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  ـــ
  

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

  .)146–145(تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 
8048. 6. 

التقرير نصف الـسنوي لهيئـة متابعـة تنفيـذ القـرارات              الثانيالبند 
  .2016وااللتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة نواكشوط 

8049. 7. 

ــضية   -1 ــسياسية للق ــورات ال ــة التط متابع
إلسـرائيلي  الفلسطينية والصراع العربـي ا    

  .وتفعيل مبادرة السالم العربية

  الثالثالبند  .18 .8050
  قضية فلسطين

   اإلسرائيلي-والصراع العربي 

التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة      -2
  .القدس المحتلة

8051. 24. 

االسـتيطان، الجـدار،    (متابعة تطـورات     -3  
  ).االنتفاضة، الالجئون، األونروا، التنمية

8052. 30. 

 .38 .8053  .دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني -4  

تقرير وتوصيات مؤتمر المـشرفين علـى شـؤون          -5  
  .)96الدورة (الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة 

8054. 40. 

تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب       -6  
اإلقليمية لمقاطعة إسـرائيل بـين دورتـي        

  ).146-145(مجلس الجامعة 

8055. 41. 

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

8056. 42. 

 .44 .8057  .الجوالن العربي السوري المحتل -8  

 .48 .8058  .التضامن مع الجمهورية اللبنانية -9  
رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم        -10  

  .2020-2019في مجلس األمن لعامي 
8059. 53. 
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  الصفحة البيان/ القرار  الموضـــوع  البنــد
 .54 .8060  .تطورات الوضع في سورية  الرابعالبند 

 .58 .8061  .تطورات الوضع في ليبيا  الخامسالبند 

 .61 .8062  .تطورات الوضع في اليمن  السادسالبند 

احتالل إيران للجزر العربية الثالث طنب الكبرى         السابعالبند 
وطنب الصغرى وأبـو موسـى التابعـة لدولـة          

  .اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي

8063. 64. 

 .67 .8064  .التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية  الثامنالبند 

اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهـاك القـوات           التاسعالبند 
  .التركية للسيادة العراقية

8065. 70. 

 .72 .8066  .دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان  العاشرالبند 

ض على السودان من قبـل      الحصار الجائر المفرو    الحادي عشرالبند 
الواليات المتحدة بخصوص شـراء أو اسـتئجار        
الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التـي        

  .تهدد سالمة وأمن الطيران المدني

8067. 74. 

 .76 .8068  .دعم جمهورية الصومال الفيدرالية  عشرالثاني البند 

 .80 .8069  .دعم جمهورية القمر المتحدة  عشرالثالث البند 

 .82 .8070  . اإلريتري–الحل السلمي للنزاع الجيبوتي   عشرالرابع البند 

  الخامس عشرالبند 
مخاطر التسلح اإلسرائيلي على األمن 

  القومي العربي والسالم الدولي

إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية وغيرها       
  .من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط

8071. 83. 

 .85 .8072  .اإلرهاب الدولي وسبل مكافحته  السادس عشرلبند ا

 .87 .8073  .صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب  السابع عشرالبند 

 .89 .8074  .الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي  الثامن عشرالبند 

    :يةفريق األ–العالقات العربية  -1

 .90 .8075  .يفريق األ–مسيرة التعاون العربي   -أ

  التاسع عشرالبند 
العالقات العربية مع التجمعات 

الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول       -ب  اإلقليميةالدولية و
  .يةفريقاأل

  

8076. 95. 
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  الصفحة البيان/ القرار  الموضـــوع  البنــد
 .96 .8077  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية -2  

 .96   : األوروبية–العالقات العربية   :أوالً  

 .96   . األوروبي–الحوار العربي   -أ  

 .96   . المتوسطية-الشراكة األوروبية   -ب  

 .97   . الروسي–منتدى التعاون العربي   :ثانياً  

تعزيز التعـاون مـع دول آسـيا          :ثالثاً  
  .الوسطى وجمهورية أذربيجان

 97. 

العالقات العربية مـع جمهوريـة        :رابعاً  
  .الصين الشعبية

 97. 

 .98   .العالقات العربية مع جمهورية الهند :اًخامس  

 .99   . اليابانية–العالقات العربية  :سادساً  

العالقات العربية مع مجموعة دول       :سابعاً  
  .جزر الباسيفيك

 99. 

 .100   .العالقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية  :ثامناً  

 .101 .8078  .ألمم المتحدةالتعاون بين جامعة الدول العربية وا  العشرونالبند 

الترشيحات لمناصب األمـم المتحـدة ووكاالتهـا          الحادي والعشرونالبند 
  .المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى

8079. 103. 

  الثاني والعشرونالبند 
  تطوير جامعة الدول العربية

نتائج أعمال اللجنـة مفتوحـة العـضوية         -1
إلصالح وتطوير جامعة الـدول العربيـة       

  .رق العمل المنبثقة عنهاوف

8080. 114. 

 .115 .8081  .مكاتب ومراكز جامعة الدول العربية في الخارج -2  

ترفيع إدارة العالقات العربية إلى مـستوى        -3  
  .قطاع للشؤون السياسية العربية

8082. 116. 

اتخاذ اإلجراءات التي تضمن عدم التدخل في العمل القضائي           الثالث والعشرونالبند 
  .ة االستثمار العربية والمحكمة اإلدارية للجامعةلمحكم

8083. 117. 

اإلستراتيجية العربية الموحدة الستعادة األرشيفات       الرابع والعشرونالبند 
العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولـة      

  .لدى الدول األجنبية واالستعمارية

8084. 118. 
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  الصفحة البيان/ القرار  الموضـــوع  البنــد
  والعشرونالخامس البند 
 ةــوني القانؤونـشال

  اناإلنسوق ـوحق

تقرير وتوصيات اللجنة الدائمـة للـشؤون        -1
القانونية في اجتماعها الذي عقد بمقر األمانة       

  .25/8/2016 إلى 22العامة خالل المدة من 

8085. 121. 

 .124 .8086  .الميثاق العربي لألرشيف -2  

ميثاق المحافظة على التراث العمراني فـي        -3  
  .الدول العربية وتنميته

8087. 132. 

 .142 .8088  .مذكرة تفاهم إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء -4  

 -طلب دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة         -5  
إمارة الشارقة استضافة المقر الدائم للبرلمان      

  .العربي للطفل

8089.  163. 

 .164 .8090  .تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان -6  

نة العربيـة الدائمـة     تقرير وتوصيات اللج   -7  
في ) 40(لحقوق اإلنسان في دورتها العادية      

  .21/7/2016 إلى 17من الفترة 

8091. 165. 

التقرير السنوي للجنة حقوق اإلنسان العربية       -8  
  ).لجنة الميثاق(

8092. 183. 

-145نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس  -1
 واإلجراءات المتخـذة لتنفيـذ قـرارات        146

  .المجلس في مجال الشؤون اإلدارية والمالية

   والعشرونالسادسالبند  .184 .8093
   اإلدارية والماليةالشؤون

المركز المالي وموقف الدول األعضاء من       -2
  .سداد األنصبة

8094. 185. 

 .186 .8095  .استخدام جزء من االحتياطي العام -3  

 .187 .8096  .الدعم والتبرعات المقدمة لألمانة العامة -4  

 .188 .8097  .2017وازنة جامعة الدول العربية لعام م -5  

 .189 .8098  .2017موازنة المعهد العالي العربي للترجمة لعام  -6  

موازنة الصندوق العربي للمعونـة الفنيـة        -7  
  .2017ية لعام فريقللدول األ

8099. 190. 

 .191 .8100  .2017موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام  -8  
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  الصفحة البيان/ القرار  الموضـــوع  البنــد
ـ    -9   اء بعثـات ومكاتـب     التمديد لبعض رؤس

  .الجامعة العربية في الخارج
8101. 192. 

الترحيب بتعيين السيد السفير حسام زكـي        -10  
  .أميناً عاماً مساعداً

8102. 193. 

أميناً  كمال حسن علي  .  السفير د  السيدتعيين   -11  
  .عاماً مساعداً

8103. 194. 

إدانة التصريحات العدائيـة والمـشينة       بيان بشأن   
  .يللمرشد اإليران

222.  195. 

  
  



-6-  

  
 

  تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة

  )146-145(وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،)146-145(وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين  �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

أخذ العلم بما ورد في تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الـدورتين                
 للمجلـس،   )145(وعلى اإلجراءات التي اتخذتها األمانة العامة لتنفيذ قرارات الدورة العادية           

  .لى الجهد المبذول في هذا الشأنويوجه الشكر لألمين العام ومساعديه ع
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8048رقم : ق(
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 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات نصف السنويالتقرير 

  2016نواكشوط حول متابعة تنفيذ قرارات قمة 
 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  على مذكرة األمانة العامة، �
 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات حـول متابعـة     نصف السنوي على التقرير   و �

 ،)2016(نواكشوط تنفيذ قرارات قمة 
 في  8/9/2016وعلى التوصيات الصادرة عن االجتماع الوزاري األول للهيئة بتاريخ           �

 هذا الشأن،

 ئة،وعلى مشروع برنامج عمل المأمورية الموريتانية المقدم من رئاسة الهي �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<… 

1M     2016(نواكـشوط    حول متابعة تنفيذ قرارات قمة       نصف السنوي أخذ العلم بالتقرير( ،
وكذلك التوصيات الصادرة بشأنه عن االجتماع الوزاري لهيئة متابعة تنفيذ القـرارات            

مج عمـل    ومـشروع برنـا    مرفق نص التوصـيات    (8/9/2016وااللتزامات بتاريخ   
  ).المأمورية الموريتانية

2M  2016نواكشوط دعوة الدول األعضاء إلى مواصلة جهودها لتنفيذ قرارات قمة.  
3M              توجيه الشكر والتقدير للدول األعضاء في الهيئة واألمانة العامة على الجهود المبذولـة

نواكـشوط   للهيئة حول متابعة تنفيذ قـرارات قمـة          نصف السنوي التقرير  "في إعداد   
2016." 

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8049رقم : ق(
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  2016أيلول /  سبتمبر8: القاهرة
  

  

وأقروا رفعها ألعضاء    6/9/2016وى املندوبني الدائمني أعضاء اهليئة بتاريخ       مت مناقشة التوصيات على مست      ∗
 اليت قررت بدورها عرض التوصيات املرفقة على اجتماع         8/9/2016اهليئة على املستوى الوزاري بتاريخ      

  ).146(ع .جملس اجلامعة على املستوى الوزاري د

  )0374( ت- 09)/16/09(030-ج

óàbÉÜa@óäbàÿa@ @
óÉàb§a@÷Ýª@çìü’@óäbàc@ @

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <

  )1مرفــق (
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������������@ @@ @@ @@ @

  :)643، 642، 641القرارات (القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته   :أوالً

 عالمياً للتضامن مـع أهـل        يناير من كل عام يوماً     30الدعوة إلى اعتماد يوم      �
 30، وتنظيم فعالية في جامعة الدول العربية فـي          1948الداخل الفلسطيني عام    

 مـن   27يناير من كل عام للتضامن مع فلسطينيي الداخل وذلك تنفيذاً للفقـرة             
 في أرضهم ودفاعهم    1948القرار والخاصة بدعم صمود فلسطينيي الداخل عام        

 .عن حقهم
ة دائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية لمتابعـة وتوثيـق           تشكيل لجنة قانوني   �

األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة وتحديد اآلليات القانونيـة الالزمـة           
 .للدفاع عن القدس

دعوة الدول األعضاء واألمانة العامة إلى العمل على تنظيم فعاليات في إطـار              �
سطيني لحقوقـه غيـر القابلـة       تبني مبادرة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفل      

 العام العالمي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولـة        2017للتصرف العتبار عام    
 .فلسطين بما فيها القدس الشرقية

حث الدول العربية على االستمرار في دعم مكتب سجل األمم المتحدة لتـسجيل              �
 والمساهمة  األضرار الناشئة عن تشييد الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة        

ـ          مليون دوالر ليتسنى له     1.5في سداد العجز المالي الذي تعانى منه والمقدر ب
 .هالقيام بمهام

الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين قبـل نهايـة عـام               �
 بحضور رئيس هيئة األسرى في دولة فلسطين لعرض ما قامت به الهيئة 2016

لدعوة الدول لالستمرار في دعم هـذا الـصندوق         من انجازات في هذا اإلطار      
ودعوة الدول العربية واإلسالمية والمؤسسات واألفراد إلـى دعـم الـصندوق            

 .العربي لدعم األسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية
توجيه الشكر للدول العربية التي قامت بسداد حصتها في دعم موازنة األونروا             �

ة إلى استكمال تسديد نسبتها في ميزانية األونروا حتى         ودعوة باقي الدول العربي   
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مـن موازنـة    % 7.73تصل إلى النسب المقررة للدول العربية والتـي تبلـغ           
 . من القرار63األونروا وذلك تنفيذاً للفقرة 

دعوة الدول العربية بموافاة األمانة العامة بما تم تنفيذه مـن دعـم االقتـصاد                �
 التدفق الحر للمنتجات الفلـسطينية المنـشأ عبـر          الفلسطيني وفتح أسواقها أمام   

 . من القرار67إعفائها من الرسوم الجمركية وذلك تنفيذاً للفقرة 
دعوة الدول العربية االلتزام بمقررات الجامعة العربية وتفعيل شبكة أمان مالية            �

 مليون دوالر شهرياً لدولة فلسطين وذلك تنفيـذاً         100بأسرع وقت ممكن بمبلغ     
 . من القرار1 رقم للفقرة

دعوة الدول العربية االلتزام بتحويل األموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة             �
إلعادة بناء ما دمره االحتالل خالل الحرب التي شنها على قطاع غزة صـيف              

 . من القرار3 وذلك تنفيذاً للفقرة رقم 2014
األقصى وانتفاضـة   دعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه صندوقي           �

 . من القرار4القدس إلى سرعة الوفاء بهذه االلتزامات وذلك تنفيذاً للفقرة رقم 

  :)456قرار رقم (التضامن مع لبنان ودعمه   :ثانياً

توجيه الشكر للدول األعضاء التي قامت بتوفير الدعم للجـيش اللبنـاني، مـع               �
زيـز قـدرات الجـيش      التأكيد مجدداً على ضرورة توفير المزيد من الدعم لتع        

اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه في مواجهة اإلرهاب وحفظ            
  .األمن واالستقرار والسلم األهلي

مناشدة الدول األعضاء القيام بتوفير المزيد من الدعم المادي للبنان لمـساعدته             �
الالجئـين  لياته حيال استضافة اإلعداد المتزايـدة مـن         ؤوعلى االضطالع بمس  
  .والنازحين السوريين

  :)466قرار رقم (األزمة السورية تطورات   :ثالثاً

مناشدة الدول العربية سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمرات الدولية            �
للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سورية، وآخرهـا مـؤتمر لنـدن بتـاريخ        

لحضرة صاحب السمو الشيخ    ، والتي عقدت تحت الرعاية الكريمة       4/2/2016
صباح األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وبـاألخص تـوفير الـدعم             

المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية    (العاجل للدول العربية المجاورة لسوري      
وغيرها من الدول العربية المضيفة لالجئين والنـازحين الـسوريين،          ) اللبنانية
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 األعباء الملقاة على عاتقها في مجاالت توفير أعمال وذلك لمساعدتها على تحمل
  .اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية العاجلة وتوفير الخدمات األساسية لهم

الطلب من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين العـام مواصـلة الجهـود          �
والمشاورات مع مختلف األطراف اإلقليمية والدوليـة المعنيـة بالوضـع فـي           

عرض نتائج تلك الجهود على الدورة القادمة لمجلس الجامعة علـى           سورية، و 
  ). من قرار القمة المشار إليه11الفقرة . (المستوى الوزاري

  :)476قرار رقم  (ليبياتطورات الوضع في   :رابعاً

قيام الدول األعضاء بتوفير المزيد من الـدعم الـسياسي           التأكيد على ضرورة   �
 ،والجيش الليبـي  اسي وحكومة الوفاق الوطني     والمعنوي والمادي للمجلس الرئ   

وذلك لتمكينها من حفظ األمن واالستقرار ومواجهة تنظيم داعش والجماعـات           
اإلرهابية، والنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها في توفير الخدمات األساسـية           

  .وإعادة اإلعمار وبناء المؤسسات العسكرية واألمنية
لألمم  ة جهوده ومشاوراته مع ممثل األمين العام      الطلب إلى األمين العام مواصل     �

المتحدة إلى ليبيا ومع مختلف األطراف المعنية، وفي مقدمتها المجلس الرئاسي           
الليبي، ودول الجوار الليبي من أجل تذليل الصعاب التي الزالت تعترض تنفيذ            

  .اتفاق الصخيرات

  :)648م قرار رق(تطورات األوضاع في الجمهورية اليمنية  :خامساً

التأكيد على ضرورة قيام الدول األعضاء توفير المزيد مـن الـدعم للحكومـة               �
اليمنية الشرعية لتمكينها من االضطالع بمسؤولياتها في هذه المرحلة االنتقالية          
ومواجهة التحديات الماثلة في الجوانب السياسية واألمنية واالقتصادية والماليـة          

تصادية الصعبة وتلبية االحتياجـات التنمويـة       لمعالجة األوضاع اإلنسانية واالق   
مرحلـة  العاجلة، وكذلك لمساعدتها على استكمال الترتيبات المتعلقة بإنجـاز ال         

  :االنتقالية، وفي هذا الصدد
تتوجه الهيئة بالشكر للدول التي قامت بتوفير الدعم اإلنساني لليمن خـالل             -1

دية ودولة الكويت ودولة الفترة الماضية وفي مقدمتها المملكة العربية السعو
  .اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان

توجيه الشكر لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً الستـضافتها لجلـسات            -2
  .المشاورات اليمنية التي انعقدت في الكويت تحت رعاية األمم المتحدة
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 المبعوث الخاص   الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع        -3
للسكرتير العام لألمم المتحدة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمـد والحكومـة            
اليمنية ومختلف األطراف المعنية من أجل المساعدة إلى استئناف جلسات          

  .المشاورات اليمنية التوصل إلى االتفاق السياسي المنشود

  :)496قرار رقم  (دعم جمهورية الصومال الفيدرالية :سادساً

 من قرار مجلس الجامعة على مستوى القمـة         5التأكيد مجدداً على تنفيذ الفقرة       �
 تقديم دعم مـالي     إلى، التي تدعو    25/7/2016 بتاريخ   649في موريتانيا رقم    

 ماليين دوالر أمريكي شهريا لمدة سنة من خالل حساب دعـم            10عاجل بقيمة   
نة الحكومة الـصومالية،    الصومال المفتوح حالياً في األمانة العامة، لدعم مواز       

كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيـذ برامجهـا فـي األمـن               
  .واالستقرار ومحاربة الفساد والعنف، وتقديم الخدمات الهامة والضرورية

العمل بين األمانة العامة والحكومة الصومالية على متابعـة تنفيـذ القـرارات              �
  .2017ؤتمر لتنمية الصومال في عام المختلفة وبخاصة ما يتعلق بعقد م

األمانة العامة دعم ومراقبة االنتخابات التـشريعية والرئاسـية فـي           من  الطلب   �
  .الصومال

  :)650قرار رقم (دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان   :سابعاً

عمار ودعم التنمية في إدعم الجهود الجارية للتحضير لعقد مؤتمر عربي إلعادة       �
  .2017ي عام السودان ف

مساندة الجهود المبذولة لمراجعة وضع قوات اليوناميـد وتوظيـف الموازنـة             �
  .السنوية لليوناميد لدعم خطط التنمية وإعادة االستقرار والسالم في دارفور

موسى التابعة   بوأاحتالل إيران للجزر العربية الثالث طنب الكبرى وطنب الصغرى و           :ثامناً
  :)651قرار رقم ( لمتحدة في الخليج العربيلدولة اإلمارات العربية ا

التأكيد على ضرورة التزام الدول األعضاء بإثارة قضية احتالل إيران للجـزر             �
الثالث في االتصاالت التي تجريها مع إيران للتأكيد على ضرورة إنهـاء هـذا         
االحتالل انطالقاً من أن الجزر الثالث هي أراض عربية محتلة، وكذلك علـى             

 تحرك دولة اإلمارات في هذا الشأن بما فـي ذلـك متابعـة هـذا                أهمية دعم 
 .الموضوع من قبل المجموعة العربية في األمم المتحدة
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  :)526رقم  قرار (التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية  :تاسعاً

التنسيق مع اللجنة الوزاريـة الرباعيـة       إلى االستمرار في    األمانة العامة   دعوة   �
 والتصدي لتدخالتها فـي الـشؤون       إيرانعربية المعنية بتطورات األزمة مع      ال

الداخلية للدول العربية، التخاذ الخطوات الالزمة من أجل تنفيذ ما تضمنه قرار            
ـ          ي الـشؤون   القمة والقرارات الوزارية السابقة للتصدي للتدخالت اإليرانيـة ف

 :، بما في ذلكالداخلية للدول العربية
انة العامة التنسيق مع المجموعة العربية في نيويورك من أجل          مواصلة األم  -

إدراج التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية علـى أجنـدة            
 .األجهزة المعنية باألمم المتحدة

إثارة موضوع التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مـع            -
 .يمية والدولية من قبل األمين العاماألطراف األجنبية والمنظمات اإلقل

عقد اجتماع للجنة الرباعية الخاصة بمتابعة تطورات األزمة مـع إيـران             -
تـشرين  / والتصدي لتدخالتها في الشؤون الداخلية للدول العربية في أكتوبر   

األول القادم في أبو ظبي بناء على دعوة من رئاسة اللجنة دولة اإلمـارات              
 .العربية المتحدة

" التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربيـة  "صلة إدراج بند    موا -
  .على أجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية واإلقليمية

  :)653قرار رقم (اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية  :عاشراً

 بما في ذلك جهود المجموعة العربية في        التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود،     �
األمم المتحدة، لدعم ومساندة تحرك الحكومة العراقية وموقفهـا إزاء المطالبـة            

  .بانسحاب القوات التركية من األراضي العراقية

  :)654قرار رقم (صيانة األمن القومي ومكافحة اإلرهاب  :حادي عشر
ة باقتراحات محددة حول تطـوير      دعوة الدول األعضاء إلى تزويد األمانة العام       �

االتفاقيات واآلليات القائمة في العمل العربي المشترك، تمهيداً إلعـداد تقريـر            
شامل حول كيفية تحديث وتطوير هذه اآلليات لمواجهـة اإلرهـاب ومكافحـة             

 .التطرف على نحوٍ فعال
حث الدول األعضاء على تزويد األمانة العامة بتقرير وافي حـول المبـادرات              �

الوطنية التي قامت بها ونتائج المؤتمرات والندوات وكافة الفعاليات التي نظمتها           
 .بشأن مكافحة التنظيمات اإلرهابية والتطرف
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واألمانـة  ) رئاسة القمة (توجيه الشكر والتقدير إلى الجمهورية اإلسالمية الموريتانية         :عشرثاني 
قمة نواكشوط وعلـى الجهـود   العامة لحرصهما على متابعة تنفيذ القرارات الخاصة ب 

  .المقدرة التي تبذلها في هذا الشأن
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  لـج عمـروع برنامـمش
  )ةـة الموريتانيـالمأموري(

  ـــ

عملت السلطات الموريتانية، خالل الحيز الزمني الفاصـل مـا بـين انعقـاد القمـة             
 وبرنـامج   االلتزامات على وضع تصورات    و واالجتماع الحالي لهيئة متابعة وتنفيذ القرارات     

  :عمل ضمن مأموريتها، يرتكز على المحاور التالية
  : القضية الفلسطينية-المحور األول 

دعــوة اللجنــة الوزاريــة العربيــة المعنيــة بــالتحرك العربــي إلنهــاء االحــتالل   -
  لعقد اجتماع لها بنواكشوط؛ )فلسطين، األردن، المغرب ومصر(اإلسرائيلي

  ية؛فريقئيلي في القارة األوضع برنامج لمناهضة التغلغل اإلسرا -
للجمعية العامة لألمم المتحدة بالجهات المؤثرة ) 71(تكثيف االتصاالت خالل انعقاد الدورة  -

األمين العام لألمم المتحدة، أعضاء مجلس األمن (في موضوع الصراع العربي اإلسرائيلي 
  .لتحريك مسار السالم) الدولي وبصفة خاصة فرنسا

  :م األهلي السل–المحور الثاني 

تكريس ثقافة  إزاء ما تعرفه المنطقة العربية من أحداث، وما يتطلبه األمر من ضرورة
من خالل تفاهمات تنظيمية، وتغليـب لغـة الحـوار،           السلم األهلي وتسوية األزمات العربية    

والتحـديات المحدقـة بالمؤسـسات       والحلول الودية التي تأخذ في الحسبان متغيرات المرحلة       
 والنظام اإلقليمي العربي بتعزيز مفهوم األخوة العربية ونبذ التعصب وكل مـا مـن               السياسية

  :شانه إثارة النعرات الطائفية والمذهبية
" فن التفاوض للتسوية السلمية لألزمات والنزاعات     "تعمل موريتانيا على تنظيم ندوة حول        -

ت الـسياسية   بهدف وضع آليات جديدة للتفاوض السياسي بين فرقـاء متعـددي الـوالءا            
  .في بيئة غير عادية، بينما يجمعهم االنتماء للبلد الواحد ووالفكرية

دعوة المؤسسات العربية المتخصصة في األمن القومي وشؤون الثقافة لتنظـيم ورشـات              -
عمل وجلسات حوارية بشأن ترسيخ مفاهيم األخوة العربيـة ووحـدة التـاريخ والهـدف         

  .والمصير المشترك
  :لبعد الثقافي ا-المحور الثالث 

تشكل الثقافة رافدا حضاريا، ووسيلة رئيسية للتنمية في الوقت الحاضر، وإلى جانـب             
اعتبارها الوعاء الحضاري الذي يمكن استثماره للرفع من المستوى الفكري للمجتمع فـضال             

  :من خالل ما يلي عن أنها وسيلة لالرتقاء بالتطلعات العربية المشتركة
  : لتفعيل البرامج الخاصة باللغة العربية يبرز الجوانب التاليةالعمل على إصدار قرار -

 )2 مرفــق(
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إبراز خصوصية اللغة العربية وشموليتها باعتبارها لغة تعايش العديد من الثقافات عبـر              -
  التاريخ، وهو ما يتجسد في تأثيرها في بعض اللغات الحية األخرى؛

ئي مـن االنـزالق الفكـري       مساهمة الثقافة العربية في إحالل السلم وإشاعته كعامل وقا         -
  ونشوب األزمات؛

