد

  

) رئيس الفريق(نجيب المنيف المندوب الدائم للجمهورية التونسية / افتتح سعادة السفير
النقاش في  وموضحاً أن هذا االجتماع الستكمال الفريق أعمال االجتماع مرحباً بالحاضرين

لم واألمن العربي، واستعرض البنود التي بقية بنود مشروع تعديل النظام األساسي لمجلس الس
نشأة  (تم االتفاق عليها في االجتماع الحادي عشر للفريق مشيراً للفقرة الرابعة من المادة الثانية

 المتعلقة بإعادة اإلعمار وبأنها ال تزال تحتاج لإليضاحات الكافية من األمانة )المجلس وأهدافه
  .العامة

  

إيهاب مكرم ممثل األمانة العامة مدير إدارة /  مفوضتناول الكلمة السيد وزيرثم 
المعاهدات والقانون الدولي الذي قام بدوره بالترحيب بالحاضرين مستعرضاً بالتفصيل ما 

ومؤكداً على ما سبق طرحه من جانب القطاع توصل إليه الفريق في اجتماعه الحادي عشر، 
التي تنص على ) نشأت المجلس وأهدافه(نية يخص الفقرة الرابعة من المادة الثاالقانوني فيما 

ن إعادة بأ"  لتعزيز السلم واألمن ولذلكدعم جهود إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات،"
 الشروط األساسية في حلها، كما أن ن من الوسائل المكملة لحل النزاعات وتعد مراإلعما

) 6(من المادة ) 5(من في الفقرة النظام األساسي السابق لمجلس السلم واألمن العربي يتض
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النص على إعادة اإلعمار وكذلك مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي يتضمن في 
نصاً يتعلق ببناء السالم وإعادة التعمير في فترة ما بعد ) مهام المجلس(المادة السادسة منه 

  .النزاعات
عارض أو تداخل بين صالحيات أما بالنسبة للشق الثاني من التساؤل حول وجود أي ت

مجلس السلم واألمن العربي وصالحيات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فيما يخص 
إعادة اإلعمار فأكد ممثل األمانة العامة على خلو الميثاق الحالي ومعاهدة الدفاع العربي 

  .المشترك والنظام الداخلي لمجلس الجامعة من أي نص يتعلق بإعادة اإلعمار
 المقدمة من األمانة العامة إلى التوافق حول اإليضاحاتانتهى الفريق بعد مناقشة و

اعتماد هذه الفقرة كما هي واردة في المشروع المرفق، وانتقل النقاش إلى المادة الرابعة واتفق 
  .كما هي واردة في المشروع المرفق) 5- 4- 2(الفريق حول الفقرات 

من  )اجتماعات المجلس( الرابعةمن المادة ) 3 – 1( حول الفقرتين وثار النقاش معمق 
  :اللتان تنصا على مايليالمشروع المرفق 

يعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى المندوبين  - 1
الدائمين بحضور األمين العام، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في حدود أهدافه ومهامه 

ألعضاء أو األمين العام وموافقة دولتين من الدول بناء على طلب إحدى الدول ا
 .األعضاء

يعقد المجلس اجتماعات مغلقة، وال يجوز للدولة العضو الطرف في نزاع يجري بحثه ( - 3
وتوجه الدعوة . من قبل المجلس أن تشارك في عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع

ا، على أن تنسحب بعد ذلك لهذه الدولة العضو لعرض قضيتها على المجلس ومناقشته
  .)من المداوالت

  

 يجب  في إحداهماوأي تعديل) 3-  1(أن هناك ارتباط بين الفقرتين أكدت بعض الوفود 
تحتاج لصياغة ) 3(أن يشمل األخرى، كما رأى وفد المملكة العربية السعودية بأن الفقرة 

 – ليبيا – المغرب - الجزائر(جديدة ألنها غير واضحة، كما أثارت بعض الوفود ومنها 
تساؤل حول ما إذا كان النزاع بين دولتين أو أكثر ؟ ومن الذي يحدد ما إذا كانت ) مصر

الدولة طرف في النزاع أم ال ؟ خاصة إذا لم تعترف الدولة بأنها طرفاً في النزاع وهنا اقترح 
راف في النزاع أو وفد المملكة المغربية صياغة يرتهن فيها انعقاد المجلس بموافقة الدول األط

عدم اعتراضهم مع أنه ال يتسق مع النماذج الدولية األخرى ولكن من شأنه أن يحقق 
  .خصوصية مجلس السلم واألمن العربي على مستوى الجامعة العربية
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إلى أن )  اليمن– السودان -  موريتانيا-العراق( ذهب جانب آخر من الوفود ومنها و
ن بموافقة أطراف النزاع أو عدم اعتراضهم كما جاء في ارتباط انعقاد مجلس السلم واألم

يعطل انعقاد المجلس في حالة الضرورة وهذا غير أن من شأنه وفد المملكة المغربية مقترح 
، وفي حالة طلب دولة واقع عليها ضرر عذر موافقة كل األطراف المتنازعةمنطقي كما أنه يت

يتقاطع مع مصلحة الدولة ذا الرفض فهانعقاد المجلس ورفض الطرف اآلخر لالنعقاد 
  .المتضررة وبالتالي ينتفي الهدف من وجود هذا المجلس

أن هذا الرأي يتسق مع النظام الداخلي لمجلس الجامعة الذي  أكدت األمانة العامة كما
 في دورة غير يجتمع المجلس) " ب(البند ) 5(الفقرة ) انعقاد المجلس(ينص في المادة الخامسة 

ء على طلب دولتين من الدول األعضاء أو بطلب من األمين العام وموافقة دولتين  بناعادية
من الدول األعضاء وفي هذه الحالة ينعقد المجلس خالل شهر من تاريخ وصول الطلب إلى 

  ".األمين العام 
 تساؤل حول هل المجلس سيد نفسه أم يرتهن انعقاده ت رئاسة االجتماعثاروهنا ا

  ؟ ف النزاعبموافقة جميع أطرا
بطلب الرئاسة من األمانة العامة صياغة ) 3-1(وانتهى النقاش حول هاتين الفقرتين 

تأخذ بعين االعتبار ما توصل إليه النقاش وتعرض في االجتماع المقبل والطلب من الوفود 
د بإعادة والرجوع إلى عواصمهم في هذا الشأن مع التأكيد على أن هناك شبه إجماع من الوف

ف في النزاع من اطرلدولة أو الدول األلمن المادة الرابعة دون تغييب ) 3(الفقرة صياغة 
  .المشاركة في المناقشة والمداوالت وعملية اتخاذ القرار

  )مهام المجلس(وباستعراض المادة الخامسة 
مع طلب دولة قطر والمملكة ) 5- 4- 3-2- 1(اتفقت الوفود على اإلبقاء على الفقرات 

مانة العامة إعداد صياغة توضح ما هي اإلجراءات الجماعية المناسبة الواردة المغربية من األ
" من ذات المادة، كما توافقت الوفود حول مقترح وفد العراق بإضافة عبارة ) 3(في الفقرة 

، إال أن )5(من المادة ) 6(في نهاية الفقرة " وبالتشاور مع الدولة أو الدول األعضاء المعنية 
اتخاذ (التي تنص على ) 6(طلبت وضع الفقرة ) مصر والجزائر والمغرب(وفود كل من 

اإلجراءات الالزمة الستتباب األمن في مناطق التوتر، بما في ذلك إيفاد بعثات مراقبين مدنيين 
بين قوسين  )وعسكريين إلى هذه المناطق في مهمات محددة وبالتشاور مع الدول المعنية

  ).7( الرتباطها بالفقرة المقبلع للمزيد من الدراسة في االجتما
 حذف الفقرة ) الجزائر– المغرب –العراق  –السعودية (كما طلبت غالبية الوفود ومنها 

إرسال قوات حفظ سالم عربية إلى مناطق النزاع (التي تنص على  من المادة الخامسة) 7(
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الرتباطها بالمادة " ).عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك بعد االتفاق مع الدولة أو الدول المعني
  . "قوة حفظ السالم العربية) 4 (ة الفقر- )تنظيم عمل المجلس(السادسة 

فتم التوافق عليهما كما هي مدرجة في مشروع النظام األساسي ) 9- 8( أما الفقرتين 
  .المرفق

  )تنظيم عمل المجلس( وعند مناقشة المادة السادسة 
كة العربية السعودية  المملأكد وفد)  العربيةالسالمقوة حفظ ) (4(وبالوقوف عند الفقرة 

 إرجاء البت في هذا البند حتى الفصل في موضوع إنشاء القوة العربية على مالحظته السابقة
 )7( الرتباطها بالفقرة ) ب،أ(  بشقيها المشتركة، كما طلب وفد دولة العراق بحذف هذه الفقرة

طار تقدم وفد المملكة المغربية بمقترحه بأن وفي هذا اإلالمتفق على حذفها، ) 5(من المادة 
يدرس مشروع قوة حفظ السالم العربية في إطار منفصل عن إطار دراسة مشروع النظام 

  . العربياألساسي لمجلس السلم واألمن
 نقاش كما هي في المشروع المرفق ودار) 10- 9- 7(وتوافقت الوفود حول المواد 

وتوافقت الوفود على اإلبقاء " يل أنشطة ومهام المجلسوتم" المعنونة ) 8(معمق حول المادة 
عليها كما هي مبدئيا نظراً ألن الرؤيا ليست واضحة بعد ولحساسية الموضوع لتعلقه باألمن 

  .والسلم العربي
علماً بأنه لم يتم التطرق لدراسة مشروع تعديل النظام األساسي لهيئة متابعة تنفيذ 

  .االلتزاماتوالقرارات 
  : االجتماع توصل الفريق إلى التوصيات اآلتيةوفي ختام

النظام األساسي المعدل لمجلس السلم "تكليف األمانة العامة بصياغة مواد مشروع  - 1
 .وفقا لما تم االتفاق عليه خالل االجتماع" واألمن العربي 

 .عقد االجتماع الثالث عشر للفريق الستكمال أعماله - 2

  

  :المرفقات
 .سي لمجلس السلم واألمن العربي وفقاً آلخر قراءةمشروع تعديل النظام األسا - 1

مشروع تعديل النظام األساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات وفقاً آلخر  - 2
 .قراءة

  .قائمة بأسماء السادة المشاركين - 3
  

******  
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  العربية، الدول بجامعة األعضاء الدول حكومات إن
 المـشترك  العربـي  الـدفاع  ومعاهـدة  العربية الدول جامعة ميثاق بأحكام منها التزاماً - 

 المتحدة، األمم ميثاق وأحكام ومبادئ االقتصادي، والتعاون

 األمـن  واسـتتباب  اإلقليميـة  وسـالمتها  دولهـا  أمن على الحفاظ أهمية على وتأكيداً - 
 وتوطيـد  لـشعوبها،  المستدامة التنمية وتحقيق بأسرها العربية المنطقة في واالستقرار

 السلمية، بالطرق بينها خالفات من ينشأ قد ما وتسوية بينها العالقات أواصر

 التـي  التهديـدات  لمواجهة بينها فيما التعاون وتعزيز العربية، القدرات دعم في ورغبة - 
 العربي، القومي األمن على خطراً تشكل

 :يلي ما على اتفقت
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  :يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها
  .جامعة الدول العربية  :   الجامعــــة
  .ميثاق جامعة الدول العربية  :   الميثــــاق
  .لدول العربيةالدول األعضاء بجامعة ا  :   الدول األعضاء
  .األمين العام لجامعة الدول العربية  :   األمين العــام
  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية  :   األمانة العامـة
  .مجلس جامعة الدول العربية  :   مجلس الجامعة 
  .مجلس السلم واألمن العربي  :   المجلــــس
  .النظام األساسي للمجلس  :   النظام األساسي

  

                                                
 الذي) 26/3/2014 –) 25 (ع.د 592: ق.ق ( رقم القمة مستوى على الجامعة مجلس لقرار تنفيذاأعد هذا المشروع    -1

 في أعضاء الدول كافة لتصبح العربي نــواألم السلم لمجلس والداخلي اسيــاألس ظامينــالن بتعديل يقضي
 واألمن السلم حفظ في مهمته أداء من يتمكن حتى وآلياته وصالحياته مهامه على الالزمة التعديالت إدخال وكذا المجلس،
 .بفاعلية العربي



 -139-

�
د��א��
	#"א� �
F;<א�0.1و�'%א��=�	E� �

كأحد ) مجلس السلم واألمن العربي(ينشأ بموجب هذا النظام األساسي مجلس باسم 
  :أجهزة الجامعة لتحقيق األهداف التالية

الحفاظ على السلم واألمن واالستقرار في الدول األعضاء، مع االلتزام بمبدأ عدم التدخل  -1
  .في شئونها الداخلية

  . لمنع وقوع النزاعات بين الدول األعضاء، وتسويتها في حالة حدوثهابذل الجهود -2
 .دعم الجهود الرامية إلى مكافحة اإلرهاب والتطرف بكافة أشكاله وجوانبه -3

  .دعم جهود إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات، وذلك لتعزيز السلم واألمن -4
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  .يتشكل المجلس من كافة الدول األعضاء -1
  .ترأس المجلس الدولة التي تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة -2
توكل رئاسة المجلس إلى رئيس الدورة الالحقة في الحالة التي ينظر فيها المجلس نزاعاً  -3

  . تكون فيه دولة الرئاسة طرفاً في النزاع
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يعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى المندوبين ( -1

الدائمين بحضور األمين العام، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في حدود أهدافه ومهامه 
 .)ل األعضاءبناء على طلب إحدى الدول األعضاء أو األمين العام وموافقة دولتين من الدو

  .يجوز للمجلس عقد اجتماعاته على مستوى القمة إذا دعت الضرورة إلى ذلك -2
يعقد المجلس اجتماعات مغلقة، وال يجوز للدولة العضو الطرف في نزاع يجري بحثه ( -3

وتوجه الدعوة . من قبل المجلس أن تشارك في عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع
تها على المجلس ومناقشتها، على أن تنسحب بعد ذلك لهذه الدولة العضو لعرض قضي

  .)من المداوالت
للمجلس دعوة خبراء أو من يراه مناسباً من المختصين وذوي العالقة من الدول  -4

 .األعضاء إلبداء المشورة

  .تكون آلية اتخاذ القرارات بالمجلس وفقاً ألحكام ميثاق الجامعة والنظام الداخلي لمجلس الجامعة -5
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  :يتولى المجلس طبقاً لميثاق الجامعة المهام التالية
  .إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم واألمن العربي -1
بكر، تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خالل تطوير نظام اإلنذار الم -2

وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية األجواء وإزالة أسباب 
  .التوتر لمنع النزاعات المستقبلية

اتخاذ اإلجراءات الجماعية المناسبة مع مراعاة أحكام ميثاق الجامعة، وأحكام معاهدة  -3
 ألحكام القانون الدولي الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين الدول العربية، ووفقاً

والنظام الداخلي للمجلس إزاء أي اعتداء على دولة عضو أو تهديد باالعتداء عليها، 
  .وكذلك  إذا ما اعتدت أي دولة عضو أو هددت باالعتداء على دولة عضو أخرى

تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، بما في ذلك الجريمة  -4
  .واإلرهابالمنظمة، 

  .دعم إحالل السالم وإعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها -5
اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستتباب األمن في مناطق التوتر، بما في ذلك إيفاد بعثات ( -6

مراقبين مدنيين وعسكريين إلى هذه المناطق في مهمات محددة وبالتشاور مع الدولة أو 
 .)اء المعنيةالدول األعض

إرسال قوات حفظ سالم عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك بعد              ( -7
  .)االتفاق مع الدولة أو الدول المعني

  .تيسير جهود العمل اإلنساني، والمشاركة في إزالة آثار الكوارث واألزمات والنزاعات -8
  .يز السالم واألمن واالستقرار في العالم العربيالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية لتعز -9
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  :اتــبنك المعلوم -1
تتولى األمانة العامة اإلشراف على إنشاء بنك للمعلومات في إطار الموارد الحالية لجمع 

  .المعلومات بغية تمكين المجلس من تقويم األوضاع والقيام بمهامه على الوجه األكمل
  :نظام اإلنذار المبكر -2

باالستعانة بخبراء مختصين من الدول ) نظام لإلنذار المبكر(تتولى األمانة العامة إعداد 
العربية، وذلك لرصد العوامل المؤدية للنزاعات، وتقديم تقارير مشفوعة بمعطيات 
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احتماالت النزاعات وبتحليالت بغية تمكين المجلس من تقييم األوضاع واتخاذ ما 
زمه الموقف لتفادي اندالع األزمات أو معالجتها، وقيام المجلس بمهامه على الوجه يستل

  .األكمل
  :هيئة الحكماء -3

يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هيئة للحكماء من شخصيات عربية 
تحظى بالتوافق تكلف بمهام الوساطة أو المساعي الحميدة متى دعت الضرورة إلى 

كما يمكن أن يستعان بها للتوجه إلى مناطق النزاع بطلب من الدول ذلك، ولمدد محددة، 
المعنية وبموافقتها، لمعاينة األوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات لتسهيل عمل 

  .المجلس، وتقدم تقاريرها إلى المجلس
  :)4( قوة حفظ السالم العربية -4

ربية جاهزة متعددة تنشئ الدول األعضاء قوة حفظ سالم عربية تتشكل من فرق ع  -أ 
األفرع تضم عناصر مدنية وعسكرية عربية، تتمركز في دولها األصلية، وتكون 

وتضع لجنة من الخبراء المتخصصين . مستعدة لالنتشار السريع عند الحاجة لذلك
من الدول األعضاء اإلجراءات التشغيلية لهذه القوة، وقواعد االشتباك الخاصة 

ل القوة من حيث الحجم والتنظيم والتمويل واإلشراف بها، مع مراعاة معايير تشكي
 .والتدريب والمهام المبينة في قرار المشاركة

  .)يحدد المجلس هيكالً قيادياً يتولى قيادة القوة بعد اعتماد اإلجراءات التشغيلية لها  -ب 
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  .يقر المجلس نظاماً داخلياً لعمله
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  .تمول أنشطة ومهام المجلس من ميزانية األمانة العامة
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  .يتولى األمين العام متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس -1
                                                

  .لكة العربية السعودية إرجاء البت في هذا البند حتى الفصل في موضوع إنشاء القوة العربية المشتركة طلب وفد المم-(4)
 ) ب،أ(     طلب وفد جمهورية العراق حذف هذه الفقرة بشقيه 
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ة للمجلس، يتولى قطاع الشئون العربية واألمن القومي باألمانة العامة أعمال األمانة الفني -2
األمانة الفنية لمجلس السلم واألمن "وتسمى اإلدارة التي توكل لها هذه المهمة بـ

  ".العربي
يتولى األمين العام إبالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن بما يتخذه  -3

 .المجلس من قرارات وإجراءات

  

��C

د��א����א �
F"# 

م�@�>D�E� �

 .ستوى الوزاري النظام األساسي للمجلسيقر مجلس الجامعة على الم -1

يدخل النظام األساسي للمجلس حيز النفاذ بالنسبة لكافة الدول األعضاء بعد انقضاء  -2
 .خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع دول لدى األمانة العامة

 .تطبق أحكام ميثاق الجامعة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام -3

يل هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ويدخل يجوز تعد -4
 .أعاله) 2(التعديل حيز النفاذ بذات اإلجراءات المشار إليها في الفقرة 
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  بية على المستوى الوزاري،إن مجلس جامعة الدول العر

تأكيداً على ضرورة تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في ميثاق الجامعة، وكذا  - 
 قرارات مجلس الجامعة على المستويين القمة والوزاري، 

 وسعياً إلى تطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربي المشترك، - 

لمجلس الجامعة على ) 142(ة  الصادر عن الدورة العادي7788وتنفيذاً للقرار رقم  - 
 ،7/9/2014المستوى الوزاري بتاريخ 

  : لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات على النحو اآلتيالمعدلأقَر النظام األساسي 
  


د��א,و7��א �
، ويتضمن " لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزاماتالمعدلالنظام األساسي "يسمى هذا النظام 

  .منظمة لتشكيلها ومهامها وآلية عملها وإجراءات انعقاد اجتماعاتهاالقواعد ال
  

"#	

د��א����א �
  :تكون للمسميات اآلتية في هذا النظام الدالالت الواردة قرين كل منها

  .جامعة الدول العربية   :    الجامعة
  . جامعةالميثاق    :    الميثاق
  .هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات   :    الهيئة
  . في الجامعةاألعضاءالدول    :  ل األعضاءالدو

  . جامعةللاألمين العام    :    األمين العام
  .جامعةللاألمانة العامة    :    األمانة العامة

   .الجامعة االلتزامات المنصوص عليها في ميثاق   :    االلتزامات

                                                
قضي الذي ي) 26/3/2014 –) 25(ع . د592: ق.ق( تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم    أعد هذا المشروع       )1(

تكليف مجلس الجامعة بتعديل النظام األساسي آللية متابعة تنفيذ القرارات بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ                  ب
 .القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ضوء االقتراحات المقدمة من الدول األعضاء واألمانة العامة في هذا المجال
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  القمةيينستوالمى  علمجلس الجامعةالصادرة عن القرارات    :  راراتــالق
ذلك من تكليفات لألمانة العامة أو اللجان  لوزاري بما فيوا