تنظيم تظاهرات وملتقيات ثقافية لترقية الفكر العربي والعنايـة بـاألقالم اإلبداعيـة             
  .األدبية العربية التي ساهمت في التعريف بالثقافة العربية ووالشخصيات العلمية

  .عربيةوموازاة مع ذلك ستتقدم موريتانيا بمشروع قرار لتطوير وترقية اللغة ال
  :البعد االجتماعي –المحور الرابع 

حيال وضع عربي يشهد تحوالت عميقة تتطلب تحصين الشباب من االنجـراف وراء      
  : تتجلى أهمية–األفكار المتطرفة، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات المعاصرة 

  بطالة؛تأهيل الشباب ودمجهم في الحياة النشطة عن طريق تمويل مشاريع تحد من ال -
  ترسيخ ثقافة السلم واالعتدال وتطوير اآلليات المتبعة لوقاية الشباب من فكر التطرف؛ -
إشراك العلماء ورجال الفكر والباحثين وهيئات المجتمع المـدني فـي محاربـة ظـاهرة        -

  التطرف، وتشجيع تمدرس البنات ومكافحة التسرب المدرسي؛
  .من ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصةاالعتناء بالفئات االجتماعية الهشة واألشخاص  -

  :البعد التنموي –المحور الخامس 

تتوفر المنطقة العربية على موارد اقتصادية وبشرية هائلة قادرة على رفع التحـديات             
وبالنظر إلى ضرورة إسهام االقتصاد العربي في رفع        . التنموية واالرتقاء بالمجتمعات العربية   

لواقع العربي انطالقـا مـن خـصوصية الـنظم الـسياسية            تحديات التنمية يمكن تشخيص ا    
  .واالقتصادية واالجتماعية للدول العربية

التركيز على تشغيل اليد العاملة العربية داخل الفضاء العربي وتسهيل حركة االستثمارات             -
العربية البينية، واعتماد البعد البيئي في التنمية واالقتـصاد األخـضر لتحقيـق التنميـة               

  .ةالمستدام
  :الحوار مع اآلخر –المحور السادس 

يعد تنامي ظاهرة التطرف والجنوح نحو السلوك المنحرف من األولويات التي تشغل            
اهتمام صناع القرار والباحثين في المشكالت الدولية المعاصرة، والحالة هذه تبدو معالجة هذه             

  :ئل التاليةالمشكلة من األهمية البالغة بمكان، ويمكن أن يتم ذلك عبر الوسا
العمل على إعادة تفعيل دور الجامعة العربية في المحافل الدولية كهيئـة إقليميـة معنيـة                 -

بتسوية النزاعات، خاصة ما يتعلق منها بالمنطقة واالضطالع بمسؤولياتها كاملة اتجاه هذه 
  القضايا؛
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  ي؛فريق األ–التنسيق العربي  وتفعيل اآلليات المتعلقة بالشراكة -
 اإلقليمية والدولية بهدف تحقيق االستقرار واألمـن اإلقليميـين          –كة العربية   تعزيز الشرا  -

  والدوليين الضروريين للتنمية االقتصادية واالجتماعية؛
االرتقاء بخطاب االنفتاح وروح التعاطي مع اآلخر انطالقا مـن مبـادئ التعـايش مـع                 -

 إيديولوجيـة   الحضارات األخرى ونبذ الطرح الفكري األحادي الذي يؤسـس لمنظومـة          
  إقصائية ومحاربة اإلرهاب وأسبابه الجذرية ومكافحة الهجرة ودوافعها؛

والقرارات الصادرة عن القمة في الوثائق التي  العمل على إبراز مضمون إعالن نواكشوط   -
ستصدر عن المؤتمرات الدولية واإلقليمية المبرمجة خالل المأمورية الرئاسية الموريتانية          

كفيلة بتفعيل القضايا ذات االهتمام المشترك بين الجامعة العربيـة وهـذه     وإيجاد اآلليات ال  
  :التجمعات ويتعلق األمر باالستحقاقات التالية

  .لرؤساء دول عدم االنحياز) 17(مؤتمر القمة  -
  .للجمعية العامة لألمم المتحدة) 71(الدورة  -
  .ية الرابعةفريقاأل –القمة العربية  -
  .28رتها العادية ي في دوفريققمة االتحاد األ -
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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 -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينمين العام عن نشاط اوعلى تقرير األ �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �

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

†{{{{ÏŁè<…< <

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

2M                التأكيد على أن السالم العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هـو إنهـاء
االحتالل اإلسرائيلي لكامل األراضي الفلسطينية والعربية المحتلـة، وتمكـين الـشعب            

ي من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة             الفلسطين
دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطالق سراح جميـع األسـرى مـن سـجون               
االحتالل، وحل قضية الالجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القـانون الـدولي، وقـرارات           

  . وقرارات القمم العربية المتعاقبةالشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية،
3M               التأكيد مجدداً على سيادة دولة فلسطين على كافة األرض الفلسطينية التي احتلت عـام

، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول            1967
  .الجوار

4M         دى بعزيمة وإصـرار    تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل، الذي يتص
لكافة أشكال االعتداءات واالنتهاكات اإلسـرائيلية اليوميـة علـى أرضـه ومقدسـاته        

  .وممتلكاته
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5M    من التمادي فـي اسـتفزاز مـشاعر العـرب          ) القوة القائمة باالحتالل  (تحذير إسرائيل
والمسلمين حول العالم، من خالل التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونيـة            

ي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد األقصى المبارك زمانياً ومكانياً، ويعتبر المجلس            الت
أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه األعمال الغية وباطلة؛ ويحذر مـن أن هـذه                 

القوة القائمة  (المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل            
  .كاملة عنهالمسؤولية ال) باالحتالل

6M                 إدانة كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة االحـتالل اإلسـرائيلي بحـق أبنـاء الـشعب
الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس األمن المسؤول عن السلم واألمـن            

المسؤولية المباشرة عن جـرائم     ) القوة القائمة باالحتالل  (الدوليين، إلى تحميل إسرائيل     
حتالل والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني األعزل وممتلكاته،        وإرهاب حكومة اال  

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

7M        إنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي، وخاصـة      الترحيب بالجهود الدولية والعربية الهادفة إلى
 بتـاريخ المبادرة الفرنسية، التي تم في إطارها عقد اجتماع وزاري دولي في بـاريس،         

، صدر عنه بيان مشترك أكد على إنهاء كامل االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ             3/6/2016
ة ، وحل جميع قضايا الوضع الدائم على أساس قرارات مجلس األمن، وخاص1967عام 

والتأكيـد  . ، وأهمية تنفيذ مبادرة السالم العربية     )1973 (338و) 1967 (242قراري  
، 2016على متابعة المبادرة الفرنسية من خالل عقد مؤتمر دولي للسالم قبل نهاية العام 

وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة األطراف تعمل على إنهـاء كامـل االحـتالل               
، وفق أطر زمنية    1967واألراضي العربية المحتلة منذ عام      اإلسرائيلي لدولة فلسطين    

وفي هذا السياق التنويه بترحيب االتحاد األوروبـي بالمبـادرة          . محددة لالتفاق والتنفيذ  
  .وكذلك دعم الجهود المصرية األخيرة لدفع عملية السالم. الفرنسية ودعمه لها

8M         بموجـب  ) 26(ع  .رم الـشيخ د   الدعوة إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها قمة ش
، بشأن إجراء ما يلزم من اتصاالت ومـشاورات         29/3/2015 بتاريخ   615القرار رقم   

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

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

  .األمن والمجموعات اإلقليمية والدولية
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9M           يلي في  دعوة مجلس األمن إلصدار قرار لتجديد رفض وإدانة سياسة االستيطان اإلسرائ
، واعتبارها عقبة أساسية في طريق السالم وحل 1967أرض دولة فلسطين المحتلة عام 

بوقـف وإنهـاء هـذه الـسياسة        ) القوة القائمة بـاالحتالل   (الدولتين، وإلزام إسرائيل    
االستعمارية غير القانونية، الممنهجة والمتصاعدة، وتكليف اللجنة الوزاريـة العربيـة           

الحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين، بالتنسيق عربياً ودولياً        المصغرة بشأن إنهاء ا   
 .لطرح وتبني مشروع قرار في هذا الشأن يصدر عن مجلس األمن

10M              دعوة األطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مـسؤولياتها وكفالـة
القدس الـشرقية، مـن     احترام وإنفاذ االتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها           

خالل وقف االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الـدولي لحقـوق            
اإلنسان، وعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي، استكماالً لمـؤتمر             
الدول األطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتـاريخ              

17/12/2014.  
11M           مطالبة مجلس األمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ

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

  .ي الفلسطينية بما فيها القدسالحماية الدولية باألراض
12M            دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي للتنسيق والتشاور مع األطراف الدولية

والعمـل مـع    . لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلـسطيني         
عب المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتـوفير الحمايـة الدوليـة للـش              

  .الفلسطيني
13M              استمرار تكليف األمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع األمين العـام

لمنظمة التعاون اإلسالمي التخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفـل رصـد وتوثيـق               
االنتهاكات واالعتداءات والجرائم اإلسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلـسطيني تمهيـداً           

اإلجراءات القانونية المناسبة، والدعوة إلى االستمرار في عقد اجتماعات للخبراء          التخاذ  
  .العرب في القانون الدولي لوضع آليات مناسبة لتنفيذ ذلك

14M             ،التأكيد على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدوليـة
مام إلى المنظمـة الدوليـة      بصفة ذلك حق أصيل لها، ودعم طلب دولة فلسطين االنض         

  ).اإلنتربول(للشرطة الجنائية 
15M       حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال مراحل التحقيق في الملفـات

  .المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين



-21-  

16M         كدولـة  ) القوة القائمة باالحتالل  (التأكيد مجدداً على الرفض القاطع لالعتراف بإسرائيل
  .يهودية

17M              ،رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة لألرض الفلسطينية
والتأكيد على مواجهة المخططات اإلسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي             

  .أرض دولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططات
18M      ة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة      استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظم

القـوة  (النظر في كل العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية الفلسطينية مع إسـرائيل            
، بما يضمن إجبارها على احترام االتفاقيات الموقعة، واحترام القانون          )القائمة باالحتالل 

  .الدولي وقرارات الشرعية الدولية
19M    لشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عبـاس،         التأكيد على احترام ا

وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنيـة،            
والتأكيد على االلتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقـوق             

ة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير      الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطني      
الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ          

وحث كافة الفصائل الفلسطينية علـى الـذهاب إلـى          . على الحقوق الوطنية الفلسطينية   
  .انتخابات عامة وفق االتفاقات المعقودة بينها

20M    سرائيلية الهادفـة إلـى تطبيـق القـانون اإلسـرائيلي علـى             إدانة سياسة الحكومة اإل
المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، مما           

مـن  % 60التي تـشكل نحـو      ) ج(يعني ضمها وسعيها إلى التوسع في ضم المناطق         
شروع االسـتيطاني   أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتحذير من أن االستمرار في الم         

، واكتمال بنيته التحتية، والنوايا والمخططـات اإلسـرائيلية   )E1(غير القانوني المسمى  
للبناء فيه تدريجياً، ما هي إال استكمال للسياسة الممنهجة لتهويد مدينة القدس الـشرقية،              

ئين وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وعزلها عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى جـز           
  .منفصلين، األمر الذي يقضي تماماً على حل الدولتين

21M           بكافـة  ) األونروا(التأكيد على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
ودعـوة الـدول    . مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خـدماتها         

  .زنتهااألعضاء والجهات المانحة لمساندة األونروا ودعم موا
22M       في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم فـي وجـه          1948دعم صمود فلسطينيي الداخل عام 

السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة، التي تقودها الحكومة اإلسرائيلية         
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كانون ثاني من كل عـام، يومـاً عالميـاً          /  يناير 30ضدهم، والدعوة إلى اعتماد يوم      
  .1948لسطيني عام للتضامن مع أهل الداخل الف

23M               الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المـشترك علـى مـستوى الحكومـات
والبرلمانات واالتحادات لتوسيع االعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم           

  .تعترف بها بعد للقيام بذلك
24M            مؤسسات أو   التأكيد على اإلدانة والتصدي ألي سياسات أو مواقف صادرة عن دول أو 

شركات، تتعارض مع القانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتدعم االحتالل اإلسرائيلي،           
  .والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هذه السياسات والمواقف

25M              تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع
ية بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقـوق الـشعب الفلـسطيني          قضايا أمام المحاكم الدول   

وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخيـة التـي لحقـت بالـشعب           
 .، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن1917 عام "وعد بلفور"الفلسطيني، بما فيها 

26M          نيـف، والمجموعـة    استمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق اإلنـسان بج
العربية في اليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات اإلقليمية المختلفـة للتـصويت            
لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقـرارات            

  .الصادرة عنها
27M           تـصرف  اإلشادة بجهود اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة لل

العام العالمي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين بما فيهـا           "2017العتبار عام   
، ودعوة الدول األعضاء واألمانة العامة إلى العمل على تبنـي األمـم             "القدس الشرقية 

 .المتحدة لهذه المبادرة
28M استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة:  

لس األمن لتحمل مسؤولياته في حفظ األمن والسلم الدوليين،         متابعة الجهود داخل مج    �
  .وإنهاء االحتالل، ولوقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير الشرعية

القوة القائمة  (متابعة استصدار قرار ملزم من مجلس األمن يدين مخططات إسرائيل            �
إنهـاء  واالستعمارية التوسعية، وإرهاب المستوطنين، ويقضي بوقـف        ) باالحتالل

  .جميع أشكال النشاط االستيطاني
حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة            �

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

  .العضوية الكاملة في األمم المتحدةمتابعة قبول طلب دولة فلسطين  �



-23-  

مطالبة األمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأمالك الالجئـين فـي ارض فلـسطين               �
التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجالت األراضي لضمان حل عادل            

  ).3-د (194لمحنة الالجئين وفقاً للقرار 
تها واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق آلية      مطالبة األمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤوليا      �

مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأمالك الالجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 
  .)∗ (، باعتبارها الغيه وباطلة وغير قانونية1948

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8050رقم : ق(

                                                 

السودان تأكيد تحفظاته المعلومة لورود إشارة لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية غير المعترف بهـا والتـي         يعيد   -
 .عمم السودان بشأنها مذكرات سابقة للجامعة العربية



-24-  

  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

   واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلةالتطورات
  

  
  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  وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارا          �

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

†{{{{ÏŁè<…< <

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

2M     يع السياسات والخطط اإلسرائيلية غير القانونية التي       اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجم
 هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها شويهوت المدينة المقدسة    ضم تستهدف

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

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

 عنه، وفرض السيطرة علـى إدارة األوقـاف اإلسـالمية     إبعادهمصالة المسلمين فيه و   
  .والمسيحية في القدس المحتلة

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

  .واعتبار المساس به خط أحمر سيؤدي إلى تقويض األمن والسلم الدوليين
5M        يرمي إلـى  ، والذي 2020التحذير من المخطط اإلسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط

، وتغيير أسماء بوابات    )القوة القائمة باالحتالل  ( اعتبار القدس عاصمة موحدة إلسرائيل    
المسجد األقصى وأسواره اإلسالمية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية، وهـدم            
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 شبكة أنفاق أسـفل المـسجد       فرالمباني واآلثار اإلسالمية في منطقة حائط البراق، وح       
  .المدينة المقدسةاألقصى المبارك و

6M    لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين إلقامة     ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل
، ) E1( مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة بما فيها المشروع االستيطان المسمى 

  .من خالل بناء آالف الوحدات االستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها
7M يد بمواصلة إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس لتطويقها، ومطالبة المجتمـع        التند

الدولي ومنظمة األمم المتحدة، خاصة مجلس األمن، اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلرغـام            
على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينـة         ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  

ا الجدار، تنفيذا للرأي االستشاري الصادر عن محكمة         من هذ  ؤهالقدس، وإزالة ما تم بنا    
) 15/10(، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم         9/7/2004العدل الدولية بتاريخ    

  .20/7/2004بتاريخ 
8M لمصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، ) القوة القائمة باالحتالل (لإسرائي مواصلة إدانة

ي المدينة المقدسـة، وكـذلك مواصـلة تجريـف آالف           خدمة لمشاريعها االستيطانية ف   
ـ       ، وبناء طـوق اسـتيطاني      "القدس الكبرى "الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يسمى ب

  . بهدف إحكام السيطرة عليهاسطينييمزق التواصل الجغرافي الفل
9M            إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين

سطينيين من اإلقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية مـن آالف     الفل
الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، ومطالبـة            

لوقـف  ) القوة القائمة باالحتالل( الدولية الضغط على إسرائيل  تكافة المؤسسات والجها  
ة والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها األصليين، عبر          قراراتها وقوانينها العنصري  

  .فرض الضرائب الباهظة عليهم وعدم منحهم تراخيص البناء
10M             ،إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية بإغالق المؤسسات الوطنية العاملة فـي القـدس

ـ              ة، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الـشرق والغرفـة التجاري
لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينـة            

 االلتزام باتخاذ اإلجراءات التي تنسجم مع قـرارات الـشرعية          دولومطالبة ال . المقدسة
  .الدولية الخاصة باعتبار القدس الشرقية مدينة محتلة

11M       195 التنفيـذي لليونـسكو بدورتـه        إعادة التأكيد على القرارات الصادرة عن المجلس 
، ودوراته المتعاقبة، والتي تقدمت بها كل من        28/10/2014المنعقد في باريس بتاريخ     

المملكة األردنية الهاشمية ودولة فلسطين بدعم عربـي وإسـالمي بمتابعـة ومراقبـة              
الطبيعي، لمواقع التراث اإلنساني والثقافي و    )  باالحتالل ئمةالقوة القا (انتهاكات إسرائيل   



-26-  

ورصد االنتهاكات اليومية في القدس الشرقية وتأكيدها على أن المسجد األقصى المبارك     
هو كامل الحرم القدسي الشريف وان باب المغاربة جزء ال يتجزأ منه، والتأكيد علـى               

 مـن   لفنيـة الـسماح للبعثـة ا    ) القوة القائمة باالحتالل  (اإلدانة الشديدة لرفض إسرائيل     
ام بمهمة الرصد في المدينة القديمة في القدس وجدرانها، ودعوة المجلـس            اليونسكو للقي 

) القوة القائمـة بـاالحتالل    (التنفيذي لليونسكو إلى تجديد والية البعثة وبإلزام إسرائيل         
بااللتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو المتعلقة بتراث القـدس القديمـة            

 1981ى الئحة التراث العالمي مـن قبـل األردن عـام             التي تم إدراجها عل    رهاوأسوا
  .1982والتراث المهدد بالخطر عام 

12M لعدم سماحها دخول بعثة الخبراء الدوليـة مـن         ) القوة القائمة باالحتالل   (لإسرائي إدانة
ممثلي منظمة اليونسكو إلى مدينة القدس المحتلة، ومطالبة المجموعـة العربيـة لـدى              

ربية في األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومنظمتي األلكـسو         اليونسكو والمجموعة الع  
 اإلسالمي لالستمرار فـي جهودهـا للتـصدي لـسياسات           لتعاونواالسيسكو ومنظمة ا  

لرفضها إيفاد بعثة الخبراء الدولية من دخول مدينـة         ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  
القـوة القائمـة    (تعهدت بها إسرائيل    القدس المحتلة، والذي يعد انتهاكا لاللتزامات التي        

  .لليونسكو والمجتمع الدولي) باالحتالل
13M             إدانة المخطط اإلسرائيلي الذي يستهدف التهجير القسري واإلبعاد للمقدسـيين، خاصـة

  .الناشطين السياسيين والشخصيات االعتبارية منهم المدافعين عن مدينتهم
14M    القوة القائمة بـاالحتالل (طات إسرائيل مطالبة المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخط (

) أقدم مقبرة إسالمية(الهادفة إلى بناء متحف على األرض المصادرة من مقبرة مأمن اهللا 
في القدس المحتلة التي تضم قبور اآلالف من الشخصيات التاريخية والدينية، ومطالبـة             

ية الخطيرة لمعالم التراث    منظمة اليونسكو الدولية العمل على إيقاف االنتهاكات اإلسرائيل       
  .اإلنساني اإلسالمي في المدينة

15M     ـ    ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة استئناف إسرائيل قـانون أمـالك    "تطبيق ما يسمى بـ
والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سحبت هويـاتهم، وتكليـف           " الغائبين

بحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل      األمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة لل       
  .لمقدسيينمن التصرف بأمالك ا) القوة القائمة باالحتالل(

16M   المتكررة عقد مؤتمرات دوليـة فـي   ) القوة القائمة باالحتالل(رفض محاوالت إسرائيل
مدينة القدس المحتلة، ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية عدم القبول أو المشاركة فـي        

 إعماال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومطالبـة           هذه المؤتمرات 
 الدولية بااللتزام بأن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين هي جزء           تالمنظمات والهيئا 
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، وتكليف األمين العام لجامعة     1967ال يتجزأ، من أرض دولة فلسطين التي احتلت عام          
  . لألمم المتحدة بهذا الشأنالدول العربية بمخاطبة األمين العام

17M               دعوة األمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد
) 23( وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد الدورة 27/2/2012 – 26في الدوحة يومي   

  ).31( الفقرة 551رقم 
18M        ،ودعوة المؤسـسات الحكوميـة      دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس 

وغير الحكومية التعليمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والـصحية، للتوأمـة مـع            
المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلـة وتعزيـزا لـصمود أهلهـا              

  .ومؤسساتها
19M            ملك (ي بن الحسين    إعادة التأكيد على أهمية االتفاق الموقع بين جاللة الملك عبد اهللا الثان

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

 الدور األردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات اإلسـالمية          مينالسبل الممكنة، وتث  
القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية والتي أعـاد هـذا   والمسيحية في  

واإلشادة بجهود جاللته في الدفاع عن المقدسات وحمايتها، وتجديد     . االتفاق التأكيد عليها  
المساس بهذه الرعاية والوصاية    ) القوة القائمة باالحتالل  (رفض كل محاوالت إسرائيل     

  .الهاشمية
20M   التعاون اإلسالمي الرامية إلى التصدي لإلجـراءات اإلسـرائيلية     اإلشادة بجهود منظمة 

المستهدفة للقدس الشريف وخاصة الجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد السادس ملـك             
المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب             

لة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس، في         التي تبذلها وكا   بالجهودواإلشادة  . الفلسطيني
تمويل عمليات ترميم محيط المسجد األقصى المبـارك، وتمويـل مـشاريع بمختلـف              

  .القطاعات، باإلضافة إلى ترميم المساجد والمباني األثرية في المدينة المقدسة
21M            الرأي العام  مطالبة منظمة التعاون اإلسالمي والمراجع الدينية والثقافية في العالم تعبئة

العالمي لوقف تدمير المقدسات اإلسالمية والمسيحية وحمايتها، ووقف االعتداءات التي          
يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس المحتلة وكافـة األرض             

 واإلشادة في هذا اإلطار بالتحرك الذي قام بـه فريـق االتـصال              لمحتلة،الفلسطينية ا 
ع لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى عدد من العواصم الدولية النافذة لـشرح            الوزاري التاب 

اإلجراءات اإلسرائيلية الخطيرة في القدس، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مـسؤولياته         
  . على االستمرار في تحركه لحماية القدسريفي هذا الشأن، وحث هذا الفريق الوزا
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22M        الحمد الصباح النائب األول لرئيس الـوزراء       الترحيب بزيارة معالي الشيخ صباح خالد
ووزير خارجية دولة الكويت والمسؤولين والقادة من الدول العربية واإلسالمية الشقيقة           
إلى فلسطين واألماكن المقدسة فيها، خاصة مدينة القدس لتعزيز صمود أهلها، وتثمـين             

 اهللا، كخطوة للتأكيـد     قرار منظمة التعاون اإلسالمي بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام         
وفي هذا  . على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني        

الصدد يدعو المجلس مجدداً جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لزيارة القدس الشريف             
 عليه، وشد الرحال إليه لحمايتـه       مفروضوالمسجد األقصى المبارك وكسر الحصار ال     

  .ططات الجماعات اليهودية المتطرفةمن مخ
23M              التأكيد على أهمية استمرار األونروا والمنظمات الدولية األخـرى االلتـزام بقـرارات

الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة بما في ذلك اإلبقـاء علـى مراكزهـا               
  .إداراتها ومكاتبها الرئيسية فيهاو

24M      د الصباح وزير اإلعـالم وزيـر الدولـة         الترحيب بمشاركة معالي الشيخ سلمان الحمو
لشؤون الشباب لدولة الكويت كضيف شرف في افتتاح معرض فلسطين الدولي للكتـاب         

  .7/5/2016الذي أقيم في رام اهللا بتاريخ 
25M         دعوة مجلس وزراء اإلعالم العرب لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم مدينـة

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

26M             التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول
والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير 

لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفـاه           ا
 االقتصادي واإلسكان في القدس، ودعوتها للتحرك العاجل واتخـاذ          طاعاالجتماعي والق 

مواقف حازمة إلنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلهـا والحفـاظ    
  .على عروبتها

27M  م الذي تقدمه بعض الدول الشقيقة والصديقة ألهل القدس، والذي يعمـل            الترحيب بالدع
على تعزيز صمودهم، ودعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي بهيئاتها           
الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والمؤسسات في العالمين العربي          

 الفلسطينيين فـي مدينـة القـدس خاصـة           لصمود المواطنين  اواإلسالمي للتبرع دعم  
  .المواطنين المهددين بمصادرة أراضيهم

28M             تكليف مجالس السفراء العرب بتكثيف نشاطاتها في فضح الممارسات اإلسرائيلية ضـد
  .أهل القدس والمقدسات، وبذل جهودها للمحافظة على عروبة مدينة القدس
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29M       ة تحركاتها لدى المجموعـات     استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصل
اإلقليمية والسياسية في األمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد األقـصى             
المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة والتي لها انعكاسات وخيمة           

  .على األمن والسلم الدوليين
30M         ضافي لصندوقي األقصى والقدس    دعوة الدول العربية التي لم تسدد التزاماتها بالدعم اإل

  .إلى اإليفاء بهذه االلتزامات، وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن
31M                الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تـم

  .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8051رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

  متابعـة تطـورات

  )، التنميةاألونروااالستيطان، الجدار، االنتفاضة، الالجئون، (
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينط اوعلى تقرير األمين العام عن نشا �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �

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

 ،لجلسة االفتتاحية للمجلسالسيد المفوض العام لوكالة األونروا في ا كلمة إلىوبعد استماعه  -

†{{{{ÏŁè<…< <

  :االستيطـان  :أوالً

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

وطنات اإلسرائيلية غير الشرعية وجـدار      ومنطقة األغوار، والتأكيد على أن بناء المست      
، باطلة والغيـة ولـن      1967الفصل العنصري، في أرض دولة فلسطين المحتلة عام         

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

، وتهدف إلى تقسيم األرض الفلسطينية 9/7/2004لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 
وتقويض تواصلها الجغرافي، وبالتالي إنهاء حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة وضع           
خطط عملية للتصدي لهذه السياسة اإلسرائيلية، وبقية اإلجراءات اإلسـرائيلية أحاديـة            

  .ة إلى خلق وقائع جديدة على األرضالجانب الهادف
2M            مطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط االستيطاني اإلسـرائيلي فـي األرض

الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة السيما قراري مجلس األمن رقم            
طان  اللذان يؤكدان على عدم شرعية االسـتي       1981 لعام   497 ورقم   1980 لعام   465

  .وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة
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3M           اإلشادة بقرارات ومواقف االتحاد األوروبي التي تُدين االستيطان، وتعتبر المستوطنات
كيانات غير قانونية وغير شرعية، وتحظر تمويل مشاريع في المستوطنات اإلسرائيلية           

توطنات، وتـشير  داخل األرض الفلسطينية المحتلة، وتضع عالمات مميزة لبضائع المس        
وأي من دول االتحـاد     ) القوة القائمة باالحتالل  (إلى أن االتفاقيات الموقعة بين إسرائيل       

  .األوروبي، ال تنطبق في األرض الفلسطينية المحتلة
4M  استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل

ة على األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظـر          مع المستوطنات اإلسرائيلية المقام   
. استيراد منتجاتها أو االستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي   

وفي هذا الصدد يقدر المجلس جميع المواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسـسات              
  .ي أرض دولة فلسطين المحتلةوالشركات التي تعمل في المستعمرات اإلسرائيلية ف

5M               اإلدانة الشديدة لجرائم المستوطنين اإلرهابيـة المـستمرة ضـد الفلـسطينيين العـزل
وممتلكاتهم ومزارعهم وأماكن عبادتهم ومقـابرهم بحمايـة مـن سـلطات االحـتالل              

المسؤولية الكاملـة عـن هـذه       ) القوة القائمة باالحتالل  (اإلسرائيلي، وتحميل إسرائيل    
واالعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التـي          الجرائم  

تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي اإلنساني، واتفاقيات جنيف األربـع، وغيرهـا مـن       
المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سالم وأمن الشعوب الواقعـة تحـت االحـتالل       

 المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم علـى        وتدعوها إلى إدراج مجموعات وعصابات    
  .قوائم اإلرهاب، وفرض عقوبات مالية واتخاذ التدابير القانونية بحقهم

6M            إدانة الممارسات اإلسرائيلية في استخدام األرض الفلسطينية المحتلة كمكان للتخلص من
طنات النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سـكان المـستو           

اإلسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ مـا يلـزم              
  .لتالفي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في األرض الفلسطينية المحتلة

7M            إدانة كافة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة
مان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي ومنازلهم         من مدينة الخليل وحر   

  .ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتشمل حماية أهلها المدنيين

  :جدار الفصل العنصري  :ثانياً

8M    لبناء جدار الفصل والضم العنصري داخل أرض      ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل 
، واعتبار هذا الجدار شـكالً مـن أشـكال الفـصل            1967دولة فلسطين المحتلة عام     

العنصري، ومطالبة جميع الدول والمنظمات والهيئـات الدوليـة االسـتجابة للـرأي             
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، بشأن عدم قانونية    9/7/2004االستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ        
تناع عن االعتراف بالوضع الناشئ عـن       وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، واالم     

إقامة هذا الجدار وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه، وحمل قوة االحتالل على تفكيك ما 
  .تم إنشاؤه منه والتعويض عن األضرار الناتجة عنه

9M              مطالبة الدول األعضاء االستمرار في دعم عمل لجنة تسجيل األمم المتحدة لألضـرار
دار الفصل العنصري فـي األرض الفلـسطينية المحتلـة ألهميـة         الناشئة عن تشييد ج   

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

10M              التأكيد على أهمية استمرار العمل العربي واإلسالمي المشترك على كافـة المـستويات
لدولي الالزم لتنفيذ ما ورد في الرأي االستشاري الصادر مـن محكمـة             لحشد التأييد ا  

  .العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري
11M               دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي ألي عملية تهجير جديـدة ألبنـاء

وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيـل     الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات اإلسرائيلية      
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى             

  .المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا إلدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي

  :االنتفاضـة  :ثالثاً

12M مواجهة العدوان اإلسرائيلي على أرضه تقديم الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في 
  .ومقدساته وممتلكاته

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

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

14M                التأكيد على العمل إلنهاء األزمة اإلنسانية واالقتصادية التـي يعـاني منهـا الـشعب
اإلسرائيلي الجائر عليه، ومطالبـة      الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، نتيجة للحصار      

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

15M              الطلب من األمانة العامة استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمـات الحكوميـة
وغير الحكومية، لتركيز الجهود على معالجة األوضاع المعيشية المتدهورة في األرض           

ينية المحتلة جراء الممارسات واإلجراءات القمعية اإلسرائيلية بما فيها الحـواجز           الفلسط
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 الصحة والتعليم والطفولـة     -واإلغالق والحصار وتأثيراتها السلبية خاصة في مجاالت      
  .واإلغاثة واالقتصاد بشكل عام

16M             اإلشادة بترحيب دولة الكويت باستضافة مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني فـي 
التفاقية حقوق الطفل وذلـك فـي شـهر         ) القوة القائمة باالحتالل  (ظل انتهاك إسرائيل    

  .2016تشرين أول / أكتوبر

  :األسرى :رابعاً

17M           اإلدانة الشديدة لمواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال واحتجاز آالف الفلسطينيين
ملة االعتقـاالت التعـسفية     بما في ذلك األطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، ولح        

المستمرة، بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتباره مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، وكـذلك   
إدانة إقرار الكنيست اإلسرائيلي لقانون اإلطعام القسري لألسرى والمعتقلين المضربين          

 الفوري  عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات االختصاص بالعمل         
من اجل إدانة ووقف هذه الممارسات التعسفية واالنتهاكات الجـسيمة لحـق األسـرى              

  .الفلسطينيين، وضمان إطالق سراح كافة األسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي
18M             مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق اإلنسان المعنيـة بتحمـل

العاجل إللزام الحكومة اإلسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي       مسؤولياتها بتدخلها الفوري و   
اإلنساني ومعاملة األسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقيـة جنيـف              

 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة االعتقال اإلداري لمئـات           1949الثالثة لعام   
ولية الكاملة عن حيـاة األسـرى       األسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات االحتالل المسؤ     

الذين يخوضون إضراباً عن الطعام وعن حياة كافة األسرى، والتحـذير مـن سياسـة              
  .العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقالت االحتالل

19M           دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة االحتالل اإلسرائيلي
لفوري عن كافة األسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة من قُدامى األسرى،           لإلفراج ا 

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

  .األشخاص المدنيين وقت الحرب
20M  مع الدولي إلرسال لجنة تحقيق إلى السجون اإلسرائيلية لالطالع على االنتهاكات           دعوة المجت

التي ترتكب بحق األسرى، والتأكيد على ضرورة قيام األطـراف الـسامية المتعاقـدة فـي                
بتطبيـق االتفاقيـات علـى      ) القوة القائمة باالحتالل  (اتفاقيات جنيف األربع بإلزام إسرائيل      

  .لة، بما في ذلك األسر والمعتقلين في السجون اإلسرائيليةاألرض الفلسطينية المحت
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21M         دعم التوجه الفلسطيني لمالحقة ومساءلة اإلسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد
اإلنسانية والتي ارتكبت بحق األسري وتخالف القانون الدولي اإلنساني وقرارات األمم           

  .ة واتفاقيات جنيف األربعالمتحدة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولي
22M             دعوة الدول العربية واإلسالمية والمؤسسات واألفراد إلى دعم الصندوق العربي لـدعم

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

  :ونـالالجئ :خامساً

23M ن قضية الالجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك التأكيد على أ
بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاوالت التوطين بكافة أشكاله ورفـض            
أي تحركات من أطراف دولية من شانها إسقاط حق العودة، ودعـوة األمانـة العامـة                

 الساحة الدولية، وفي األمم المتحدة، والدول األعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على
 194لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم              

) القوة القائمة باالحتالل  (ووفقا لمبادرة السالم العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل        ) 1948(
  .الجئين الفلسطينيينالقانونية والسياسية واألخالقية عن نشوء واستمرار مشكلة ال

24M           مطالبة كافة أطراف الصراع في سورية وقـف العـدوان علـى مخيمـات الالجئـين
الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبيـر    
عن بالغ القلق إزاء استمرار األحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخالئها من الـسالح             

ك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخـدمات الـضرورية     والمسلحين، وف 
  .لدعم الالجئين الفلسطينيين فيها

25M     الدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة لالجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء
  .ورفع األذى والتمييز الجائر ضدهم

  :األونروا :سادساً

26M     قرار الجمعية العامـة رقـم   (ونروا وفق قرار إنشائها   التأكيد على التفويض الممنوح لأل
وعدم المساس بواليتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مـسؤوليتها  ) 1949 عام   302

إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى األونروا ومرجعيتها القانونية األمم المتحدة، وكذا  
ا في تقديم الخدمات لالجئـين      التأكيد على ضرورة استمرار األونروا بتحمل مسؤولياته      

داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يـتم حـل قـضية الالجئـين          
الفلسطينيين حال عادال وشامال وفق ما نصت عليه مبادرة السالم العربيـة، وقـرارات              

  .1948لعام ) 194(الشرعية الدولية ذات العالقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 
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27M د على أهمية استمرار توفير الدعم المالي الالزم لبرامج ونشاطات وكالـة الغـوث              التأكي
الدولية االعتيادية والطارئة، ودعوة األمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء           
العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات االتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها علـى              

لمالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة    الوفاء بالتزاماتها ا  
  .وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية األونروا

28M              دعوة األونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة األمـوال
الوكالة مع عدم تقليص ألي خدمات تقدمها الوكالـة وفقـاً           الملزمة بها وفق احتياجات     

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

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

  .اللتزامات الدول المانحة تجاه األونروا
29M            تحميل سلطات االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية األعباء اإلضافية التي تتكبدها األونـروا

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

30M             دعوة األونروا لالستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في سـورية
وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم الالزم لهم، ومناشدة المجتمع الدولي مـساندة             

  . الالزماألونروا من خالل تقديم التمويل
31M             مليـون   817دعوة الجهات المانحة لالستجابة للنداء الذي أطلقته األونروا لجمع مبلـغ 

  .دوالر لمساعدة الالجئين الفلسطينيين
32M               الترحيب بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها في دعم موازنة األونروا وحـث بـاقي

ية األونروا لتصل إلـى     الدول العربية إلى زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهمتها في ميزان         
من موازنة األونروا وذلـك تفعـيالً       % 7.73النسبة المقررة للدول العربية والتي تبلغ       

، ومـنح  1987للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منـذ عـام    
األولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة األونروا أوالً، ثم تقديم الدعم الطـوعي لبـاقي        

  .روعات ثانياًالمش

  :التنمية :سابعاً

33M      الهادفة إلى السيطرة على موارد     ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة سياسات وخطط إسرائيل
ومطالبـة  . وثروات الشعب الفلسطيني الطبيعية، من خالل تقويض االقتصاد الفلسطيني        
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وممارسة المجتمع بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده            
  .حقه في التنمية

34M        الهادفـة إلـى    ) القوة القائمة بـاالحتالل   (إدانة التدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل
استمرار تقويض تنمية االقتصاد الفلسطيني وذلك لحرمان الشعب الفلسطيني من حقـه            
. غير القابل للتصرف في التنمية، وإلضعاف حيوية وجدوى اقتـصاد دولـة فلـسطين             

 وكـذلك القـرار   A\RES\69\20يد الكامل لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم     والتأي
ودعوة الدول األعضاء   . ، وباألخص الفقرة التاسعة من كال القرارين      A\RES\70\12رقم  

لتقديم الدعم السياسي والمالي لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، والتـشديد علـى             
موارد لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، من أجل عمل ضرورة وضع آلية لتوفير ال

تقييم وتقدير سنوي شامل ومنهجي ودقيق للتكلفة االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي لدولة           
  .فلسطين

35M             دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المـساعدات للـشعب
 إلى فرض شروط سياسـية علـى الجانـب          الفلسطيني وسلطته الوطنية وعدم اللجوء    

الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية 
  .التي أعدتها دولة فلسطين

36M             دعوة الدول العربية االستمرار بدعم االقتصاد الفلسطيني وفتح أسواقها أمام التدفق الحر
فائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذاً للقـرارات        للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إع    

الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد األمانـة العامـة             
لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التـي تعتـرض تـدفق الـسلع               

  .والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية
37M    القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحـصار اإلسـرائيلي          العمل على تنفيذ قرارات 

كـانون  / ينـاير : الكويت(وإعادة اإلعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية         
، )2010آذار  / مـارس : سرت(، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين       )2009ثاني  

، ودعوة )2009آذار / مارس(ر غزة وباإلشارة إلى نتائج اجتماع قمة شرم الشيخ إلعما    
كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ إلعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ االلتزامـات            
المنصوص عليها، وذلك في إطار الدعم العربي إلنجاح خطـوات تحقيـق المـصالحة       

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

  .فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني
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39M              تثمين دور مؤسسات التمويل العربية ومنظمات العمل العربي المشترك فـي جهـودهم
المبذولة لدعم االقتصاد الفلسطيني وتطوير بنيته المؤسسية، ودعوتها إلى مضاعفة هذه           

  .)∗ ( الفلسطينيةالجهود بما يتوافق وأولويات الخطط التنموية
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8052رقم : ق(

                                                 

ارة لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية غير المعترف بهـا والتـي    السودان تأكيد تحفظاته المعلومة لورود إش     يعيد   -
 .عمم السودان بشأنها مذكرات سابقة للجامعة العربية
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  

 

  دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ا بين الدورتيناط األمانة العامة فيموعلى تقرير األمين العام عن نش �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �

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

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

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

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

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

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

 7368، وكذلك القـرار رقـم       31/5/2011ع بتاريخ   .غ. د 7366المندوبين الدائمين رقم    
توى المندوبين الدائمين في  الصادر عن مجلس الجامعة على مس26/7/2011ع بتاريخ .غ.د

، والقـرار   13/9/2011بتاريخ  ) 136(ع  . د 7376دورته غير العادية، وكذلك القرار رقم       
بتـاريخ  ) 138(ع  . د 7516، والقرار رقـم     10/3/2012بتاريخ  ) 137(ع  . د 7453رقم  
، والبيان الصادر عن اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية الذي عقد في الدوحة             5/9/2012

، والقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري          9/12/2012بتاريخ  
) 139(ع  . د 7588، والقرار رقـم     13/1/2013 بتاريخ   7579في دورته غير العادية رقم      

، والقـرار رقـم     1/9/2013بتاريخ  ) 140(ع  . د 7660، والقرار رقم    6/3/2013بتاريخ  
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ــاريخ ) 141(ع . د7730 ــم ، 9/3/2014بت ــرار رق ــاريخ ) 142(ع . د7797والق بت
ع . د 7924، والقرار رقم    9/3/2015بتاريخ  ) 143(ع  . د 7857، والقرار رقم    7/9/2014
  ،11/3/2016بتاريخ ) 145(ع . د7995، والقرار رقم 13/9/2015بتاريخ ) 144(

†{{{{ÏŁè<…< <

1M         فعيل شبكة أمـان  التأكيد على دعوة الدول العربية االلتزام بمقررات الجامعة العربية وبت
مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دوالر شهرياً لدولة فلسطين، وذلـك دعمـاً               
لدولة فلسطين في مواجهتها للضغوطات واألزمات المالية التي تتعـرض لهـا بفعـل              

باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، من      ) القوة القائمة باالحتالل  (استمرار إسرائيل   
از أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها بشكل يتنافى مـع            بينها احتج 

  .كافة القوانين والمواثيق الدولية واالتفاقيات بين الجانبين
2M               ،توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلـسطين

ودعـوة  ة الديمقراطية الشعبية،    وخاصةً المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائري     
باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على            

  .أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين
3M                 دعوة الدول العربية االلتزام بتحويل األموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة إلعادة بناء ما

ودعوتهـا  . 2014خالل الحرب التي شنها على قطاع غزة صـيف    اإلسرائيلي  مره االحتالل   د
  . المتعاقبةمجددا لإليفاء بااللتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خالل القمم العربية

4M               توجيه الشكر للدول األعضاء التي أوفت بالتزاماتها ومساهماتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد
، وفي  2000األقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام           صندوقي  

عـام  ) 14(تقديم الدعم اإلضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت في دورتها العاديـة             
 بدعم القدس، ودعـوة     2010عام  ) 22(، وتفعيل قرار قمة سرت في دورتها العادية         2002

  .لتزاماتها تجاه الدعم اإلضافي سرعة الوفاء بهذه االلتزاماتالدول العربية التي لم تف با
5M             مليون  500دعوة الدول األعضاء إلى زيادة رأس مال صندوقي األقصى والقدس بمبلغ 

  .دوالر أمريكي
6M          الصادر 25/7/2016 بتاريخ 643الطلب من الدول األعضاء االلتزام بتنفيذ القرار رقم 

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

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8053رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

  تقريـر وتوصيـات

ين مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطيني

  )96الدورة (في الدول العربية المضيفة 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 ،)96(وعلى تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته  �
 ى توصية لجنة الشؤون السياسية،وعل �

†{{{{ÏŁè<…< <

أخذ العلم بتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي الـدول العربيـة              
   والذي انعقد في مقـر األمانـة العامـة بالقـاهرة خـالل الفتـرة               )96(المضيفة في دورته    

11-14/7/2016.  
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8054رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي -طين والصراع العربي قضية فلس
  
 

  تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي

  والمكاتب اإلقليمية لمقاطعة إسرائيل

  )146-145(بين دورتي مجلس الجامعة 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ، فيما بين الدورتينألمانة العامةوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 وعلى تقرير نشاط المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل ما بين الدورتين، �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

أخذ العلم بما ورد في تقرير نشاط المكتب الرئيسي للمقاطعـة والمكاتـب اإلقليميـة               
شكر للمفوض العام ومعاونيـه     ، وتقديم ال  )146-145(لمقاطعة إسرائيل بين دورتي المجلس      

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

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8055رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

األمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه 

  بية المحتلةفي األراضي العر
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 )145(ع  . د 7998وعلى قرارات مجلس الجامعة بهذا الشأن وآخرها القـرار رقـم             �
  ،11/3/2016بتاريخ 

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

  ومواجهة التحديات المائية في الوطن العربي،

†{{{{ÏŁè<…< <

1M    لمواصلتها مصادرة الموارد المائية في األراضي       ) باالحتالل القوة القائمة (إدانة إسرائيل 
، واسـتمرار  )سطين والجوالن العربي السوري المحتل وجنوب لبنان   فل(العربية المحتلة   

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

تهاكاً خطيراً لقواعد القانون الـدولي وقـرارات        القانونية وغير الشرعية والتي تمثل ان     
الشرعية الدولية التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت االحتالل األجنبي            
على مواردها الطبيعية بما فيها األراضي والمياه، ودعوة الدول العربية لتكثيف تحركها            

 قرارات الشرعية الدولية تجاه مـا       لياته لتنفيذ ؤولدى المجتمع الدولي ودعوته لتحمل مس     
  .من انتهاكات وتعديات في هذا المجال) القوة القائمة باالحتالل(ترتكبه إسرائيل 

2M       الجمعيـة العامـة، مجلـس      : (مطالبة المجتمع الدولي وخاصة منظومات األمم المتحدة
القـوة  ( باتخاذ اإلجراءات الالزمة إللزام إسرائيل       )األمن، وكافة منظماتها ذات العالقة    

 وقف نهب وسرقة المياه العربية واستمرارها في اسـتغالل المـوارد         )القائمة باالحتالل 
المائية في األراضي العربية المحتلة والتسبب في استنفاذها وتعريضها للخطر، ومطالبته 
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 على االلتزام بتطبيـق كافـة القـوانين         ) باالحتالل القوة القائمة (أيضاً إرغام إسرائيل    
  .الدولية ذات العالقةوالقرارات 

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

  .لبيئة أيضاًالغربية المحتلة والتي تؤدي لتلويث المياه الفلسطينية واإلضرار البالغ على ا
4M             القـوة القائمـة   (دعوة اإلعالم العربي مواصلة تسليط الضوء على عـدوان إسـرائيل 

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

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

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

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

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

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

 القـوة القائمـة   (الدعم والتأييد للمطالب العربية المحقة والمشروعة لوقـف إسـرائيل           
موارد الطبيعية العربية ومحاسبتها وفق ما نـصت عليـه قـرارات             نهب ال  )باالحتالل

وقوانين الشرعية الدولية على مواصلة سلبها للموارد الطبيعية، وعرض ما يستجد على            
  .دورات المجلس القادمة

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8056رقم : ق(
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

  ي السوري المحتلالجوالن العرب
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :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
  ،21/4/2016بتاريخ ) ع.غ.د (8041، ورقم 11/3/2016

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

ع . د644 قرارات مؤتمرات القمم العربية، وآخرها قرار قمة نواكشوط رقـم        وإذ يستذكر  -
  ،25/7/2016بتاريخ ) 27(

†{{{{ÏŁè<…< <

1M             تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة
، 1967حزيـران   / كامل الجوالن العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيـو          

اداً إلى أسس عملية السالم، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجـز فـي        استن
  .1991إطار مؤتمر السالم الذي انطلق في مدريد عام 

2M              بتـاريخ   4126التأكيد مجدداً على قرار مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري رقـم 
بتـاريخ  ) 145(ع  . د 7999آخرهـا القـرار رقـم       و وقراراته الالحقـة     13/2/1982
) 27(ع  . د 644قمة نواكشوط رقـم     القمم العربية وآخرها قرار      ات وقرار 11/3/2016
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نص على رفض كل ما اتخذته سلطات االحتالل اإلسرائيلي،         الذي  ،  25/7/2016بتاريخ  
من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجوالن العربـي            

جراءات اإلسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غيـر قانونيـة         السوري المحتل، واعتبار اإل   
والغية وباطلة، وتشكل خرقاً لالتفاقيات الدولية ولميثـاق األمـم المتحـدة وقراراتهـا،              

، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة       )1981 (497والسيما قرار مجلس األمن رقم      
القـوة  (لى أن قـرار إسـرائيل        والذي أكد ع   5/12/2008 بتاريخ   99/63والستين رقم   

 بضم الجوالن العربي السوري المحتل غير قانوني        14/12/1981في  ) القائمة باالحتالل 
 497والغ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس األمن رقـم               

 بتـاريخ   21/64وكذلك قرار الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين رقـم           ) 1981(
، ورقم  25/11/2010 بتاريخ   18/65، وكذلك قرارات الجمعية العامة رقم       2/12/2009

ــم 10/12/2010 بتــاريخ 106/65 ، وقراراتهــا 1/12/2011 بتــاريخ 19/66، ورق
، وقرار مجلس حقوق اإلنسان     15/11/2015 بتاريخ   17/70المتعاقبة وآخرها قرار رقم     

ر األمين العام لألمم المتحدة المقدم      ، وتقري 24/3/2016 بتاريخ   A/HRC/RES/31/25رقم  
 عن الحالـة فـي الـشرق األوسـط          9/9/2013 بتاريخ   A/68/371للجمعية العامة رقم    

والمتضمن بند الجوالن السوري المحتل، وتقرير األمين العام لألمـم المتحـدة المقـدم              
 ، وتقريره المقدم لمجلس األمـن     13/1/2014 بتاريخ   37/25لمجلس حقوق اإلنسان رقم     

  .8/6/2016 بتاريخ 520/2016عن قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك رقم 
3M               1967التأكيد من جديد أن استمرار احتالل الجوالن العربي السوري المحتل منذ عـام 

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

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

ك المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، وكـذل    
سعيها المحموم لنهب ثروات الجوالن العربي السوري المحتل من خالل التنقيب الكثيف            
عن النفط واستخراجه واعتبار تلك الثروات ملكا خالصا ألبناء الجوالن العربي السوري    

  .المحتل وهو ما أقرته المواثيق واالتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية
5M     امل مع سورية ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة االعتداءات         تأكيد الموقف العربي بالتضامن الك

  .والتهديدات اإلسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على األمة العربية
6M        دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم

رساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم      في تصديهم لالحتالل اإلسرائيلي ومما    
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وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعـة لعـام             
 على مواطني الجوالن العربي السوري المحتـل وإدانـة سـلطات االحـتالل              1949

حـت  اإلسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين الـسوريين الـواقعين ت          
االحتالل في الجوالن كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الـشرعية            
الدولية وما ينجم عن هذا االحتالل من نزوح آالف السكان وتشريدهم وسلب أراضـيهم   
وانفصال األسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة األطفال وتربيتهم إضافة إلى انتهاكات            

والتي تتعارض مع االلتزامات الدولية الناشئة عن       (الطفل  أخرى عديدة في مجال حقوق      
  ).االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

7M    إلى الكف عن فرض المواطنة اإلسرائيلية وبطاقات       ) القوة القائمة باالحتالل  (دعوة إسرائيل
الهوية اإلسرائيلية على المواطنين السوريين في الجوالن العربي السوري المحتل، والتوقف           

 عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات األخرى التـي تعـوق تمـتعهم               فورا
  .بحقوقهم األساسية وحقوقهم المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

8M              مطالبة األمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان، ضمان احتـرام إسـرائيل
نيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التفاقية ج) القوة القائمة باالحتالل(

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

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

الخطوة المحتل، وكذلك قيام حكومة االحتالل اإلسرائيلي بعقد اجتماعها فيه واعتبار تلك        
التصعيدية عمال منافيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليـة ذات الـصلة             

، والذي  )1981 (497وتحديا صارخا إلرادة المجتمع الدولي وقرار مجلس األمن رقم          
لقوانينهـا وسـلطاتها    ) القوة القائمة بـاالحتالل   (أعتبر بكل وضوح أن فرض إسرائيل       