  .الوزارية أو الفنية
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من وزراء خارجية الدول أعضاء الترويكا الخاصة بمجلس الجامعة على تتألف الهيئة  -1

والدول أعضاء الترويكا الخاصة بمجلس الجامعة على المستوى  )1( مستوى القمة
 .)2(الوزاري

ماعات الهيئة وزير خارجية دولة رئاسة القمة، وفي حالة تعذر مشاركته يرأس اجت -2
 .يتولى الرئاسة وزير خارجية دولة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري
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  :تتولى الهيئة المهام التالية -1

 .متابعة تنفيذ الدول األعضاء اللتزاماتها المنصوص عليها في الميثاق  -أ 

يذ جميع القرارات، وكذا ما تكلف به األمانة العامة أو اللجان الوزارية متابعة تنف  -ب 
 .أو الفنية

  :للهيئة في سبيل تحقيق مهامها القيام بما يلي -2
إجراء المشاورات واالتصاالت الالزمة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات وما يستجد     -أ 

 اإلقليمية بشأنها من تطورات مع الدول األعضاء وغيرها من الدول أو الهيئات
 .والدولية المعنية

اتخاذ التوصيات الهادفة إلى تنفيذ تلك القرارات وتقديم االقتراحات التي تراها   -ب 
 .مناسبة في هذا الشأن

عرض الموضوعات التي ترى أهمية مناقشتها واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها   - ج 
اعي على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والمجلس االقتصادي واالجتم

 .وغيرها من المجالس أو اللجان الوزارية

"/ 
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تدرس الهيئة وضع تنفيذ القرارات وااللتزامات المشار إليها، وتعتبر الدولة مخلة  -1

 :بالتزاماتها في األحوال التالية

                                                
  ).الحالية والسابقة والالحقة(جلس الجامعة على مستوى القمة مشكلة من دول الرئاسة الترويكا الخاصة بم   (1)
  ).الحالية والسابقة والالحقة(الترويكا الخاصة بمجلس الجامعة على المستوى الوزاري مشكلة من دول الرئاسة    (2)
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 .عدم التزامها بأحكام الميثاق �

 .مة والوزاريعدم تنفيذها القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على المستويين الق �

 .عدم وفائها بالتزاماتها المالية تجاه الجامعة �

تؤخذ في االعتبار الظروف الخاصة والطارئة للدولة المعنية بناء على طلب تقدمه إلى  -2
األمانة العامة، ويتم البت فيه من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة بناء على 

 .توصية من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري

�
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  .تنظر الهيئة في التقارير المحالة إليها من األمين العام -1
 .تستمع الهيئة إلى وجهة نظر الدولة المنسوب إليها المخالفة وتناقشها -2

 .تكون مداوالت الهيئة سرية ودون مشاركة الدولة المنسوب إليها المخالفة -3

"��
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وفي حال تكرار . اء نظر الدولة المخالفةلمجلس الجامعة على المستوى الوزاري استرع
المخالفات، أو جسامتها، لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري إحالة الموضوع إلى مجلس 

  .الجامعة على مستوى القمة التخاذ اإلجراء الذي يراه مناسبا

"5 
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لمخلة يراعي مجلس الجامعة على مستوى القمة عند اتخاذ قراراته إزاء الدولة ا -1

من ) 14(في المادة بالتزاماتها التدرج في اإلجراءات والتدابير المنصوص عليها 
، وذلك بعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة، ولمجلس الجامعة على المستوى الميثاق

الوزاري، بتخويل من مجلس الجامعة على مستوى القمة، مراجعة هذه اإلجراءات والتدابير في 
 إما برفعها مؤقتا إذا أوفت ،لى موقف الدولة المخلة خالل الدورةضوء أي تطورات تطرأ ع

 . أو بتقديم اقتراح إلى القمة باالنتقال إلى اإلجراء الذي يليه،الدولة بالتزاماتها

يجوز للدولة التي اتخذ قرار ضدها، أن تطلب إعادة النظر في ذلك القرار بناء على  -2
، ولمجلس الجامعة على المستوى ماتهافي حالة وفائها بالتزا أو ،مبررات تقدمها

 .الوزاري، بناء على توصية من الهيئة، اقتراح ما يراه مناسباً بشأن هذا الطلب

"�2
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 مستوى وزراء الخارجيةلى عاجتماعاتها العادية بمقر األمانة العامة تعقد الهيئة  -1

اعات الهيئة، وتلزم  وللدول األعضاء طلب استضافة إحدى اجتم.وبحضور األمين العام
  .في هذه الحالة موافقة ثلثي الدول األعضاء
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الوزاري مرتين في السنة تسبق اجتماعات مجلس مستوى ال اتها علىتعقد الهيئة اجتماع  -2
  .الجامعة على المستوى الوزاري في دورتيه العاديتين مباشرة

 . موعد انعقاد كل اجتماع للهيئةتعقد الهيئة اجتماعاً تحضيرياً على مستوى المندوبين الدائمين قبل -3

لرئاسة الهيئة، أو ألي دولة عضو أو األمين العام طلب الدعوة لعقد اجتماعات غير  -4
عادية للهيئة، ويتم ذلك بالتشاور بين رئاسة القمة واألمين العام، وذلك لتدارس قضية أو 

 .موضوع معين من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الهيئة

C

د��א������א �
 النصاب القانوني الالزم لصحة انعقاد الدول األعضاء أعضاء الهيئةيمثل حضور ثلثي  -1

 .أي اجتماع للهيئة

وفقاً ألحكام ميثاق الجامعة والنظام الداخلي (أو ) بالتوافق(تصدر الهيئة توصياتها  -2
 دون مشاركة الدولة المنسوب إليها المخالفة، وترفعها إلى مجلس )لمجلس الجامعة

 .عة على المستوى الوزاريالجام


د�"�����Iد��א
��א �
يعد األمين العام التقارير نصف السنوية والختامية حول مدى تنفيذ القرارات  -1

المعنية، ويبلغها مع وااللتزامات بعد إجراء المشاورات الالزمة مع الدولة أو الدول 
ماع قبل انعقاد المذكرات التفسيرية والوثائق للدول األعضاء مع كتاب الدعوة لالجت

 .الهيئة بستة أسابيع على األقل

تعرض الهيئة تقرير متابعة نصف سنوي على الدورة العادية لمجلس الجامعة على  -2
  .يرفعه األمين العام إلى رئاسة القمةوأيلول، / المستوى الوزاري في شهر سبتمبر

ارجية تعرض الهيئة تقريرها الختامي عن العام المنصرم على اجتماع وزراء الخ -3
يرفعه األمين العام إلى رئاسة القمة تمهيداً ، وآذار/التحضيري للقمة في شهر مارس

 .لعرضه على القمة

تدرج تقارير الهيئة كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري  -4
 .أيلول، ومجلس الجامعة على مستوى القمة/ في دورة سبتمبر

�����"#	

د��א����א �
النظام األساسي المعدل حيز النفاذ بعد إقراره من مجلس الجامعة على المـستوى             يدخل   - 1

 .الوزاري

 .يجوز تعديل هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري - 2
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   بعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج

  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 :بعد اطالعه -

 العامة، مانةاأل مذكرةعلى  �

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

 ،ون القانونيةشؤتوصية لجنة العلى و �

Łè…†{{{ÏV< <
  

الطلب من اللجنة المشكلة لمراجعة أوضاع بعثات ومراكز ومكاتب الجامعة في الخارج 
لدورة العادية لمجلس الجامعة سرعة االنتهاء من أعمالها ورفع توصياتها للنظر فيها خالل ا

 ).152(على المستوى الوزاري 

  
  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8379رقم : ق(
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تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في 
  21/2/2019 إلى 19اجتماعها الذي عقد خالل الفترة من 

  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 :بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة،على  �

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

في اجتماعها الـذي عقـد      ن القانونية   ؤوالتقرير الصادر عن اللجنة الدائمة للش     على  و �
 ،21/2/2019-19 خالل الفترة من

 ،ون القانونيةشؤتوصية لجنة الوعلى  �

 وبعد المناقشة،  - 
< <

Łè…†{{{ÏV< <
  
  

 عقدذي  الاجتماعهااللجنة الدائمة للشؤون القانونية في  أخذ العلم بالتقرير الصادر عن
  .21/2/2019- 19 خالل الفترة من

  
  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8380رقم : ق(
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  النظام األساسي المعدل للمجلس الوزاري العربي للمياه

  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 :عهبعد اطال -

 العامة، األمانة مذكرةعلى  �

 ،2/5/2018 -)10(ع . د-190قرار المجلس الوزاري العربي للمياه  رقم وعلى  �

 ،6/9/2018 -)102(ع . د-2193قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم وعلى  �

ها الذي عقـد    في اجتماع ن القانونية   ؤو عن اللجنة الدائمة للش    ة الصادر التوصيةوعلى   �
 ،21/2/2019-19  منخالل الفترة

 ،ون القانونيةشؤتوصية لجنة الوعلى  �

 وبعد الدراسة والمناقشة،  - 
< <

Łè…†{{{ÏV< <
  

  .بصيغته المرفقة" النظام األساسي المعدل للمجلس الوزاري العربي للمياه"الموافقة على 
  

  
  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8381رقم : ق(
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في ظل محدودية الموارد المائية المتاحة لالستخدام في المنطقة العربية، وتعرض هذه 
والتعرض آلثار  نوعيتها، الموارد إلى العديد من المشاكل والتحديات، والسيما المرتبطة بتدهور

على الموارد المائية  مستخدمة للمياه، وتنامي التوترالتغيرات المناخية، والتنافس بين القطاعات ال
  .المشتركة

السلع الغذائية،  وفي ضوء المستجدات الدولية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وتقلبات أسعار
  .ومشاكل إنتاج الطاقة

تأكيداً على تعزيز التعاون والتنسيق العربي وتطوير آلياته على المستوى اإلقليمي والدولي 
  .ة قضايا المياه والمسائل المرتبطة بهالمناقش

بمقر األمانة العامة اجتماعهمأقره الوزراء العرب المعنيون بشؤون المياه في  على ما وبناء 
 إنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه، اقتراح، بشأن 2008/07/16لجامعة الدول العربية يوم 

، )2008/08/28 - 82ع .  د– 1743ق  (وتنفيذاً لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم
بشأن الموافقة على إنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه، عقد االجتماع التأسيسي للمجلس في 

هـ، 1429/11/19و18الموافق  م،2008/11/17و16الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 
وقد وافق الوزراء . ي للمياهلمناقشة واعتماد مشروع النظام األساسي للمجلس الوزاري العرب

العرب المعنيون بشؤون المياه على مشروع النظام األساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه، على 
  : النحو اآلتي

 الموارد المائية، للمساهمة في تحسين استدامةاألمن المائي العربي، وضمان  تعزيز   :الرؤية
  . مستوى معيشة المواطن العربي

داة لبلورة وصياغة التوجهات العامة أ، وخلق  والقانونية والفنيةر المظلة السياسيةتوفي   :الرسالة
  .، ألغراض التنمية المستدامةواستخدامهامن أجل ضمان وفرة الموارد المائية 

��999999999999999999Nא,و��د�9999999999999999
א �
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��� �

  :قرين كل منهاتكون للمسميات اآلتية في هذا النظام الدالالت الواردة 
"� 
PאW�   .جامعة الدول العربية�

" 
�Wא, 
	"�א��   .األمانة العامة لجامعة الدول العربية�
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ق�#��Wא   .جامعة الدول العربيةميثاق �
�Wא0.1   .المجلس الوزاري العربي للمياه�

LF#�5��א�R�>��Wא   .المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه�
�Wא��ز��   .مسؤول، أو المختص بشؤون المياهالوزير ال�

�Wא, 
	"�א��#5"   .األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه�
�Wא�.5J"�א��#5"   ).كبار المسؤولين(اللجنة الفنية العلمية االستشارية للمجلس �

S
/Iא%D����Wא   .الموحد للمجالس الوزارية العربية المتخصصة الحساب�

� �
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ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية مجلس للوزراء العرب المعنيين بشؤون المياه، يسمى 
  ".المجلس الوزاري العربي للمياه"

� �
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  : ، من خاللفي مجال الموارد المائيةيهدف المجلس إلى دعم جهود الدول العربية 
ستراتيجية عربية، وخطة عمل تنفيذية، إالتعاون بين الدول العربية، لوضع تعزيز وتنمية  .1

  .لمواجهة التحديات المائية، وتعزيز األمن المائي العربي
 . وفق متطلبات التنمية المستدامةموارد المائية المشتركةفي الحماية الحقوق المائية العربية  .2
 .اإلدارة المتكاملة للموارد المائيةتطبيق مبادئ نشر من خالل تنمية الموارد المائية،  .3
  .دعم التنسيق والتعاون في مجال المياه المشتركة بين الدول العربية .4
ة في المحافل والمنتديات  قضايا المياه العربي حول الموحدالموقف العربيعن التعبير  .5

 . تبذل الستدامة الموارد المائيةيبراز المجهودات التإالدولية و
تنمية البحث العلمي، ودعم نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالي علوم وتقنيات المياه  .6

 .دارتهاإو
ت، دولية، ومؤسسات تمويل، وجامعاالقليمية واإلعربية والمنظمات التنمية التعاون مع  .7

 .خاصالقطاع الومراكز بحث عربية وإقليمية، و
 عمل إطار تدخل في يدعم مساعي الدول العربية للحصول على تمويل المشاريع الت .8

 .أهدافهالمجلس وتحقق 
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  :بالمياه المتعلقة يختص المجلس بكافة القضايا
 .إقرار جدول أعماله، وإقرار الموضوعات الواردة فيه، وإصدار القرارات ذات الصلة .1
  . المكتب التنفيذي، وإقرارهاإليه شة مشاريع القرارات، التي يرفعهامناق .2
 .إلنجازهاإقرار خطة العمل السنوية للمجلس، وبرامج تنفيذها، والميزانية المقترحة  .3
لجان فنية متخصصة، مهمتها معالجة قضايا مائية محددة، أو ن آليات و ما يراه متشكيل  .4

أمورٍ متصلة بقطاعات فرعية من قطاع المياه، ويحدد المجلس بقرارٍ منه نظام عمل هذه 
 . اللجان، على أن تُحل فور إنجاز المهام التي توكل إليها

العربي واإلقليمي إقرار تنظيم مؤتمرات ومنتديات وندوات وورش عمل، على الصعيد  .5
  .والدولي، وكذلك إقرار المشاركة في مثل هذه النشاطات

اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات وتدابير،عند تعرض مناطق عربية إلى دمار، أو  .6
  .تخريب، أو لكوارث طبيعية متعلقة بالمياه

  .التنسيق مع المجالس الوزارية العربية ذات الصلة .7
المائية لصالح تنفيذ االستراتيجيات والمشاريع والخطط  ارات،اتخاذ ما يراه المجلس من قر .8

 .في الدول العربية
 والمنظمات واالتحادات وغيرها لحضور األفراديجوز للمجلس دعوة من يراه من  .9

  . وفقاً لألنظمة والقواعد المعمول بها في جامعة الدول العربيةاجتماعاته
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تُعقد الـدورة فـي أي دولـة         يعقد المجلس دوراته في مقر األمانة العامة للجامعة، ويجوز أن         
  :عربية، في حالتين

 .رغبة الدولة، وموافقة المجلس أثناء انعقاده   - أ 
 . رغبة الدولة، وموافقة دولتين على األقل  - ب
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على دعوة من األمانة الفنية، وذلك خالل الربع  المجلس دورة عادية كل عام، بناء يعقد .1
 .من العامي الثان
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 من المكتب التنفيذي، أو بناء على طلب دورة غير عادية، بناء على قراريعقد المجلس    - أ .2
 .دولة عضو، وموافقة أربع دوٍل أخرى على األقل

تُدرج في جدول أعمال المجلس في دوراته غير ،  المجلس خالف ذلكما لم يقرر  - ب .3
 .موضوعات التي عقدت الدورة من أجل النظر فيهاالالعادية 
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 .دورة للمجلس أي نعقادايمثل ثلثي الدول األعضاء النصاب القانوني الالزم لصحة  .1
 بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة، والفقرة الثانية من المادة الثامنة اإلخاللمع عدم  .2

 . القرارات بتوافق اآلراء ما أمكنعتماداعشر من الميثاق، يتم 
 : اآلتيتخاذامن هذه المادة يتم ) 2( تعذر توافق اآلراء طبقاً للفقرة في حال .3

صار إلى التصويت، ويكون القرار نافذاً بحصوله عل نسبة ثلثي إذا لم يتم التوافق ي  -  أ
الدول الحاضرة والمشاركة في التصويت، وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل 

 .الموضوعية
موافقة األغلبية البسيطة للدول األعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، وذلك   -  ب

يها الفقرة السابقة من هذه المادة، مع بالنسبة للقرارات األخرى، التي ال تنطبق عل
 .مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة، وأحكام المادة السادسة من الميثاق

 . ماهية المسائل الموضوعية والمسائل األخرىاالختالفيحدد المجلس في حالة   -  ج
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 في مقر األمانة العامة للجامعة العربية دورية لوزير نعقادهاتكون رئاسة المجلس في حال  .1
كل دولة، حسب الترتيب الهجائي ألسماء الدول األعضاء، وفي حال غيابه تكون الرئاسة 

مارس ، وذلك حسب الترتيب الهجائي، ويظل الرئيس ي وهكذالوزير الدولة، التي تلي دولته
 أن تُسند لخلفه، في مستهل أعمال الدورة العادية التالية، كما يتولى إلىأعمال الرئاسة 

 .رئاسة كل دورة غير عادية تنعقد قبل انتهاء مدة رئاسته
استضافة المجلس في إحدى الدول األعضاء، تكون الرئاسة لوزير الدولة المضيفة،  عند .2

 .ب الهجائي للدورة السابقةوتعود رئاسة الدورة التالية، حسب الترتي
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مسؤول بمستوى ال يقل عن وكيل في حال تعذر حضور الوزير المعني، يجوز أن ينوب عنه 
 .كاتب عام أو المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية/ أمين عام / أول
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  :ما يلييتضمن جدول أعمال المجلس 
 .الموضوعات التي سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بإدراجها في جدول أعمال الدورة التالية .1
في بها الموضوعات التي ترغب الدول األعضاء، بإدراجها في جدول األعمال، على أن توا .2

 . المجلس بشهرين على األقل، مشفوعةً بمذكرة تفسيريةنعقادا األمانة الفنية قبل موعد
 .ما تقترحه األمانة الفنية من موضوعات على المجلس، أو المكتب التنفيذي .3
لألمين العام للجامعة طلب إدراج موضوعات إضافية، يرى أن لها صفة األهمية  .4

 .واالستعجال
 من تعديالت على جدول اه ضرورياًير أن يدخل ما  العادية الدورةنعقاداللمجلس أثناء  .5

  .األعمال
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 :اآلتي على النحوشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ستة أعضاء يت .1
الرئاسة السابقة، والرئاسة الحالية، والرئاسة (ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة  �

 ).الالحقة
 .وفقاً للترتيب الهجائي للدول األعضاءثالثة أعضاء بالتناوب  �

 الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي، وفقاً للترويكا، والعضوية حسب الترتيب عند .2
 .الهجائي، ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي

تكون العضوية في المكتب التنفيذي ألعضاء الترويكا لمدة عضويتهم فيها، وسنتين لباقي  .3
  .عضاءاأل

 دولة، أو دولتين لضمها كأعضاء بالمكتب التنفيذي، اختيارللمجلس إذا رأى ذلك ضرورياً  .4
  .لمدة عامين
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  .ينتخب المكتب التنفيذي رئيساً ونائباً للرئيس، في أول اجتماعٍ له .5
إذا لم يتمكن أحد الوزراء من الحضور جاز أن يحضر نيابةً عنه أحد مساعديه، على أال  .6

  .مرتبة وكيل وزارةتقل مرتبته عن 
يجوز للوزير المسؤول، أو المختص بشؤون المياه في الدولة المضيفة الجتماع المكتب  .7

  .التنفيذي حضور االجتماع بصفة مراقب، إذا كان غير ممثل في المكتب التنفيذي
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 واحداً في السنة على األقل، بدعوة من رئيسه، ويجوز عقد جتماعاًالتنفيذي يعقد المكتب ا .1
 بناء على دعوة ثالثة من أعضائه، أو بدعوة من األمانة الفنية للمجلس ستثنائيةا جتماعاتا

 .بعد التشاور، والتنسيق مع رئيس المكتب التنفيذي
 قراراته وتوصياته، بموافقة يكون انعقاد المكتب صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر .2

  .أغلبية األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات، يرجح الجانب الذي فيه رئيسا للمكتب
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 في مقر األمانة العامة للجامعة، أو في أي دولة عضو في جتماعاتهايعقد المكتب التنفيذي 
  . عوة منها، وبموافقة المكتب التنفيذيالمجلس، بناء على د
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  :يتولى المكتب التنفيذي المهام التالية
  .إعداد مشروع جدول أعمال المجلس .1
تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، ودراسة التقارير المقدمة مـن األمانـة الفنية، متابعة  .2