جوالن العربي السوري المحتل هي إجراءات الغيـة وباطلـة          وإدارتها في مرتفعات ال   
وغير ذات اثر قانوني كما أن تلك اإلجراءات تمثل خرقا فاضحا لقراري مجلس األمن              

، إضافة إلى القرارات األخيرة ذات الصلة الصادرة عن )1973 (338، و)1967 (242
حكمة العدل الدولية عام    الجمعية العامة لألمم المتحدة والرأي االستشاري الصادر عن م        

ن تلك األعمال تعتبر تهديدا مباشرا للسلم واألمـن الـدوليين           أ في هذا الشأن، و    2004
وتجهض كافة المشاريع والجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق سالم دائم وعادل وشامل في        

  .المنطقة
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10M    ن فورا مـن    إلى إطالق سراح األسرى السوريي    ) القوة القائمة باالحتالل  (دعوة إسرائيل
 عامـاً   29السجون والمعتقالت اإلسرائيلية الذين اعتُقل البعض منهم منذ ما يزيد على            

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

) القـوة القائمـة بـاالحتالل     (يين وإدانة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل        الجوالن
بالسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة األسرى العرب السوريين فـي            
المعتقالت اإلسرائيلية برفقة أطباء متخصصين للوقوف على حالتهم الـصحية البدنيـة            

تمرار اعتقالهم انتهاكاً سافراً لقرارات األمم المتحدة والعقلية وحماية أرواحهم واعتبار اس
  .وللقانون الدولي اإلنساني وألبسط قواعد حقوق اإلنسان

11M             17/70التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وآخرها قرار الجمعية العامة رقـم 
 الذي تضمن عدم مشروعية النـشاط االسـتيطاني واألنـشطة           25/11/2016بتاريخ  
، وحـث  1967ئيلية األخرى في الجوالن العربي السوري المحتـل منـذ عـام        اإلسرا

المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة له، من خـالل إدانـة              
ممارسات الحكومة اإلسرائيلية التي تعمل على استقطاب آالف العـائالت اإلسـرائيلية            

 والكف عن تغيير الطـابع العمرانـي        لالستيطان في الجوالن العربي السوري المحتل     
والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجوالن العربـي الـسوري           
المحتل، والتأكيد على وجوب السماح للنازحين من أهالي الجوالن العربـي الـسوري             

  .المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم
12M    االلتزام بقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة       ) االحتاللالقوة القائمة ب  (مطالبة إسرائيل

المشار إليه والذي تضمن إعادة تأكيد ما قررته من أن جميـع األحكـام ذات الـصلة                 
 واتفاقيـة جنيـف     1907بالموضوع من األنظمة المرفقة باتفاقية الهاي الرابعة لعـام          
ألرض السورية التي تحتلها    المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت تنطبق على ا         

، وتهيب باألطراف في االتفاقيتين احترام التزاماتهـا بموجـب          1967إسرائيل منذ عام    
  .هذين الصكين في جميع الظروف وكفالة احترامها

13M              إدانة سياسة حكومة االحتالل اإلسرائيلي التي دمرت عملية السالم، وأدت إلى التصعيد المستمر
علـى  ) القوة القائمة بـاالحتالل   ( المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل       للتوتر في المنطقة، ودعوة   

تطبيق قرارات األمم المتحدة المتعلقة باالنسحاب اإلسرائيلي التام من الجوالن العربي السوري            
  .1967حزيران / المحتل ومن جميع األراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيو
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  :اإلسرائيلي -قضية فلسطين والصراع العربي 
  
 

  ةـة اللبنانيـع الجمهوريـن مـالتضام
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 9/3/2014بتاريخ  ) 141(ع  . د 7738امعة على المستوى الوزاري رقم      وعلى قرار مجلس الج    �

 ،بشأن االنعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أزمة النازحين السوريين
ع . د8000وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وآخرها قراره رقم            �

 ،11/3/2016بتاريخ ) 145(
 عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات         وعلى التوصية الصادرة   �

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

، والسـيما  )2016(نواكشوط وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قمة         -
  المتعلق بدعم الجيش اللبناني،26/3/2014بتاريخ ) 25(ع . د599القرار رقم 

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

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

†{{{{ÏŁè<…< <

1M جديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي واالقتصادي لـه ولمؤسـساته             ت
الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامـل             
أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتالل كفـر شـوبا       

من بلدة الغجر، وحقهم فـي مقاومـة أي اعتـداء بالوسـائل             اللبنانية والجزء اللبناني    
المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين اإلرهاب والمقاومة المـشروعة           
ضد االحتالل اإلسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الـدولي،             

 .وعدم اعتبار العمل المقاوم عمالً إرهابياً
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2M  المبنى 1701لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس األمن رقم دعم موقف 
 عبر وضع حد نهائي النتهاكات إسرائيل ولتهديداتها 426 ورقم 425على القرارين رقم 

 .الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية
3M         موعة الـدعم   الترحيب وتأكيد الدعم للخالصات الصادرة عن االجتماعات المتتالية لمج

الدولية للبنان وآخرها االجتماع الذي انعقد على هامش الدورة السبعين للجمعية العامـة             
 .30/9/2015لألمم المتحدة في 

4M               اإلشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى األمنية اللبنانية في صـون
ط سيادة الدولة اللبنانية حتى     االستقرار والسلم األهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بس        

الحدود المعترف بها دوليا، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحـة             
اإلرهاب ومواجهة التنظيمات اإلرهابية والتكفيرية، وخاصةً تلك التي وردت في قـرار            

أكثر ، وإدانة االعتداءات النكراء التي تعرض لها في         )2015 (2170مجلس األمن رقم    
من منطقة لبنانية، والترحيب بالمساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفـي             
طليعتها المملكة العربية السعودية وحث جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني            
وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان األمـن واالسـتقرار              

ي لبنان، وإدانة خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمات إرهابيـة           والسلم األهلي ف  
 والمطالبة بإطالق سراحهم بغية إفشال  2014آب  / واالستمرار باحتجازهم منذ أغسطس   

 .مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية
5M         تي استهدفت  إدانة جميع األعمال اإلرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات اإلرهابية ال

عدداً من المناطق اللبنانية وأوقعت عدداً من المواطنين األبرياء، ورفض كل المحاوالت            
اآليلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم األهلي والوحـدة الوطنيـة              
وزعزعة األمن واالستقرار، وضـرورة محاربـة التطـرف والتعـصب والتكفيـر             

ل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون التـام والتنـسيق          واالستقطاب الطائفي والتدخ  
لمكافحة اإلرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون فـي مجـال تبـادل         
المعلومات والخبرات وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي األعمال اإلرهابية والجرائم ضد          

تقطاب الطائفي التـي تهـدد      اإلنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب واالس      
 .السلم واألمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهاج إجراءات احترازية في هذا الشأن

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

سك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان اإلسرائيلي عليـه ضـماناً             تما
لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم اإلسرائيلية بجرائم حرب تـستوجب           
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مالحقة مرتكبيها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها، وإلزامها بالتعويض        
اطنين اللبنانيين والترحيب بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة للجمهورية اللبنانية وللمو  

 70/194وآخرها القرار رقم    " البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية    "لألمم المتحدة حول    
، والذي يقضي بدفع إسرائيل تعويضات مالية عن األضرار التي          22/12/2015تاريخ  

/ ة للطاقة الكهربائية في حـرب يوليـو       لحقت بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطة الجي      
 .2006تموز 

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

 .التجسس
هـه اإلقليميـة    االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق لبنان السيادية واالقتـصادية فـي ميا          �

ومنطقته االقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه          
 .البحرية

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

ي تهدف إلى القرصنة والتجسس علـى كافـة شـبكات االتـصاالت             والمراقبة الت 
 .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             

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

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

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

اإللغائية كداعش وجبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم بحق اإلنسانية والتي تحاكي            
إسرائيل في سياساتها اإلقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارسـاتها العدوانيـة      

 .تجاه المسلمين والمسيحيين
ي تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونـشر     دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية ف     �

رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي، السيما في مواجهة إسـرائيل، والحفـاظ علـى             
األقليات كمكونات أصلية وأساسية في النسيج االجتماعي لدول المنطقة وضـرورة           
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صون حقوقها ومنع استهدافها من قبل الجماعات اإلرهابيـة وتوصـيف الجـرائم             
 .بحقها بجرائم ضد اإلنسانيةالمرتكبة 

دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في المضي بااللتزام بأحكام الدستور لجهة رفض       �
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
حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جالء الحقيقة            �

وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيـداً عـن أي              
 .تسييس أو انتقام وبما ال ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته 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              
تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي الـسابق لوضـع حـد لهـذه            

 .الجريمة
9M ترحيب المجلس:  

 حكومةً وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين        بالجهود التي يبذلها لبنان    �
إلى لبنان لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيد على ضرورة مـؤازرة         
ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم األعباء واألعداد معه، ووقف تزايد تلك األعباء             

تاً لما في األمـر مـن       واألعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤق        
تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بالدهم فـي              
أقرب وقت ممكن، واإلشادة بالمحاوالت الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتقليص 
أعداد النازحين السوريين الموجودين على األراضي اللبنانية وتوفير أمن اللبنـانيين       

ريين وتخفيف األعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعد أن أصبح على شـفير             والسو
 .انفجار اجتماعي واقتصادي وأمنى يهدد وجوده

بتوجه لبنان إلى القضاء الدولي من أجل إدانة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل              �
 .في غزة، والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها ويرتكبها اإلرهاب في العراق

جهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى السير في تطبيق وتطوير سياسـة اإلصـالح             ب �
االقتصادي وتعزيز النمو االقتصادي المستدام في لبنان، بهدف تحديث بنية االقتصاد  

 .الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه
تخفيـف حـدة    بالحوار القائم بين األطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخالفـات و          �

االحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك وتفعيـل العمـل            
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الحكومي والمؤسسات الدستورية، وخلق األجواء الالزمـة إلجـراء االنتخابـات           
الرئاسية احتراماً للدستور وتطبيقاً لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعـة نظـام             

 .لبنان الديمقراطي
10M  جهود الدؤوبة والمستمرة التي يقوم بها األمين العام لجامعة الـدول العربيـة             اإلشادة بال

دعماً وتأييداً للجمهورية اللبنانية بالتشاور مع الدول العربية والمؤسـسات الدسـتورية            
اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل تكريس االستقرار وتعزيز النمو االقتـصادي            

لى وحدته وأمنه واستقراره وتمكيناً له من مواجهة األخطار         المستدام في لبنان حفاظاً ع    
وذلك احتراماً ومتابعةً وتنفيذاً لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في            

>>مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا <<∗∗∗∗.  
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تتحفظ مملكة البحرين على هذا القرار نظراً لما يتحمله ما يسمى حزب اهللا اللبناني اإلرهابي، والعضو في الحكومة     -
يض السلم األهلي وزعزعة األمن واالستقرار عبر إثارة الفتنة الطائفيـة      اللبنانية من مسؤولية كاملة في السعي لتقو      

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

 . العربية السعودية تنأى بنفسها عن هذا القرار وتؤيد تحفظ مملكة البحرينالمملكة -
 .دولة اإلمارات العربية المتحدة تنأى بنفسها عن هذا القرار وتؤيد تحفظ مملكة البحرين -
 .تنأى بنفسها عن هذا القرار وتؤيد تحفظ مملكة البحريندولة قطر  -
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  :اإلسرائيلي -ن والصراع العربي قضية فلسطي
  
 

  رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم

  2020-2019في مجلس األمن لعامي 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

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

  ،25/7/2016بتاريخ ) 27(ع . د641واسترشاداً بقرار قمة نواكشوط رقم  -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M       قائمـة بـاالحتالل     إلى مجلس األمن باعتبارها قوة    التأكيد على رفض انضمام إسرائيل 
ومخالفة ألحكام ميثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة ومبـادئ            
القانون الدولي وقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى        
الوزاري، وكذا في ضوء استمرار سياساتها المتعنتة الرافضة للسالم والمـستمرة فـي             

 .األراضي وإجهاض حل الدولتينسياسة قضم 
2M             تكليف األمين العام والمجموعة العربية في نيويورك باتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي

للترشيح اإلسرائيلي والحيلولة دون حصولها على عـضوية مجلـس األمـن، وإجـراء              
ع الدول  االتصاالت الالزمة مع األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، وجمي          

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

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

  ).147(الدول العربية في دورته العادية المقبلة 
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8059رقم : ق(
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينعام عن نشاط اوعلى تقرير األمين ال �
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �

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

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

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

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

) 145(ع  . د 8006المجلس على المستوى الوزاري في هذا الشأن، وآخرها القرار رقـم            
ع .غ. د 8042ئمين رقم   ، وقرار المجلس على مستوى المندوبين الدا      11/3/2016بتاريخ  
   وبيانات اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية،4/5/2016بتاريخ 

وإذ يؤكد مجدداً على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسـالمتها               -
  ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه،ذلك استناداً لاإلقليمية، و

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

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

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

تشكيل الهادفة إلى  مفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية      الالمالئمة الستئناف عملية    
) 1(مـؤتمر جنيـف   هيئة حكم انتقالي ذات صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان            
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 30/10/2015، وبيان مجموعة الدعم الدولية لسورية بفيينا بتاريخ         30/6/2012بتاريخ  
إلى جانب بيـان    ) 2015 (2254قرار مجلس األمن رقم      والذي أيدهما    14/11/2015و

 2286مجلس األمـن رقـم       في ميونخ والذي أيده قرار       11/2/2016المجموعة بتاريخ   
 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته        17/5/2016اريخ  ، وبيان فيينا بت   )2016(

  ،وأطيافه
الوحيد الممكن لألزمة السورية يتمثـل فـي الحـل     على أن الحل    وإذ يكرر موقفه الثابت    -

السياسي من خالل عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري، وفقاً لما نص عليه     
  ،30/6/2012لصادر بتاريخ ا) 1(البيان الختامي لمؤتمر جنيف 

†{{{{ÏŁè<…< <

1M          اإلعراب عن القلق الشديد من تداعيات تصعيد األعمال العسكرية التي تشهدها مختلـف
األعمال العدائية التي   وقف  أنحاء سورية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات           

ة مجلس األمـن    اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسورية، ومطالب     تم االتفاق عليها في     
بتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ األمن والسلم، والعمل على اتخاذ اإلجراءات والتدابير 

القاضيان ) 2016(2268ورقم  ) 2015(2254المناسبة لتنفيذ قراري مجلس األمن رقم       
 .بإيقاف األعمال القتالية وإطالق النار في جميع أنحاء سورية

2M     على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا         حث مجموعة الدعم الدولية لسورية 
، وبيانات فيينـا الـصادرة عـن        30/6/2012بتاريخ  ) 1(ورد في بيان مؤتمر جنيف      

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

االتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، وعلى نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيـت               
وقف إطالق النار واألعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات اإلنسانية، وبتوفير األجواء    
المالئمة الستئناف عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلى            

  .ئة حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملةتشكيل هي
3M             اإلعراب عن إدانة واستنكار ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المـدنيين

 السوريين في كل أنحاء سـورية، واعتبـار         نالعزل في حلب وريفها، وضد المواطني     
غيرهـا  عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب و           

 .من المدن السورية انتهاكاً صارخاً لمعاهدات جنيف والقانون الدولي اإلنساني
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4M              إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق الـسورية والتـي
ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطـة بالقاعـدة           

 .ابيةوغيرها من التنظيمات اإلره
5M              العمل على تقديم كل الذين ارتكبوا أو شاركوا في المجازر والجـرائم الوحـشية ضـد

 . األبرياء في حلب وغيرها من المناطق السورية إلى العدالة الدوليةنالمواطني
6M                الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة

كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق    السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ     
اإلنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحمايـة الالزمـة لألطفـال               

  .والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقاً للقانون الدولي اإلنساني
7M      ابير التي اتخـذتها المملكـة األردنيـة        اإلعراب عن المساندة الكاملة لإلجراءات والتد

الهاشمية لحماية أمنها الوطني وأمن مواطنيها بعد االعتداء اإلرهابي الذي استهدف نقطة 
حدودية في منطقة الركبان على الحدود األردنية السورية، ومطالبة المجتمـع الـدولي             

 والتقـدير  بتحمل مسؤولياته حيال موضوع الالجئين السوريين، واإلعراب عن الـشكر        
 .للمملكة األردنية الهاشمية على ما تبذله من جهود في هذا الشأن

8M            الترحيب بالنتائج االيجابية لالجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية
، وما سبقه من اجتماعـات      9/12/2015 و 8المملكة العربية السعودية بالرياض بتاريخ      

القاهرة وموسكو والهادفـة إلـى توحيـد رؤيـة          ألطراف من المعارضة السورية في      
المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود لألزمة السورية مـن خـالل             

والبيانات ) 1(عملية سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان جنيف 
  .الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة

9M   الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أميـر دولـة         بدور حضرة صاحب السمو     اإلشادة
في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية األول والثاني والثالث للمـانحين           الكويت  

، ومـشاركتها   2015 و 2014 و 2013الوضع اإلنساني في سورية خالل األعوام       لدعم  
ت رعايـة األمـم المتحـدة فـي لنـدن بتـاريخ             برئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد تح     

، حيث وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات في المـؤتمرات             4/2/2016
سرعة الوفاء بالتعهـدات التـي       مليار دوالر، ومناشدة الدول المانحة       1.6األربعة إلى   
علق في مؤتمر لندن لدعم الوضع اإلنساني في سورية، وبالخصوص فيما يت          أعلنت عنها   

بتوفير الدعم الالزم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرها من الدول العربية المضيفة            
لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل األعباء الملقاة على عاتقها في            

  .مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لهم
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10M    م للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العـام لألمـم           الطلب إلى األمين العا
مستورا، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية       المتحدة ومبعوثه الخاص السيد ستيفان دي     

مفاوضـات  الستئناف جوالت   الجهود المبذولة لتهيئة األجواء المالئمة      تكثيف  من أجل   
نتقالي لألزمة السورية وفقاً لما جاء      إقرار خطوات الحل السياسي اال    الهادفة إلى   جنيف  

مجموعـة الـدعم الدوليـة      ، وبيانات   30/6/2012بتاريخ  ) 1(في بيان مؤتمر جنيف     
  . وقرارات مجلس األمن ذات الصلةلسورية

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

 .الجهود على الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري
  

  )∗∗∗∗ ()8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8060رقم : ق(

                                                 
 سوري وتـشجيعاً للحـل      –ن عن األزمة السورية أمالً في الوصول إلى توافق سوري           التأكيد على الموقف اللبناني حول النأي بلبنا      

 .السياسي في سورية
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  تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
المنعقدة في شرم الشيخ    ) 26(جاء بالقرار الصادر عن القمة العربية العادية         وعلى ما  �

  ،29/3/2015بتاريخ 
في دورته غير العاديـة علـى       ) 8045( القرار رقم    وآخرهاوعلى قرارات المجلس     �

 ،28/5/2016المستوى الوزاري بتاريخ 
وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �

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

، أراضـيها  يؤكد مجددا على ضرورة االلتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيـا وسـالمة              وإذ -
طنيها، والحفاظ على استقاللها السياسي، وعلى رفـض التـدخل الخـارجي            وحماية موا 

  والعسكري في الشأن الليبي،

†{{{{ÏŁè<…< <

1M            مـن   أعمالـه الترحيب مجددا ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشـرة 
 بتشكيل حكومة   2016 لسنة   4رقم  المجلس الرئاسي   العاصمة طرابلس، واعتبار قرار     

 الذي تم التوقيع عليه     ي خطوة هامة نحو تنفيذ بنود االتفاق السياسي الليبي        الوفاق الوطن 
  .في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية

2M      تقديم الدعم السياسي والمعنـوي والمـادي لحكومـة    إلى تجديد الدعوة للدول األعضاء
لتواصـل  الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا واالمتناع عن ا          

 لـسنة   12 موازية لها، والترحيب بقرار المجلس الرئاسي رقم         أخرى تنفيذية   أجساممع  
 حين اعتمـاد    إلى الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني         2016

الحكومة من قبل مجلس النواب وأدائها القسم القانوني، وكذلك الدعوة لمساعدتها بشكل            
وتزويدها بالخبرات ودعمها  والعسكرية والمدنية األمنيةسات عاجل لتفعيل وتأهيل المؤس
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الالزمة في المجاالت التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الـوطني           بالمعدات  
 ذات  األمـن لالضطالع بمسؤولياتها الوطنية الملحة وكذلك االلتزام بقرارات مجلـس          

، والعمل على تمكين    )2016(2278رقم  و) 2015(2259 رقم   ين القرار وآخرهاالصلة  
الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية التابعة للمجلس الرئاسـي لحكومـة الوفـاق          

  .الوطني في مباشرة مهامهم وفقاً لالتفاقيات الدولية ذات الصلة
3M    الرئاسـي  مساندة المجلـس     فيدور الجامعة العربية ودول الجوار      تعزيز  التأكيد على 

 ليبيا برعاية األمـم المتحـدة       فيفع مسار التسوية السياسية      ود الوطنيلحكومة الوفاق   
ومساعدة األشقاء الليبيين على تجاوز الوضع الراهن وذلك من خالل تعيين ممثل خاص       

 االتصاالت مع مجلس    وإجراء ليبيا، لمتابعة األوضاع     فيلألمين العام للجامعة العربية     
 ليبيا وكافة األطراف الدوليـة   في واالجتماعي السياسيالنواب ومختلف أطراف المشهد     

 تحول دون تقدم مسار     التي قصد المساعدة على تجاوز الصعوبات       الليبيالمعنية بالشأن   
 .الحل السياسي

4M تحرير ل بالتقدم الملحوظ الذي حققته القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي            اإلشادة
 اإلرهـاب لى ضرورة مواجهة    مدينة سرت من سيطرة تنظيم داعش، والتأكيد مجددا ع        

 بما فيها   اإلرهابيةكافة التنظيمات   مواجهة  لجيش الليبي في    لدعم  تقديم ال  و ،بشكل حاسم 
 الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل        وأنصارتنظيم داعش وتنظيم القاعدة     

  .إرهابية المتحدة كمنظمات األمم
5M       لدولي من أجل ليبيا في فيينا بتـاريخ        الترحيب بالبيان الصادر عن االجتماع الوزاري ا

، 22/3/2016، ونتائج االجتماع الثامن لدول الجوار في تونس بتـاريخ           16/5/2016
 .والتأكيد على أهمية آلية دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا

6M     األسلحةد   عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، بما في ذلك توري          إلىدعوة كافة الدول 
 للتحريض على العنـف     اإلعالميةللجماعات المسلحة، واالمتناع عن استخدام الوسائل       

  .ومحاولة تقويض العملية السياسية
7M     تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة           أيالتأكيد على رفض 

بناء ب أن يتم    يج اإلرهاب عمل عسكري موجه لمحاربة      أي أن، والتشديد على    بأجمعها
  . المتحدةاألمموفقاً ألحكام ميثاق وذلك على طلب من حكومة الوفاق الوطني 

8M منـع وصـول    لتقديم المساعدة   االستمرار في    إلى بدور دول الجوار ودعوتها      اإلشادة
 ، من خالل مراقبة الحدود البرية المشتركة مع دولة ليبيااإلرهابية التنظيمات إلىالسالح 
  . مع الحكومة الليبيةالتنسيقبوذلك 
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9M    اإلنـساني  المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضـع         إلى األعضاءدعوة الدول 
اإلنـسانية  المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خالل دعم خطة االستجابة            

، وذلك بالتنسيق مـع حكومـة الوفـاق          المتحدة لدعم ليبيا   األممالتي وضعتها   العاجلة  
  .الوطني

10M   العـام لألمـم     األمـين  العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل        األمين إلىالطلب 
 الليبية ودول الجوار الليبي مـن اجـل تـذليل           األطراف ليبيا ومع مختلف     إلىالمتحدة  

زالت تعترض تنفيذ االتفاق السياسي الليبي الموقع عليه فـي مدينـة             الصعاب التي ما  
 .حت رعاية األمم المتحدة بالمملكة المغربية تالصخيرات

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8061رقم : ق(
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  تطـورات الوضـع فـي اليمــن
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

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

†{{{{ÏŁè<…< <

1M           التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور
على أن أي مفاوضات البد وأن تنطلق من المبادرة الخليجيـة           هادي مع التأكيد مجدداً     

وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس األمـن ذات        
 .2216الصلة خاصةً القرار رقم 

2M               اإلشادة بقبول الحكومة اليمنية للمقترح األخير المقدم من قبل المبعوث الـدولي لألمـم
فشال المتمردين لمحادثات السالم في دولة الكويت من خـالل رفـض            المتحدة، وإدانة إ  

 .مقترح األمم المتحدة وتقويض المسار السياسي
3M              سمىاإلدانة بأشد العبارات للخطوات غير الشرعية التي قام بها اإلنقالبيون بإنشاء ما ي

 في  بالمجلس السياسي األعلى المزعوم الذي يهدف إلى تقويض جهود التسوية السياسية          
اليمن المبنية على المرجعيات األساسية المتمثلة بالمبادرة الخليجيـة وآليتهـا التنفيذيـة          
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس األمن في مقـدمتها القـرار            

، وهو ما يؤكد إصرار االنقالبيين على التمرد ومواصلة الحرب وسد الطريـق             2216
االستخدام السياسي لبعض أعضاء مجلـس النـواب، خالفـاً          أمام جهود السالم، وإدانة     

للطبيعة التوافقية للمجلس وقراراته وفقاً للمبادرة الخليجية، وما يمثله ذلك مـن إجـراء              
 .غير شرعي يبطل كل ما ينتج عنه



-62-  

4M              توجيه الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولـة
عاية واهتمام، ولدور دولة الكويـت فـي استـضافة وتيـسير            الكويت لما قدمه من ر    

 .المشاورات اليمنية للسالم
5M               التأكيد على دعم جهود األمم المتحدة وممثل األمين العام السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد

 2216للدعوة لمشاورات سياسية تؤدى إلى حل سلمى لتنفيـذ قـرار مجلـس األمـن                
المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيـذ مخرجـات   والقرارات ذات الصلة واستكمال   

 .الحوار الوطني
6M              التأكيد مجدداً على االلتزام بالمحافظة على وحدة اليمن واستقالله وسـالمته اإلقليميـة

وسيادته، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة، وذلك ما               
 .ابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلةأكدت عليه قرارات القمم العربية الس

7M                المطالبة بالوقوف وبقوة على نحوٍ عاجل أمام االنتهاكـات الخطيـرة التـي ترتكبهـا
الميليشيات المتمردة للحوثيين وصالح لحقوق اإلنسان وتدمير النسيج االجتمـاعي فـي            

ية وللقانون  مختلف المناطق اليمنية، باعتبار ذلك خرقاً واضحاً للقوانين واألعراف الدول         
الدولي اإلنساني، األمر الذي من شأنه األضرار بجهود األمم المتحدة والمبعوث األممي            
إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعقد مشاورات هدفها التوصل إلى حل يـؤدى إلـى إنهـاء                

 .االقتتال الدائر واستئناف العملية السياسية
8M       متردية في اليمن، حيث يفتقـر      الوقوف بجدية ومسؤولية لمعالجة األوضاع اإلنسانية ال

ثالثة أرباع السكان إلى أبسط أشكال المساعدات اإلنسانية، خاصةً في مجـال الغـذاء              
 .والدواء، ناهيك عن انتشار وتفشى العديد من األمراض المختلفة والمعدية

9M               ضرورة وأهمية الوقوف إلى جانب اليمن قيادةً وحكومةً وشعباً في حربهـا المـستمرة
 .ضد اإلرهاب وأعمال القرصنةوالمفتوحة 

10M    اإلشادة بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقوفه مع الشرعية في الـيمن
ومساندة الحكومة اليمنية في الحرب على اإلرهاب مما أدى لالنتصارات األخيرة فـي             

 .محافظة أبين ضد العناصر اإلرهابية
11M   لعسكرية التي يقوم بها التحالف العربـي للـدفاع   الترحيب والتأييد الكاملين لإلجراءات ا

عن الشرعية في اليمن بدعوة من فخامة الرئيس عبد ربـه منـصور هـادي رئـيس                 
الجمهورية، وذلك استناداً إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعـة الـدول             

ته فـي حفـظ      من ميثاق األمم المتحدة، وانطالقاً من مسؤوليا       51العربية، وعلى المادة    
 .سالمة األوطان العربية وحفظ سيادتها واستقاللها
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12M  اإلعراب عن الشكر والتقدير لما يقوم به مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لإلغاثة من دور إنساني كبير فـي               

نيين المتضررين جـراء األزمـة الراهنـة،        تقديم المساعدات اإلنسانية السخية إلى المد     
وتوجيه الشكر إلى دولة قطر على تنظيم استضافة مؤتمر لإلغاثة اإلنسانية في الـيمن،              
والتوجه بالشكر لدولة اإلمارات العربية المتحدة على دعمها لليمن خالل ترأسها للدورة            

 في هذا الشأن، ، والشكر موصول إلى دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان144
كما يشيد أيضاً بدعم جمهورية السودان للحكومة الشرعية اليمنية وبمـا قدمتـه مـن               
مساعدات إنسانية وطبية وعالج للجرحى اليمنيين وما وفرته من مـساعدات تعليميـة             
وتسهيالت لدخول اليمنيين لألراضي السودانية، وكذلك اإلعراب عن الشكر والتقـدير           

تي الداعم للحكومة الشرعية اليمنية واستقبالها لالجئـين اليمنيـين          لدور جمهورية جيبو  
 .وفتح أبواب الدخول لهم بدون تأشيرات

13M              دعوة الدول األعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم الالزم في الجوانب الـسياسية
ـ           ة واألمنية واالقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات الماثل

وخصوصاً تلبية احتياجاتها التنموية بشكٍل عاجل، لضمان استقرار األوضاع واستكمال          
 .الترتيبات المتعلقة بانجاز المرحلة االنتقالية

14M            مطالبة الميليشيات المتمردة للحوثيين وصالح بااللتزام الجاد والصارم بإجراءات بنـاء
راج عن كافة المعتقلين السياسيين     الثقة التي تم االتفاق عليها في جنيف، وتتمثل في اإلف         

وغير السياسيين، وفتح ممرات آمنة إليصال المساعدات اإلنسانية إلى المتضررين من           
 .المدنيين، وإيقاف إطالق النار، على طريق تحقيق السالم في اليمن

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8062رقم : ق(



-64-  

  
 

  احتالل إيران للجزر العربية الثالث

  لكبرى وطنب الصغرى وأبو موسىطنب ا

  في الخليج العربيةالتابعة لدولة اإلمارات العربية المتحد
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

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

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

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

  ،11/3/2016بتاريخ ) 145(ع .د 8010السابقة وآخرها القرار رقم 

†{{{{ÏŁè<…< <

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

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

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

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

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

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

  .أمن وسالمة المالحة اإلقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر
5M   فتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولـة اإلمـارات العربيـة             الإيران  إدانة

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

6M        القـومي   أعضاء لجنة األمن  التي قام بها    اإلعراب عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية 
لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى اإليراني إلى الجزر اإلماراتية المحتلة طنب           
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة دولة اإلمارات العربية            
المتحدة على أراضيها، وال يتماشى مع الجهود والمحاوالت التي تبذل إليجـاد تـسوية              

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .العربي
11M         ة قضية احتالل إيران للجـزر      التزام جميع الدول العربية في اتصاالتها مع إيران بإثار

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

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

  .الثالث، وتسترد دولة اإلمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها
13M      الطلب إلى األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلـس فـي دورتـه

  .العادية المقبلة
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8063رقم : ق(
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  يةالتدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العرب
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

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

 يؤكد على البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري             وإذ -
 بـشأن  11/3/2016بتـاريخ  ) 145(ع .د 8011 القـرار رقـم    وآخرهافي هذا الشأن،    

لقمة العربية في نواكشوط     وقرار ا  ،" في الشؤون الداخلية للدول العربية     اإليرانيةالتدخالت  "
  ،25/7/2016بتاريخ ) 27(ع . د652رقم 

  وبناء على مداخالت السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M      اإلسـالمية التأكيد على أهمية أن تكون عالقات التعاون بين الـدول العربيـة والجمهوريـة 
 وإدانـة ن استخدام القوة أو التهديد بهـا،         قائمة على مبدأ حسن الجوار واالمتناع ع       اإليرانية
 في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القـانون الـدولي          اإليرانيالتدخل  

 بـالكف عـن     اإليرانيـة  اإلسالميةولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهورية        
  .قة وتهدد األمن واالستقرار في المنطقةاألعمال االستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الث

2M              التأكيد مجددا على إدانة االعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية الـسعودية
في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، وتحميـل الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة              

ي هذا الشأن، السيما    مسؤولية ذلك، ومطالبتها بااللتزام باالتفاقيات والمعاهدات الدولية ف       
ينا للعالقـات القنـصلية لعـام        واتفاقية في  1961اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام      

، مع التأكيد على وجوب تقديم الجناة والمسؤولين عن تلك االعتداءات الـسافرة             1963
  .والمدانة إلى محاكمة علنية ودون تسويف

3M      التحريضية والعدائية المـستمرة ضـد       نييناإليراإدانة واستنكار تصريحات المسؤولين 
 بالكف عن التصريحات    اإليرانية اإلسالميةالدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية      
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 ضد الدول العربية باعتبارها     اإلعالمية االستفزازية، ووقف الحمالت     واألعمالالعدائية  
  .تدخال سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول

4M   الكف عن السياسيات التي من شـأنها        إلى اإليرانية اإلسالميةرية  دعوة حكومة الجمهو 
تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية واالمتناع عن دعم الجماعات التـي تـؤجج هـذه              

 بإيقـاف دعـم وتمويـل       اإليرانيةالنزاعات في دول الخليج العربي، ومطالبة الحكومة        
  .الميليشيات واألحزاب المسلحة في الدول العربية

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

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

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

 بالمملكة ممولة ومدربة مـن الحـرس       إرهابيةوالنظام واالستقرار، وتأسيسها جماعات     
، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجـوار وعـدم          يناإلرهابي وحزب اهللا    اإليرانيثوري  ال

  .التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي
7M              مطالبة الحكومة اإليرانية بالتوقف فوراً عن منح المدانين قضائياً في أعمال اإلرهـاب

لمالذ والمأوى، وضرورة قيام السلطات اإليرانية بالتسليم       والمنتسبين لجماعات إرهابية ا   
 .الفوري لهؤالء المدانين إلى الجهات المختصة في مملكة البحرين

8M إرهـابي  مخطـط  إحباط بجهود األجهزة األمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من     اإلشادة 
 إليـه  الموكل   ياإلرهاب القبض على أعضاء التنظيم      وإلقاء) 2016كانون الثاني    /يناير(

 وحـزب اهللا    اإليرانـي تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل ما يسمى بالحرس الثوري           
  . الخطيرة في المملكةاإلرهابية، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من األعمال يناإلرهابي

9M    في األزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة علـى            اإليرانيالتنديد بالتدخل 
 وأن  اإلقليميـة سورية وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسالمتها        مستقبل  

مثل هذا التدخل ال يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية األزمـة الـسورية بـالطرق                
  ).1(السلمية وفقا لمضامين جنيف 

10M    لـيمن   في الشأن اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة ا          إيرانالتنديد بتدخالت
  .الشرعية، وانعكاس ذلك سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام

11M               تكليف األمين العام بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنـة العربيـة الرباعيـة
، ومملكـة البحـرين،     )الرئاسـة ( العربية المتحـدة   اإلماراتدولة  : المشكلة من كل من   
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دية، وجمهورية مصر العربية، واألمين العام لوضع خطة تحرك        والمملكة العربية السعو  
 في المنطقة العربية، وحشد التأييد والـدعم        اإليرانيةعربية من أجل التصدي للتدخالت      

  .اإليرانيةالدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخالت 
12M جندة منتـديات   على أ "  في الشؤون الداخلية للدول العربية     اإليرانيةالتدخالت  " بند   إدراج

  .واإلقليميةالتعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية 
13M                التوجه إلى األجهزة المعنية في األمم المتحدة إلدراج الموضوع علـى أجنـدتها وفقـا

رم التدخل فـي الـشؤون      جمن ميثاق األمم المتحدة التي تُ     ) 7(الفقرة  ) 2(ألحكام المادة   
  .الداخلية للدول

14M     العام إثارة موضوع التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للـدول          الطلب إلى األمين
 .العربية مع األطراف األجنبية والمنظمات اإلقليمية والدولية

15M  األمين العام متابعة تنفيذ القرار والعرض على المجلس في دورته العادية القادمةإلىالطلب ∗∗∗∗.  
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8064رقم : ق(

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

 : وفقاً لما يلي11/3/2016بتاريخ ) 145(عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته 
  .يبدى العراق تحفظه على عنوان القرار -1
من القرار انطالقاً من موقفه المساند للمقاومة الوطنية الشريفة         ) 8 و 6(يسجل العراق رفضه القاطع للفقرتين       -2

 .الممثلة بحزب اهللا اللبناني باعتباره جزءاً من الحكومة اللبنانية الممثلة للشعب اللبناني
 لذكرهما حزب اهللا ووصفه باإلرهابي وال يمكن الموافقة على األمـر            )8 و 6(بنان هو التحفظ على البندين      إن موقف ل   -

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

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

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

في مواجهة تنامي مخاطر التنظيمات اإلرهابية، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو إلى تنـسيق                -
جهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة ضمن إستراتيجية األمم المتحدة حول أهداف مشتركة ومتقاسـمة، وااللتـزام         ال

بقواعد الشرعية الدولية، السيما التقيد بلوائح وقوائم األمم المتحدة في تصنيف الجماعات اإلرهابية التي ال تـشمل                 
ي تساهم في المشهد السياسي واالجتماعي الـوطني، والتـزام          التشكيالت السياسية المعترف بها وطنياً ودولياً والت      

الجميع سواء كانت حكومات أو أحزاب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول طبقاً لميثاق األمم المتحدة وميثـاق            
 .الجامعة العربية

 الذي كانت قد عبرت عنـه       من القرار تُذَكِّر تونس بموقفها    ) 8 و 6(بالنسبة للفقرتين   : مالحظة الجمهورية التونسية   -
 : والذي يؤكد على2016آذار / في مارس) 145(خالل اجتماع مجلس الجامعة في دورته العادية 

رفض كل أشكال التدخالت في الشؤون الداخلية للدول وكل الممارسات التي من شأنها تهديد أمن واسـتقرار المنطقـة،                    �
وة جميع األطراف إلى فض الخالفات بالحوار والطرق الـسلمية    وحرص تونس على أمن الدول الخليجية الشقيقة، مع دع        

  .وتكريس قيم حسن الجوار والتعايش السلمي
مساهمة حزب اهللا في تحرير جزء من األراضي اللبنانية من االحتالل اإلسرائيلي ال يخول له أو ألي طرف آخر                    �

 .قةالقيام بأية أعمال من شأنها اإلخالل باألمن واالستقرار في المنط
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  تخـاذ موقـف عربـي موحـدا

  إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
ع بتـاريخ   .غ. د 7987مـرقم   وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ال        �

24/12/2015، 
نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ        . وعلى الرسالة الموجهة من د     �

  إلى السيدة السفيرة سامنثا باور رئيس مجلس األمن،29/12/2015

 المؤرخة في   4/3266/ج/3وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العراق المرقمة         �
27/6/2016،  

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
 ،8/9/2016على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 ،25/7/2016بتاريخ ) 27(ع . د653واستناداً إلى قرار قمة نواكشوط رقم  -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M   7987ى مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري المرقم          إعادة التأكيد عل 
 بشأن إدانة توغل القوات التركية في األراضـي العراقيـة           24/12/2015المؤرخ في   

ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً دون قيد أو شرط، باعتباره اعتداء علـى              
 .السيادة العراقية، وتهديداً لألمن القومي العربي

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

 .، وإثارة هذه المسائل في اتصاالتها مع الدول األعضاء24/12/2015
3M     تركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والكف دعوة الدول األعضاء الطلب من الحكومة ال

 .عن هذه األعمال االستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة
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4M               إعادة التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في اإلجراءات التي تتخذها وفـق قواعـد
الحكومة التركية لقواتها من األراضي     القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب         

 .العراقية، ترسيخاً لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيها
5M      توغل القوات التركية في األراضي العراقية ووقـف التـدخل          "الموافقة على إدراج بند

كبند دائم على جدول أعمال مجلـس جامعـة الـدول           " التركي في دول الجوار العربي    
 . القمة، ولحين تحقيق االنسحاب الناجز لهذه القواتالعربية على مستوى

6M        الطلب من األمين العام للجامعة االستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعـة رقـم
، وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبلـه          24/12/2015ع في   .غ. د 7987

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

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

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8065رقم : ق(

                                                 

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

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
  وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، �
ماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات       وعلى التوصية الصادرة عن االجت     �

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

  وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمة العربية، -
  وإذ يؤكد على قراراته السابقة بشأن دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M    التأكيد على التضامن الكامل مع جمهورية السودان في الحفاظ علي سيادتها واسـتقاللها
  .ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية

2M              ،دعم الجهود السودانية الجارية من أجل تعزيز السالم واألمن واالستقرار في ربوعـه
خامة الرئيس عمر حسن أحمد والمبادرات المختلفة في هذا الشأن، وفي مقدمتها مبادرة ف      

حول مسيرة الحوار الوطني الشامل التي انطلقت فـي         رئيس جمهورية السودان    البشير  
 ودولي، والترحيـب بتوقيـع      وإقليمي بدعم وطني وعربي     2015 أول تشرين   /أكتوبر

ي، فريق على خارطة الطريق المقدمة من االتحاد األ       21/3/2016الحكومة السودانية في    
 المعارضـة علـى     األطراف، وحث   8/8/2016 السودانية المعارضة في     ثم األطراف 

استئناف المفاوضات المباشرة بينهم وبين الحكومة في ضوء خارطة الطريق، الراميـة            
 إلـى  تسوية أسباب الخالف والوصول إلى سالم دائم في ربوع السودان، والطلـب           إلى

  .يفريقاألاد األمانة العامة بذل الجهود الالزمة لدعم وساطة االتح
3M موعده وفقاً لوثيقة الدوحـة      في الذي تم تنظيمه في دارفور       اإلداري باالستفتاء   اإلشادة 

للسالم في دارفور، والترحيب بمساعي حكومة السودان الحثيثة لمعالجة قضايا النزوح،           
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 تـأهيلهم وبـرامج التعـايش الـسلمي         وإعادة المجتمع   فيوتسريح المقاتلين ودمجهم    
  . دارفورفيجتماعية والمصالحة اال

4M      حكومـة الـسودان واالتحـاد      ( فريق العمل المشترك     إطارمساندة الجهود المبذولة في
، ودعم رؤية حكومة السودان     "اليوناميد"لمراجعة وضع قوات    )  واألمم المتحدة  يفريقاأل

لدعم خطـة التنميـة   " لليوناميد"، وتوظيف الموازنة السنوية "اليوناميد" عمل   إنهاءبشأن  
  . االستقرار واألمن والسالم في دارفورعادةوإ

5M بالجهود الحثيثة التي تقوم بها اآللية المشتركة المكونة من جمهورية الـسودان             اإلشادة 
 دارفور وجميـع ربـوع      في العربية   اإلنمائيةوجامعة الدول العربية لتنفيذ المشروعات      

ي والفني الستكمال هـذه      مواصلة تقديم الدعم المال    إلىالسودان، ودعوة الدول العربية     
  .، والطلب منها مواصلة جهودها في هذا الشأناإلنمائيةالمشروعات 

6M   ودعـم   اإلعمـار الترحيب بالجهود الجارية للتحضير لعقد مؤتمر عربي إلعادة         إعادة 
، وفقاً للقرارات الصادرة عن المـؤتمرات العربيـة         2017 السودان في عام     فيالتنمية  

  .ذا الشأن هفي السابقة واإلسالمية
7M              تجديد الرفض الكامل للعقوبات األحادية المفروضة على السودان من قبـل الواليـات

المتحدة األمريكية، والتعبير عن القلق من اآلثار السلبية المترتبة على اسـتمرار هـذه              
 .العقوبات على الشعب السوداني في المجاالت الحياتية المختلفة

8M     تفعيل قـرارات    إلىالتمويل واالستثمار العربية     وصناديق   األعضاءتجديد دعوة الدول 
المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته االستثنائية على المستوى الوزاري والتـي           

 لمبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان إنفاذا، 20/1/2014عقدت في الخرطوم بتاريخ 
المبذولة مـن قبـل   لالستثمار الزراعي العربي في السودان، وذلك بالتعاون مع الجهود      

 . العامةواألمانةجمهورية السودان 
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8066رقم : ق(
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  الحصار الجائر المفروض على السودان من قبل الواليات المتحدة

  بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار

  ونتائج هذا الحصار التي تهدد سالمة وأمن الطيران المدني
  

  
  ن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،إ
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 بتـاريخ   )36(وعلى توصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بدورتـه            �

12/4/2006،  
  ،11/3/2016 بتاريخ )145(ع . د8013 رقم وعلى قراراته السابقة وآخرها القرار �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

، 29/3/2006 بتـاريخ    351 في الخرطوم رقـم      )18( قرار القمة العربية     ىوإذ يؤكد عل   -
 بتـاريخ   )21(ع  . د 464، وقـرار قمـة الدوحـة رقـم          )3 و 2 الفقـرتين    -البند ثانياً   (

  ،28/3/2010 بتاريخ )22(ع . د513، وقرار قمة سرت رقم 30/3/2009

†{{{{ÏŁè<…< <

1M               التأكيد مجددا على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجـواء
  .حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك

2M             ،رفض الحظر المفروض على السودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارهـا
وض على قطاع السكك الحديدية وقطـع غيارهـا فـي           وكذلك الحظر األمريكي المفر   

جمهورية السودان، واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وميثاق 
جامعة الدول العربية، وانتهاكاً لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية الخاصـة بـالطيران            

  .المدني
3M        دول المعنية، ولدى كافة المنظمات الدولية    دعوة جميع الدول العربية للسعي لدى جميع ال

واإلقليمية المعنية بشؤون الطيران المدني، والسيما سالمة الطيران المدني للعمل علـى            
رفع هذا الحظر المفروض على الطيران المدني السوداني، وشركات الطيران السودانية           

لتمكن من تحقيق أمن    مما يتيح لها شراء واستئجار الطائرات وقطع الغيار والتجهيزات ل         
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وسالمة الطيران المدني لكافة الركاب الذين يستخدمون الطائرات والمطارات السودانية          
 .من مختلف الجنسيات

4M               رفض المحاوالت التي تقوم بها بعض الدول في مجلس األمن لتوسيع نطاق العقوبـات
صدير الذهب،   خاصةً إنتاج وت   ةالظالمة ضد السودان بإدراج قيود على الموارد الطبيعي       

واعتبار تصدير الذهب حق سيادي أقرته المواثيق الدولية، ورفض المساس بـالحقوق             
  .السيادية للسودان في مجال استغالل موارده الطبيعية

5M             اإلشادة والتقدير للرسالة المشتركة التي وجهها األمناء العامون لجامعة الدول العربيـة
مي لوزير الخارجية األمريكي بشأن ضرورة      ي ومنظمة التعاون اإلسال   فريقواالتحاد األ 

 .رفع هذه العقوبات الجائرة عن جمهورية السودان
6M               الطلب من األمانة العامة متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير عن نتائج اتصاالتها إلـى

  .المجلس في دورته المقبلة
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8067رقم : ق(
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  فيدراليةدعم جمهورية الصومال ال
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات            �
 ،8/9/2016على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

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

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

1M             الترحيب بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الـصومالية وجهـود
إعادة بناء مؤسسات الدولة وانجاز المسؤوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومـة            

  ).2016رؤية (اً والمؤيدة دولياً والمسماة المتوافق عليها وطني
2M           ـ اإلعراب عن التقدير للدور الهام الذي تقوم به بعثة االتحاد األ ي فـي الـصومال     فريق

لدعم جهود الجيش الوطني الصومالي في المحافظة على األمن واالستقرار          ) األميصوم(
يبوتية العاملة فـي    في البالد، وبخاصة الدور المحوري المقدر الذي تقوم به القوات الج          

إطار هذه البعثة، وإدانة كافة األعمال اإلجرامية واإلرهابية ضد الـشعب الـصومالي             
ي العاملة في الصومال والمنشآت المدنية والخدميـة  فريقوحكومته وضد بعثة االتحاد األ 

 لألميصوم والتطلع إلى سـرعة      اًفي البالد، والترحيب بقرار حكومة جيبوتي تعيين قائد       
  .هإيفاد

3M              دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية إلعادة بناء وتأهيـل
المؤسسات األمنية والعسكرية، ودعوة مجلس األمن لرفع الحظر عن توريد السالح إلى            

  . كي يتسنى للجيش الوطني القيام بواجبه على أكمل وجه،الحكومة الصومالية
4M     لعامة إلى تقديم الدعم السياسي والفني والمادي للحكومة        دعوة الدول األعضاء واألمانة ا

الفيدرالية الصومالية من أجل مساعدتها في تحقيق رؤيتها نحو إعادة بنـاء مؤسـسات              
الدولة، بما في ذلك استكمال مراجعة الدستور المؤقت، وترسـيخ النظـام الفيـدرالي،              
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طـالق النـشاط الـسياسي      وتشكيل اإلدارات اإلقليمية، وتأسيس األحزاب السياسية وإ      
وإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية خالل هذا العام، وإدانة أي محاولة لعرقلة هذه            
المسيرة، والترحيب بالتحضيرات واإلجراءات المتخذة مـن اجـل عقـد االنتخابـات             
التشريعية والرئاسية وفق المواعيد المحددة، والطلب إلى األمانة العامة دعم المشاورات           

سياسية القائمة بين الحكومة الصومالية واألقاليم الصومالية المختلفة لتعزيـز الوحـدة            ال
  .الوطنية

5M          قـرار  (التأكيد مجدداً على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في شرم الشيخ
 10تقديم دعم مالي عاجـل بقيمـة        "بشأن  ) 29/3/2015-) 26(ع  . د 626: ق.رقم ق 

شهرياً لمدة سنة من خالل حساب دعم الصومال المفتوح حاليـاً           دوالر أمريكي   ماليين  
 كي تـتمكن مـن إقامـة وإدارة         ،في األمانة العامة، لدعم موازنة الحكومة الصومالية      

مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في األمن واالستقرار، ومحاربة الفساد والعنف، وتقديم           
  ".الخدمات الهامة والضرورية

6M   الدول التي سددت مساهماتها في حساب دعم الصومال لدى األمانـة            توجيه الشكر إلى 
 ،العامة، والتي تقدم دعماً مادياً وفنياً وإنسانياً مباشراً لجمهورية الـصومال الفيدراليـة            

ودعوة الدول األعضاء التي لم تسدد بعد مساهمتها في هذا الحساب إلى سداد التزاماتها              
  .لى مستوى القمة ذات الصلةتنفيذَاً لقرارات مجلس الجامعة ع

7M              الطلب من األمانة العامة وبالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية اتخاذ ما يلزم من
، تعـرض فيـه     2017في عام   " مؤتمر للتنمية في الصومال   "أجل التحضير الجيد لعقد     

زمـة  الحكومة الصومالية والمؤسسات العربية والدولية المعنية المشروعات التنموية الال   
لدراستها ودعمها، والترحيب بالجولة التي قام بها وفد من األمانة العامـة فـي ربـوع     

 والطلب مـن األمانـة      ،2016 شباط/ الصومال خالل األسبوع الثاني من شهر فبراير      
مواصلة زياراتها إلى أنحاء الصومال تحقيقاً لمزيد من التـشاور الـسياسي وتعزيـزاً              

تحديد االحتياجات التنموية الضرورية التي ستعرض على للتعاون مع حكومة الصومال ل   
منتدى الشراكة رفيعة المستوى لدعم     "المؤتمر، والبناء على النتائج االيجابية الجتماعات       

  ".الصومال
8M  الترحيب عالياً بقرار دولة الكويت استضافة مؤتمر لدعم قطاع التعليم الصومالي، والطلب

ركة الفعالة في هذا المؤتمر، وبخاصة من الـوزارات         من الدول العربية األعضاء بالمشا    
المعنية بشؤون التعليم، من اجل مساعدة الحكومة الصومالية في دعـم قطـاع التعلـيم               
والمساهمة في نشر اللغة العربية في المدارس والمناهج التعليمية الصومالية، والطلب من            

  .هد العربي في هذا المجالالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن تنسق الج
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9M              اإلعراب عن التقدير للجهود والمساعدات العربية الجارية على المستوى الثنـائي فـي
 وإعادة اإلعمار وتأهيـل مؤسـسات الدولـة         اإلنسانيمجاالت األمن والتنمية والدعم     