 .ات األخرى قبل إدراجها على جدول أعمال المجلسوالجه
 . المجلس، وما يقترحه من خطة عمل، وموضوعات ذات أهمية إلى تاقرار تقديم مشاريع .3
 تقدمها إليه الدول دراسة ما يحيله إليه المجلس، أو ما يعرض عليه من موضوعات، .4

في الدول العربية، وتقديم المهتمين بشؤون المياه  ضاء، أو األمانة الفنية، أو الشركاءاألع
 .بشأنهاتوصيات 
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البت في األمور الطارئة، التي تحتاج إلى إجراءات فورية وسريعة، ورفع نتائجها إلى  .5
 .المجلس
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لبه تنفيذ البرامج للمجلس أن يفوض بعض صالحياته للمكتب التنفيذي، حسب ما يتط
  . والنشاطات،التي يعتمدها المجلس

� �

د���������א�/
د2"א �

�א�.5J"�א��#5" �

بحث  وتتـولى ،)المسؤولين كبار(يعاون المجلس لجنة فنية على مستوى خبراء الدول األعضاء 
يات جراء دراسات حول موضوعات، تتعلق بقضايا المياه، وترفع التوصإ قتراحاموضوعات، أو 

، عتمادهااالموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس أو المكتب التنفيذي، ليتم  شأنب
  . المجلس، أو المكتب التنفيذيل وإقرارها من قب
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باألمانة العامة لجامعة الدول العربية مهام  تتولى اإلدارة المعنية بالمياه في القطاع االقتصادي
  :وتقوم األمانة الفنية للمجلس باآلتي  الفنية للمجلـس،األمانة

 . تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والمكتب التنفيذي .1
 .إعداد الدراسات الفنية، التي يتطلبها عمل المجلس أو المكتب التنفيذي .2
التنسيق والتعاون مع الدول األعضاء، والمنظمات العربية، والمجالس الوزارية العربية  .3

فـي كافـة  والهيئات النوعية المعنية، والمنظمات اإلقليمية والدولية، المتخصصة،
 .المشترك المجاالت ذات االهتمام

اقتراح مشاريع جدول أعمال المجلس، والمكتب التنفيذي، واللجنة الفنية، وغير ذلك من  .4
ء، اللجان، التي يتم تشكيلها، وإبالغها مع المذكرات التفسيرية، والوثائق للدول األعضا

 .وغيرهـا مـن الجهـات المعنية مع كتاب الدعوة لالجتماع، قبل انعقاده بشهر على األقل
 .القيام بالمهام األخرى، التي تقتضيها طبيعة أعمال المجلس .5
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ويمكن لألمانة الفنية للمجلس أن تستعين، بمن تراه مناسباً من الخبراء والفنيين، وغيرهم ألداء 
ها في برنامج المجلس السنوي، ووفقاً لإلجراءات المتبعة في األمانة ل ما يحددمهامها، على نحو 

يمكن لها توجيه الدعوة، لمن تراه من األفراد والمنظمات والهيئات وغيرها، العامة للجامعة، كما 
  .أو رئيس المكتب التنفيذي لحضور اجتماعات المجلس، بعد التشاور مع رئيس دورة المجلس،
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 لجامعةاألمانة العامة لتمول النشاطات التي يتخذ المجلس قرارات بشأنها والتي ال تغطيها  .1
 .من الحساب الموحد للمجالس الوزارية العربية المتخصصة

يخضع الصرف للرقابة المالية وفقاً لما هو معمول به في األمانة العامة ويقدم األمين العام  .2
صادية تقرير عن أوجه اإليرادات والصرف أثناء انعقاد كل دورة المساعد للشؤون االقت

 .للمجلس
  .تودع في هذا الحساب المساهمات الطوعية من الدول األعضاء أو من أي جهات أخرى .3
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اريع نصوصها، ومذكراتها اإليضاحية، قبل موعد انعقـاد تُرسل اقتراحات التعديل، ومش .1
الـدورة العادية بأربعة أشهر على األقل إلى األمانة الفنية، التي تحيلها إلى الدول 
األعضاء، إلبـداء رأيهـا، وتزويد األمانة بالمالحظات بشأنها، قبل موعد انعقاد المجلس 

  .بشهرين على األقل
أغلبية  وفي حال تعذر تحقيق التوافق، يصدر القرار باآلراء،يصدر قرار التعديل بتوافق  .2

، ويكـون قرار التعديل ساري التصويت في الحاضرة والمشاركة ثلثي الدول األعضاء
  .المفعول، بعد موافقة مجلس الجامعة عليه
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  . تسري أحكام النظام الداخلي لمجلس الجامعة في ما لم يرد به نص في هذا النظام
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  . من تاريخ إقراره، من قبل مجلس جامعة الدول العربية يعمل بهذا النظام وتعديالته،
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 للجنة التنسيق العليا  المعدلةالالئحة الداخلية
   ل العربي المشتركللعم

  
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 :بعد اطالعه -

 العامة، األمانة مذكرةعلى  �

في اجتماعها الذي عقـد     ن القانونية   ؤو عن اللجنة الدائمة للش    ة الصادر التوصيةوعلى   �
  ،21/2/2019-19 خالل الفترة من

 ،ون القانونيةشؤتوصية لجنة الوعلى  �

  قشة، وبعد الدراسة والمنا - 
< <

Łè…†{{{ÏV< <
  

"  للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المعدلةلالئحة الداخليةا"الموافقة على 
  .بالصيغة المرفقة

  
  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8382رقم : ق(
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 تشكل لجنة 29/3/1977 بتاريخ 3552اداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم استن
برئاسة األمين العام لجامعة الدول " لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك "  :تسمى

 العامون لمنظمات ومؤسسات العمل العربي واألمناءالرؤساء والمدراء العربية وعضوية 
  .عاملة في نطاق الجامعةواألجهزة الالمشترك 
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  -:تعاريف

  :تكون للمسميات اآلتية في هذه الالئحة الدالالت الواردة قرين كل منها
الئحة لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المـشترك وتتـضمن القواعـد            :                  الالئحة •

 .افهاالمنظمة إلجراءات انعقاد اللجنة وممارسة مهامها لتحقيق أهد

  جامعة الدول العربية     :  الجامعة    •
 .مجلس جامعة الدول العربية  :   مجلس الجامعة     •

 المجلس االقتصادي واالجتماعي  :   المجلس االقتصادي •

 األمين العام لجامعة الدول العربية  :   ألمين العام   ا •

  العامة  لجامعة الدول العربيةاألمانة  :   األمانة العامة   •

 . برئاسة معالي األمين العاملجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك  :   عليا  اللجنة ال  •

  ).على مستوى الخبراء( للعمل العربي المشترك  التنسيق العلياللجنةاللجنة الفنية   :       اللجنة الفنية •
 . للعمل العربي المشتركاألمانة الفنية للجنة التنسيق العليا  :    األمانة الفنية   •

الرؤساء والمدراء واألمناء العامون لمنظمات ومؤسسات العمل      :   اللجنة   عضاءأ •
 .واألجهزة العاملة في نطاق الجامعةالعربي المشترك 

"#	
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تتشكل اللجنة العليا برئاسة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية وينوب عنه عنـد               -1
عد للشؤون االقتصادية، وعـضوية الرؤسـاء والمـدراء         الضرورة األمين العام المسا   

 .واألمناء العامون لمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك
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تكون العضوية أصيلة للمنظمات والمؤسسات المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وبصفة        -2
مراقب للمنظمات واالتحادات والمؤسسات العربية األخرى بعد موافقة اللجنـة العليـا            

 .لمجلس االقتصادي واالجتماعيوا
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 تعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعة وأجهزتها العاملة في نطاقها لىإ  العلياتهدف اللجنة
منظمات ومؤسسات العمل العربي    تفعيل عمل    و ،ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك    

كفاءة العمل العربي و فعالية  فيما بينها، وذلك لزيادة    الخبرات    وتقوية الروابط وتبادل   المشترك،
  .المشترك وتالفي االزدواجية
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  :العليامهام اللجنة 

مؤسـسات العمـل   منظمـات و وتجنب االزدواجية بين برامج    والتنسيق    التعاون تحقيق -1
 .العربي المشترك في جميع الخطوات من تخطيط وتنفيذ

  . زيادة فاعلية العمل العربي المشترك و تطوير علىسياسات تساعدات أو مرئياقتراح أية  -2
وتحديـد دور   ذات األولوية في المنطقـة العربيـة         المشاريع المشتركة    دراسة واختيار  -3

  تـشترك فـي تنفيـذها       والتي مشاريعالالعمل على إقرار    ، و ومساهمة كل منظمة فيها   
 . منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك

 الموضوعات التي يحيلها مجلس جامعة الدول العربية أو المجلـس االقتـصادي            دراسة -4
واالجتماعي أو األمانة العامة للجامعة أو إحدى الدول األعضاء تتصل بطبيعـة عمـل              

 . اللجنة العليا وتقديم توصيات بشأنها
تنظيم دورات تدريبية وورش مشتركة وندوات لتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات بين            -5

 .عضاء اللجنة و لتحقيق أهداف اللجنة العلياأ
تحقيق درجة عالية من االستفادة من الخبراء العرب في مختلف المجاالت لتنفيذ مهـام               -6

  .أهدافهااللجنة العليا وتحقيق 
كبيوت خبرة في مجـال     واالتحادات العربية   تعزيز دور المنظمات العربية المتخصصة       -7

لمؤسسات العربية بشكل مباشر وغيـر مباشـر         ا الدول األعضاء و  اختصاصاتها تجاه   
 .وكذلك تجاه المنظمات اإلقليمية والدولية

  .العمل على توحيد مواقف مؤسسات العمل العربي المشترك عربياً ودولياً -8
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متابعة تنظيم المؤتمر اإلعالمي للترويج والتعريف ببرامج وأنشطة منظمات ومؤسسات           -9
 . العمل العربي المشترك
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  : العلياتنظيم أعمال اللجنة

نيسان أو شهر / إما  شهر إبريل( دورة كل عام في خالل الفترة اللجنة العلياتعقد  -1
ويحدد بدعوة من رئيسها موعد بدء االجتماع ومدته، ويحدد في كل اجتماع ) أيار/مايو

 . من قبل رئيس اللجنةالمقبلتاريخ ومكان انعقاد االجتماع 
اجتماعاتها في مقر األمانة العامة للجامعة ويجوز عقدها في مقر إحدى   العلياتعقد اللجنة -2

 . األعضاءو مؤسسات العمل العربي المشتركأمنظمات 
تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بموافاة األمانة العامة بالموضوعات التي تطلب  -3

أربعين لجنة العليا في موعد ال يقل عن خمسة والإدراجها على مشروع جدول أعمال 
يوماً عن التاريخ المحدد لبدء أعمال اللجنة الفنية وأن تكون الموضوعات مشفوعة 

 .بالمذكرات اإليضاحية الخاصة بها
مؤسسات العمل العربي المشترك بمشروع  منظمات وتوافي األمانة العامة للجامعة -4

 . ووثائقه قبل شهر من موعد انعقاد الدورة اللجنة العلياأعمالجدول 
حدى إ أو اجتماعا استثنائيا لها بناء على طلب رئيس اللجنة أن تعقدلجنة العليا ليجوز  -5

مين العام لجامعة الدول عضاء اللجنة وبعد موافقة األأمؤسسات العمل العربي المشترك 
حد الموضوعات المتعلقة بقضايا العمل العربي المشترك أالعربية وذلك في حالة بحث 

 .لعربي المشتركوذات الصلة بمؤسسات العمل ا
و الدولية أ اإلقليميةو من ينوب عنه من يراه من المنظمات والهيئات أمين العام يدعو األ -6

 في أي من  بصفة مراقبالمتخصصة واالتحادات والشركات وبيوت الخبرة للمشاركة
  .مر إذا تطلب األ العليااجتماعات اللجنة
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  :اللجنة الفنية

إدارة المنظمات واالتحادات العربية واإلدارات المعنية  ة من ممثلي فنياللجنة الشكل تت
وتعقد اجتماعاتها قبل ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وأجهزتها باألمانة العامة 

  :انعقاد اللجنة العليا للتنسيق مباشرة وتختص بما يلي
رفع توصيات بشأنها و اللجنة العليادراسة المواضيع الواردة في مشروع جدول أعمال  -1

  . العاماألمين اللجنة العليا برئاسة معالي إلى
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  .المناسبة حيالها التوصيات ليها من اللجنة العليا ورفععدراسة المواضيع المحالة  -2
مناقشة خطط وبرامج عمل مؤسسات العمل العربي المشترك والتأكد من تكاملها ومنع االزدواج  -3

 .توصياتها المناسبة بذلك إلى اللجنة العلياترفع اللجنة الفنية وفيما بينها وبين األمانة العامة 
تحديد موضوعات ومكان وموعد عقد المؤتمر اإلعالمي لمؤسسات العمل العربي  -4

   .المشترك والمعرض المصاحب له ورفعها للجنة العليا العتمادها
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   :األمانة الفنية

مهام األمانة الفنية  -ة المنظمات واالتحادات العربية إدار- تتولى األمانة العامة للجامعة  -1
 .لكل من اللجنة العليا واللجنة الفنية

 عرض قرارات -  إدارة المنظمات واالتحادات العربية - للجامعة تتولى األمانة العامة  -2
وتوصيات اللجنة العليا وما تراه من مالحظات حولها على المجلس االقتصادي 

   .ذ ما يلزم بشأنهاواالجتماعي وذلك التخا
مؤسسات العمل العربي المشترك ومدى عداد تقرير عن نشاط إألمانة الفنية تتولى ا -3

 .لى رئيس اللجنة العلياإورفعه , التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا 


د����א��
 5"א �
  :اتخاذ القرارات

  .لبية وفقاً لألنظمة المعمول بها بالجامعةيتم اتخاذ جميع قرارات وتوصيات اللجنة العليا باألغ  


د����א��
�2"א �
  :أحكام ختامية

فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة يعمل بما هو منصوص عليه في أنظمة اللجان  -1
 .الفنية الدائمة لجامعة الدول العربية

ليها من بأغلبية أعضائها والموافقة ع من اللجنة العليا إقرارهايعمل بهذه الالئحة بعد  -2
  .مجلس جامعة الدول العربيةمن  واعتمادهاالمجلس االقتصادي واالجتماعي 
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تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في 
  ) 45(دورتها العادية 

  21/2/2019 إلى 19التي عقدت خالل الفترة من 
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 :بعد اطالعه -

 مانة العامة،مذكرة األ �

) 45(تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان فـي دورتهـا العاديـة               �
  ،21/2/2019-19المنعقدة خالل الفترة من 

 ،ون القانونيةشؤتوصية لجنة ال �

 وبعد المناقشة،  - 

Łè…†{{{ÏV< <
  

لعادية الموافقة على تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها ا            -1
 .بالصيغة المرفقة 21/2/2019-19 الفترة خالل  المنعقدة)45(

رفع اإلستراتيجية العربية لحقوق اإلنسان إلى مجلس الجامعة على مستوى القمـة فـي               -2
  .العتماده) 30(دورته العادية 

  
  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8383رقم : ق(
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بمقر األمانة ) 45(عقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان أعمال الدورة العادية 

، بحضور ممثلي 21/2/2019- 19 العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خالل الفترة من
منظمات العربية غير الحكومية  والالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ممثلي و،الدول األعضاء

الوطنية والقومية الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، 
وممثلي اإلدارات المعنية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة حقوق اإلنسان العربية 

  ).اركينمرفق قائمة بأسماء المش(
 رئيس قطاع -هيفاء أبو غزالة، األمين العام المساعد /افتتحت سعادة السفيرة الدكتورة

للجنة ) 45(الشؤون االجتماعية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية 
 ب بالحضور الكرام، مشيرة إلى أنها الدورة األولى في الخمسينية الثانية من عمربالترحي

أسامة سليمان الذويخ على الثقة التي وضعها فيه مجلس جامعة /اللجنة، ومهنئة سعادة األستاذ
بانتخاب سيادته رئيسا للجنة ) 150(الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 

العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، مؤكدة على أن ما يتمتع به من حكمة وخبرة سوف يسهم في 
كما أكدت سيادتها على أن ما يتم بذله من جهود على المستوى . ز وتطوير أعمال اللجنةتعزي

الوطني لدليل على المكانة التي تحظى بها حقوق اإلنسان وحمايتها لدى كل الدول األعضاء 
في الجامعة العربية، ودعت إلى تبني خطة تحرك عملية وقابلة للتنفيذ، قانونيا ودبلوماسيا 

  .لتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلةوإعالميا، ل
أسامة سليمان الذويخ، رئيس اللجنة العربية /إثر ذلك، تناول الكلمة سعادة األستاذ

أمجد /الدائمة لحقوق اإلنسان، حيث رحب بدوره بالحضور، وأشاد بالجهود التي بذلها الدكتور
هذا، وأكد السيد رئيس اللجنة على الدعم . ة، خالل فترة واليتهشموط، الرئيس األسبق للجن

  .   الكامل لجمهورية مصر العربية في مواجهة اإلرهاب
ثم عرض رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان مشروع جدول أعمال الدورة 

  : للنقاش تمهيدا العتماده، وتم اعتماده على النحو التالي) 45(العادية 
  



 -165-

  
  تقرير األمانة العامة عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات  :   د األولالبن

 .)45(اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها 

 والممارسات العنصرية في األراضي اإلسرائيليةالتصدي لالنتهاكات   :   البند الثاني
  .العربية المحتلة

ي السجون اإلسرائيلية وجثامين الشهداء األسرى والمعتقلون العرب ف  :   البند الثالث
الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلية في 

  .مقابر األرقام
معاناة "متابعة تنفيذ إعالن الكويت الصادر عن المؤتمر الدولي حول   :   البند الرابع

 التفاقية الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل،
 ."حقوق الطفل

  .الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  :   البند الخامس
  .اإلنسان العربية لحقوق اإلستراتيجيةمشروع   :   البند السادس
 في مجال الهجرة لمكافحة االتجار بالبشر، اإلقليميتطوير جهود التعاون   :   البند السابع

 .األطفال والنساءالسيما 

اإلعالن العربي المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات مشروع   :   البند الثامن
 .وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية

التدابير القسرية االنفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان في   :   البند التاسع
 .جمهورية السودان

  العربية محكمة حقوق اإلنسان  :   البند العاشر

 ما يستجد من أعمال    :   البند الحادي عشر

قطاع الشؤون (وفي إطار مناقشة بنود جدول األعمال، وبعد أن قامت األمانة العامة 
بعرض )  قطاع الشؤون القانونية-  قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة - االجتماعية 

للجنة الدائمة، تناول الكلمة ) 44(ورة عن أهم ما تم إنجازه لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الد
وفد جمهورية العراق حيث أشاد بجهود تطوير منظومة حقوق اإلنسان العربية، وأبدى تأييده 

  . للمساعي الرامية إلى إنشاء لجنة عربية دائمة تعنى بالقانون الدولي اإلنساني

يا عن ما ثم استمع الحضور إلى عرض مقدم من ممثل دولة فلسطين تضمن شرحا واف
األسرى والمعتقلين العرب في جد من انتهاكات إسرائيلية في األراضي العربية المحتلة وبحق 

السجون اإلسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات االحتالل 
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حة في مقابر األرقام، كما أخذ الحضور علما بمضامين خطة التحرك التي رفعتها اللجنة مفتو
إثر اجتماعها المنعقد يوم (العضوية المنبثقة عن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب 

للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان للنظر فيها )  بمقر األمانة العامة18/2/2019االثنين 
  .تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري

، رحبـت اللجنـة   "يثاق العربي لحقوق اإلنـسان   الم"وفي إطار البند الخامس المعنون      
بإيداع الجمهورية اإلسالمية الموريتانية لوثيقة االنضمام لدى األمانة العامة لجامعـة الـدول             
العربية، كما رحبت اللجنة بموافقة مجلس النواب في جمهورية مصر العربية على االنـضمام      

  .للميثاق العربي

نة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان إلـى مداخلـة         هذا، واستمعت اللج  . لحقوق اإلنسان 
، وأكد أعضاء اللجنة على أهمية المهام التي        )لجنة الميثاق (لممثل لجنة حقوق اإلنسان العربية      

تضطلع بها لجنة حقوق اإلنسان العربية على النحو المنصوص عليه فـي الميثـاق العربـي                
  .لحقوق اإلنسان

، "  العربية لحقوق اإلنساناإلستراتيجيةقرار مشروع إ"وفي إطار البند السادس المعنون 
مـشروع  "تم إدخال بعض التعديالت الصياغية، وكذلك الشأن في إطار البند الثامن المعنـون              

اإلعالن العربي المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمـع فـي تعزيـز              
  ".وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية

التدابير القسرية االنفرادية وآثارها السلبية على التمتع "البند التاسع المعنون وفي إطار 
، قامت ممثلة جمهورية السودان بإحاطة اللجنة العربية "بحقوق اإلنسان في جمهورية السودان

  .      الدائمة بأبرز مستجدات الموضوع، والتحرك الذي يشهده هذا الملف

المحكمة العربية لحقوق اإلنسان في ضوء "الجيد لندوة هذا، وأشادت اللجنة بالتنظيم 
 . 18/2/2019المنعقدة بمقر األمانة العامة بتاريخ "تجارب المحاكم اإلقليمية والدولية

في إطار مناقشة بنود جدول األعمال أكد ممثل سلطنة عمان على أهمية توفير و
 . ية بمقر جامعة الدول العرباإلعاقة ذوي األشخاصإمكانية وصول 

وقد اعتمدت اللجنة عدداً من التوصيات المتعلقة ببنود جدول األعمال المشار إليه 
  ).1مرفق (أعاله 

� �
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للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، وجه ) 45(وفي ختام أعمال الدورة العادية 

حكيمة الجتماعاتها، وإلى أعضاء اللجنة الشكر والتقدير إلى السيد رئيس اللجنة إلدارته ال
األمانة العامة على اإلعداد والتحضير الجيد ألعمال الدورة وتنظيم جلساتها وإعداد وثائقها، 

  .األمر الذي ساهم بشكل كبير في نجاح أعمالها
  
  

  أسامة سليمان الذويخ/ األستاذ  هيفاء أبو غزالة.د/السفيرة
    

  األمين العام المساعد
  جتماعيةرئيس قطاع الشؤون اال

  ممثل األمانة العامة

  رئـيس
  اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
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)k>&ن j>&-$ ا)>A*==^ ا)J=x;1P==^ و/B N=PJ>=� 4,ار/d و4,ارات وC1D% $`&X ا+%^، 

 $-&<L> $1_(ا).,ارات ذات ا &Y=[ &<> ،$=J=x;1P(ا $(&L(&> $1_(ا)'&%$ ذات ا $='<D(ا
 ا)>:'A/ES-10/L.23 $-&<L> �1ا)>A*==^ ا)X ^==J=x;1P&`$ 4,ار ا)D>'=$ ا)'&%$ ر34 



 -170-

 ا)1D;$ ا�Je:l&[=$ ا)x&ر[$ ا)>A.'Jة <:&ر-G ا);c&ن ا)>A*==^ ا)J=x;1P==^ وا)_&در 2^
13/6/2018. 

  

/f=1c ا+%&*$ ا)'&%$ <>C1D% $Mv&R ا);P,اء ا)',ب ]82A( f=JB Zة B>=ـ� ا)Aول  .3
 ,h&M<(ا y%&':(ل ا&chأ �=<B f4آ&ت وا+],اد إ)0 و,I(ت وا&;l�<(وا &Y=[ ^-A<:'<(ا

lUري ا&<':lل ا�g:j8%$ ا��J% �% ,h&M<(ـ, ا=mـ$ وP(&R<(ا d/&Jv8:;%و Z1=]ا,
 Z:(آ&ت ا,I1( ت&*&=M(ة اA2&4 ارA`U $=(وA(ت ا&YD(ا �% y<'(و%:&<'$ ا ،Z(وA(1.ـ&*8ن ا(
 gً<2 ،$1_(ن ذات ا&;*U8ق ا.j C1D% ا[=1=$ و].ً& ).,ارات,lUت ا&Jv8:;<(ا �% y%&':/

 .<&)>M&دئ ا):2b( $=Y=B8>&ل ا):D&ر-$ وj.8ق اU*;&ن
  

&*$ ا)'&%$ <>Mv&R$ ا)>q8P$ ا);&%=$ )L.8ق اU*;&ن وYej& 012 اlU,اع <f=1c/ ,IJ ا+% .4
^c<% �4أ4,ب و Z[ ت&Jv8:;<(ا Z[ $1%&'(آ&ت ا,I(&> $.1':<(ت ا&*&=M(ة اA2&4. 

 

5.  ،f=JB Z[ ن&;*U8ق ا.j C1D% ىA( $=>,'(28$ ا<D<(ا $Mv&R<> $%&'(ا+%&*$ ا f=1c/
AJM(و�ت إ)�&ء ا&L% $*ي وإداA_:1( �>&;(ا )Item 7 ( $<]&.(ا).8ة ا ،y=]ا,lإ dlو%& />&ر

وا)�8-&ت ا)>:ALة ا+%,-��k(&> $=c 012 ا)Aول )'Aم ا)>I&رآ$ و/.g:j�&>  3-Aل،
،AJM(ا اNر ه&vإ �L/ تgXاA%  ا+رض Z[ ن&;*U8ق ا.j $(&j �4&J- AJM(أن ا K=j

*;&ن %d=;lW/ NJ، وا)'>y ا)J=x;1P=$ ا)>L:1$ وهo AJ> 8&<� 012 أAJBة %j C1D.8ق ا�
 w'I(ا �L> $=1=]ا,lUت وا&lوإدا*$ ا)>>&ر ،AJM(ا اNه Z[ $رآ&I<1( ولA(012 د82ة ا

$1:L<(ا $=J=x;1P(وا+رض ا. 
 

6.  ،f=JB Z[ ن&;*U8ق ا.j C1D% ىA( $=>,'(28$ ا<D<(ا $Mv&R<> $%&'(ا+%&*$ ا f=1c/
رات %j C1D.8ق اU*;&ن ا)>:'y<'1( $(&L> $.1 %� ا)>D>28&ت ا)Aو)=$ واN=PJ:( $=<=14U 4,ا

$1:L<(ا $=J=x;1P(ا+رض ا Z[ ن&;*U8ق ا.j،$=4,I(س اA.(ا &Y=[ &<> . 
 

/f=1c ا+%&*$ ا)'&%$ <>C1D% $Mv&R ا);P,اء ا)',ب ]Mv&R<( f=JB Z$ ا)Aول ا+k2&ء  .7
، g:jل]�J% Z>$ ا)_L$ ا)'&)>=$ ):y<L %;�و)=&/3Y وإ)iام إl,ا[=y، ا).8ة ا).&[>$ <&�

8x1ا34 ا)Mx=$ وl $14,2=, وf4 اAY:lا]j&>( &Y:,ام %M&دئ ا).&*8ن ا)Aو)Z ا�*;&*Z و
&Y1<2ًاN=PJ/ ، ^=/ورA(ا)_&درة 2^ ا $<�J<1( $=%8<'(ا $='<D(و 2017)/70( ).,ارات ا 

)71/(2018$1:L<(ا $=J=x;1P(ا+رض ا Z[ $L_(&> �L(&> $.1':<(س ، واA.(ا &Y=[ &<> 
$=4,I(ا. 

 

8. c/ $'>ا),ا f=JB $4=ـ&P/ا Z[ ةA4&':<(اف ا);&%=$ ا,v+ول اA(82ة اA> $%&'(ا+%&*$ ا f=1
 &Y=[ &<> ،$1:L<(ا $=J=x;1P(ا+رض ا Z[ $=4&P/ذ ا�&P*ام وإ,:jا $(&Pوآ &Y/&=(و�;% y<L:(
ا).Aس ا)gX ^% ،$=4,Iل وf4 ا�*:Y&آ&ت اlU,ا[=1=$ )1.&*8ن ا)Aو)Z اZ*&;*U وا).&*8ن 

 .L( Z.8ق اU*;&ن، وإ2>&ل ا).8اA2 اt%,ة )1.&*8ن ا)Aو)Zا)Aو)
/f=1c ا+%&*$ ا)'&%$ <>�J% $Mv&R>$ ا)=f;=*8 و].ً& )j $-&<j Z[ &Y:-�8.8ق ا+Pv&ل  .9

ا)��k1( ،^==J=x;1P 012 إl,ا[=y، ا).8ة ا).&[>$ <&�g:jل، )f48 اA:2اءا/Y& 012 ا+Pv&ل 
:L<(ا $=J=x;1P(ا+رض ا Z[ 3Y/&;l�%ة وim ع&x44=$، و,I(س اA.(ا &Y=[ &<> ،$1
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 ZP;':(ر ا).&*8ن، وا�2:.&ل ا&vرج إ&X ل&Pvb( A<'(ا y:.(3، وإدا*$ 2>1=&ت اY[اAY:lوا
$-,c;'(آ3 ا&L<(3 أ%&م اY:<آ&L%3، وY.L> . 

 

10.  3%b( ا+%=^ ا)'&م $Mv&R<( 8-8رك=* Z[ $=>,'(28$ ا<D<(ا $Mv&R<> $%&'(ا+%&*$ ا f=1c/
%�J>$ ا)=f;=*8، و%3Y:M(&x <�دراج إl,ا[=y، ا).8ة ا).&[>$ <&�g:jل، 012 ا)>:ALة و

/.,-, ا+%=^ ا)'&م 2^ ا+Pv&ل ]y� Z (ا).&[>$ ا);8داء )A1ول ا):j �Y:J/ Z.8ق ا+Pv&ل 
 $L1;<(ا2&ت اiJ(اCAAC.( 

 

)f=1c/ Z ا+%&*$ ا)'&%$ <>Mv&R$ ا)>D>28$ ا)',<=$ ]Z *=8-8رك )>M(&x$ ا)>D:>� ا)Aو .11
)y<'1 012 إ)iام إl,ا[=y، ا).8ة ا).&[>$ <&�g:jل، ):B N=PJ>=� ا):8`=&ت ا)_&درة 2^ 
 &ًk-أ ��k(ن، وا&;*U8ق ا.j C1D%ا)'&%$ و $='<D(ا &Y=[ &<> $=<%+ا):.&ر-, وا).,ارات ا

 .%^ أyB ر]� ا)L_&ر x4 ^2&ع imة
 

12. $<�J% ىA( $=>,'(28$ ا<D<(ا $Mv&R<> $%&'(ا+%&*$ ا f=1c/ $Mv&R<( &Y/828 ودc;*8=(ا 
ا)>A-,ة ا)'&%$ )U $<�J<1دا*$ ا)>L&و�ت اlU,ا[=1=$ ا)>;:>,ة ):J-A% A-8Y$ ا).Aس و/�==, 
ا)�q8 ا).&Y=[ 3]&، وا*:Y&ك j.8ق ا)w'I ا)Y=[ &<> ،&Y=[ ZJ=x;1P& ا)>I,وع ا):A-8Yي 

 A-AD(ا)Z]8اY(ر ا&x.(ي />) اN(8%$ �اcL(ا w*&B ^% d=12 $4ا)>_&د  �(Nا[=1=$، وآ,lا�
)f=PR(ر ا&x.(ا ( &ً=(&j 3:-4=$ و,I(س اA.(ء ا&=jق أ,:R- يN(ت إا&xL<(ا ^% A-i<(ا $[&q

)j 012 d;&ب أراZq ا)>8اJv=^ ا)L-,` $P(&R% Z[ ،^==J=x;1P$ )1.&*8ن ا)Aو)Z وا*:Y&ك 
8`=&ت `&رخ )I1,2=$ ا)Aو)=$ و4,ارا/Y&، و/AL-ً& ).,ارات %�J>$ ا)=8c;*8 ا+%>=$ و):

$-,o1>'&)3 وا)>8ا�4 ا�( Z(وA(ا C1D<(ا. 
 

 f=1c/ KL( 3Y/&%8cj ا+%&*$ ا)'&%$ <>Mv&R$ ا)M,)>&ن ا)',<Mv&R<( Z$ ا)M,)>&*&ت ا)Aو)=$  .13
( Z[ $1%&'(ا &Y/&آ,h wLlو ،&Y<lو �.[ C=(ت و&Jv8:;<(ت ا&D:J% ل&Xإد �J<

>L:1$، و%3Y:M(&x <,]� ا)>;:Jv8&ت m=, ا)I,2=$ ا)>.&%$ 012 ا+رض ا)J=x;1P=$ ا)
و/D,-3 هNا ا)'>y ا)'J_,ي، ود]� إl,ا[=y، ا).8ة ا).&[>$ <ـ&�g:jل، )i:(gام <ـ&).=3 
ا+�J1( $=4gX&م ا)Aو)Z و%=e&ق ا+%3 ا)>:ALة وا).8ا*=^ ا)Aو)=$ ذات ا)ـ_Z[ &<> ،$1 ذ)� 

)>_=,، و/N=PJًا ا).&*8ن ا)Aو)L( Z.8ق اU*;&ن، إ�L( �&<2 ا)w'I ا)ZJ=x;1P <:.,-, ا
 .2016)/2334().,ارات %C1D ا+%^ <>& ]=Y& 4,ار 

 

14.  �% y<'(ة، واAL:<(ت ا+%3 ا&e'> ىA( $=>,'(28$ ا<D<(ا $Mv&R<> $%&'(ا+%&*$ ا f=1c/
ا)>D:>� ا)Aو)y<L:( Z %;�و)=&/d وإ)iام إl,ا[=y، ا).8ة ا).&[>$ <&�g:jل، <&j:,ام j.8ق 

)_&)I1( $L,ب وا)_,ف ا)_Z[ ZL ا+رض ا)J=x;1P=$ اU*;&ن ا)ZJ=x;1P <&)>=&� ا
$1:L<(ر ،ا&_L(ر ا&o� 34&P:/ K=j ةim ع&x4 Z[ $`&X4=$، و,I(س اA.(ا &Y=[ &<> 

 Z[ &<> ،ع&x.(ا Z[ $=*&;*إ $oإ)0 آ&ر d1`و Aj 0(إ y=]ا,lإ dJI/ يN(وان ا)>;:>, اA'(وا
J% Al 0(اءات أدت إ,Bل %^ إg:jت ا�&x1l d/NR/ذ)� %& ا &Y( ى,Xا)>=&� و%_&در أ �>&

 .آ&ن )Y& دور ]N�/ Z-$ ا).x&ع <&)>=&� ا)_&)AR:lg( $Lام ا)IM,ي
  

15.  �=<B N=PJ:( Z(وA(ا �<:D<(ا $Mv&R<> ةAL:<(ت ا+%3 ا&<�J% ىA( $=>,'(28$ ا<D<(ا f=1c/
<;=&دة ا).,ارات ا)>:'L> $.1.8ق اU*;&ن ا)Y=[ &<> ،ZJ=x;1P& 4,ارات ا+%3 ا)>:ALة ا)>:'1.$ 
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ا)w'I ا)ZJ=x;1P 012 %8ارد� ا)Mx='=$، آycI %^ أch&ل ا):_Aي )1>>&رl&ت اlU,ا[=1=$ 
$1:L<(ا $=J=x;1P(ا+رض ا Z[. 

 

16.  Z>,'(ا w1x(ا A-AD:( y;وآ,> Z[ اء ا)',ب,P;(ا C1D% $Mv&R<> $%&'(ا+%&*$ ا f=1c/
 .x;1[ Z[ $(&L=^%^ ا)>2A=$ ا)'&%$ )cL<1>$ ا)JD&[=$ ا)Aو)=$ )P:� ا):L.=� ]Z ا)

  

17.  �=qا)>8ا Z[ Z>,'(ا �=;J:(ا i-i':> �1':- &<=[ &8دهYB $1`ا+%&*$ ا)'&%$ 012 %8ا Kj
 �1':- &<=[ Z(وA(وا Z>,'(ا Z<=14012 ا)>;:8ى ا� Z*&;*ا� Z(وA(ذات ا)_1$ <&).&*8ن ا

$1:L<(ا)',<=$ ا Zqا+را Z[ $=1=]ا,lUآ&ت ا&Y:*�&>. 
  

) C(A2اد درا8j $lل ا):DY=, ا).;,ي )>�v&J ا)AMو ]Z ا)>f=1c/ $.xJ ا+%&*$ ا)'&%$ <� .18
^=x;1[ $(دو �% �=;J:(&>. 

  

19.  &Y/�&ة ووآAL:<(ت ا+%3 ا&<�J% ىA( اء ا)',ب,P;(ا C(&D% $Mv&R<> $%&'(ا+%&*$ ا f=1c/
ا)>:KL( ،$__R ا)Aول ا+v,اف ]Z ا/j $=4&P.8ق ا)y<L:> yPx ا)>;�و)=$ )k>&ن ا):iام 

 ،y=]ا,lإ ،i==</ دون أي ZJ=x;1P(ا yPx(8ق ا.j i-i'/و $-&<L> ،لg:j�&> $<]&.(ا).8ة ا
 ،y=]ا,lا%&ت و%;�و)=&ت إi:(ر-$، وا&=:Xا� &Y/�84=$ و<,و/8آ&P/ا� d=12 �J/ &<( &ً.[و
ا).8ة ا).&[>$ <&�g:jل، <J&ء 012 84اA2 ا).&*8ن ا)Aو)Z وا),أي ا�I:l&ري )>cL>$ ا)'Aل 

  .ا)Aو)=$
 

20. 1c/ ت&<�J<(و)=$ واA(ت ا&*&<(,M(ا $Mv&R<( Z>,'(ن ا&<(,M(ا $Mv&R<> $%&'(ا+%&*$ ا f=
$=<=14U3 اY/&%8cj Kj لgX ^% ^==J=x;1P(ل ا&Pv+8ق ا.j $-&<j 012 y<'1( $=(وA(وا 

 $=%&:R(ت ا&�jg<(ا Z[ ء&B &% �(ذ Z[ &<> ZJ=x;1P(ا yPx(8ق ا.j i-i'/و $-&<j ن&<k(
 $JD1(3%+اL:<(ا yPx(8ق ا.L( ةA. 

 

21.  w1x1( 8-8رك=* Z[ ةAL:<(ى ا+%3 اA( $=>,'(28$ ا<D<(ا $Mv&R<> $%&'(ا+%&*$ ا f=1c/0 إ(
 yPx1( $-&<L(ن ا&<q �&D/ 3Y/&=(و�;% y<L:( ةAL:<(3 ا%b( ا+%^ وا+%=^ ا)'&م C1D%

ZJ=x;1P(ا. 
 

3 ا)>:ALة )A(  KLى <'e&ت ا+%%C1D ا);P,اء ا)',ب <>Mv&R$  ا)'&%$/f=1c ا+%&*$ .22
)y<'1 012 /8]=, ا)j $-&<L( 32A.8ق ا)yPx ا)ZJ=x;1P  وا)Aو)=$ ا14U=>=$ا)>D>28&ت 

 .B,اء %& -'&*=d %^ ا*:Y&آ&ت %>DYJ$ واl'$ ا)xJ&ق
 

د32 ا)8YDد وا)>;&Z2 ا)J=x;1P=$ ا)Y&د]$ إ)0 %;&ء)$ إl,ا[=y، ا).8ة ا).&[>$ <&�g:jل،  .23
I(ا �L> 3Y<]ا,B ^2 ^=Jv8:;<(8ق وا.j &Y=[ &<> ،ZJ=x;1P(ا w'ZJ=x;1P(ا yPx(ا. 
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[��K�  ا�+*( ا
�/ن اO9&اD- -� و��K8-: ا�^<(اء ا�B 2[-*--: وا��&بB�  ا)O&ى وا�3�6= /ن ا��&ب %A ا

�(ى O [�ت اH3bcل اO9&اE�=� A% �- -D& ا)ر�aم :<d�3C6�  ا
  

�C=/ق ا�B�9ن، �6Dا)��*� ا��&E-� ا �  إن ا
- �>;HIا )�E:  

  ،N% 012آ,ة ا+%&*$ ا)'&%$ �
) 143(ع . د7901و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

 G-9/3/2015<:&ر، 
) 144(ع . د7969و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

 G-13/9/2015<:&ر، 
) 145(ع . د8033 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34 و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ �

 G-11/3/2016<:&ر، 
) 147(ع . د8148و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

 G-7/3/2017<:&ر، 
) 148(ع . د8204و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

 G-12/9/2017<:&ر، 
�  C1D% ول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34 و012 4,ارA(ا $'%&B8268ع . د)149 (

:> G-7/3/2018&ر، 
) 150(ع . د8323و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

 G-11/9/2018<:&ر، 
 

 -     $.>&;OO(8زاري اOO(8ى ا:;OO<(0 اOO12 $OO=>,'(ول اAOO(ا $OO'%&B COO1D% ارات,OO4 $OO[&0 آOO12 ًاAOO=آW/و
> $=J'<(ا ^==J=x;1P(اء اAYI(ا ^=%&eBا[=1=$ و,lU8ن اD;(ا Z[ ى وا)>':.81ن ا)',ب,l+ا AJM

وا)',ب ا)>A( ^-iD:Lى x1l&ت ا�g:jل اlU,اZ[ $=1=] %.&<, ا+ر4&م وا)'>NO=PJ/ 0O12 yه&    
،Z<=14Uوا Z(وA(012 ا)>;:8ى ا 

 

 
 - ،$I4&J<(وا KLM(ا A'>و  

  :0ـ/.ـE Aـ
  

1. $Mv&R<> $%&'(ا+%&*$ ا f=1c/ Z>,'(ن ا&<(,M(ا ,M2 $=(وA(ت ا&*&<(,M(ا KL( &Y/&%8cj 
<R_8ص ا).8ا*=^ ا�g:j)=$ اlU,ا[=�L> $=1 ا+l,ى، ووl&=l f4&ت ا�2:.&�ت 
 y=cJ:(و2>1=&ت ا ،$J=Y<(إ*;&*=$ واg(ل، وا)>'&%1$ ا&Pv+ا2:.&�ت ا &Y=[ &<> ،$=P;':(ا

^==J=x;1P(ى ا,lb( ء ا�2:.&�ت&Joأ. 
 