  .الصومالية بما في ذلك القوات الوطنية الصومالية
10M     ملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربيـة       الترحيب بقرار السلطات المعنية بالم

نحو اتخاذ إجراءات لرفع الحظر المفروض على استيراد مواشٍ صومالية والتي تمثـل             
تجارتها المورد الرئيسي لالقتصاد الصومالي، ودعوة الدول العربية إلى فتح أسـواقها            

هـود الحكومـة     دعـم ج   القتصاد الصومالي، وكذلك  اأمام المنتجات الصومالية لتأهيل     
الصومالية ووزارتها المعنية لتطعيم المواشي الصومالية سنوياً وتحصينها ضد األوبئـة           

  .العابرة للحدود وغيرها من الخدمات البيطرية
11M              دعوة المنظمات العربية المتخصـصة والـصناديق العربيـة والمجـالس الوزاريـة

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

 لإلشراف على إنشاء خمـس مـدارس ومـستوصف فـي     مقديشوالجامعة العربية في    
 بتمويل مقدر من المجالس الوزاريـة المتخصـصة فـي           مقديشوالعاصمة الصومالية   

عية، والطلب كذلك من األمانة العامة التنـسيق مـع          مجاالت الصحة والشؤون االجتما   
الجانب الصومالي ومجلس وزراء الصحة العرب ومجلس وزراء الشؤون االجتماعيـة           
العرب للقيام بزيارة ميدانية للصومال لدعم الجهود التنموية العربيـة فـي المجـاالت              

  .الصحية واالجتماعية، وإبراز المساندة العربية للصومال حكومة وشعباً
12M              الطلب من جامعة الدول العربية تعزيز تشاورها وتنسيق جهودها مع منظمة التعـاون

اإلسالمي ووكاالت األمم المتحدة المعنية في مجال اإلغاثة اإلنسانية وتوزيع المساعدات           
غاثية في الصومال، والطلب من الدول العربية واألمانة العامة تقديم ما يلزم من دعم              اإل

 مع حكومة الصومال في مواجهة االحتياجات اإلنـسانية المتزايـدة           مادي وفني يساهم  
الستيعاب الالجئين اليمنيين المتوافدين إلى الصومال باإلضافة إلى عودة الصوماليين من 

  .كينيا واليمن
13M              تقديم الدعم للحكومة الصومالية في جهود محاربة الصيد غير المشروع لألسماك فـي

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

  .سالمة سواحل عدد من الدول العربية المشاطئة لخليج عدن والبحر األحمر
14M         ن، وتعزيز التعاون   إدانة عمليات القرصنة المرتكبة قبالة الشواطئ الصومالية وخليج عد

العربي لمكافحتها والتنسيق مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمـة مرتكبيهـا            
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ورفض أي محاوالت تستهدف تدويل منطقة البحر األحمر، وتعزيز التعـاون العربـي             
لتحقيق األمن في البحر األحمر وخليج عدن، أخذاً في االعتبار مسؤولية الدول العربية             

  .ة على البحر األحمر في تأمين سواحلهاالمتشاطئ
15M             الطلب من األمانة العامة التنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي

لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة ومجلس وزراء الـصحة العـرب ومجلـس             
م المتحدة  وزراء الشؤون االجتماعية العرب وتكثيف تعاونها مع منظمات ووكاالت األم         

المعنية، خاصة برنامج الغذاء العالمي والمنظمة العالمية للغذاء والزراعة لتنسيق الجهد           
العربي والدولي نحو مواجهة مشكلة الجفاف وآثاره الكارثية على الصومال ودول القرن    

  .يفريقاأل
16M             دعوة الدول األعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الـصومال الفيدراليـة 

لتمكينها من الحصول على الدعم الالزم من المؤسسات والهيئـات الدوليـة وخاصـة              
صندوق النقد الدولي، وتوجيه الشكر إلى كٍل من الجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة             
الشعبية والمملكة العربية السعودية على إعفاء جمهورية الصومال الفيدرالية من الديون           

ألمانة العامة تنسيق تعاونها مع وزارة الخارجية الصومالية المترتبة عليها، والطلب من ا
  .والجهات الصومالية ذات العالقة من اجل تحقيق هذا الهدف

17M              الطلب من الدول األعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسـية والقنـصلية
لفة البعثات الصومالية المعتمدة لديها وقيام مجالس السفراء العرب بالمساهمة في تحمل ك  

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

  .الصومال
18M             الطلب من األمانة العامة بالتعاون مع الجهات الصومالية المعنية توفير احتياجات قطاع

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

  .جامعة الدول العربيةدعم الصومال لدى 
19M   األمين العام على جهود تحقيق المـصالحة الـصومالية والمـساعي            توجيه الشكر إلى 

المبذولة إلغاثة الشعب الصومالي، والطلب إلى األمين العام مواصلة جهـوده لمتابعـة             
  .تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته القادمة

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8068رقم : ق(
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  ـم جمهوريـة القمـر المتحـدةدع
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

  وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

†{{{{ÏŁè<…< <

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

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

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

جزيرة مايوت القمرية وتحويلها إلى مقاطعة فرنسية، واعتبار اإلجراءات التي تتخـذها            
  .ب نتائج هذا االستفتاء غير قانونية وباطلة وال ترتب حقا وال تنشئ التزاماًفرنسا بموج

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

  . الشأنمواصلة جهودها في هذا
5M ي بشأن فريقاإلعراب عن التقدير للتعاون المشترك بين جامعة الدول العربية واالتحاد األ

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

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

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

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

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

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

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

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

االجتماعي تقديم الدعم التنموي لجمهورية القمر المتحـدة فـي مختلـف            االقتصادي و 
  .المجاالت وخاصة في مجال دعم الجامعة الوطنية الوليدة بجمهورية القمر

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

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

العربية في المناهج التعليمية القمرية، والطلب من المنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة              
  .لغرضوالعلوم اتخاذ ما يلزم من اجل تنسيق الجهود لتحقيق هذا ا

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

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

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

عادية القادمة لمجلـس    جمهورية القمر المتحدة وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة ال          
  .جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
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   اإلريتري-الحل السلمي للنزاع الجيبوتي 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

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

†{{{{ÏŁè<…< <

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

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

 2008شـباط   / رعاية دولة قطر لتسوية النزاع الحدودي الناشب بين البلدين في فبراير          
فيذ هذا االتفاق من اجـل معالجـة جميـع القـضايا            في منطقة رأس دوميرا، ودعم تن     

المطروحة وتعزيز تطبيع العالقات بين البلدين، والتعبير عن األمل في أن ينعكس هـذا          
  .ي بصفة عامةفريقالتطور اإليجابي على الوضع في منطقة القرن األ

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

5M            الترحيب باإلفراج عن عدد أربعة أسرى حرب جيبـوتيين بفـضل الجهـود القطريـة
بـاقي  الطلب من الجانب االريتري اإلفراج الفوري وغير المشروط عـن           المشكورة، و 

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

  . حول النزاع بين جيبوتي وإريتريا19/12/2010ي بتاريخ فريقواالتحاد األ
7M           الطلب من األمين العام متابعة تطورات المستجدات في ضوء الوساطة القطرية وتقـديم

  .تقرير إلى الدورة المقبلة للمجلس على المستوى الوزاري
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 مخاطر التسلح اإلسرائيلي على األمن القومي العربي والسالم الدولي

  
 

  إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية

  وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 ة العامة،على مذكرة األمان �

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

  ،1/8/2016في اجتماعها الثامن والثالثين المنعقد في " من أسلحة الدمار الشامل
 ية،وعلى توصية لجنة الشؤون السياس �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M                  التذكير بإعالن القادة العرب في قمة نواكشوط عن تجديد الـدعوة إلـى إلـزام إسـرائيل
باالنضمام إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وإخضاع منشآتها وبرامجهـا النوويـة             

زراء للرقابة الدولية ونظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوجيه و           
الخارجية العرب لمراجعة مختلف قضايا نزع السالح النووي وأسـلحة الـدمار الـشامل              
األخرى، ودراسة كل البدائل المتاحة للحفاظ على األمن القومي العربي واألمن اإلقليمـي             

  .والتأكيد على ضرورة جعل منطقة الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل
2M     تنفيذاً لقرار مجلس   " لحكماء المعنية بقضايا التسلح وعدم االنتشار     لجنة ا "أخذ العلم بتشكيل

، والطلـب مـن   11/3/2016 بتاريخ   8017الجامعة على مستوى وزراء الخارجية رقم       
  .األمين العام توفير ما تحتاجه من إمكانيات وقدرات للقيام بمهامها على أكمل وجه

-26: فيينا(ام للوكالة الدولية للطاقة الذرية   للمؤتمر الع ) 60(التحضير للدورة العادية      :أوالً
30/9/2016(:  

3M   ـ القـدرات  "الذي سيلقى خالل مناقشة بنـد       " مشروع عناصر البيان العربي   "أخذ العلم ب
، والطلب من المجموعة العربية في فيينا باستمرار متابعـة وتقيـيم        "النووية اإلسرائيلية 

اد بيان عربي توافقي قوي، وحث جميـع  التطورات المستقبلية على الساحة الدولية إلعد   
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الوفود العربية المشاركة بإلقاء بيانات وطنية خالل مناقشة هذا البند تبرز مخاطر هـذه              
  .القدرات على األمن والسلم الدوليين

4M        لجنة الحكماء المعنية بقضايا التسلح وعـدم       "تكليف المجموعة العربية في فيينا بموافاة
للمؤتمر العام للوكالة الدوليـة     ) 60( بعد انتهاء أعمال الدورة      بتقييمها للموقف " االنتشار

للنظر فيه عند إعداد تقريرها التقييمي لعوامل نجـاح          للطاقة الذرية، حتى يتسنى للجنة    
  .وأسباب فشل السياسات العربية في مجاالت ضبط التسلح ونزع السالح النووي

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

5M        اللجنة التحضيرية األولى لمؤتمر األطراف     "أهمية التحضير المبكر للمشاركة العربية في
، لتفادي األسباب "2020في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض المعاهدة عام 

، والعمـل   2015التي أدت إلى ضعف تماسك الموقف العربي في مؤتمر المراجعة عام            
  .على اإلعداد الجيد الذي يؤدي إلى بلورة موقف عربي مبكر تجاه القضايا المطروحة

6M    الطلب من األمانة العامة مخاطبة الدول العربية لتقديم أية مالحظات أو مقترحات ستطرح خالل
ـ    2020اللجنة التحضيرية األولى لمؤتمر المراجعة لعام        لجنـة  " لعرضها على االجتماع القادم ل

  ."كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل

  :ثالثاً

7M     ها لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا األسلحة النووية وغير        "أخذ العلم بأعمال
، والتوجيه بأهمية رفع مستوى التمثيل فيها ليكون على مستوى "من أسلحة الدمار الشامل

متخذي القرار بالجهات الوطنية المعنية، مع مراعاة استمرارية المشاركة للتعزيز مـن            
  .عملها في بلورة الموقف والتحرك العربي في المحافل الدولية ذات العالقة

8M  فريق العمل المفتوح العضوية والمعني بالمضي قدماً بمفاوضات اجتماعات"أخذ العلم بنتائج 
. 19/8/2016 أعماله في جنيـف يـوم        أنهىالذي  " نزع السالح النووي متعددة األطراف    

والطلب من الدول العربية بلورة موقف عربي مؤيد لتوصية فريق العمل التي تطلب فيهـا               
 مؤتمر دولي للتفاوض حـول صـك        2017من الجمعية العامة لألمم المتحدة بعقد في عام         

  .دولي ذو التزام قانوني يحظر األسلحة النووية، وإلقاء بيان عربي حول هذا الموضوع

  .عرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة :رابعاً
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8071رقم : ق(
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  سبـل مكافحتـهاإلرهـاب الدولـي و
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 اإلرهـاب وعلى توصيات االجتماع العشرين لفريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة           �
  ،)19/8/2016 – 17تونس (

 لى توصية لجنة الشؤون السياسية،وع �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M    ومظاهرها وأيا كـان     أشكالها وممارساته بكافة    اإلرهاب أعمال جميع   إدانةالتأكيد على 
مرتكبوها وحيثما ارتكبت وأيا كانت أغراضها، والعمل على مكافحتها، واقتالع جذورها  

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

  .والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب واألديان
3M     واالتفاقيات  اإلرهاب لم تصدق على االتفاقية العربية لمكافحة        التيدعوة الدول العربية 

 وثائق  عوإيدا التصديق عليها،    إجراءات إتمام إلى اإلرهابالعربية ذات الصلة بمكافحة     
  .التصديق لدى األمانة العامة

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

  . القانونفاذبإنالقانونية وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين 
5M                العمل على دعم التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهـزة المنظمـات الدوليـة

  .واإلقليمية المعنية بمكافحة اإلرهاب
6M   إلـى  االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلىدعوة الدول 

ض كل أشكال االبتزاز من     ، ورف اإلرهابية األعمال الضالعين في    األشخاصالكيانات أو   
  . من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فديةاإلرهابيةقبل الجماعات 

7M     األمـوال ليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة        آالعمل على وضع تدابير و 
  . بالسرعة الالزمةاإلرهاب الموجهة لتمويل أوالمغسولة 
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8M        ربية لتجـريم ومحاكمـة المـسافرين       ضرورة أن تتصدى النظم القانونية الوطنية للدول الع
 أو التدريب المتصل به لتمويـل مثـل هـذه األنـشطة أو              إرهابية أعمال   ارتكابألغراض  

  .تيسيرها، واتخاذ اإلجراءات اإلدارية المناسبة على نحو فعال للحد من الخطر الذي يمثلونه
9M     ا المعلومات واالتصاالت  من استغالل تكنولوجي   اإلرهابيين التعاون لمنع    إلىدعوة الدول العربية

 والتخطيط واإلعـداد لهـا،      أنشطتهم وتمويل   اإلرهابية أعمالهمواالنترنت للتحريض على دعم     
  .ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع االلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات اإلرهابية

10M      قواعـد   يجب أن تتفق مع اإلرهاب مكافحة فيالتأكيد على أن جميع التدابير المستخدمة
، اإلنـساني  الدولي، والقانون   اإلنسان لحقوق   الدولي ذلك القانون    في بما   الدوليالقانون  

 اإلرهـاب  توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحـة         إلىودعوة الدول األعضاء    
  .بأهمية هذه االلتزامات

11M      واإلجـراءات مة  التدابير الالز " ورشة العمل العربية الثانية بشأن       أعمالالترحيب بما صدر عن 
 لاللتحـاق   األجانـب  اإلرهـابيين  وسفر المقاتلين    اإلرهابيةتنظيمات  المتخذة لمكافحة تمويل    ال

  .12/4/2016 و11 يوميوالتي عقدت بمقر األمانة العامة للجامعة " إرهابيةبالتنظيمات 
12M     رك  نيويو في المنشأ   اإلرهاب المتحدة لمكافحة    األمم مركز   إمكانياتتعظيم االستفادة من

 العـالمي بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيـز              
 للتميز لمكافحة التطـرف     الدولي فيينا والمركز    في الديانات والثقافات    أتباعللحوار بين   

 اإلرهـاب  مجـال مكافحـة      فـي  للبحوث والدراسات    يفريقاأل والمركز   ظبي أبو   في
 في العراق، ومنتدى النهضة للتواصل اإلستراتيجيةدراسات بالجزائر، ومركز النهرين لل  

رعايـة بالمملكـة العربيـة      الحضاري بالسودان، ومركز محمد بن نايف للمناصحة وال       
، وكل من مركز محمد السادس للعلماء األفارقة ومعهد محمد السادس لتكـوين     السعودية

 .األئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية
13M  الديمقراطية في مكافحة اإلرهاب والتطـرف      "انعقاد الندوة الدولية حول دور      الترحيب ب

  .8/9/2016 و7بالجزائر يومي " العنيف والوقاية منهما
14M       ،العالمي جانب مملكة هولندا، للمنتدى      إلىالترحيب بالرئاسة المشتركة للمملكة المغربية 

 .اإلرهابلمكافحة 
15M      يدرة عن فريق الخبراء العرب المعن     صيات الصا أخذ العلم بالتقرير والموافقة على التو 

  ).19/8/2016 إلى 17تونس ( اجتماعه العشرين في اإلرهاببمكافحة 
16M  العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمةاألمين إلىالطلب .  

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8072رقم : ق(
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   ومكافحة اإلرهابصيانة األمن القومي العربي
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

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

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بصيانة األمن القومي العربي والتصدي لجميع التنظيمات  -
، يف من خالل العمل العربـي الجمـاعي       والجماعات والحركات اإلرهابية والتطرف العن    

  فحة اإلرهاب، القومي العربي ومكاضرورة تعزيز األمنو
واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الـصلة، وخاصـة قـرار قمـة                 -

، وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري نواكشوطوإعالن ) 654(رقم نواكشوط 
  ،)8019(، ورقم )8018(، ورقم )7804(رقم 

†{{{{ÏŁè<…< <

1M   ا المنظمات اإلرهابية، وكافة المنظمات     التي تقوم به  للعمليات اإلجرامية   الحازمة  اإلدانة
والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقيـة              
تحرض على العنف والتطرف واإلرهاب، والتأكيد على إدانة اإلرهاب بكافـة أشـكاله             

ف والغلو وصوره باعتباره يستهدف كل الدول دون استثناء والتصدي لكافة أشكال التطر
  .ونزعات العنف

2M              اإلعراب عن التضامن الكامل مع الدول العربية، ودول العالم التي تعاني من استهداف
المنظمات اإلرهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها، وعن مواساته العميقة ألسر الضحايا          

  .كافة الذين سقطوا جراء العمليات اإلرهابية
3M يات واالتفاقيات ذات الصلة بمقاومة اإلرهاب ومكافحة العمل على إعادة تقييم اإلستراتيج

المنظمات المتطرفة، وتطويرها بما يتالءم مع المستجدات التي طرأت في عمـل هـذه              
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المنظمات اإلجرامية، وإيجاد منظومة قانونية وأمنية متكاملة يمكن االعتماد عليها فـي            
  .إنهاء مظاهر اإلرهاب

4M      راحاتها وآرائها بشأن تطوير آليات العمل ذات الصلة   دعوة الدول األعضاء إلى تقديم اقت
بصيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب، تمهيداً لوضع تصور شامل حول كيفية 

 .تطوير هذه اآلليات، بما يضمن فعاليتها في مكافحة اإلرهاب
5M            نيـة  حث الدول األعضاء على تزويد األمانة العامة بتقارير شاملة حول المبادرات الوط

التي قامت بها لمواجهة اإلرهاب، بما في ذلك نتـائج أعمـال المـؤتمرات والنـدوات          
والفعاليات األخرى التي نظمتها حول مكافحة المنظمات اإلرهابية وتنظيمات التطرف،          

  .إلعداد تقرير عربي شامل يعكس الرؤية العربية لمكافحة اإلرهاب
6M  تسهيالت التي قدمتها الستـضافة نـدوة   تقديم الشكر لحكومة جمهورية السودان، على ال

، التي عقدت في الخرطوم يـومي       "دور الخطاب الديني في التصدي لظاهرة اإلرهاب      "
 برعاية فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان،          19/8/2016 و 18

واإلشادة بالتوصيات الصادرة عن الندوة، ودعوة الدول األعضاء لتنفيذها وتفعيـل مـا            
 .رد فيهاو

7M               الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وإعداد تقارير دورية بشأن إجـراءات
  .تنفيذه

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8073رقم : ق(
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 الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  العامة،على مذكرة األمانة �

 ،17/8/2016 بتاريخ 4/3991/ج/3وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العراق رقم  �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 ،13/9/2015بتاريخ ) 144(ع . د7935 يشير إلى قراره رقم وإذ -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M            ـ رات وفـق   تأكيد الحق التاريخي للعراق في مياه األنهر المشتركة لدجلة وروافده والف
األعراف والقوانين الدولية مع التركيز على طرح موضوع دجلة والفرات ضمن كافـة             
المواضيع واألنشطة والقضايا التي يتم بحثها ضمن مواضيع التعاون بين دول الجامعة            

وعدم المساهمة في تمويل واستثمار     ) تركيا وإيران (العربية ودول الجوار غير العربية      
د أو الري ضمن أحواض األنهر المشتركة بين العراق وتلك الدول    مشاريع تتعلق بالسدو  

 .ما لم يتم التأكد من وجود اتفاق يحدد حصة العراق من مياه هذه األنهر
2M               التأكيد على إدانة العمليات اإلرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش اإلرهابي في اسـتخدام

العربي بشكٍل عام واألمـن المـائي       المياه كأداة للحرب مما يشكل تهديداً لألمن المائي         
 .العراقي بشكٍل خاصٍ وأن تأخذ كافة الدول العربية على عاتقها هذه المسؤولية

3M             الدعوة للتنفيذ الفعال إلستراتيجية األمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحـديات
ظ على المياه   والمتطلبات المستقبلية والتي من أهم أهدافها العمل العربي المشترك للحفا         

 .العربية المشتركة مع دول الجوار غير العربية
4M               دراسة إمكانية ترشيح مختصين من العراق وغيرها من الدول العربية في كافة المنظمات الدولية

واإلقليمية بهدف متابعة النشاطات التي تقوم بها هذه المنظمات وتوجيه البحوث والدراسات نحـو    
 .طقة العربية وحماية الحقوق المائية العربية من االستنزافموضوع تنمية المياه في المن

5M               الدعوة الستثمار كافة اللقاءات واالجتماعات التي تشارك فيها الـدول العربيـة علـى
  .المستوى الدولي واإلقليمي لتأكيد مطالب العراق المائية من دول الجوار

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8074رقم : ق(
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  :عربية مع التجمعات الدولية واإلقليميةالعالقات ال
  يةفريقاأل - العالقات العربية

  - أ -
 

  يفريق األ–مسيرة التعاون العربي 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

  ية،فريقوإذ يأخذ علماً بالجهود التي تقوم بها لجنة الشراكة العربية األ -
  ،وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في هذا الشأنوإذ يؤكد على قراراته السابقة  -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M  خالل الفترة ،ائية الرابعة في ماالبو، غينيا االستويةفريقاألالترحيب بانعقاد القمة العربية 
 يفريقواأل بالجهود الجارية من قبل الجانبين العربي        واإلشادة،  23/11/2016-17من  

لقمـة  عقـد ا  ل تم التوافق عليهـا      التيلحسن التحضير لهذه القمة، واخذ العلم بالتواريخ        
  : تسبقها على النحو التاليالتيوالفاعليات واالجتماعات 

  .ية الرابعةفريقية األأعمال القمة العرب  23/11/2016 -
 لإلحاطـة العرب واألفارقـة  جلسة صباحية لوزراء الخارجية       22/11/2016 -

بنتائج اجتماع وزراء االقتصاد والماليـة والتجـارة العـرب          
  .مات الدول المشاركةوصول قادة دول وحكو -األفارقة و

  .قةوزراء الخارجية العرب واألفاراالجتماع المشترك لمجلس   21/11/2016 -
اجتماع لوزراء االقتصاد والماليـة والتجـارة       : فعالية جانبية   21/11/2016 -

  .العرب واألفارقة
 اجتماعـات تحـضيرية     – وصول الـوزراء     – الوثائق   إعداد  20/11/2016 -

  .يفريقللجانب العربي وللجانب األ
  .اجتماع كبار المسؤولين العرب واألفارقة  19/11/2016 -
  .يفريق العربي األاالقتصاديالمنتدى : فعالية جانبية  18/11/2016 -
  .يةفريقالعربية األاجتماع لجنة تنسيق الشراكة   17/11/2016 -
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2M   عقده علي هـامش القمـة       المقرر يفريقاأل االقتصادي العربي    المنتدى بإقامةالترحيب 
هـا مـع    ، وبالفاعليات الجاري التحضير ل    18/11/2016يوم   الرابعة   يةفريقاألالعربية  

 إقامة علي هامش القمة والمتمثلة في       إقامتهاوالمزمع  ) غينيا االستوائية (الدولة المضيفة   
ـ  للكتاب ومهرجان موسيقي فولكلوري عربي       يأفريقمعرض عربي    ، وفعاليـة   يأفريق

 والطلب من الدول    يةفريقاأل وفعالية حول المرأة العربية      يفريقاألحول الشباب العربي    
  .عم الالزم لهذه الفاعليات تقديم الداألعضاء

3M   وزراء االقتصاد والمالية والتجارة العرب واألفارقـة       المشترك ل جتماع  اال بعقدالترحيب
 .ية الرابعةفريق كفعالية جانبية للقمة العربية األ21/11/2016يوم 

4M              اإلعراب مجدداً عن بالغ االمتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجـابر
مير دولة الكويت، على الجهود المقدرة في تنفيذ مبادرته السخية التي أعلنهـا         الصباح، أ 

، 2013 تشرين ثاني / ية العربية الثالثة في الكويت في نوفمبر      فريقخالل انعقاد القمة األ   
ية بقيمـة مليـار     فريقوالتي تتعلق المبادرة األولى منها بمنح قروض ميسرة للبلدان األ         

سنوات الخمس القادمة، من خالل الصندوق الكويتي للتنمية        دوالر أمريكي في غضون ال    
يا وتأمينها، مع التركيز أفريقاالقتصادية العربية، والمبادرة الثانية بتمويل استثمارات في        

على البنية التحتية، بقيمة مليار دوالر أمريكي، والمبادرة الثالثة بتخـصيص الجـائزة             
عبد / ها دولة الكويت تخليدا لذكرى الدكتور     السنوية بقيمة مليون دوالر أمريكي تخصص     

يا، تحت رعاية المؤسسات اإلنمائية     أفريقالرحمن السميط الراحل، لألبحاث التنموية في       
العلمية الكويتية والدولية، والبدء باتخاذ اإلجراءات العملية لتنفيذها، والترحيب بأن دولة           

، على هامش )2016(، و)2015(الكويت سوف تقوم بتوزيع الجوائز المخصصة لعامي 
  .2016 تشرين ثاني/ ية العربية الرابعة في نوفمبرفريقانعقاد أعمال القمة األ

5M          علي مستوي   ،يةفريقالترحيب بالجهود الجارية في إطار لجنة تنسيق الشراكة العربية األ 
كبار المسؤولين والمستوي الوزاري، والمكونة في الجانب العربي منها من دولة الكويت 

رئيسة الدورة السابقة (، وجمهورية مصر العربية، )ية الثالثةفريقرئيس القمة العربية األ(
، )رئيس الدورة الحالية للقمة العربية    (، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية     )للقمة العربية 

 األمانـة العامـة     إلىباإلضافة  ) رئيس الدورة القادمة للقمة العربية    (والجمهورية اليمنية 
رئـيس الـدورة    (ي كل من جمهورية تشاد      فريقة الدول العربية، ومن الجانب األ     لجامع

رئيس الدورة السابقة لقمة االتحاد     (، وجمهورية زيمبابوي    )يفريقالحالية لقمة االتحاد األ   
الرئيس المشترك للقمـة العربيـة      (يا الفيدرالية الديمقراطية    إثيوب، وجمهورية   )يفريقاأل
ـ رئيس لجنة االتحاد األ   (مهورية مصر العربية    ، وج )ية الثالثة فريقاأل ) ي للتعـاون  فريق

، ومفوضية  )ية القادمة فريقالدولة المضيف للقمة العربية األ    (وجمهورية غينيا االستوائية    
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ية العربية الرابعة في ماالبو     فريق وذلك من أجل التحضير لعقد القمة األ       يفريقاألاالتحاد  
، والطلب مـن  2016 تشرين ثاني /  شهر نوفمبر  عاصمة جمهورية غينيا االستوائية في    

األمانة العامة موافاة الدول األعضاء مواصلة موافاة الدول العربية بتقارير مرحلية حول 
ية مـن جميـع النـواحي الفنيـة         فريقالتقدم المحرز في ترتيبات عقد القمة العربية األ       

  .واللوجيستية
6M       ية فريقعودية الستضافة القمة العربية األ    الترحيب بالطلب المقدم من المملكة العربية الس

  .2019الخامسة في عام 
7M        فـي  ) 29/8/2016-98ع  .د(اإلحاطة علماً بقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي

على المستوى الوزاري بشأن متابعة تنفيذ إعالن القرارات القمـة          ) 98(دورته العادية   
رتها الرابعة، والطلب من الجهات المعنية      ية الثالثة واإلعداد للقمة في دو     فريقالعربية األ 

ية ذات الـصلة  فريقباألمانة العامة مواصلة جهوده نحو التنسيق مع الجهات العربية واأل   
  .ية القادمةفريقلحسن اإلعداد للقمة العربية األ

8M             اإلعراب عن التقدير للجهود المبذولة من جانب المصرف العربي للتنمية االقتصادية في
ي المزمع عقده في دولة فريقيم الدعم المتواصل للمعرض التجاري العربي األ    يا لتقد أفريق

، وباستعداد المصرف تمويل دراسة حول طرق وأساليب        يفريقاأليختارها قريبا االتحاد    
ي بحيث تساهم نتائج أعمالـه      فريقاالرتقاء بكفاءة وفعالية المعرض التجاري العربي األ      

ية، والطلب من األمانة العامة أخذ توصـيات        فريقاألفي تحقيق أهداف الشراكة العربية      
ـ الدراسة في االعتبار عند التحضير مع مفوضية االتحـاد األ          ي للـدورة القادمـة     فريق

 الـدعم  أشـكال للمعرض، وكذلك الترحيب بالدور المحوري للمصرف في تقديم كافـة   
  . المشتركيفريقاأللبرامج التعاون العربي 

9M      الجهود إلزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيـل وتطـوير          التأكيد على أهمية مواصلة
ي وتنظيم اجتماعات أجهزته، وذلك في ضوء قـرارات القمـة           فريقالتعاون العربي األ  

، وانطالقا من إستراتيجية التعاون المشترك ومقـررات        2013ية الثالثة   فريقالعربية األ 
  .أ عنها األخطارية ويدرفريقإعالن الكويت وبما يصون العالقات العربية األ

10M    مواصلة التعاون والعمل من اجـل       يفريقاأل العامة ومفوضية االتحاد     األمانةالطلب من 
ترشيد آليات  " : الثالثة والمعنون  يةفريقاألمن قرارات القمة العربية     ) 2(تنفيذ القرار رقم    

 :معنـون وال) 6(، وكذلك قرار القمة ذاتها رقم       "يةفريقتنفيذ ومتابعة الشراكة العربية األ    
، ورفع توصـيتهما    " العربية المشتركة  يةفريقاأل تنسيق لتمويل المشروعات     آليةتشكيل  "

، بعد اعتمادها من لجنة تنـسيق الـشراكة         األعضاء الدول   إليالمشتركة في هذا الشأن     
  .يةفريقاألالعربية 



-93-  

11M    ـ األ العامة مواصلة الجهود مع مفوضية االتحـاد         األمانةالطلب من  والمنظمـة   يفريق
 الثالث للتنمية   يفريقاألعربية للتنمية الزراعية لحسن تنظيم االجتماع الوزاري العربي         ال

 األهـداف  التنفيذية بما ينسجم مع تحقيق       آلياته الغذائي ومواصلة تقييم     واألمنالزراعية  
، 2010المعلنة في االجتماع األول بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربيـة فـي عـام               

  .2013ياض بالمملكة العربية السعودية في عام واالجتماع الثاني بالر
12M          ي حتى يتمكن من    فريقالتأكيد على أهمية دعم الدول األعضاء للمعهد الثقافي العربي األ

 دولـة الكويـت     -ية الثالثـة  فريقأداء الدور المنوط به تنفيذا لمقررات القمة العربية األ        
 ألـف   250 المعهد البالغة    ، والطلب من األمانة العامة تسديد حصتها في موازنة        2013

دوالر أمريكي في الربع األول من كل عام، والترحيب بالتعاون الجاري بين كل مـن               
ي مـن أجـل مـساعدة       فريقاألمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومفوضية االتحاد األ       

يـة القادمـة فـي      فريقالمعهد على تنظيم فعاليات ثقافية ة على هامش القمة العربية األ          
  .2016 تشرين ثاني/ برنوفم

13M        ي من أجل دعم جهود المعهد      فريقتكليف األمانة العامة بالتعاون مع مفوضية االتحاد األ
  .ي عربيأفريقي نحو إقامة مهرجان سينمائي فريقالثقافي العربي األ

14M       يا إلى إقامة أسابيع ثقافية عربية أسوة باألنـشطة         أفريقدعوة مجالس السفراء العرب في
يـا تنـشيطاً للتعـاون العربـي      إثيوبيا و أفريقا الشأن في كل من جنوب       الجارية في هذ  

ي في المجال الثقافي، والطلب من مجلس السفراء العرب في أديس أبابا العمـل              فريقاأل
على تأكيد ترسيخ وضع اللغة العربية كلغة عمل أساسـية فـي اجتماعـات االتحـاد                

  .يفريقاأل
15M      ي المؤيد للموقف العربـي تجـاه القـضية         ريقفاإلعراب عن التقدير لموقف االتحاد األ

ي في دورته العاديـة     فريقالفلسطينية والمتمثل في اإلعالن الصادر عن قمة االتحاد األ        
، بشأن الوضـع  18/7/2016-10 رواندا خالل الفترة -السابعة والعشرين في كيجالي     

 كفاحـه   في فلسطين والشرق األوسط، الذي يجدد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني فـي           
/ المشروع ضد االحتالل اإلسرائيلي، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيـو            

 بشأن 194 وعاصمتها القدس، ويؤكد على تنفيذ قرار األمم المتحدة رقم     1967حزيران  
 األراضـي  علي االمتناع عن مصادرة      إسرائيلعودة الالجئين الفلسطينيين، ويحث فيه      

 تفكيك جميع المباني غير الرسمية،      إليتوطنات والمنازل ودعوتها    الفلسطينية لبناء المس  
 تغييـر الوضـع الـراهن       إلي والرامية   اإلسرائيليةوشجب السياسة المتعمدة للسلطات     

 ضـد   إسـرائيل يضاً االستخدام المفرط وغير المتكافئ للقوة من قبل         أللقدس، ويشجب   
 المعنية لألمم المتحدة علـي نحـو        اآللياتالمقاومة السلمية للشعب الفلسطيني، ويناشد      
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عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ويدعم انضمام فلسطين كعضو كامل في األمـم     
ـ المتحدة، والطلب من األمانة العامة التنسيق مع مفوضية االتحاد األ        ي مـن أجـل   فريق

 ية العربيـة  فريقصياغة مشروع بيان حول الحقوق الفلسطينية لكي يصدر عن القمة األ          
  .2016 تشرين ثاني/ الرابعة في ماالبو في نوفمبر

16M ية لبذل كافة الجهود مع الدول فريقدعوة مجالس السفراء العرب وخاصة في العواصم األ
ي للعمل على منع حصول إسرائيل علـى وضـعية          فريقية ومفوضية االتحاد األ   فريقاأل

  .يفريقمراقب في االتحاد األ
17M      ف دول العالم بالتعاون مـع مجـالس الـسفراء          دعوة مجالس السفراء العرب في مختل

األفارقة لتشكيل لجان السفراء العرب واألفارقة لتعزيـز تنـسيق المواقـف العربيـة              
يـة  فريقية تجاه القضايا ذات االهتمام المشترك، تنفيذا لقرارات القمة العربية األ          فريقواأل

  .2013الثالثة 
18M        ولة من اجل دعم مسيرة التعاون العربي       توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده المبذ

  .يفريقاأل
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8075رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  يةفريق األ-العالقات العربية 

  - ب-
  

 يةفريقالصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األ
  

  
  ري،إن مجلس الجامعة على المستوى الوزا

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
  ، للصندوقاألساسيمن المادة السادسة من النظام ) أ(وعمالً بنص الفقرة  �
  ي،فريقاأل عربيال دعم التعاون فيوانطالقاً من تقدير دور الصندوق  �

†{{{{ÏŁè<…< <

 تعزيـز وتفعيـل التعـاون    فيالتأكيد على دور الصندوق وأهميته كأداة فاعلة تساهم        
، تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وقرارات مجلس الجامعة           يفريقاأل العربي

 يالـذ  11/3/2016بتاريخ  ) 145(ع  . د 8021 وآخرها القرار رقم     الوزاريعلى المستوى   
  .الفني مجال العون في يفريقاأل العربي دعم التعاون فييؤكد على أهمية ذلك الدور 

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8076رقم : ق(
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  العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينتقرير األمين العام عن نشاط اوعلى  �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

بتـاريخ  ) 145(ع  . د 8022وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن وآخرها القرار            -
11/3/2016، 

†{{{{ÏŁè<…< <

 : األوروبية-العالقات العربية   :أوالً

 :بي األورو–الحوار العربي   -أ

1M  الترحيب بعقد االجتماع الخامس للجنة السياسية واألمنية لمجلس االتحاد األوروبي
مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وعقد االجتماع الثاني لمجموعات 
عمل التعاون االستراتيجي بين جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبـي يـوم            

  . بمقر األمانة العامة30/11/2016
2M              الطلب من األمانة العامة التنسيق مع الدول العربية والدول األوروبيـة لإلعـداد

 األوروبي المزمع انعقادها في     –الجيد للدورة الرابعة لالجتماع الوزاري العربي       
  . بمقر األمانة العامة2017 أو بداية عام 2016نهاية عام 

 : المتوسطية-الشراكة األوروبية   -ب

3M   لكة األردنية الهاشمية في رئاستها المشتركة للجنوب، وتأكيـد         الترحيب بدور المم
ضرورة استمرار التنسيق العربي الجيد برئاسة جمهورية مصر العربية في إطار           
آلية التنسيق العربي في كافة اجتماعات ولجان المـسار خاصـة لجنـة كبـار               

  .المسؤولين
4M         مجلس فـي دورتـه     تكليف األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع وعرضه على ال

  .العادية المقبلة
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  : الروسي-منتدى التعاون العربي   :ثانياً

5M           الترحيب باستضافة دولة اإلمارات العربية المتحدة للدورة الرابعة لمنتدى التعاون
  .2017 الروسي خالل النصف األول من عام -العربي

6M           طة العمل  حث الدول العربية وروسيا االتحادية على تفعيل األنشطة الواردة في خ
  . الصادرة عن الدورة الثالثة للمنتدى2018-2016للفترة 

7M            العمل على عقد المنتدى المصرفي العربي الروسي والمنتدى الصناعي العربـي
جمهوريـة  /  في الخرطـوم   2015الروسي اللذين كان مقرراً عقدهما خالل عام        

والتنـسيق مـع    السودان، وفق لبيان الرئاسة الصادر عن الدورة الثانية للمنتدى،          
  .األطراف المعنية لتحديد موعد جديد لعقدهما

8M              تكليف األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع وعرضه على المجلس فـي دورتـه
  .العادية المقبلة

 :تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان  :ثالثاً

9M         تحديد موعد لعقد   قيام األمانة العامة بمواصلة التنسيق مع جمهورية طاجيكستان ل
الدورة الثانية لمنتدى االقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية 

/  في دوشـنبيه   2017أذربيجان التي تستضيفها جمهورية طاجيكستان خالل عام        
  .جمهورية طاجيكستان

10M               حث الدول العربية على استضافة إحدى مجاالت التعاون الـواردة فـي مـذكرة
ألمانة العامة لجامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان         التعاون بين ا  

 في الرياض على هامش الدورة األولى للمنتـدى؛         13/5/2014الموقعة بتاريخ   
  .بهدف تطوير التعاون بين الجانبين

11M              استمرار األمانة العامة في التنسيق مع الجهات المعنية في الجمهوريـة اللبنانيـة
لى لمؤتمر رجال األعمال والمستثمرين العرب ودول آسـيا         للتحضير للدورة األو  

  .2017الوسطى وأذربيجان التي تستضيفها الجمهورية اللبنانية خالل عام 
12M              تكليف األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع وعرضه على المجلس فـي دورتـه

  .العادية المقبلة

 :العالقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية :رابعاً

13M راب عن حرص الدول األعضاء على تعزيز عالقاتها مع جمهورية الـصين     اإلع
الشعبية في مختلف المجاالت، والتأكيد مجدداً على دعم الـدول العربيـة لمبـدأ              

  .الصين الواحدة
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14M            اإلعراب عن التقدير لدولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً الستضافة الدورة السابعة
لعربي الصيني التي عقدت في الدوحة خالل       لالجتماع الوزاري لمنتدى التعاون ا    

، والترحيب بنتائج هذه الدورة والوثـائق الـصادرة         12/5/2016-9الفترة من   
عنها، والتنويه بالجهود التي بذلتها األمانة العامة ومجلس السفراء العرب وبعثـة            
الجامعة العربية في بكين لإلعداد لهذه الدورة، وتكليف األمانة العامة بمواصـلة            

  .جهودها لوضع الوثائق الصادرة عنها موضع التنفيذ
15M             التأكيد على أهمية المشاركة العربية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات منتـدى

التعاون العربي الصيني، ودعوة األمانة العامة لمواصلة جهودها بالتنـسيق مـع            
 عقدها خالل الجهات العربية والصينية المعنية لإلعداد لألنشطة والفعاليات المزمع

، بما في ذلك نـدوة حـول مكافحـة          2017 والنصف األول من عام      2016عام  
التصحر والجفاف بمشاركة المختصين من الجانبين في جمهورية السودان خالل          

، والدورة الخامسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني فـي         24/9/2016-26الفترة  
، 26/10/2016-25 يومي    الصين -مجال الطاقة المزمع عقدها في مدينة بكين      

 2016والدورة الثانية لملتقى المدن العربية الصينية خالل الربع األخير من عام            
في منطقة العقبة االقتصادية بالمملكة األردنية الهاشمية، والدورة الخامسة لمؤتمر          
الصداقة العربية الصينية في إحدى الدول العربية، والدورة الرابعـة لمهرجـان            

، والدورة الرابعة لندوة    2016 الدول العربية خالل عام      إحدىنية في   الفنون الصي 
التعاون العربي الصيني في مجال اإلعالم في إحدى الدول العربية خـالل عـام              

، والدورة الثانية للخبراء في مجال المكتبات في الربع الثـاني مـن عـام         2016
      . في الصين2017

 :لهندالعالقات العربية مع جمهورية ا :خامساً

16M             اإلعراب عن حرص الدول األعضاء على تعزيز عالقاتها مع جمهورية الهند في
مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من خـالل تفعيـل      

 .آليات منتدى التعاون العربي الهندي
17M              تكليف األمانة العامة بمواصلة جهودها لتنفيذ نتائج الـدورة األولـى لالجتمـاع

زاري لمنتدى التعاون العربي الهندي التي استضافتها مملكة البحـرين خـالل    الو
، ودعوة الدول األعضاء إلى المشاركة الفعالة في أنشطة     24/1/2016-23الفترة  

 .المنتدى، واستضافة بعض هذه األنشطة والفعاليات
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18M تثمار الترحيب بعقد الدورة الخامسة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية في مجال االس
 . في سلطنة عمان15/12/2016-14يومي 

19M              تكليف األمانة العامة بمتابعة جهودها بالتنسيق مع الجهـات العربيـة والهنديـة
المعنية لتنظيم مختلف األنشطة والفعاليات التي يتضمنها البرنامج التنفيذي لمنتدى          

ثـة  ، بما في ذلـك الـدورة الثال       2017 و 2016التعاون العربي الهندي للعامين     
 في إحدى الدول العربية، والـدورة الثالثـة         2017الجتماع كبار المسؤولين عام     

 في الهند، والـدورة الثانيـة لنـدوة         2016لمهرجان الثقافة العربية الهندية عام      
 في إحدى الدول العربيـة،      2016التعاون العربي الهندي في مجال اإلعالم عام        

عربية والهندية، وندوة التعاون العربي     والدورة األولى لمؤتمر رؤساء الجامعات ال     
  .الهندي في مجال الطاقة

 : اليابانية–العالقات العربية  :سادساً

20M         اإلعراب عن حرص الدول األعضاء على تعزيز وتطوير عالقاتها مع اليابان في
مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالسـتفادة مـن          

  . والخبرات اليابانية للدفع بالجهود التنموية في الدول العربيةالتقدم االقتصادي
21M            اإلعراب عن التقدير للمملكة المغربية، ملكاً وحكومةً وشعباً باستضافة الدورة الرابعة

 للمنتدى االقتصادي العربي الياباني والتي عقدت في مدينة الدار البيضاء خالل الفترة           
لدورة واإلعالن الصادر عنها وتكليف األمانة      ، والترحيب بنتائج هذه ا    4-5/5/2016

  .العامة بمواصلة جهودها لوضع الوثائق الصادرة عنها موضع التنفيذ
22M          الترحيب بعقد الدورة األولى لالجتماع الوزاري للحوار الـسياسي بـين اليابـان

 بمقر األمانة العامة علـى      2017والدول األعضاء في جامعة الدول العربية عام        
، يـسبقه الـدورة     دورتي مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري      هامش إحدى   

  .األولى للحوار السياسي على مستوى كبار المسؤولين

 :العالقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك :سابعاً

23M               التأكيد على ما ورد في إعالن أبوظبي الصادر عن اجتمـاع وزراء الخارجيـة
 وما تضمنه مـن     25/6/2010بتاريخ  العرب مع مجموعة دول جزر الباسيفيك       

توصيات تصب في إطار تعزيز التعاون مع دول جزر الباسيفيك، ووضع تلـك             
  .التوصيات موضع التنفيذ

24M     الطلب إلى األمانة العامة االستمرار في متابعة هذا الموضوع بالتشاور مع دولـة
 .اإلمارات العربية المتحدة
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 :الجنوبيةالعالقات العربية مع دول أمريكا  :ثامناً

25M            التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين اإلقليمين في شتى المجاالت والمشاركة
  .في جميع األنشطة واالجتماعات المقرر إقامتها

26M الترحيب بما يلي:  
عقد اجتماع مجلس كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في الدول العربية            �

مش اجتماعـات    علـى هـا    28/9/2016 و 27ودول أمريكا الجنوبية يومي     
  .الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك

دعوة جمهورية بوليفيا المتعددة القوميات الستضافة االجتماع الثالث لوزراء          �
االقتصاد في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في األسبوع األخير مـن             

  .2017 آب/ شهر أغسطس
زراء البيئـة فـي الـدول       دعوة جمهورية اإلكوادور لعقد االجتماع الثاني لو       �

  .2016خالل عام  العربية ودول أمريكا الجنوبية
دعوة المملكة األردنية الهاشمية الستضافة االجتماع األول لوزراء الـسياحة           �

  .2016في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية خالل عام 
دعوة دولة الكويت لعقد االجتماع الثالث لوزراء التربيـة والتعلـيم للـدول              �

  ،2016العربية ودول أمريكا الجنوبية في الكويت خالل عام 
دعوة األمانة العامة لعقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين فـي وزارات             �

الشؤون االجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مقر األمانة           
 وذلك للتحضير لالجتماع الثالث لـوزراء الـشؤون         2016خالل عام    العامة

  .االجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية
إعادة الترحيب باستعداد جمهورية السودان الستـضافة االجتمـاع األول للجنـة              -27

التعاون الزراعي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبيـة وضـرورة تحديـد             
بية قبل  مواعيد لعقد االجتماع في الخرطوم بالتنسيق مع منسق دول أمريكا الجنو          

  .نهاية العام الجاري
الطلب من األمانة العامة التنسيق مع دول أمريكا الجنوبية لمتابعة تنفيذ ما جاء في   -28

  .، وتحديد موعد ومكان لعقد االجتماعات المشتركة القادمة"إعالن الرياض"
الطلب من األمانة العامة عرض الموضوع على المجلس فـي دورتـه العاديـة                -29

  .القادمة
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8077رقم : ق(
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 التعاون بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

†{{{{ÏŁè<…< <

1M             الترحيب بنتائج االجتماع الثالث عشر للتعاون العام بين منظومتي جامعة الدول العربية
، 2016 أيـار / واألمم المتحدة الذي عقد بمركز األمم المتحدة بجنيف خالل شهر مايو          

 باتخاذ  والطلب إلى األمانة العامة بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك التعجيل          
  .اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التوصيات والمقررات الصادرة عنه

2M            الترحيب بعقد االجتماع التشاوري على مستوى المندوبين الدائمين بين الدول األعضاء
 بمقـر األمانـة العامـة       21/5/2016في جامعة الدول العربية ومجلس األمن بتاريخ        
/ ربية رئاسة مجلس األمن لشهر مـايو      بالقاهرة، وذلك بمبادرة من جمهورية مصر الع      

 .2016أيار 
3M  الطلب إلى األمانة العامة بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك التحضير المبكر

والجيد لالجتماع الثالث عشر للتعاون القطاعي بين المنظومتين المقـرر عقـده بمقـر              
في كيفية المحافظـة    التعاون  " حول   2017األمانة العامة خالل النصف األول من عام        

، والمساهمة الفعالة في جلـساته لمـا لهـذا          "وإدارة الموارد المائية في المنطقة العربية     
  .الموضوع من أبعاد قانونية وسياسية واجتماعية وغيرها من أبعاد

4M              الطلب إلى الدولة العربية التي تتمتع بالعضوية غير الدائمة بمجلس األمن المساعدة في
بين مجلس األمن   بنيويورك  ية رفيعة المستوى، وكلما تطلب األمر،       عقد اجتماعات دور  

ممثلة برئاسة القمة العربية، ورئاسة الدورة العاديـة لمجلـس          (وجامعة الدول العربية    
للتـشاور والتباحـث حـول القـضايا العربيـة          ) الجامعة العربية، والسيد األمين العام    

  .وتطوراتها والتهديدات والتحديات الناشئة
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5M ة األمانة العامة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوقيع مشروع بروتوكـول تعـديل             دعو
فقرات اتفاقية التعاون بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة خالل أقرب وقت ممكن،             

البدء في االتصاالت مـع األمـم       ) قطاع الشؤون السياسية  (والطلب إلى األمانة العامة     
لتشكيل فريق عمل رفيع المستوى مـشترك بينهمـا         ) ياسيةإدارة الشؤون الس  (المتحدة  

فتح مكتب االتصال اُألممي لدى جامعة لحين لمتابعة تنفيذ البنود الواردة في البروتوكول 
  .الدول العربية بالقاهرة

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8078رقم : ق(
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  الترشيحات لمناصب األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة

  ظمات ومؤسسات دولية أخرىومن
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

†{{{{ÏŁè<…< <

  :تالية لمناصب في منظومة األمم المتحدةدعم الترشيحات العربية غير المتعارضة ال  :أوالً
عـضو  ( لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدوليـة         مملكة البحرين إعادة ترشيح    -

  ).2020-2017(للفترة ) أصيل
 لعضوية مجلس االستثمار البريدي باالتحـاد    المملكة العربية السعودية  إعادة ترشيح    -

  ).2020-2017(البريدي العالمي للفترة 
 لعضوية مجلس االتحاد البريدي العـالمي للفتـرة         جمهورية السودان  إعادة ترشيح  -

)2016-2019.(  
 لعضوية مجلس اإلدارة واالستثمار البريدي في االتحـاد         الجمهورية اللبنانية ترشيح   -

  ).2022-2017(للفترة  البريدي العالمي
حـاد   لعضوية مجلس اإلدارة باالت    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   ترشيح   -

  ).2020-2017(البريدي العالمي للفترة 
 لعضوية مجلـس إدارة المنظمـة      الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   ترشيح   -

  ).2019-2016(الدولية للطيران المدني للفترة 
 لعضوية مجلس اإلدارة باالتحاد البريدي العـالمي للفتـرة          المملكة المغربية ترشيح   -

)2017-2020.(  
 لعضوية مجلس االستغالل باالتحاد البريدي العالمي للفترة         المغربية المملكةترشيح   -

)2017-2020.(  
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لعضوية لجنة القـانون الـدولي      ) الحسن الشاهدي / السيد (المملكة المغربية ترشيح   -
)ILC ( للفترة)2021-2017.(  

لجنـة  اللعضوية  ) حيمود رمضان / السيد (الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  ترشيح   -
  ).2021-2017(للفترة  للوقاية من التعذيب الفرعية

لعضوية لجنة حدود الجرف القاري     ) عدنان العزري / الدكتور (سلطنة عمان ترشيح   -
)CLCS ( للفترة)2022-2017.(  

) ILC(لعضوية لجنـة القـانون الـدولي      ) علي المري / الدكتور (دولة قطر ترشيح   -
  ).2021-2017(للفترة 

 لعضوية لجنة القضاء على كافة أشـكال التمييـز          شميةالمملكة األردنية الها  ترشيح     -
  ).2022-2019(ضد المرأة للفترة 

لمنصب ) عبد القوي يوسف  / المستشار (جمهورية الصومال الفيدرالية  إعادة ترشيح    -
  ).2027-2018(نائب رئيس محكمة العدل الدولية للفترة 

ية القانون الـدولي    لعضو) عبد الرزاق المرتضى  / الدكتور (دولة ليبيا إعادة ترشيح    -
)ILC ( للفترة)2021-2017.(  

 لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمـة الدوليـة        جمهورية مصر العربية  إعادة ترشيح    -
  ).2019-2017(للمالحة البحرية للفترة 