+%&*$ ا)'&%$ <>Mv&R$ ا+%=^ ا)'&م )b%3 ا)>:ALة، وا)>�l;&ت ا)Aو)=$ ا)>'f=1c/ &<> $=J ا .2
]$ إ)Y=[ ^l 0& ا)JD1$ ا)Aو)=$ )w=1_1 ا+U ،,<jدا*$ ا);=&l$ اlU,ا[=1=$ ا)>>DYJ$ ا)Y&د

$DYJ<% $-,_J2 ت&'-,I/ / ـ_&ت_R% $4,;ـ> Z1=]ا,lUل اg:j8%$ ا�cL( �<;
)A]&2 ^% ،^==J=x;1Pات ا)k,ا[w ا)J=x;1P=$ ا):x=;/ Z, ذوي ا)AYIاء وا+l,ى ا

^==J=x;1P(ى ا,l+ا Aq امA2U8.2<$ ا �-,I/ و�ت&L%ل، وg:j8%$ ا�cj &ـY=12. 
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3.  ,<j+ا w=1_1( $=(وA(ا $JD1(ا)'&)>=$ وا $L_(ا $<�J% $Mv&R<> $%&'(ا+%&*$ ا f=1c/
3Y2&q ا)_L=$ وا):L,ك ):y='P دوره>& ]Z ز-&رة ا+l,ى وا)>,0q و%:&<'$ أو

3YJ2 اج,[U&> $M(&x<(3، واYBg2 وط,h ^=;L:(.  
 

/f=1c ا+%&*$ ا)'&%$ <>Mv&R$ ا�/L&د ا);8-;,ي، <_d:P ا)Aو)$ ا),ا2=$ وا)>8د$2  .4
 ،f=JB 4=&ت&P/� Z[y=]ا,lام إi(ل،إg:j84ة ا &Y:P_> ،=(و�;% y<L:(  w'I(ا �&D/ &Y/&

 <>& ]=Y& ا)>&دة  ا),ا<'$، lf=JB=>& ا�):iام <&/P&4=$�، ا)ZJ=x;1P ا),ازح /�L ا�g:jل
 . ا):Z.1/ �j 012 �J/ Z ا+l,ى وا)>':.3Y/&__R% ^=1 ا)>&)=$) 98(
 

/f=1c ا+%&*$ ا)'&%$ <>Mv&R$ ا)>.,ر ا)R&ص ا)>'w-N':(&> ZJ و%D>28$ ا�2:.&ل  .5
l,ى، X&`$ ا):';ZP )8481ف وإدا*$ ا�*:Y&آ&ت وا)>>&رl&ت اlU,ا[=�L> $=1 ا+

ا)>,3YJ% 0q وا+Pv&ل وا+l=,ات، وإA2ام ا+l,ى، واUه>&ل ا)ZMx ا)>:'>A ا)Nي 
 .أ]A2 Z[ 0kة j&�ت إ)0 ا�YI:l&د

 

6.  �=<B N=PJ/ $'>&:<( ،f=JB8-8رك و=* Z[ اء,P;(ا C1D% $Mv&R<> $%&'(ا+%&*$ ا f=1c/
)>:R__$ وا)>:'1.$ ا).,ارات ا)>':>Aة %^ B>=� ه=�&ت ا+%3 ا)>:ALة ووآ&�/Y& ا

<&).k=$ ا)J=x;1P=$ وj $(&j.8ق اU*;&ن ]Z ا+رض ا)J=x;1P=$ ا)>Y=[ &<> ،$1:L& ا).Aس 
  .ا)I,4=$، و%M(&x$ ا)Aول <:y<L %;�و)=&/Y& و].ً& )1.&*8ن ا)Aو)Z و%M&دئ j.8ق اU*;&ن

  

eEا&�  ا�+*( ا
ة ا�[h2 ا���E�3� hi A% A*-]B 2 0*2-1 إ;Hن ا�f</g ا��Nدر ;: ا�60�6& ا�(و�b A/ل �����

h2]�  )13/11/2017- 12ا�f</g " (ا�3<�ك إO&اh-D ا�=/ة ا�=�H3bc�E �6Dل، b �-a�20c=/ق ا

�C=/ق ا�B�9ن، �6Dا)��*� ا��&E-� ا �  إن ا

�>;HIا )�E:  

 N% 012آ,ة ا+%&*$ ا)'&%$، �
�         3OO4ر $OO<.(8ى ا:;OO% 0OO12 $OO=>,'(ول اAOO(ا $OO'%&B COO1D% ار,OO4740ع . د)ر-) 29&OO:> G

15/4/2018. 
  

،�^a�*6�  و�E( ا�+C] وا
  :/ـ8`ـZ <ـ

 

 ا):L,ك ا):Z ر]':Y& ا)j8:P% $JD1$ ا)'8k-$ ا)>C1D% ^2 $.eMJ وزراء <xR$ أNX ا)'31 -
 <>., ا+%&*$ 18/2/2019إo, اY2&<:B& ا)>A.'J -8م ا�Jo=^ (ا)�Iون ا�B:>&2=$ ا)',ب 

 )Y=[ ,�J1& و]� ا)_=�$ ا)>,].$، ود82ة إ)0 ا)JD1$ ا)',<=$ ا)Aا[>$ )L.8ق اU*;&ن) ا)'&%$
 &Y/دور Z[ $JD1(ا $v&j1$ا+%&*$ ا)'&%$ إ)0 إM.<(ا $J<k:<(ن ا):8`=&ت اWI> �N=PJ/ 3/ &<> 

 �-8c(ن اg2إ Z[ ك&Y:*ا y� Z[ ZJ=x;1P(ا yPx(8ل %'&*&ة اj Z(وA(ا)_&در 2^ ا)>�/>, ا
y=]ا,l8ق ا)،إ.j $=4&P/� ،لg:j�&> $<]&.(8ة ا.(ا  yPx) �-8c(13/11/2017-12ا(.  
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 )*+�  ا���5�ا
�C=/ق ا�B�9ن AE&��  ا��K-6ق ا

  

�C=/ق ا�B�9ن، �6Dا)��*� ا��&E-� ا �  إن ا
 - �>;HIا )�E: 

) 144(ع . د7969و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �
 G-13/9/2015<:&ر، 

) 146(ع . د8091ا)>;:8ى ا)8زاري ر34 و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012  �
 G-8/9/2016<:&ر، 

) 148(ع . د8204و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �
 G-12/9/2017<:&ر، 

) 149(ع . د8268و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �
:> G-7/3/2018&ر، 

�  $'%&B C1D% ول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34 و012 4,ارA(ع . د8323ا)150 (
 G-11/9/2018<:&ر، 

  

 - ،$I4&J<(وا KLM(ا A'>و  

  :0ـ/.ـE Aـ

ا):,A-�> w=jاع ا)8Y<Dر-$ اglU%=$ ا)>8ر-:&*=$ )o8=.$ ا�*k>&م )e=<1&ق ا)',<L( Z.8ق  .1
 .اU*;&ن )Aى ا+%&*$ ا)'&%$ )D&%'$ ا)Aول ا)',<=$

 

2. B م&<k*&> w=j,:(إ)0 ا &Y/82ن، ود&;*U8ق ا.L( Z>,'(ق ا&e=<1( $=>,'(8ر-$ %_, اY<
 . l,2$ إ-Aاع وo=.$ ا):_A( �-Aى ا+%&*$ ا)'&%$ )D&%'$ ا)Aول ا)',<=$

  

3.  012 A'> 3 /_&دق( Z:(ء ا&k2+ول اA(ا $Mv&R<> $=>,'(ول اA(ا $'%&D( $%&'(4=&م ا+%&*$ ا
,l 012 &Yejن و&;*U8ق ا.L( Z>,'(ق ا&e=<(اZوه ،d=12 $48ر-$ : 2$ ا)>_&دY<D(ا

 . ا)>>c1$ ا)>�,<=$- 8Y<Bر-$ ا).>, ا)>:ALة - Jx1l$ 2>&ن - 8Y<Bر-$ Z/8M=B -ا):8*;=$ 
 

4 .                       3O( ZO:(ا $O=>,'(ول اAO(ا ZO[ $O=Jv8(ت ا&O*&<(,M(ا KOj $1O`0 %8اO(إ ZO>,'(ن ا&O<(,M(د82ة ا
ت ا)gز%O<1( $O_&د4$     /_&دق <'A 012 ا)>=e&ق ا)',<L( Z.8ق اU*;&ن �c:Ol>&ل اOBU,اءا          

d=12. 
 

د82ة ا)Aول ا)',<=$ ا):Z `&د�4 012 ا)>=e&ق ا)',<L( Z.8ق اU*;&ن و)A./ 3م /.,-,ه&  .5
 ]Z ا)>A28 - ا)>=e&ق )JD$ -ا+ول <'A إ)A./ 0-3 /.,-,ه& إ)j $JD( 0.8ق اU*;&ن ا)',<=$ 

 ^=/,.P(ا Z[ د آ>& وردAL<(ا)48(%^ ا)>&دة ) 3-2 (Z>,'(ق ا&e=<(ن%^ ا&;*U8ق ا.L( . 
 

/'i-i ا):'&ون وا):8ا`y <=^ ا)JD1$ ا)',<=$ ا)Aا[>$ )L.8ق اU*;&ن و)j $JD.8ق اU*;&ن  .6
 .ا)',<=$
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�B�  دسا�+*( ا
�-��C=/ق ا�B�9نا3O9&ا0- �-E&��   ا

  

�C=/ق ا�B�9ن، �6Dا)��*� ا��&E-� ا �  إن ا
 - �>;HIا )�E: 

 ،N% 012آ,ة ا+%&*$ ا)'&%$ �
� C1D% ول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34 و012 4,ارA(ا $'%&B 7901 - دع  )143 (

 G-9/3/2015<:&ر، 
) 146(ع . د8091و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

 G-8/9/2016<:&ر، 
) 147(ع . د8148و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

 G-7/3/2017<:&ر، 
) 149(ع . د8268و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

:> G-7/3/2018&ر، 
) 150(ع . د8323و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

 G-11/9/2018<:&ر، 
 - ،$I4&J<(وا KLM(ا A'>و  

  :0ـ/.ـE Aـ

%C1D إ)0  & ور]'Y، و]� ا)_=�$ ا)>,].$"*;&ن ا)',<=$ )L.8ق اUاlU:,ا/=D=$"إ4,ار 
  .&2:>&ده)Z[ ,�J1 ا و012 %;:8ى ا).>$  012 ا)>;:8ى ا)8زاريB&%'$ ا)Aول ا)',<=$
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�� �
"#J#א�d2e�999א����#א�I�"999999/	eن�999999ق�א
� �

6
طg<Lא��C�2019� �
 ــــــ

 �א�6�%
�"�Wو�

  
  إن ا��ول ا����ء �� ���� ا��ول ا������،

����ن،ا���� ����# ا�"!� � ا �$  

� �3)%%�� ا�����%%� ا�����%%� ا��ا2%%�1 ا�"%%� -0+%%� و-�%%/ز و-,+%%� آ��%%� ()%%'ق ا��%%��ن    ��وا3"%%2
  و(� �-4،

  وإ +��� ���71'��6 ا�"�  "+�/ ��� ا�'5# ا�����،

  و��0ء �93 ا�+�8و��� ا�'��05 وا�$�3+�� وا��و��� �,+� � آ�ا� ا����ن و()'4$،

 �%%4 إ�%%9 ا�+!��%%� ا��<)%%� �"�ر 1%%4   وا=ر-)%%�ء0�%%'ض وا�")%%�م ����%%��ن ا����%%�   و2%%��� �,%%' ا� 
  ا��� ?،

،��  و'اآ�B �3,�آ� ا����+�� ا�+���6ة �,)'ق ا����ن وا�+�Bدئ ا��و��� ا�"� -�-!/ ��3

   D%%�'+� �%%�3+�%%� وا��و��$�و�%%� �F%%� G�B%%2 و-�/ %%/ E)��%%� ()%%'ق ا��%%��ن و-�+%%�� ا�+�%%� �� ا
  ������،ا�"/ا�ت ا��ول ا

%%%� ا�)��'��%%%� ا�����%%%�  'I0+ا� �%%%%%%K ا�+�%%%� �� - ا�'�05%%%� وا�$�3+�%%%� -و(��%%%6 �9%%%3 'اء 
ا�+70'ص ��3�� �%� ا=-�L$�%�ت ا�$�3+�%� وا��و��%� �,)%'ق ا��%��ن ا�"%� -�%� ا�%�ول ا�����%�                      

 ،���� ���5  

)�6� ()'ق ا����ن و=و�+� � ?�(,- 93�N�"2=�5ر ا�دي ا����� O3- �+�2 ا�'اردة �� ا
  �+"���� -U�L0 أه�اف ا�"0+�� ا�+�"�ا�، و��وح # ا��Fاآ� وا�"��# ا�$�3+� وا��و��،

 �93 ا�,)'ق ا�+���� وا������2 وا=$"�7د � وا=�"+���� وا�W)���� ا�+70'ص وا2"�0دًا
�3�� �� ا=-�L$��ت ا�$�3+�� وا��و���� ،��   وا�"� -�� ا��ول ا������ ���5 ��

���",� �ت ا�"� -�"�ض �5 ? ا���م وا=2")�ار ا��و���#، و-��$G -,)�? ا�"0+��  وو��ً�
 ��ا�+�"�ا� و(+� � ()'ق ا����ن، و-��? -)�م ا�+�0)� ا������ و(+� � 'ا�05�� و-+"�

،����(Wا�+���� وا������2 وا=$"�7د � وا=�"+���� وا� ��$'(,�  

�'د، ا��2+�� و��X ا�Yا� ����- �� �BXن �� ور����# أ�G -�/ / ()'ق ا ،��+2�
 ،��  ا�+�0)� ا������ وا=ر-)�ء �

�Yل ()'ق ا����ن، وو��ً� �� �3 ����ور ا���م ا�+0'ط �+I0+�ت ا�+K+"Y ا�+��� ا������ ا���
  ا������،ا�'��05 و]+# ا��5 ا�)��'��� 

 تهصاً على حمايوحرإلحالل السلم األهلي  لدعوات المصالحة الوطنية كسبيل وتشجيعاً

  والحوار وسيادة القانون، والحفاظ على اللحمة الوطنية وإعالء قيم المواطنة
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و���ف -�/ / ا�"��0? وا�"��ون ا�$�3+� ا����� # أ�G ا2"!+�ل ��'د ا��ول ا������ �داء 
3$��� �� ا=-�L$��ت ا-��� و�8و���-�� ا�)�<+� �+'�D ا�"/ا-�Bوا��و��� �,)'ق وا� ��+�

�+� ا�+"�771، ا����ن، =-�+I0  �2+� �� إ�5ر ���� ا��ول ا������ وا�� ا�+",�ة و

 �93 أه+�� -�/ / و-�' � وا-��ق ا^���ت وا�+�Bدرات ذات ا��Y+� �37ل ()'ق و-\آ��ًا
�3 ���� ا��ول ا������، I  ا����ن ا�)�<+� -,_ 

  
��Wق ���� ا��ول ا������ واوا2"�0دًا �6�(�+��Wق ا����� �,)'ق ا����ن وإ��ن  إ�9 

 ا�$�3+�� ا������ ذات ا��37 وا�a�1ا�)�ه�ة ('ل ()'ق ا����ن �� ا��2م، وآ��� ا�7!'ك 
  �,)'ق ا����ن، 

  
�� ا��ول ا������ �93 ا�+�"'ى ا�'زاري ر$� و-U�L0ًا�� c3Yا��7در �# ) 7901( �)�ار 

�� ا��ول ا������ �93 2015 رoذا/ �رس�9"�ر l ) 143(ا��ورة ا���د � �� c3Y، و$�ار 
 أ 3'ل/�B+"B2 �13"�ر l ) 144(ا��7در �# ا��ورة ا���د � ) 7969(ا�+�"'ى ا�'زاري ر$� 

�Yل ( ���"+�د -'��6 ا��0Y3 ا������ ا��ا<+� �,)'ق ا����ن 2015 �� ���Yا� c3Y ���o
�Fوع ) ()'ق ا����ن K[ن و\F���Y�-ن، ����� �,)إ2"�ا����  'ق ا

  
 tUه K[ق �93 و�L-=ا �-��Y�-2"�ا��3�� ��+�  �3 ا� u3�7 ن، و���� ا������ �,)'ق ا

��Y�-2"�ا��� ،93� #�(��3، و�93 أ�2س  � U�L0- a�v زه�/�- ،��Bدئ �� G!N 
 �)�� � ()'ق #ا�'ا$��� وا�"�Fرآ�� وا�"!���3 وا�����LF وا�+�و�� وا�"�Fور ��# ا�+���0

� ���ن �93 ا�+�"' �# ا�'�05 وا�$�3+� �� ا�'5# ا�����،ا
  
  


#	
iW�" 

ن�d2kא�#J#"�א���j"�א��/	eق�א��I�"#����א�� �
  

 9��- ��Y�-2"�ا�إ�9 إ�+�ل و-�/ / أو]�ع ()'ق ا����ن �� ا�+�0)� ا������ و(+� "��، ا
هtU ا��ؤ �، K ا��+G و-0+�� و�� ا��5اف ذات ا�+37,� �+�8و���-�� ا�+F"�آ� �� -,)�? 

 ��Fوا�� G+ا�� a�vو x�Fرآ� ا�+�أة ا������ وا��BFب ا����� �� إ��اد ا��Bا G��L- 93�
  ،ا�2"�ا-�U�L0- �0���Y أه�اف 

  
 �� ا�+)�م ا�ول إ�9 ا����zت وا�+��28ت ا�,!'�� ا��2+�� �� ا�2"�ا-���Yو-"'�4 أه�اف 

�� ا��ول ا������، �Y� ن ا��ول ا����ء����K إ�Nاك ا�+��28ت ا�'��05 �,)'ق ا
 �� �3وا�+I0+�ت ا������ ا�+"�771 ذات ا���$�، وا�+I0+�ت ��X ا�,!'�� ا������ ا���

�Yل ()'ق ا����ن، �+� =  "��رض  K��،� �+'ل ا�+ا������ا�'��05 وا��5 ا�)��'���   
  

 ��Bدئ ا������ �,)��2"�ا-���Yو �-!/ إ�+�ل ا��ؤ � ا��� Kن �93 أر�����  :'ق ا
�")�ة # وا$K ا�",� �ت وا��Lص ��2"�ا-���Yإن ا�ه�اف ا�+�2'� : ا�'ا$��� • 

��، و+!�0 ا�",)�?، و$���3 �3)��س وا�")' ��� cB� = �,[ا�)�<+�، وه� أه�اف وا، 

# �vل ا��1ا�2"�ا-���Yإن : ا�+�و�� • O�3 =2"���ب ا�+"|��ات ا�"� -��أ وذ���$  a
 �+�  D2�0 هtU ا�2"�ا-���Yا�"U�L0 � ا�+�(��3 وا�"� -+!# # -�� G ا�+"��B3ت 

 ،ا�+"|��ات
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• ��3 -,�ص �93 إ�+�ل ا�,)'ق ا�+���� وا������2، وا�,)'ق ا�2"�ا-���Yإن : ا�"!�
 ا=$"�7د � وا=�"+���� وا�W)���� �93 (� 2'اء،

• � = -�1ج �# روح وأ(!�م ا�+��Wق ا�2"�ا-���Yإن ا�ه�اف ا�'اردة �� : ا�+'اء
��، �G -"'ا���،ءا����� �,)'ق ا����ن أو -"��رض � G م و-"!�

 ������3On&ا0-�-�ه1ا، وB0*( ا�&ؤ>� ا:-</3B� o ;  :  
ا)ه(اف ا����� ا�q5ّ 0 A3 ا�8/3<�ت ا��B0 A3هC0 A% p=-$ : ا�3B6/ى ا)ول •

�-��C=/ق ا�B�9ن ; o ا�6ا3O9&ا0- �-E&��(ى ا�=&>u وا�tO/36 وا�+�-(، و%A إ�Iر  ا
A ��g0، 

• A��K�; o ;�م ��6/;� ا)ه(اف ا�2&;-� ا��B0 A3هC0 A% p=-$ آh ه(ف : ا�3B6/ى ا
 b(ة،

 v ]N6E )N=<ن"ه1ا، و�B�9ق ا/=b" ه(اف( ،�-�، �� ورد �: b=/ق %A ا3O9&ا0-
 �-6- a9وا �-�  .I&%� %-<�وا�A3 �0( ا�(ول ا��&N� �-E/ص اa�20c-�ت ا�(و

  

��
iW�"#5 ��א��d��א�� �

1�x >&اد �3OH&ا0-�-� أن g0/ن ; o ة�63B& هA ;6 -�إن �6b>� وb d<d�0=/ق ا�B�9ن �، و
 h6����y hgرA% hK630 $<&I �I أه(اف ;���، >=Az3 0*2-1ه� 63B< �- b&� t]y :O& ا

�6(ة  �>*� hآ o ; :; h=0 c ،ة)bوا �*O  
  

 p3<ه1ا، و��E�33=(م���C=/ق ا�B�9ن، �2NE دور>�  ا�C6&ز  ا �6Dا)��*� ا��&E-� ا �%A إ�Iر ا
� O*/ات، Nb h6^< �6E& ا)�^[� ا�3*2-1>� وأ|&ه� 5 آh ا3O9&ا0-�-�و�&ا��8  $-=C3

 o ; ص&C��*� b=/ق ا�B�9ن ا��&E-� اHIعا)ه(اف ا�6*^/دة، �e ا��*� ا��K-6ق( � ( �*��و
��6ن ا��&AE، وذ�A% x إ�Iر .bH-�ت ا�^�ون ا�3^&>�-� وا�=��/�-� و&+ �b=/ق ا�B�9ن 

�*�� hآ �<cوو.    
  



نאd2eא�#J#"��'%אEW��Vא��/	eق�א��I�"#����א� 

 ا�<(ف ا)ول

-6- a93/>�ت اB6�  � وا�(و�-�d<d�0 ا�B*3-$ وا���3ون ; o ا

  �: أ�6b h8>� وb d<d�0=/ق ا�B�9ن
  ـــــــ

ا�B*3-$ وا���3ون و0+�دل ا��6 /��ت 6P: ا�I9ر ا�(اA y  إ�d<d�0 o ا3O9&ا0-�-�0<(ف 
 ��/�*6��*��6 ا)�p ا�C36(ة آh �: ، وE-: ����8 ا�(ول ا��&E-� وا��h6 ا��&AE ا�6^3&ك

 �NN536���ل ووآ�0c<� ا� A% o ; )-�3آ�b=/ق ا�B�9ن وا�6*��6ت اa9 -6-� ا�^&>e� ،�g ا
 أهE �-6*�ء �&اآ�ت 8(>(ة، 

 /�� ����8 ا�(ول ا��&A% �-E إ�Iر �*� -1

A < �� d<d�0و $-=C0 o ; h6��  :أه6-� ا
����� ا�(ول   - أ� �����ا�B*3-$ وا���3ون و0+�دل ا��6 /��ت E-: إدارات ا)���� ا

6��ل b=/ق ا�B�9ن E �-*�6�ا��&E �6-% �-E-*<�، و�e ا)d>8ة وا��-�ت ا��&E-� ا
 A%ر�I0<�،إ�<c0<� وو�-bH.  
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ا�p0 A3  �ت h6^0 آ�%� ا�6/ا|-$ واa�20c-�ت وt]y ا��h6إ�^�ء �a;(ة E-��  - ب
�-E&�� ا�=/ا�-: ا�/I*-� ا��P9�E ، �= �36%� إ�oإa&اره� fC0 �� � ����8 ا�(ول ا

،�-E&��  CE=/ق ا�B�9ن %A ا�(ول ا);�zء %A ����8 ا�(ول ا
�30 $ اA6- a9، وا�/p-�*0  A*I ��60&ات و�=�ءات دور>� ; o ا�3B6/>-:  - ت

cـ�E،ن�B�9ق ا/=b ن�^E �-86/ذ*� a�20-�ت ا��&E-� وا�=/ا�-: ا3Oc&��د>� وا
وG7"  �+�� �6�v  ،ا�"��ون K ا���B+�ن ا����� �� �Yل ا�"K �F وا��$���  - ث

  ، �� ا�+�0)� ا������()'ق ا����ن ذات ا�و�' ��)�� � 

�C=/ق ا�B�9ن،واا���3ون �e ا�^+�g ا��&E-�   - ج �-*I/���BO�6ت ا 
��ل b=/ق ا�B�9نا���3  - ح� A% � ����6�e63 ا�A�)6 ا��&E-� ا� ون �e �*��6ت ا

�3*2-1 ا�d3ا��0<� �-E&���c �6E ، e >��3رض ا�63�6(ة وI*-ً� أو �(ى ����8 ا�(ول ا
  <�،E �6/لا�6ا������ ا�'��05 وا��5 ا�)��'��� 

 

2-  � :اa9 -6-� ا�^&>E�g-: ����8 ا�(ول ا��&E-� وا)�p ا�C36(ة وا�6*��6ت اa9 -6-� و�+

A < �� d<d�0و $-=C0 o ; h6��  : أه6-� ا
����� ا�(ول ا��&E-�   - أ� �����;=( ا� =�ءات وا�638c;�ت ا�)ور>� E-: ا����( ا

�C=/ق (��E � K6دارة b=/ق ا�B�9ن  �6Dا)��*� ا��&E-� ا � �-*2�ا)���� ا
�*� b=/ق ا�B�9ن ا��&E-� ) ا�B�9ن��*� ا��K-6ق(و��6 ا)�p ا�)C36ة ، و�*�(

�-�ت ا3b&ام � d<d�3��</د ا�6^3&آ� �ووآ�0c<� ا�E ،�NN536<(ف d<d�0 ا
 b=/ق ا�B�9ن، 

�C=/ق ا�B�9ن، وا63Oc&ار %d<d�0  A   - ب �-6- a9ت ا�-�ا�B*3-$ وا�3^�ور �e ا�
 �e-68 e ا�^&آ�ء ا�(و�--: E*�ء �&اآ�ت %A إ�Iر رؤ>� d�0ز وp;)0 ا���3ون

،:--6- a96*[=�  �وا�e �&ا;�ة ا�N5/.-�ت ا�(>*-� وا�K=�%-� ا�E d-630 A3<� ا
،�-E&�� ا

6�e63 ا63O&ار   - ت���ل b=/ق ا�B�9ن %A إ�Iر ا� A% AE&��B*0-$ ا��a/6 ا
 hyدا �-E&��6�6/;� ا�ا�(و�A، وا��o ; h6 إE&از ه�1 ا�6/اE A% �a-���ت ا

;/6�6�6�6/;� ا��&E-� وا��ت ا�O�-B-� ا)�p ا�C36(ة، و%A ا�638;�ت ا
��&ا%-� ا)y&ى،� وا

�-�ت وI*-� وإa -6-�  - ث��% p-�*0 o ; ص&C� ; o ه��� ا�60�6&ات  ودو�-�ا
 �.&b ،ة)C36���ل b=/ق ا�B�9ن وا�6*�=)ة fC0 �� � اp�( ا� A% �-�ا�(و

 o ;از&Eإ،A�6�e63 ا�(و�  8</د ا�(ول ا��&E-� و����8 ا�(ول ا��&A% �-E إ�Iر ا
����� ا�(ول ا��&E-� ا)���� ا�� إ;(اد   - ج� ���) ������إدارة b=/ق ا�B�9ن، �K�E ا

�-*8 A% ( q5 6�; o و6-6�0�  0=�ر>& ا�6&ا��8 ا�(ور>� ا�^�� �، �*�a^�ت
 A% o z2���23OHدة �: ا��66ر�Oت ا �-E&��ا�(ول ا);�zء %A ����8 ا�(ول ا

6��ل،� ه1ا ا
���p ا�C36(ة ; o   - ح ������ �� ا��&b�68&0 &-%/0�-E] ا)���� ا�E ا pه(  $D�|/�

��ل b=/ق ا�B�9ن<�ا��Nدرة ;*� A% ت ، %/ر .(وره��� � �E;3+�ره� إb(ى ا
  ا�&6O-� ا�63�6(ة،
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A��K� ا�<(ف ا

 e-��   ا��&E-�ا�(ول0^$<)N3 o ; ت�-a�20ق ا/=b ن�B�9ا�-�   اa9 -6-� وا�(و
 ــــــــ

  
�-e ا�(ولا3O9&ا0-�-�ف 0<(^0 o�� N3(>$ إ �-E&�� ; o اa�20c-�ت اa9 -6-� وا�(و�-�  ا

 ،�=C 6�6��ل b=/ق ا�B�9ن، وE&و0/آ/0c<� اE �-*�6�10�-h ا��=+�ت ا�A3 ا o ; ة);�B6�وا
 ،�>-�   �e �&ا;�ة �+(أ ا�B-�دة ا�/I*-�،3�0&ض ا�N3(>$ أو ا�6z�cم إ

  
h6��  : ; A < �� oو�: أC0 h8=-$ ذ�x، ا

�*�   - أ��C=/ق ا�B�9ن و �6Dا)��*� ا��&E-� ا �d<d�0 ا���3ون وا�E $-B*3-: ا
 �-E&���*� ا��K-6ق(b=/ق ا�B�9ن ا� (،AE&����6ن ا&+� وا

��6ن ا��&b A% AE] ا�(ول ا��&o ; �-E ا�6z�cم   - ب&+�ا��3آ-( ; o دور ا
 �-E&����لوا�(و�-� وا�o ; $<)N3 ا�gN/ك اa9 -6-� ا� A%،ن�B�9ق ا/=b  

;=( b =�ت �=�ش b/ل N0(>$ ا�(ول ا��&o ; �-E اa�20-�ت b=/ق ا�B�9ن   - ت
،�>E �=C 6�  اa9 -6-� وا�(و�-� وا�+&و0/آ/cت ا

�C=/ق ا�B�9ن(ا���3ون E-: إدارة b=/ق ا�B�9ن   - ث �6Dا)��*� ا��&E-� ا �) أ���� ا
 �-E&���*� b=/ق ا�B�9ن ا��*� ا��K-6(و��*� ا�^�و) ق�ن ا�3^&>�-� و

��6ن ا��&p-�*0 A% AE ز>�رات و�=�ءات �(ى &+ �وا�=��/�-� وb=/ق ا�B�9ن 
 A% ء�z;(ول ا)�ا�(ول ا��&E-� ا�A% u�&0 A3 ذ�A% ،x إ�Iر �N0 ��E�3(>=�ت ا
�C=/ق ا�B�9ن، و; o ا�gN/ك  AE&������8 ا�(ول ا��&o ; �-E ا��K-6ق ا

�-��C=/ق ا�B�9ن، و%A اa9 -6-� وا�(و :� �*�� hت آ�-bH.و �<cر و�Iإ 
��ن ا�HKث،  � ا

� o ; $<)N3 ا�*��م ا)AO�O   - ج �-E&��b] ا�(ول ا);�zء %A ����8 ا�(ول ا
�C=/ق ا�B�9ن، �-E&��� �6gC6 ا 

  
  
  

[��K� ا�<(ف ا
  a d<d�0(رات ا�(ول ا��&A% �-E إ;�6ل آ�%� b=/ق ا�B�9ن، 

�<� %A 0*2-1 ا�d3ا�� A*2�  0<�وp<)=0 ا�(;p ا
 ــــــــ

  
 o ; ،�-E&��=�درة ; o ا�=-�م ا�+^&>� ا�6/ارد ا�>�63( ا�*</ض CE=/ق ا�B�9ن %A ا�6*[=� ا

��ل b=/ق � A% �-6-�*3�d < �6Eم، ا)�& ا�1ي >E u ]3*�ء ا�=(رات ا��6&%-� وا�3=*-� وا
�-E&��  . ا�B�9ن، دون أن >^hg ذ�x أ;+�ء ���-� إo ; �-%�P �/از�� ����8 ا�(ول ا

  
 o�B0و�-� ; o ا�6(ى ا�+�-( إ�E o*�ء ه�1 ا�=(رات �(ى أI&اف ا�6*�/�� ا��&E-� ا3O9&ا0-

 �-�/gC�آ�%�، �6E %-<� ����8 ا�(ول ا��&E-� وا�<-��ت ا�3^&>�-� وا�3*2-1>� وا��BO�6ت ا
��ل b=/ق ا�B�9ن،� A% � ����  ا�&6O-� ا
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 ،x�  :ا��u8/3<A < �� o ; h6 و�: أC0 h8=-$ ذ
  

 : �: Hyل �� > a d<d�0 A(رات ا�(ول ا��&A% �-E إ;�6ل آ�%� b=/ق ا�B�9ن-وcأ

��B6;(ة ا�(ول ا);�zء; o 0*2-1   - أ �-E&������� ا�(ول اE :- ����E*�ء a(رات ا
��ل b=/ق ا�B�9ن، و��B;(ة � A% �>0ا��d3�ا�(ول ; u ]< :� $-=C0 o �: ا

،�-��=3�cا �� ا��(ا

 إدارة b=/ق ا�B�9ن %A ����8 ا�(ول );�zء� d<d�0 ا�=(رات ا��6&%-   - ب
 �*���C=/ق ا�B�9ن، و);�zء  �6Dا)��*� ا��&E-� ا �ا��&E-�، آ����� %*-� 

 �-E&���*� ا��K-6ق(b=/ق ا�B�9ن ا� ( �-�<&^3��*� ا�^�ون ا�=��/�-� وا�و
��6ن ا��&A% ،AE �35 � ا�=�z>� ذات ا��CE �aH=/ق &+ �وb=/ق ا�B�9ن 

�B�9ن،ا 
و�3[ +�ت b=/ق ا�B�9ن %h6; A آ�%� ا9دارات وا�<-��ت �+�دئ إد��ج   - ت

،�-E&��  ا�A% �NN536 ����8 ا�(ول ا
E*�ء a(رات ا���� -: %A ا�/زارات وا��BO�6ت ا�/I*-� ا�&6O-� وأd>8ة إ��2ذ   - ث

6��ل b=/ق ا�B�9ن،E �-*�6� ا�=��/ن %A ا�(ول  ا��&E-� ا
(رات %A �/اء�� ا�3^&>��ت ا�/p<)=0 e� �-*I ا�(;p وا�6^/رة وE*�ء ا�=  - ج

� ��6ه(ات، اa9 -6-� و ا�3=�ر>& إ;(ادا���6ه(ات ا�(و�-� و �-� ا�(و
 د;a p(رات ا��B6و�-: وا�A% :-N356 ا�<-��ت ا�3^&>�-� وO [�ت ا��(ا��   - ح

��ل b=/ق ا�B�9ن� A% �-E&�� ،%A ا�(ول ا
6�e63 ا�A�)6 ا��&A% ،�-E إ�Iر  - خ�  ا�*�p وا�=/ا�-:E*�ء a(رات �*��6ت ا

�-E&��6�e63 ا�/I*-� وا��6*��6ت ا AE&�� ا�6�6/ل E<�، و%O A-�ق ا��=( ا
 A�)6�3� ����8 ا�(ول ا��&E-� >/م 2026-2016ا= I1ي أ��+�ط / %+&ا>&22 ا
2016،AD�6�9ة ا)C36����3ون �E e&���� ا)�p ا�E  

  
� (ول ا��&A% �-E 0*2-1 ا�d3ا�: |��-� A*2��3�p<)=0 �>0�A ا�(;p ا� :; o ا�*C/ ا

�*�   - أ ��� �: I&ف ا�(ول ا);�zء وا��Nدرة ;: ا/+=6�0*2-1 ا�3/.-�ت ا
�*� ا�^�ون ا�3^&>�-� وا�=��/�-� وb=/ق ��C=/ق ا�B�9ن و �6Dا)�ا��&E-� ا
�C=/ق ا�B�9ن، وا��-�ت  �-*I/���6ن ا��&AE، وا��BO�6ت ا&+�ا�B�9ن %A ا

��ن ا�a��3(>� ا)�6-�، �  وا

��0   - ب/+=6��*� b=/ق و�: I&ف ا�(ول ا);�zء  *2-1 ا�3/.-�ت ا�ا��Nدرة ;: 
 �-E&���*� ا��K-6ق(ا�B�9ن ا�(، 

�C=/ق ا�B�9ن   - ت �6Dا)��*� ا��&E-� ا ��5+&اء  - ;*( ا��8�C - ا����3O ا�E
���p ا�C36(ة، ��E�3���ن وا��-�ت ا � ا�A% :-N356 ا)d>8ة وا

��ن ا�p�(�E �<)a��3 ا�C36(ةد;/ة أ.�Cب ا89&اءات ا��5.�   - ث � - وأ;�zء ا
 �8�C���B 8 p<)=3ت إ�I�b  -;*( ا �6Dا)��*� ا��&E-� ا �%A ا�638;�ت ا

�C=/ق ا�B�9ن،  
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� eEا&ا�<(ف ا
�-�  �^& وb �%�=| d<d�0=/ق ا�B�9ن وp-6�0 ا���6>-& ا�(و

�-E&��   u8/6E ا�d3ا��ت ا�(ول ا
 ــــــــ

  
 �;�*a o ; �-E&�� و�E �-*Iه6-� ه1ا ا�<(ف، f*+0 [-b ا3O&ا0-�-�ت وh6; t]yا�(ول ا

�-6- a3/>�ت وإB6�� b o ; �-E&3=/ق ا�B�9ن و�^& وb �%�=| d<d�0=/ق ا�B�9ن %A ا 
�-�63�6�  . ا��3 -6-� وا�E&3/>� وا

  
�C=/ق ا�B�9ن %A ا�6=�م ا)ول إ�o ا3O9&ا0-�-�ه1ا، و0<(ف  �-E&��b d<d�0=/ق ا�B�9ن  ا

�.�yوd--63�  .  �� >�26E $ �3ه-p ا��B6واة و;(م ا
  

A < �� o ; h6�� :و�: أC0 h8=-$ ذ�x، ا
� E&3-�   - أ �-E&���b �%�=| d<d�3=/ق ا�B�9ن، وا�5[� ا �-E&��C0(>] و0*2-1 ا�5[� ا

 A*I/��-h ا3Oc&��دي ا��5ص o ; �>E ا��N-(>: ا)�; b o=/ق ا�B�9ن وا
��� E&3-� وا�K=�%� وا�� /م واA6- a9، وd<d�0 دور ا�6*��6 ا �-E&)/Bg�%A ) ا)

 ه1ا ا�^�ن، 
3��رب ا�*�A% �C8   - ب ��6��2ت وا�6&ا��8ت ��-e ا�+C] ا�� A6 وا�(را�Oت وا^0

،ً�-���ل b=/ق ا�B�9ن وI*-ً� وإa -6-ً� ودو� 
�</د ا�/I*-� واa9 -6-�، وا��h6 ا�o ; &63B6 ر%3B� e/ى ا�/;A ا���م   - ت�B*0-$ ا

 ; o ا��N-(>: ا�/A*I واCE ،A6- a9=/ق ا�B�9ن 
� CE �<&�3=/ق ا�B�9ن 0(ر>+-�;=( دورات   - ث �-6- a6-� وإ- aإ � وI*-� و�+

وا�=��/ن اA��B�9 ا�(و�A و��a/ن ا��8H-: و�-&ه� �: ا���6>-& ا�(و�-�، وا��-�ت 
،� N�  ا��&E-� وا�(و�-� ذات ا

�C=/ق ا�B�9  - ج �-�ن وا��-�ت ا��5.� ;=( دورات � a�20c�E �<&�3-�ت ا�(و
 ،�>3<�6CE  

�/hD�O ا�3/ا.h اA% A;�638c �^& وb �%�=| d<d�0=/ق 0^�-e   - ح hK53(ام ا)�Ocا
 ا�B�9ن،

��ل b=/ق ا�B�9ن،   - خ� A% �NN53� �-�H;ا�� إ&E إ��3ج 
�C=/ق ا�B�9ن %A ا�O�*6+�ت ا�/I*-� واa9 -6-� وا�(و�-�   - د �-E&; ت�-���% p-�*0

 ��Bن،ذات ا��CE �aH=/ق ا9
  
�  ���5ا�<(ف ا

��ل b=/ق ا�B�9ن� A% �-E&���</د ا�6+1و�� �: ا�(ول ا� ���E�3 ا�3(اE-& وا
 ـــــــــ

 p3< ��E�3��-E&�� �: h+a ا)���� ا�E �-*2&ا�� و�^��Iت ا�*</ض CE=/ق ا�B�9ن %A ا�6*[=� ا
�C=/ق ا�B�9ن �6Dا)��*� ا��&E-� ا � C� �-E&��=/ق ا�B�9ن، وذ�x �: 0*2-1ًا �3On&ا0-�-� ا

 :  ا�*�& %A ا��HyA < �� o ; h6ل 
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�C=/ق ا�B�9ن، �e ا)A% 1y   - أ �-E&��وeP �+�دئ 8/0-<-� �3*2-1 ا3O9&ا0-�-� ا
 اc;3+�ر د�-h ���&ات b=/ق ا�B�9ن ا��Nدر ;: ا)�p ا�C36(ة،

8/3-<-��<O�*� �1+� و�a eP;(ة E-���ت أو�-�   - ب�ا;( ا�+-���ت E=/ ، وا����3Ocا�6+�دئ ا
 �b�36��<�ت ا��(ى ا�N356� ، ا

8/3-<-�� ���E�3 ا�3=(م ا�C6&ز  - ت����3ون ��2NEe دور>� <�1 ا�6+�دئ ا�E  ول)� ا
 ا);�zء،

 

@
 
/W�F#�5���" زb�د�אEא�� אd2eא�#J#"�א

  
•  �> 6; t]yو �>�h6C30 آh دو�� ; b o(ة h</60 0*2-1 ا)�^[� ا�/I*-� و%=� �+&ا�

�-*I/�   ،ا

%A ا�(ول E&ا��<� ; o ا��N-( اHy :� A6- a9ل �B� �Nbه�6 *12 ا3O9&ا0-�-� و0ُ •
�-E&������� ا�(ول ا� �����، %E A*/د ا9دارات ، وو%$ ا���g�9ت ا��b�36ا�6/از�� ا

�B*3-$ وا���3ون �e إدارة b=/ق ا�B�9ن�E ،ن�B�9ق ا/=b ل��6E �-*�6�   ،ا
�6*��6ت اa9 -6-� ا�^&>A% �g 0*2-1 ا)�^[� د;p ا)�p ا�C36(ة واا�23Ocدة �:  •

���&+6�  ا
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eE�B�  ا�+*( ا
�&ة ��C%�g6  ا0A6- a9[/>& 8</د ا���3ون >���ل ا� A% &^+��E ر��0cا  

 �6-Oc ء�B*�  ا)�2Iل وا

�C=/ق ا�B�9ن، �6Dا)��*� ا��&E-� ا �  إن ا

�>;HIا )�E:  

 N% 012آ,ة ا+%&*$ ا)'&%$، �
 ، )Aى B&%'$ ا)Aول ا)',<=$=$ ا)Aا[>$ )c1<<1$ ا+رد*=$ ا)N%$=<h&Yآ,ة ا)>AJو<012  �
) 150( ع . د8323و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

 G-11/9/2018<:&ر،  
،�^a�*6�  و�E( ا�+C] وا

  :0ـ/.ـE Aـ
1-  i-i'/�$=2,I(ا ,=m ة,DY(ا $L[&c% ات)=&ت,MR(دل ا&M/و ،,IM(&> ر&D/ة  وا�A=D(ا 

 01kP(ت ا&lل وا)>>&رgX ^% ولA(ا $'%&B ر&vإ Z[ y<'/ Z:(ا $<]&.(ت ا&=(tا
,IM(&> ر&D/ة وا�,DY(28&ت اq8% �4&J/ا)',<=$  و . 

A.2 ورy<2 $h <>., ا+%&*$ ا)'&%$ <&):J;=� %� ا)YD&ت ا)>'Z[ $=J ا+%3 ا)>:ALة  -2
 . <&)IM, ا)>D% Z[ $_:R&ل %L[&c$ ا�/D&را14U=>=$وا)>�J>&ت 

  

:��K�  ا�+*( ا
 A% e63�6���6;�ت وه-��ت ا��^&وع اH;9ن ا��&AE ا�CE $ �36$ و��Bو�-� ا)%&اد وا

�-O�O(ت ا�<&C�  d<d�0 وb �<�6b=/ق ا�B�9ن وا

�C=/ق ا�B�9ن، �6Dا)��*� ا��&E-� ا �  إن ا

�>;HIا )�E:  

 N% 012آ,ة ا+%&*$ ا)'&%$، �
 ا+k2&ء،012 ا)>�jg&ت ا)8اردة %^ ا)Aول  �
) 150( ع . د8323و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

 G-11/9/2018<:&ر،  
،�^a�*6�  و�E( ا�+C] وا

  :0ـ/.ـE Aـ
%I,وع اg2Uن ا)',<Z ا)>:'�L> �1 و%;�و)=$ ا+],اد وا)D>&2&ت "/'8J2 y-Aان  -1

,L(ن وا&;*U8ق ا.j $-&<jو i-i'/ Z[ �<:D<(وه=�&ت ا$=l&l+ت ا&-" �M_=( " نg2Uا
ا)',<Z ا)>:'�L> �1 و%;�و)=$ %�J>&ت ا)>D:>� ا)>i-i'/ Z[ Z*A وj $-&<j.8ق اU*;&ن 

$=l&l+ت ا&-,L(وا". 
اg2Uن ا)',<Z ا)>:'�L> �1 و%;�و)=$ %�J>&ت ا)>D:>� ا)>i-i'/ Z[ Z*A " إ4,ار  -2

$=l&l+ت ا&-,L(ن وا&;*U8ق ا.j $-&<jو]� ا)_=�$ ا)>" و$.[,،  C1D% 0(إ d'[ور
  .B&%'$ ا)Aول ا)',<=$ )Z[ ,�J1 ا2:>&د�
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 1אb�eن�א�����

��	%���و /mو�#"� �45
:�א�l��1אn��.��� א

"#2

:�א,2��Iن�وא
/	eق�א��D�"�
oو�������f 
 ــــــــــ

  
"�
 Wא�6�%

              O12 $O<-,ة آ&O=j ZO[ dO.jن و&;O*Uا%$ ا,c> $=>,'(ول اA(4ً& %^ إ->&ن اgx*ا   ^O% س&Ol0 أ
        &OY%8YP<> ن&;O*U8ق اO.j $-&<j Z[ دة ا).&*8ن ودور�&=;> &YJ% &ً*&<-ل وا)>;&واة، وإA'(وا $-,L(ا

،y%&c:<(وا y%&I(ا 

                      8Oه $O]iD:1( &OY:=1>&4 مAO2و &OY:=<(&2 ZO[ dO/&-,jو dO48.L> ن&;O*Uًا 012 أن />:� اA=آW/و
  %'=&ر أ`&)$ أي %D:>� و/8xر� و*>&ء�، 

ا)8OO.j ^=OO> �OO=o8ق اOO*U;&ن وا)OO;31 وا+%OO^ وا�OOl:.,ار وا)OO<J&ء ]ZOO    وإOO4,ارًا <&�ر/OOM&ط 
  ا)>xJ.$ ا)',<=$، 

واh,:l&دا <>M&دئ %=e&ق B&%'$ ا)Aول ا)',<=$ وا)>=e&ق ا)',<8O.L( ZOق اO*U;&ن و%=Oe&ق           
  ا+%3 ا)>:ALة واg2Uن ا)'&)>L( Z.8ق اU*;&ن وا)_8cك ا)Aو)=$ وا14U=>=$ ذات ا)_$1،

  > &YJ% &ً*&<-د-^،                وإ,OPJ%و ^=O'<:D% ،1'8نxkO- $O=>,'(ول اAO(ا $O'%&B ء&kO2أ �=<B نW
<&):iا%L>  3Y>&-$ و/'j i-i.8ق اU*;&ن وا)L,-&ت ا+D1( $=l&l>=� دون />==i %^ أي *8ع، <>& 
                 y`+أو ا),أي، أو ا ،^-A(أو ا)�1$، أو ا ،CJD(س ا)',ق، أو ا)81ن، أو ا&l012 أ i==<:(ذ)� ا Z[

&<:Bأو ا� ZJv8(ا،i==<:(ل ا&chأ ^% ,X� ych أو أي ،A(8<(أو ا ،$=c1<(أو ا ،Z2  

و/Wآ=AOOا %WOO> &OOYJن ا)>OO;�و)=$ وا)8اwOOB ا),iOO-i'/ ZOO[ ^==;OO=] و8OO.j $OO-&<jق اOO*U;&ن        
  وا)L,-&ت ا+l&l=$ -.'&ن 012 2&/� ا)Aو)$ ]Z ا+l&س، 

                     % ZO[ $<ه&;O<(ا ZO[  Z*AO<(ا �O<:D<(ت ا&O�=ت وه&O<�J% yO<2دور و $O=<هW> &[وا2:,ا  �OJ
،&Y=12 ء&k.(8ب وا+],اد وا'I1( $=l&l+ت ا&-,L(ن وا&;*U8ق ا.j آ&ت&Y:*ا �=<B  

      ZO[ Z*AO<(ا �O<:D<(ت ا&O�=ت وه&O<�J<( 3=O.(ا y<'(&>3 وY<(ور اA(&> 31;/ وإذ    ZO[ م&YOlUا
              $=Ol&l+ت ا&O-,L(ن وا&;O*U8ق اO.j ت&Oآ&Y:*ا �O=<B 0O12 ء&kO.(ن وا&;*U8ق ا.j i-i'/و ,I*

%Z[ &<>  :  yOe ذ)� %& -:'Y:*�&> �1&آ&ت ا)8اl'$ ا)xJ&ق أو ا)_&رX$ ا)>I1(        $O<�:J'8ب وا+],اد، 
ا�*:Y&آOOO&ت ا)OOO2 $OOO<B&J^ ا)y_OOOP ا)'OOOJ_,ي و�OOO=<B أcOOOh&ل ا):>==iOOO ا)'OOOJ_,ي، وا�OOOl:'>&ر    
           $%g;O(أو ا $O=Jv8(ة اAOj8(أو ا $O=Jv8(دة ا&=;O(0 اO12 وانAO'(وا ،ZOMJB+ل اg:Ojة أو ا�,x=;O(وا

&، و2^ ر]� ا�2:,اف <�L ا)w'IO ا)',<ZO[ ZO ا+راZOq ا)',<=O$ ا)>O1:L$                ا14U=>=$ أو /A-AYه  
            ,O=m dO48.j 0O12و �,=_O% ,O-,./ ZO[ ZJ=x;O1P(ا w'I(ا �j �(ذ Z[ &<> ،Z*8=Y_(ن ا&=c(ا ^%
ا).&<OOO:1( $OOO1_,ف ]ZOOO إOOO%&4$ دو):dOOO ا)>OOO;:.1$، و�OOOj ا)'8OOOدة )OOO�Bg=^ ا)J=x;OOO1P==^ إ)0OOO د-OOO&ره3  

   =2,I(3 و].& ).,ارات اY/&c1:<%ن        و&;O*U8ق اO.j 8كcO`ة وAL:<(ق ا+%3 ا&e=% A`&.%و)=$ وA(ا $
  ا)Aو)=$، 

Z1- &% ^1'/:  

�
د��99999999999אF1E� �
�<:D<(ت ا&<�J% 012 نg2Uا اNي ه,;-   ZO[ ء&k2+ول اA(ا Z[ $=*8*&4 $P_> ةA<:'<(ا Z*A<(ا

'd ا)ZJv8O، ا):ZO    آIO/ w;Oj yO,-   - و-I&ر إ)=A(&> AO'> &<=[ &Yو)O$ ا)'B-     8kO&%'$ ا)Aول ا)',<=$    
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ا+l&l=$، <>& � -:'&رض وأcj&م ا):I,-'&ت  /;'i-i'/ 8L* 0 وj $-&<j.8ق اU*;&ن وا)L,-&ت
$=Jv8(ا .  

�
د��99999999999אF2E� �
012 $=Jv8(ا &Y/&'-,I:( &.[8 وk'(و)$ اA(ا y<'/:  

̂        .أ  OO% &Y-AOO( ةAOO<:'<(ا Z*AOO<(ا �OO<:D<(ت ا&OO<�J% ^=OOc<:( $OOJ%tوا $MOOl&J<(ا $OO�=M(8]=, اOO/ أداء 
&Y%&Y%. 

 OOq>&ن ا):iOOود <&)>'OO%81&ت ور`AOO و/�OO=o8 ا*:Y&آOO&ت 8OO.jق اOO*U;&ن، ودOOY/82& إ)AOO./ 0OO-3    . ب 
             $O-&<j d*WOh ^% &% yآ Z[ $_:R<(ا $=Jv8(ت ا&YD(ت وا&x1;(ت وا):8`=&ت إ)0 ا&j,:.<(ا

 .و/'j i-i.8ق اU*;&ن
&[=$ وا).&*�J% ^=c</ &-&Lk( $=*8>&ت ا)>D:>� ا)>Z*A ا)>':>Aة )A./ ^% &Y-A-3 ا)>;&A2ة ا).k  .ج 

 .ا+l&l=$ وا)L,-&ت اU*;&ن ا*:Y&آ&ت j.8ق
q>&ن �J% �j>&ت ا)>D:>� ا)>Z*A ا)>':>Aة )Z[ &Y-A ا)8D1ء إ)0 ا)>L&آ3 وyMl ا�*:O_&ف              .د 

 .ا)Jv8=$ ا+X,ى Y[&_*U& %^ أ2>&ل ]=Y& اA:2اء Y48.j 012& ا)>.,رة
�
د��99999999999אF3E� �

ا):IOO,-'&ت ا)OO2 gkOO[ ،$OO=Jv8^ ا)>=OOe&ق ا)',<8OO.L( ZOOق اOO*U;&ن       -ycIOO ا)OOlA:8ر وا).8OOا*=^ و  
وا�/OO=4&P&ت وا)8c_OOك ا)Aو)=OO$ واOO=<=14U$ ا)>OO_&دق OOY=12& ذات ا)OO_1$، أOOl&س OO<�J% yOO<2&ت      

$=l&l+ت ا&-,L(ن وا&;*U8ق ا.j انA=% Z[ Z*A<(ا �<:D<(ا.  
�
د��99999999999אF4E� �

8c- ،$=l&lن )>�J>&ت ا)>D:>� ا)>Z*A 012 )�,ض /'i-i وj $-&<j.8ق اU*;&ن وا)L,-&ت ا+
Z[ �L(دو)$، ا yc( $='-,I:(ا).&*8*=$ وا ,v+ا ^<q ،Z(وA(وا ZJv8(ا ^-A='_(ا:  

  .ا)82Aة أو ا�):.&ء أو ا):1l �<D>=ً&  .أ 
 ./�J% y=cI>&ت أو B>'=&ت أو را<x&ت وا�*k>&م إ)=Y& أو ا�h:,اك ]=Y&  .ب 
.$ <j �=<D.8ق اU*;&ن وا)L,-&ت ا+l&l=$، و<>& *I, اtراء وا)>'81%&ت وا)>'&رف ا)>:'1  .ج 

3Y/&-,jو ^-,Xt8ق ا.j �% رض&':- �. 
�
د��99999999999אF5E� �

   $OO=<=14Uوا $OO=(وA(8ك اc_OO(ت وا&OO=4&P/ا� �&OOD/ &OOY(ت دو&OO%اi:(� &ًOO.[و Z*AOO<(ا �OO<:D<(ت ا&OO<�J<(
O:R_$ اO%&2 &ً`&_O:Xً& أو       ا)>_&دق Y=12& و/Y/&'-,I& ا)Jv8=$، ا):'O&ون %�O ا)O�=Y&ت ا)Aو)=O$ ا)>            

$=l&l+ت ا&-,L(ن وا&;*U8ق ا.j $-&<j ل �)=&ت&D% Z[ داAL%.  
�
د��99999999999אF6E� �

   �OO<:D<(ت ا&OO<�J<( ،$OO=Jv8(ا &Y/&'-,IOO:( &OO.[و ،yOOPc/ ZOO:(ا $OO%زg(ا<=, اAOO:(8 اkOO'(ا $OO(وA(ا NOOR:/
    D=:* &هAq رس&</ $%,D% أي أ2>&ل ^% &Y( $_:R<(ت ا&x1;(ا $-&<j Z*A<(ل  ا&OD% Z[ &Y1<2 $

$=l&l+ت ا&-,L(ن وا&;*U8ق ا.j $-&<jو i-i'/.  
�
د��99999999999אF7E� �

-�J% 012 ,�L>&ت ا)>D:>� ا)>Z*A ا).=&م <Wي *I&ط أو AY:;- y<2ف ا)AL %^ ا)L.8ق 
ا):I,-'&ت ]Z وا)L,-&ت ا)>.,رة ]Z ا�/P&4=&ت وا)_8cك ا)Aو)=$ وا14U=>=$ ا)>_&دق Y=12& و

A1( $=Jv8(8اk'(و)$ ا .  


د����F8Eא �
 $xI*أ i-i'/32 وA> 8k2 $(ا);>&ح +ي دو ZJ'- d*012 أ �,=;P/ ^c<- &% نg2Uا اNه Z[ C=(
أ]OO,اد أو OO2&<B&ت أو %�OOl;&ت أو %OO<�J&ت OO':/ $OO=%8cj ,OO=m&رض %�OO ا)OOlA:8ر وا):IOO,-'&ت    

  .ا)Jv8=$ و%M&دئ وأcj&م %=e&ق B&%'$ ا)Aول ا)',<=$ و%=e&ق ا+%3 ا)>:ALة
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�+*( ا�eO�3ا  
  ا�3(اE-& ا�=B&>� ا2�c&اد>� و�|�ره� ا�o ; �-+ B ا�CE e363=/ق ا�B�9ن %A 68</ر>� ا�B/دان

  
�C=/ق ا�B�9ن، �6Dا)��*� ا��&E-� ا �  إن ا

 
� �>;HIا )�E: 
  ،21/1/2015 <:&ر-G 19-15-9 ر8Y<D 34ر-$ ا);8دانا)>AJو<=$ ا)Aا[>$ )N% 012آ,ة  �
) 144(ع . د7969ل ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34 و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aو �

G-13/9/2015 <:&ر،  
) 146(ع . د8091و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

G-8/9/2015 <:&ر، 
) 148(ع . د8204و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

 G-12/9/2017<:&ر، 
) 150(ع . د8323,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34 و012 4 �

 G-11/9/2018<:&ر،  
 ،20/12/2013 <:&ر-G 68/200 رb(  34%3 ا)>:ALةو012 4,ار ا)D>'=$ ا)'&%$ �
� C1D% ةو012 4,ارAL:<(ن ر34 )  ا+%3 ا&;*U8ق ا.L27/21 G-3/10/2014 <:&ر، 
 ،18/12/2014 <:&ر-G 69/180 ر34  ا)>:ALة )b%3و012 4,ار ا)D>'=$ ا)'&%$ �

،�^a�*6�  و�E( ا�+C] وا

  :0ـ/.ـE Aـ

إ<.&ء ا)AB 012 AJMول أ2>&ل ا)JD1$ ا)',<=$ ا)Aا[>$ )L.8ق اU*;&ن ا)j 0=^ ا),]�  -1
 .ا)y%&c )1'.8<&ت

د8Y<B 32ر-$ ا);8دان ]=>& -:'�1 <,]� ا)'.8<&ت، ]Z %8ا`B $1&%'$ ا)Aول ا)',<=$  -2
 .Y&[=ً&إ)0 أن /,]� *

ا)8Y<B ^% w1xر-$ ا);8دان /iو-A ا)Aول ا+k2&ء %^ gXل ا+%&*$ ا)'&%$ <>& -:8],  -3
)Y-A& %^ دراl&ت وأ<L&ث ووo&[� ذات `A:(&> $1ا<=, ا).;,-$ ا�*P,اد-$ و�o&ره& 012 

&YJ% دة&P:lن، ):'�=3 ا�&;*U8ق ا.L> �:<:(ا. 

ا)>'8Y<B Z[ $=Jر-$ ا);8دان ):A-AL د82ة ا+%&*$ ا)'&%$ <>8ا`1$ ا):J;=� %� ا)YD&ت  -4
�o&ر ا):Aا<=, ا).;,-$ ا�*P,اد-$ j 012.8ق اU*;&ن ]A28%" Z و%c&ن ا*'.&د *Aوة 

  . "8Y<Bر-$ ا);8دان
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&����  ا�+*( ا
���6gC6 ا �-E&��  C=/ق ا�B�9ن  ا

  
�C=/ق ا�B�9ن، �6Dا)��*� ا��&E-� ا �  إن ا

�>;HIا )�E:  

 $،N% 012آ,ة ا+%&*$ ا)'&% �
 وN% 012آ,ة ا)>AJو<=$ ا)Aا[>$ )8Y<D1ر-$ ا)=>A( $=Jى B&%'$ ا)Aول ا)',<=$، �
) 150( ع . د8323و012 4,ار %B C1D&%'$ ا)Aول ا)',<=$ 012 ا)>;:8ى ا)8زاري ر34  �

 G-11/9/2018<:&ر، 
  

،�^a�*6�  و�E( ا�+C] وا

  :0ـ/.ـE Aـ

1- =2 ^> A<j �1<(ا $(gD(ا wj&` ة,kj درة&M<> داAD% دة&hUا $c1<% �1% $P=1X 0 �ل;
 ". ا)>cL>$ ا)',<=$ )L.8ق اU*;&ن"ا)I*�> ^-,LM&ء 

 

/d=B8 ا)c1<<1( ,cI$ ا)',<=$ ا);'8د-$ ):_Y.-A& 012 ا)�J&م ا+cL<1( Zl&l>$ ا)',<=$  -2
، و)>>c1$ ا)Y'=48:( ^-,LM& 012 ا)�J&م ا+cL<1( Zl&l>$ ا)',<=$ )L.8ق اU*;&ن)L.8ق 
 .اU*;&ن

  

 ا)'&%$ )>Mv&R$ ا)Aول ا+k2&ء ا):Z )3 /_&دق 012 ا)�J&م ا+cL<1( Zl&l>$ د82ة ا+%&*$ -3
 . )YeL& 012 ا)>_&د4$اU*;&نا)',<=$ )L.8ق 

  

ا)>cL>$ ا)',<=$ )L.8ق "/d=B8 ا)b( ,cI%&*$ ا)'&%$ 012 ا)AYD ا)>NMول ]A* 3=�J/ Zوة  -4
 012 ه&%� أ2>&ل "ناU*;& وا)Aو)=$ )L.8ق ا8q Z[ $=<=14Uء /D&رب ا)>L&آ3 اU*;&ن
 .اU*;&ن)JD1$ ا)',<=$ ا)Aا[>$ )L.8ق ) 45(ا)Aورة 

  

5-  3=�J:(ل ا&D% Z[ $=>,'(ول اA(ت <=^ ا&lا)>>&ر yk[رب وأ&D:(ات وا,MR(دل ا&M/ i-i'/
ZJv8(ا Z]&k.(ا. 
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  للشؤون القانونية رئيس اللجنة الدائمة تعيين
  

 

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :عهبعد اطال - 

  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة، �

 وفي ضوء مداوالت المجلس، - 

< <

†{{{{ÏŁè<… 

، رئيساً  الموافقة على إعادة تعيين السيد زكريا عبد اهللا األنصاري مرشح دولة الكويت           
  .7/3/2019 سنتين بدءا من لمدةللشؤون القانونية للجنة الدائمة 

  
 

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8384قم ر: ق(
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  وضع لجنة حقوق اإلنسان العربية 
  )لجنة الميثاق(

 

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 بـشأن   16/3/1972 بتـاريخ    57ع  . د 2909وعلى قرار مجلـس الجامعـة رقـم          �
لقانونية الذي ينص على أن تحال إلى اللجنة جميع اختصاصات اللجنة الدائمة للشؤون ا

مشروعات اللوائح واألنظمة األساسية والداخلية لألجهزة والهيئات التي تتألف منهـا           
جامعة الدول العربية وأية أنظمة أخرى وذلك لصياغتها من الناحيـة القانونيـة قبـل      

  عرضها على مجلس الجامعة،
  ،القانونيةوعلى توصية لجنة الشؤون  �

  ،وبعد الدراسة والمناقشة - 

Łè…†{{{ÏV< <
  

تشكيل لجنة من الدول األطراف في الميثاق واألمانة العامة لجامعة الدول العربية 
لدراسة وضعية لجنة حقوق اإلنسان العربية من كافة الجوانب اإلدارية والمالية والقانونية مع 

وذلك وفقاً لألنظمة )  الميثاقلجنة(االستماع إلى رأي ممثلين عن لجنة حقوق اإلنسان العربية 
الداخلية المعمول بها في األمانة العامة ونصوص الميثاق العربي لحقوق اإلنسان وقرارات 
مجلس الجامعة ذات الصلة بما يضمن استقاللية عمل اللجنة وعرض هذا الموضوع على 

  .االجتماع المقبل لمجلس الجامعة
  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8385رقم : ق(
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التقرير السنوي العاشر للجنة حقوق اإلنسان العربية  
  )لجنة الميثاق(

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،2018 للجنة حقوق اإلنسان العربية لعام العاشروعلى التقرير السنوي  �
  وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية، �

: الفقرة الخامسة من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان والتي تنص على         ) 48( للمادة   اًواستناد - 
تها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق       جنة تقريراً سنوياً يتضمن مالحظا    تحيل الل "

  ،"األمين العام
  وبعد المناقشة، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

المنبثقة عـن الميثـاق      للجنة حقوق اإلنسان العربية      العاشرأخذ العلم بالتقرير السنوي      -1
  .2018من أنشطة ومالحظات وتوصيات خالل عام العربي لحقوق اإلنسان وما تضمنه 

 الدوري األول إلى لجنة حقـوق       تقريرهاعلى تقديم   جمهورية العراق   توجيه الشكر إلى     -2
  .اإلنسان العربية

شكل فعال  أعمالها ب  استكمالتوجيه الشكر إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية ودعوتها إلى           -3
  .بما يتوافق مع القواعد المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
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  موقف الدول األعضاء من سداد األنصبة والمركز المالي

  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه - 

  على مذكرة األمانة العامة، �
  ،الماليةن اإلدارية وشؤوللجنة الدائمة لل توصية اوعلى �

 

Łè…†{{{ÏV< <

ضرورة تقيد الدول األعضاء بسداد مساهماتها كاملة خالل األشهر الثالثة األولى مـن              -1
  .من النظام المالي، وبعملة الموازنة) 28(نص المادة السنة المالية وفقا ل

 من هذه المتـأخرات سـنويا        %10التزام الدول األعضاء التي عليها متأخرات بسداد         -2
  .تضاف إلى حصة الدولة السنوية

سداد الدول األعضاء لمساهماتها في االحتياطي العام لألمانة العامة اعتبارا من موازنة             -3
  .2010 حتى 2006

إلى كل من جمهورية العراق ودولة الكويت لسداد مساهماتها في موازنـة   توجيه الشكر -4
 مـن   ة اإلمارات العربية المتحدة علـى سـداد جـزء         ، ودول 2019األمانة العامة لعام    

  .2019مساهمتها في موازنة عام 
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  الدعم والتبرعات المقدمة لألمانة العامة

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
  على مذكرة األمانة العامة، �
 ،ن اإلدارية والماليةشؤوة الدائمة للللجنوعلى توصية ا �

Łè…†{{{ÏV< <

من النظام المالي ) 20( على قبول التبرعات للهدف المحدد لها وفق أحكام المادةةلموافقا -1
  :ه الشكر للجهات المتبرعة التاليةتوجي ولألمانة العامة للجامعة

 حتى ازيلبالبر البعثة أنشطة لدعم البرازيلي بالريال شهريا دوالر 5750 يعادل ما �
 .2018 كانون أول/ديسمبر

 وزارة -  التونسية الجمهورية لدى الكويت دولة سفارة من دوالر 6000 مبلغ �
 مؤتمر (بتونس العربية الدول جامعة مركز لمؤتمر دعما أمريكي الكويتية اإلعالم
 .)العربي بالوطن والثقافي اإلثنى التنوع

 بمبلغ كروزر الند نوع من فحةمص سيارة هدية السعودية العربية المملكة قدمت �
 بعثة رئيس الستخدام مقديشو في العربية الدول جامعة بعثة إلى دوالر 270000

  .المستقبل في مقديشو في العربية الجامعة بعثة ولرؤساء مقديشو في العربية الجامعة
 والتكنولوجيا للعلوم العربي األكاديمية من تبرع   $  295.45 20  مبلغ �

                .الكتاب لمعرض
  .الكتاب لمعرض نايف جامعة من تبرع   $     955.00 9 مبلغ  -  �
 يإجمال من يولأ كدفعة  فورد مؤسسة من مقدمة منحة   $ 200 000    مبلغ  -  �

 إدارة إلى موجهة المستدام بالتمويل تتعلق أنشطة لتنفيذ دوالر ألف 320 مبلغ
  .يالدول والتعاون المستدامة التنمية

  . المالي فيما يتعلق بهذه التبرعاتمن النظام ) 21( المادة تطبيق  -2
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مناقشة تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة 

 2017عن حسابات األمانة العامة لعام 
  ورد األمانة العامة

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
  كرة األمانة العامة،على مذ �
  ،المالية ون اإلداريةشؤووعلى توصية اللجنة الدائمة لل �
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قيام األمانة العامة بإرسال كامل تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة للدول العربيـة حـال     -1
  .االنتهاء منه

 العامة للسنة   قيام األمانة العامة بتنفيذ المالحظات الواردة في تقرير الهيئة العليا للرقابة           -2
  . م2017المالية 

الطلب من الدول األعضاء في الهيئة العليا للرقابة العامـة إيفـاد ممثلـين لهـا مـن                   -3
المتخصصين وذوى الخبرة في الرقابة المالية واإلدارية من الجهات الرقابية حصراً مع            

  . سنوات3استبقائهم طوال فترة عمل الهيئة لمدة 
 باإلضـافة إلـى     المقبل العليا للرقابة اعتبارا من التقرير       أهمية أن يتضمن تقرير الهيئة     -4

 :تقريرها

فصال خاصا بالمالحظات المتكررة للهيئة عن السنوات السابقة ولم يتم االلتـزام أو              - 
 .العمل بها من قبل األمانة العامة

 .ملخصا ألهم مالحظات وتوصيات الهيئة - 

 .رات وتوصياتفصال خاصا بما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من قرا - 

األخذ باالعتبار مالحظات الدول العربية حول تقرير هيئة الرقابة علـى أن تـزود               - 
  .الهيئة بتلك المالحظات

ضرورة قيام األمانة العامة بتنفيذ توصيات الهيئة العليا للرقابة العامة بشأن إصدار             - 
وعرضها على الالئحة الخاصة بتنظيم النفقات الدراسية ألبناء موظفي األمانة العامة 

  .المقبلن اإلدارية والمالية في االجتماع شؤواللجنة الدائمة لل
  .التأكيد على ترشيد اإلنفاق وضبط المصروفات بما في ذلك المهمات الرسمية - 
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ضرورة قيام األمانة العامة بوضع آلية لمراقبة ومتابعة التوازن بين اإليرادات المحصلة         -5
الية وتحديد أولويـات الـصرف بنـاءا علـى          والمتاحة والمصروفات خالل السنة الم    

اإليرادات المحصلة لتفادى تحقق العجز واللجوء إلى االحتياطي خاصة في ظل التزايد            
  .المستمر في حجم المصروفات الفعلية سنويا

 ،التأكيد على قرارات مجلس الجامعة والخاصة بإيقاف التعاقد على غيـر البـاب األول          -6
  .ل فقطوحصر التعاقد على الباب األو

تقيد األمانة العامة بما ورد بالنظام األساسي للموظفين وقرارات مجلس الجامعة بـشأن              -7
التعيينات بالوظائف الشاغرة باألمانة العامة وخاصة ما يتعلق بحصر التعيينات بالدول           

  .غير المستكملة لحصتها
ساسـي  مـن النظـام األ    ) 59(االلتزام بقرارات مجلس الجامعة الخاصة بتطبيق المادة         -8

سـنة وعـدم    ) 62(للموظفين بعدم جواز إبقاء الموظفين الدائمين بعد بلوغ سن التقاعد         
  .التعاقد معهم بأي حال من األحوال

 العامة بعرض أي تعديل على اللوائح الخاصة باألمانة العامـة لجامعـة             األمانة التزام -9
 على اللجنـة    إداريةو يترتب عليها التزامات مالية جديدة وقانونية        يالدول العربية والت  

  . والماليةاإلداريةن شؤوالدائمة لل
 رؤساء البعثات بعد    إبقاء للموظفين بعدم    األساسيمن النظام   ) 39(االلتزام بنص المادة     - 10

  .المدة القانونية
 العامة تكلفة الرسوم البنكية لتحويالت مكافأة نهاية الخدمـة           األمانةعدم تحميل موازنة     - 11

ـ نجأ بنـك    إلىمن مكافأة الموظف عند رغبته لتحويلها        وخصمها   أجنبية بنوك   إلى  يب
  .خارج دولة المقر

 سبيل  ي على الجهود المبذولة ف    ةتوجيه الشكر لرئيس وأعضاء الهيئة العليا للرقابة العام        - 12
  .انجاز عملها
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ل األفريقية طلب الصندوق العربي للمعونة الفنية للدو
  عرض موضوع االلتزامات المالية على اللجنة

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
  على مذكرة األمانة العامة، �
  ،الماليةن اإلدارية وشؤوللجنة الدائمة للوعلى توصية ا �

Łè…†{{{ÏV< <

 127عاديـة    في الـدورة ال    المتخذ) ج   /6749( التأكيد على قرار مجلس الجامعة رقم        -1
 والمتعلق بدعوة األمانة العامة لتنفيـذ قـرارات مجلـس الجامعـة          9/3/2007بتاريخ  

والخاصة بتسوية الديون المستحقة للصندوق لدى األمانة العامة وجدولة الدين وسـداده            
  .المقبلةعلى دفعات ونطلب موافاتنا بتقرير بالخصوص في الدورة 

 والذي يـنص علـى      11/11/1987 بتاريخ   4 فقرة   176التذكير بقرار قمة عمان رقم       -2
 ماليين دوالر لتسديد ما على الصندوق من ديون على          7تقديم دعم مالي استثنائي قدرة      "

العامة وان يقدم في أن يوزع هذا الدعم حسب أنصبة الدول األعضاء في موازنة األمانة 
  .، والطلب من الدول األعضاء دفع مساهماتها في الصندوق"اقرب اآلجال

  
  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8390رقم : ق(

  
  :التحفظات

 . على الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقيةسلطنة عمانتتحفظ  -

  .2019 على موازنة الصندوق العربي للمعونة الفنية األفريقية لعام مملكة البحرينتتحفظ  -
 موازنة الصندوق العربي للمعونة األفريقيـة ومـا          على استمرار تحفظها على المساهمة في      دولة الكويت تؤكد   -

 .يترتب عليها من تقديم دعم استثنائي للصندوق

 على سداد حصتها في موازنة صندوق المعونة الفنية للدول األفريقيـة حتـى              المملكة العربية السعودية  تتحفظ   -
 .تلتزم بقية الدول العربية  بسداد حصصها في موازنة الصندوق

 على تحفظها على موازنة الصندوق العربـي للمعونـة الفنيـة األفريقيـة             ارات العربية المتحدة  دولة اإلم تؤكد   -
  .2019لعام
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الجامعة  التجديد لبعض رؤساء بعثات ومكاتب
  العربية بالخارج

  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه - 

  على مذكرة األمانة العامة، �
 ،المالية ون اإلداريةشؤولوعلى توصية اللجنة الدائمة ل �

أسماء من السادة رؤساء البعثات وذلك لعـدم        ) 3(مذكرة األمانة العامة لسحب     وعلى   �
  ،المقبل أيلول/انتهاء مدتهم والتي تنتهي في سبتمبر
Łè…†{{{ÏV< <

الموافقة على تجديد التعاقد لمدة عام بنفس شروط التعاقد الحالية مع كـل مـن الـسادة          -1
  : التالية أسماؤهم

       .  رئيس بعثة بروكسل–عبد الحميد زهاني  لسيد السفيرا - 
      . رئيس مكتب الصومال– حمود بن سمران الحويطي  السيد السفير - 
 . رئيس مكتب جوبا–  خالد عبد الرحيم سيد السفير ال - 

  . رئيس بعثة نيويورك– ماجد عبد الفتاح السيد السفير - 
زمة لتعميم شغور مناصب رؤساء البعثـات       التزام األمانة العامة باتخاذ اإلجراءات الال      -2

  .على مندوبيات الدول العربية بوقت كافي وفق األنظمة والقوانين ذات الصلة
تكليف األمانة العامة بتعميم اإلطار القانوني واللوائح المنظمة للتعاقد مع رؤساء بعثات             -3

 .إلدارية والماليةن اشؤو للجنة الدائمة للالمقبلةالجامعة في الخارج قبل انعقاد الدورة 
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  ــــــــــــ
إشارة لما بدر من السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة في نيويورك في تقرير له من إساءة وعدم حياد لموقف الجامعة من األزمة  -

 رـة قطـدولن إبذلك بمذكرة رسمية، وعليه ف" مكتب األمين العام"انة العامة التي افتعلتها دول الحصار من دولة قطر، وقد تمت إفادة األم
  .تتحفظ وترفض التوصية الخاصة بالتجديد له

 : نصاًة التاليالتحفظات 7/3/2019بتاريخ  األمانة العامة تلقتكما 

طر على القرار لما احتوت عليه من مغالطات رفضاًً قاطعاً المبررات التي تضمنتها صيغة تحفظ قترفض  دولة اإلمارات العربية المتحدة -
 . وتفصيالً تمت للحقيقة بصلة جملة واتهامات الوأكاذيب

رفضاً قاطعاً المبررات التي تضمنتها صيغة تحفظ قطر على القرار، لما احتوت عليه من مغالطات وأكاذيب  ترفض مملكة البحرين -
 .واتهامات ال تمت للحقيقة بصلة جملة وتفصيالً

 ترفض رفضاً قاطعاً المبررات التي تضمنتها صيغة تحفظ قطر على القرار، لما احتوت عليه من مغالطات ة العربية السعوديةالمملك -
 .وأكاذيب واتهامات ال تمت للحقيقة بصلة جملة وتفصيالً

ا احتوت عليه من مغالطات  رفضاً قاطعاً المبررات التي تضمنتها صيغة تحفظ دولة قطر على القرار، لمجمهورية مصر العربيةترفض  -
  . تمت للحقيقة بصلة جملة وتفصيالًوأكاذيب واتهامات ال
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طلب مندوبية ليبيا إضافة موضوع تسوية حاالت 

الرسوب الوظيفي لموظفي األمانة العامة من بعض 
  الدول التي لم تستكمل حصتها

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
  انة العامة،على مذكرة األم �
  ، والماليةن اإلداريةشؤووعلى توصية اللجنة الدائمة لل �
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تسوية جميع حاالت الرسوب الوظيفي على أساس تسكين كل موظف علـى الدرجـة          
الوظيفية التي يستحقها طبقا لسنوات المؤهل باعتبار المدة البينية للحصول على الدرجة األعلى 

لثانية والثالثة والرابعة، وست سنوات بالنسبة للفئة الخامسة داخل         أربع سنوات بالنسبة للفئات ا    
 طبقا لجدول الوظائف بالنسبة للنظام األساسي للموظفين واستنادا إلى قراري مجلس ،نفس الفئة

 والخـاص بمـنح     2/3/2011 بتاريخ   7350 ورقم   ،9/1976 /9 بتاريخ   3490الجامعة رقم   
خفيض مدة أربع سنوات بالنسبة لسنوات المؤهل بحد        موظفي الدول غير المستكملة لحصتها ت     

أقصى درجتين وتمول التكلفة المالية المترتبة على هذه التسوية من موازنة األمانـة العامـة               
  .ودون تحميل الدول األعضاء أي أعباء مالية إضافية
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الصندوق  متأخرات الدول األعضاء في موازنة
  العربي للعمل االجتماعي

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
  على مذكرة األمانة العامة، �
بتـاريخ  ) 38ع.د (861االجتماعية العرب رقـم     وعلى قرار مجلس وزراء الشؤون       �

 ،7/3/2017 بتاريخ 147ع . د8152جامعة رقم  وقرار مجلس ال،5/12/2018

   الشؤون اإلدارية والمالية،وعلى توصية لجنة �

Łè…†{{{ÏV< <

 الصندوق العربي للعمل توجيه الشكر للدول األعضاء التي أوفت بمساهماتها في موازنة        -1
 والطلب من الدول األعضاء التي لديها متأخرات المبادرة بسداد الحـصتين            االجتماعي

 متأخراتها تجاه  واتخاذ اإلجراءات الالزمة لسداد 2019،  2018المستحقتين للعام المالي    
  .الصندوق العربي للعمل االجتماعي

دعوة الدول األعضاء إلى مخاطبة الجهات المعنية في دولهم التخاذ اإلجراءات الالزمة             -2
  .لسداد حصصها ومتأخراتها تجاه الصندوق العربي للعمل االجتماعي

) لماليـة  وقطاع الـشؤون اإلداريـة وا      قطاع الشؤون االجتماعية  (تكليف األمانة العامة     -3
بموافاة الدول األعضاء بمذكرة توضح مهام الصندوق العربي للعمل االجتماعي ودوره           

 مرفقا بها كشف يوضح حصصها ومتأخراتهـا        ،في العمل االجتماعي العربي المشترك    
  .تجاه الصندوق العربي للعمل االجتماعي
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  ـــــــــــ

 على هذا القرار لعدم أخذه المسار القانوني الطبيعي وهو عرضه كمشروع قرار             لمملكة العربية السعودية  اتتحفظ   -
على المجلس االقتصادي واالجتماعي ثم اللجنة الدائمة للشؤون اإلدارية والمالية قبل عرضه على مجلس الجامعـة      

  .العربية على المستوى الوزاري
وضوع لم يعرض كبند على المجلس االقتصادي واالجتماعي وال على اللجنـة             بأن هذا الم   الوفد الجزائري يالحظ   -

 .الدائمة للشؤون المالية واإلدارية
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إنشاء نظام معاشات تقاعدي للموظفين الدائمين 
  باألمانة العامة لجامعة الدول العربية

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 ة،على مذكرة األمانة العام �

 ،11/9/2018 بتاريخ 8333وعلى قرار مجلس الجامعة العربية رقم  �

< <

†{{{{ÏŁè<… 
  

الطلب من األمانة العامة استكمال جهودها الخاصة بإعداد دراسة حول إنشاء نظـام             
معاشات تقاعدي للموظفين الدائمـين باألمانة العـامة، على أن تعــرض علـى اجتمـاع              

المالية وفريق العمل األول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير   اللجـنة الدائمة للشؤون اإلدارية و    
اإلطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك خالل الدورة المقبلة لمجلس جامعـة الـدول              

 .العربية
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  السيد السفير الدكتور قيس خزعل جواد العزاوي 

   لجامعة الدول العربيةأميناً عاماً مساعداً
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 من ميثاق الجامعة،) 12(وعلى المادة  �

 من النظام األساسي للموظفين،) 9(وعلى المادة  �

 وفي ضوء مداوالت المجلس في هذا الشأن، - 

< <

†{{{{ÏŁè<…V< <

أميناً عاماً مساعداً    دكتور قيس خزعل جواد العزاوي    لسفير  السيد ا الموافقة على تعيين        
  .مباشرته العمللجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 
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