 لعضوية مجلس منظمة الطيران المـدني الـدولي         جمهورية مصر العربية  ترشيح     -
  ).2019-2017(للفترة ) الفئة الثانية(

 لعضوية مجلس االسـتثمار التـابع لالتحـاد         جمهورية مصر العربية  ادة ترشيح   إع -
  ).2020-2016(البريدي العالمي للفترة 

لعضوية لجنة اتفاقيـة    ) تماضر الرماح / الدكتور (المملكة العربية السعودية  ترشيح   -
  ).2022-2019(للفترة ) CEDAW(القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

كعضو عن إقليم آسيا في اللجان الفنية       ) شريفة السالم / السيدة ( الكويت دولةترشيح   -
التفاقية االتجار الدولي بأنواع النباتات والحيوانات الفطرية المهـددة بـاالنقراض           

  ).2022-2016(للفترة ) CITES) ( اللجنة النباتية-اللجنة الدائمة(
لرئاسـة االتحـاد    )  المندوس عبداهللا/ السيد (دولة اإلمارات العربية المتحدة   ترشيح   -

-2017(التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجويـة للفتـرة         ) آسيا(اإلقليمي الثاني   
2021(.  
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إحالة الترشيحات العربية المتعارضة التالية لمنصب المدير اإلقليمي لمنظمـة الـصحة              :ثانياً
لعربية بجنيـف   إلى المجموعة ا  ) 2021-2017(للفترة  ) إقليم الشرق األوسط  (العالمية  

  :للتشاور واالتفاق على مرشح عربي واحد بما يحقق المصلحة العربية
  ).عبد اهللا عثمان/ الدكتور (جمهورية السودان -
  ).بلقاسم صابري/ الدكتور (الجمهورية التونسية -
  ).محمود فكري/ الدكتور (دولة اإلمارات العربية المتحدة -
  ).إعادة ترشيح –عالء العلواني / الدكتور (جمهورية العراق -

لمنـصب  ) عبد الرحمن الشرهان  / الدكتور (دولة اإلمارات العربية المتحدة    إحالة ترشيح    :ثالثاً
إلـى  ) سكوااال(المدير التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا          

/ يرالـسف  ()1(مملكة البحـرين المجموعة العربية بنيويورك إلضافته إلى ترشيح كل من       
ومن ثم التـشاور واالتفـاق      ) محمد الحكيم / السفير ()1(جمهورية العراق  و )كريم الشكر 

  .على مرشح عربي واحد من بينهم

 جمهورية مصر العربيةو) فيرا خوري/ السيدة (الجمهورية اللبنانيةإحالة ترشيح كل من  :رابعاً
األمم المتحدة للتربيـة    لمنصب المدير العام لمنظمة      )32()مشيرة خطاب / السيدة الوزيرة (

إلى المجموعـة العربيـة ببـاريس       ) 2021-2017(للفترة  ) اليونسكو(والعلم والثقافة   
 7896وفقاً للقرار رقـم      )23()حمد الكواري / الدكتور (دولة قطر إلضافتهما إلى ترشيح    

لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ       ) 143(الصادر عن الدورة    
مع الطلب منهـا إفـادة      . وتكليفها بمتابعة الترشيحات للمنصب المذكور    "،  9/3/2015

مجلس جامعة الدول العربية بمرئياتها حول المرشح العربي األوفر حظاً لنيل المنصب            
وذلك بعد اكتمال الترشيحات العربية جميعاً، على أن يتخذ مجلس الجامعة العربية قراره  

                                                 
) 143( الـدورة    الصادر عن ) 7896(تم إحالة الترشيحين إلى المجموعة العربية بنيويورك بموجب القرار رقم             )1(

  .9/3/2015لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 
 22/4/2016، وفي   )143ع  . د) (7896(تم إحالة الترشيح إلى المجموعة العربية بباريس بموجب القرار رقم             )2(

هـو مرشـح     دولـة قطـر   بياناً تضمن أن ترشيح     ) اليونسكو( مجموعة دول الخليج العربية بمنظمة       أصدرت
 .دولة قطر قد سحبت مرشحها لصالح مرشح الجمهورية اليمنيةالمجموعة للمنصب وأن 

ترشيح " اإلحاطة بأن    30/8/2016 بتاريخ   1494تضمنت مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية رقم           )3(
س التنفيذي التابعين لالتحاد     لهذا المنصب قد تم اعتماده من قبل لجنة الترشيحات والمجل          جمهورية مصر العربية  

ية التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيجالي خـالل شـهر يوليـو         فريقي وكذلك على مستوى القمة األ     فريقاأل
 ".يةفريق لتصبح بذلك المرشحة المصرية هي المرشحة الرسمية للقارة األ2016
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لمجلس جامعـة   ) 143(الصادر عن الدورة    ) 7896(رقم  ، تنفيذاً للقرار    "في هذا الشأن  
  ).1مرفق (9/3/2015الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 

 الترشيحات العربية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحـدة للتربيـة والعلـم              :خامساً
  ):اليونسكو(والثقافة 

 إلى) 2021-2017( الفترة    لعضوية المجلس  جمهورية مصر العربية  إحالة ترشيح    -
المجموعة العربية لدى المنظمة التخاذ الالزم نحو تنسيق كافة الترشيحات العربيـة          
المقدمة لذات العضوية طبقاً للمعايير واألسس التي أعدتها المجموعـة واعتمـدتها            

بتـاريخ  ) 6346(لمجلس الجامعة العربية بموجـب القـرار رقـم          ) 120(الدورة  
  .)2مرفق (9/9/2003

الطلب من األمانة العامة عدم عرض ضمن هذا البند أي ترشيح سـبق أن نظـر فيـه                :سادساً
  .مجلس الجامعة العربية

  .الطلب من األمانة العامة عدم إدراج ترشيحات لدول غير عربية ضمن هذا البند :سابعاً

 منظمات أو الطلب إلى األمانة العامة عدم إدراج ضمن هذا البند ترشيحات لمناصب في            :ثامناً
هيئات أو لجان عربية، أو منظمات ومؤسسات حكومية ال تضم في عـضويتها كافـة               

  .الدول العربية، أو منظمات غير حكومية ومجتمع مدني

 15الطلب إلى الدول األعضاء موافاة األمانة العامة بترشيحاتها للمناصب الدولية قبـل              :تاسعاً
ية لمجلس الجامعة العربية، مع ذكر فترة شغل        يوماً على األقل من انعقاد الدورات العاد      

  .المنصب

 الطلب إلى األمانة العامة عدم عرض ضمن هذا البند أي ترشيح لمنصب دولـي يـرد                 :عاشراً
  .د المحدد أو بدون ذكر فترة شغلهإليها بعد الموع

ـ              :حادي عشر  رارات الطلب من الدول األعضاء االلتزام بتنفيذ ما يتم التوصل إليه واتخاذه من ق
في دورات مجلس جامعة الدول العربية بشأن هذا البند، احترامـاً لمبـدأ الترشـيحات               
الواردة من قبل األمانة العامة إلى المجموعات العربية، فضالً عن أولوية إبالغ األمانة             

  .العامة بها
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8079رقم : ق(
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  وكاالتها المتخصصةالترشيحات لمناصب األمم المتحدة و

  ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

  :ة غير المتعارضة لمناصب األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصةالترشيحات العربي  : أوالً

  :تأييد الترشيحات العربية التالية والعمل على توفير أقصى الدعم لها
لمنصب األمين  ) عائشة الهاملي / الكابتن (دولة اإلمارات العربية المتحدة   ترشيح   -

  .(ICAO)العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 
 لعضوية مجلس المنظمـة الدوليـة للمالحـة         ربية السعودية المملكة الع ترشيح   -

  ).2018 -2016(للفترة ) ج( فئة (IMO)البحرية 
 لعضوية مجلس المنظمة الدولية للمالحة البحرية جمهورية مصر العربيةترشيح  -

(IMO) 2018-2016(للفترة ) ج( فئة.(  
 اللجنة المعنية   لعضوية) أحمد السيف / الدكتور (المملكة العربية السعودية  ترشيح   -

  ).2020-2017(باتفاقية حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة للفترة 
 (HRC) لعضوية مجلس حقوق اإلنـسان  المملكة العربية السعودية  إعادة ترشيح    -

  ).2019-2017(للفترة 
 لعضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي     دولة اإلمارات العربية المتحدة   ترشيح   -

  ).2019-2017(للفترة 
 لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذريـة         دولة قطر إعادة ترشيح    -

  ).2018-2016(للفترة 
 لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة  المملكة األردنية الهاشمية  ترشيح   -

  ).2019-2017(الذرية للفترة 

  )1مرفــق (
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  ).2019-2016( للفترة (CND) لعضوية لجنة المخدرات دولة قطرترشيح  -
-2016( للفتـرة    (CPD) لعضوية لجنة الـسكان والتنميـة        دولة قطر ترشيح   -

2019.(  
  ).2043-2042(الدائمة بمجلس األمن للفترة   للعضوية غيردولة قطرترشيح  -
 لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمـة األمـم المتحـدة          جمهورية العراق ترشيح   -

 ).2019-2015(للسياحة العالمية عن مجموعة الشرق األوسط للفترة 

 لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الـسياحة العالميـة         المملكة المغربية ترشيح   -
  ).2019-2015(للفترة 

  :الترشيحات العربية المتعارضة لمناصب األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة  :ثانياً

  .)2031-2030( للعضوية غير الدائمة بمجلس األمن للفترة سلطنة عمانترشيح  -
  .)2031-2030( للعضوية غير الدائمة بمجلس األمن للفترة  اليمنيةالجمهوريةترشيح  -

واالتفاق علـى مرشـح     للتشاور  إلى المجموعة العربية بنيويورك      ينترشيحإحالة ال 
  .عربي واحد

لمنصب األمين التنفيـذي للجنـة      ) كريم الشكر / السفير (مملكة البحرين ترشيح   -
  ).سكوااأل(آسيا األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

 لمنصب األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية جمهورية العراقترشيح  -
  .)سكوااأل(واالجتماعية لغربي آسيا 

واالتفاق علـى مرشـح     للتشاور  إلى المجموعة العربية بنيويورك      ينترشيحإحالة ال 
  .عربي واحد

نصب مدير عام منظمـة     لم) أحمد الصياد / الدكتور (الجمهورية اليمنية ترشيح   -
  ).اليونسكو(األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

لمنصب مدير عام منظمـة األمـم       ) حمد الكواري / الدكتور (دولة قطر ترشيح   -
  ،)اليونسكو(المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

إحالة الترشيحين إلى المجموعة العربية بباريس مع تكليفها بمتابعة موقف الترشيحات           
للمنصب المذكور، أخذاً في االعتبار عدم فتح باب الترشح لشغل المنصب حتى اآلن             
في ظل عدم شغوره، والطلب إلى المجموعة العربية بباريس بإفادة مجلـس جامعـة              
الدول العربية بمرئياتها حول المرشح العربي األوفر حظاً لنيل المنصب، وذلك بعـد             

لفترة القادمة، على أن يتخذ مجلـس جامعـة         اكتمال الترشيحات العربية جميعها في ا     
  .الدول العربية قراره في هذا الشأن عند اإلعالن عن شغور المنصب
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  :)اليونسكو(الترشيحات العربية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة   :ثالثاً
  :المجلس التنفيذي

لجمهوريـة  او سـلطنة عمـان    و المملكة العربية السعودية  إحالة ترشيح كل من      -
إلى المجوعة العربيـة لـدى      ) 2019-2015( لعضوية المجلس للفترة     اليمنية

  .المنظمة التخاذ الالزم نحوهم
  :اللجـان

-2015( لعضوية لجنة التراث العالمي للفترة       الجمهورية التونسية إحالة ترشيح    -
  .إلى المجموعة العربية لدى المنظمة التخاذ الالزم نحوه) 2019

 يوماً على األقل 15موافاة األمانة العامة بالترشيحات للمناصب الدولية قبل     ضرورة    :رابعاً
  .من انعقاد الدورات العادية لمجلس الجامعة العربية مع ذكر فترة الترشيح للمنصب

الطلب إلى األمانة العامة عدم عرض أي ترشيح سبق أن نظر فيه مجلس الجامعـة                 :خامساً
  .العربية

مانة العامة عدم إدراج ضمن هذا البند الترشـيحات لمناصـب فـي             الطلب إلى األ    :سادساً
منظمات عربية، أو مؤسسات إقليمية ال تضم في عضويتها كافة الدول العربية، أو             

  .مؤسسات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7896رقم : ق(
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 الترشيحات لمناصب األمم المتحدة

  ا المتخصصةووكاالته
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد إطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى قائمة الترشيحات التي تلقتها األمانة العامة من الدول األعضاء، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  يقــرر
  :الترشيحات العربية غير المتعارضة  :أوال

 غير المتعارضة التالية والعمل على توفير أقـصى الـدعم    تأييد الترشيحات العربية  
  :لها
وليد السعدي لعضوية اللجنـة     / إعادة ترشيح المملكة األردنية الهاشمية الدكتور      -

المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة للمجلس االقتـصادي         
  .2008-2005واالجتماعي للفترة 

محمد عز الدين عبد المنعم لعـضوية       / ة الدكتور ترشيح جمهورية مصر العربي    -
  .اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

إعادة ترشيح جمهورية السودان لعضوية مجلـس اإلدارة باالتحـاد البريـدي             -
  .2009 - 2005العالمي للفترة 

بريـدي  ترشيح المملكة األردنية الهاشمية لعضوية مجلـس اإلدارة باالتحـاد ال        -
  .2009 - 2005العالمي للفترة 

ترشيح جمهورية السودان لعضوية مجلس االستثمار باالتحاد البريدي العـالمي           -
  .2009 - 2005للفترة 

ترشيح المملكة األردنية الهاشمية لعضوية مجلس االستثمار باالتحاد البريـدي           -
  .2009 - 2005العالمي للفترة 

) ج(جلس المنظمة البحرية الدوليـة فئـة        ترشيح الجمهورية اللبنانية لعضوية م     -
  .2005 - 2004للفترة 

ترشيح المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية فئـة            -
  .2005 - 2004للفترة ) ج(

  )2مرفــق (
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ترشيح جمهورية مصر العربية لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدوليـة فئـة     -
  .2005 - 2004للفترة ) ج(

محمد جميل عبد الـرزاق لمنـصب       / لعربية السعودية الدكتور  ترشيح المملكة ا   -
  ).االسكوا(السكرتير التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

مقعد ( ترشيح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعضوية مجلس األمن          -
  .2005 - 2004للفترة ) غير دائم

  :الترشيحات العربية المتعارضة  : ثانيا

يحي بو  / إحالة ترشيح كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد         -
إبراهيم حمرا لمنصب مدير عام الصندوق      / عرفة وجمهورية السودان الدكتور   

المشترك للمواد األساسية إلى المجموعة العربية في جنيف وتكليفها بالعمل على           
القرارات الـسابقة لمجلـس     توحيد الموقف العربي إزاء الترشيحين في ضوء        

  .الجامعة
  :)اليونسكو(الترشيحات العربية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم   :ثالثا

  :المجلس التنفيذي  -أ 
إحالة ترشيح كل من الجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنيـة           ∗

ية وجمهورية السودان ومملكة البحرين والجمهورية اإلسالمية الموريتان      
لعضوية المجلس التنفيذي إلى الوفود العربية لـدى اليونـسكو التخـاذ            

  .الالزم
  :اللجان والمجالس  -ب 

  :تأييد ودعم ترشيح الجمهورية التونسية لعضوية كل من ∗
  .اللجنة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا �
  .المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الدولي لتنمية االتصال �
  .حكومي لبرامج المعلومات للجميعالمجلس الدولي ال �
  .لجنة التراث العالمي �

تأييد ودعم ترشيح المملكة العربية السعودية لعضوية اللجنـة الدوليـة            ∗
  .الحكومية للتربية البدنية والرياضية

تأييد ودعم ترشيح المملكة العربية السعودية لعضوية مجلـس التربيـة            ∗
  .الدولي

حمد بن سيف بن على الهمـامي       / رتأييد ودعم ترشيح سلطنة عمان الدكتو       -ج 
  .لشغل منصب مدير مكتب اليونسكو في الدوحة
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غيـر تابعـة لألمـم      (الترشيحات العربية لمناصب في منظمات حكومية دوليـة           :رابعا
  :)المتحدة

جورج بستاني لعضوية اللجنة التنفيذية     / إعادة ترشيح الجمهورية اللبنانية العميد     -
  .لمنظمة اإلنتربول

محمد مطلق الحديد لعضوية اللجنـة      / كة األردنية الهاشمية الدكتور   ترشيح الممل  -
  .الدائمة للصليب األحمر والهالل األحمر

ماهر عبد الواحد لعضوية مجلـس      / ترشيح جمهورية مصر العربية المستشار     -
 .محافظي المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

ناصب منظمات عربية أو إقليمية غير  إعادة التأكيد على عدم إدراج أية ترشيحات لم         : خامسا
حكومية ضمن هذا البند والطلب إلى الدول األعضاء تقديم ترشـيحاتها فـي هـذا               

  .الخصوص إلى الجهات المعنية مباشرة
 - فيما يتعلق بالترشيحات للمناصب الدولية بصورة عامـة          -حث الدول األعضاء      :سادسا

تلف الهيئات واللجان التابعة لألمـم      العمل على تحقيق التواجد العربي األمثل في مخ       
المتحدة بهدف توسيع رقعة التمثيل العربي فيها وبذل الجهود لتأمين فرص الفـوز             

  .للمرشح العربي من خالل التوافق بين الدول العربية على مرشح واحد
دعوة الدول األعضاء لاللتزام بالمعايير واألسس المتعلقة بالترشيحات العربية والتي            :سابعا

 بتـاريخ   5105بموجب القرار رقـم     ) 96(وافق عليها مجلس الجامعة في دورته       
12/9/1991.  

الموافقة على الالئحة المقترحة من المجموعة العربية لدى منظمة األمـم المتحـدة               :ثامنا
بشأن الترشـيحات لعـضوية المجلـس       ) مرفق" (اليونسكو"للتربية والثقافة والعلم    

ى المجموعة العربية لدى المنظمة االلتزام بالالئحة فـي         التنفيذي للمنظمة والطلب إل   
  .الترشيحات المقبلة

  
  )9/9/2003 - 7ج / 120ع .د/ 6346ق (
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  المعايير المعتمدة من قبل المجموعة العربية لدى اليونسكو

  لتحديد أولويات الترشيح لعضوية المجلس التنفيذي
  

تي ترغب في الترشيح والتي لم يـسبق        تساند المجموعة العربية ترشيح الدول العربية ال       -1
لها أن شاركت بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو ويعطى ترشيحها األولويـة            

  .على الترشيحات األخرى
في حال عدم توفر الشرط في الدول المرشحة ينظر بعدها في الدول التي مثلـت مـرة                  -2

س وتعطى األولوية لألقدم واحدة فقط، فإن تعددت فينظر في تاريخ آخر خروج من المجل    
فإن تساوت األقدمية فيعتمد عندئذ الترتيب األبجدي أو اتفاق البلدين أو البلـدان             . خروجاً
 .المعنية

تلي ذلك في األولوية الدول التي دخلت المجلس مرتين فثالث مع تطبيق مـا ورد فـي                  -3
 .الفقرة الثانية حين تواجد أكثر من دولة في نفس الوضع

وإذا تساوى  . ولة ذات أولوية فيتم النظر في الدولة التالية من حيث األحقية          عند اعتذار د   -4
 .أكثر من دولة فيعتمد ما ورد في الفقرة الثانية

يحق للمجموعة العربية استثناء ما ال يزيد عن دولة واحدة من المعايير ألسباب استثنائية               -5
 12(سيطة للدول األعضاء    تعرضها الدولة المعنية ويتم التصويت على ذلك باألغلبية الب        

وفى حال وجود أكثر من دولة تطلب االستثناء يتم اختيار الدولة التي       ). صوتاً على األقل  
 .تنال أكبر عدد من األصوات

يبلغ رئيس المجموعة القائمة التي تنطبق عليهـا المعـايير ألمانـة المنظمـة وللـدول           -6
لـذلك وفـي موعـد تحـدده        األعضاء، وكذلك للجامعة العربية حال إقرار المجموعة        

 .المجموعة قبل كل مؤتمر عام
تبقى هذه المعايير سارية المفعول إلى أن يتم تعديلها أو تعديل بعضها بقرار مما ال يقل                 -7

وال تكون سارية المفعول إال بعد توقيـع رئـيس          . عن ثلثي أعضاء المجموعة العربية    
 .المجموعة عليها

 رئيس المجموعة العربية              
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  :جامعة الدول العربيةتطوير 
  
 

  ةـة العضويـة مفتوحـال اللجنـج أعمـنتائ

  العربية وفرق العمل المنبثقة عنهاالدول إلصالح وتطوير جامعة 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،دورتينألمانة العامة فيما بين الوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
بتـاريخ  ) 27(ع  . د 668وعلى قرار مجلس الجامعة علـى مـستوى القمـة رقـم              �

25/7/2016،  
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

وإذ يشيد بالجهود التي بذلت من جانب اللجنة مفتوحة العضوية إلصالح وتطوير الجامعة              -
  ها،العربية برئاسة جمهورية مصر العربية، وفرق العمل المشكلة في إطار

†{{{{ÏŁè<…< <

1M               أخذ العلم بما توصلت إليه اللجنة مفتوحة العضوية إلصالح وتطـوير جامعـة الـدول
العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ودعوتها وفرق العمل األربعة المنبثقة عنهـا            
الستكمال أعمالها، وعرض نتائج عملها على مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري            

  ).147(في دورته العادية 
2M          ميثاق التعديالت المقترحة على    التوصية بحذف إنشاء محكمة العدل العربية من مشروع

  .جامعة الدول العربية المعدل
3M     استئنافية في نظام التقاضي بالمحكمـة اإلداريـة        ثانية  إنشاء درجة   عدم الموافقة على

  .التابعة لجامعة الدول العربية
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8080رقم : ق(
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  :تطوير جامعة الدول العربية
  
 

  مكاتب ومراكز جامعة الدول العربية في الخارج
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 ،2015عثات خالل عام وعلى التقرير المجمع عن أنشطة الب �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

ع .د 8004، ورقـم    13/9/2015 بتـاريخ    )144(ع  . د 7933رقم  واستناداً إلى قراريه     -
 ،11/3/2016بتاريخ ) 145(

†{{{{ÏŁè<…< <

1M        بتـاريخ  ) 145(ع . د8004دعوة اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الجامعـة رقـم
 األول في أقرب اآلجال، والطلب إلى األمين العام تقديم           إلى عقد اجتماعها   11/3/2016

 .تصوره حول هذا الموضوع
2M  ،الترحيب بانضمام كل من اإلمارات والسودان والعراق وليبيا ولبنان إلى عضوية اللجنة

 .ودعوة اللجنة إلى انجاز مهامها في أقرب اآلجال
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8081رقم : ق(
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  إدارة العالقـات العربيـةترفيـع 

  إلى مستوى قطاع للشؤون السياسية العربية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 بشأن اعتمـاد    23/3/2005بتاريخ  ) 17(ع  . د 322زائر رقم   جواستناداً إلى قرار قمة ال     -
 ل التنظيمي المعدل لألمانة العامة لجامعة الدول العربية،الهيك

 بشأن تفويض األمـين     29/3/2012بتاريخ  ) 23(ع  . د 567وعمالً بقرار قمة بغداد رقم       -
العام لجامعة الدول العربية في اتخاذ القرارات الالزمة إلعـادة هيكلـة األمانـة العامـة                

   عملها وتحسين أدائها،وتطوير أنظمتها بما يمكنها من االرتقاء بأساليب

†{{{{ÏŁè<…< <

إحالة اقتراح إنشاء قطاع للشؤون السياسية العربية إلى فريق العمل الثـاني المعنـي              
 برئاسة الجمهورية التونسية للنظر في هذا االقتـراح،      بتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها    

 .هذا القطاعودعوة األمانة العامة إلى تقديم مشروع متكامل حول هيكلة ومهام 
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8082رقم : ق(
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اتخاذ اإلجراءات التي تضمن عدم التدخل في العمل القضائي 

  لمحكمة االستثمار العربية والمحكمة اإلدارية للجامعة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 سعودية،الوفد الدائم للمملكة العربية العلى مذكرة  �

 المذكرة الشارحة،وعلى  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

ضرورة قيام األمانة العامة باتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمن عدم التدخل في العمل             
  .القضائي لمحكمة االستثمار العربية والمحكمة اإلدارية للجامعة

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8083رقم : ق(
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 العربية الموحدة الستعادة األرشيفات اإلستراتيجية

  والمنقولةالعربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة 

 لدى الدول األجنبية واالستعمارية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ما بين الدورتينلعامة فيوعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة ا �
 ، ورقـم  7/9/2014بتـاريخ   ) 142(ع  . د 7843وعلى قراري مجلس الجامعة رقم       �

   في هذا الشأن،9/3/2015بتاريخ ) 143(ع . د7907
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

وباإلشارة إلى ما تتعرض له الدول العربية من تزوير وتزييف وسرقة ونهب لموروثاتها              -
 والتاريخية وترحيل ألرشيفاتها الوثائقية وحفظها لدى أرشيفات الدول         الثقافية والحضارية 

  ،االستعمارية
وتأكيداً من األمانة العامة لجامعة الدول العربية على ضرورة استعادة األرشيفات العربية             -

  ،المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة لدى الدول األجنبية واالستعمارية

†{{{{ÏŁè<…< <

1M  العربية الموحدة الستعادة األرشـيفات العربيـة المنزوعـة          اإلستراتيجيةى  الموافقة عل 
والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة لدى الدول األجنبية واالستعمارية المتـضمنة الميثـاق            

 يتضمن المبادئ والتوجهات األساسية لحماية      اإلستراتيجيةالعربي لألرشيف كنواة لهذه     
  .وحفظ وصيانة األرشيفات العربية

2M    صغرة المكلفة بإعداد       إلىتوجيه الشكرومشتمالتها على   اإلستراتيجية أعضاء اللجنة الم 
 فـي تنفيـذ بنـود       الفوري بذلتها في هذا الصدد، والطلب من اللجنة البدء          التيالجهود  

 ووضع آليات التحرك اإلقليمي والدولي السـتعادة األرشـيفات العربيـة            اإلستراتيجية
نهوبة والمنقولة لدى الدول األجنبية واالستعمارية، وعرض هذا المنزوعة والمسلوبة والم

البند على جدول أعمال المؤتمرات السنوية للمجلس الـدولي لألرشـيف، واليونـسكو،             
والهيئات اإلقليمية والدولية األخرى    ) لكسواأل(والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم      
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 العامة والفرع اإلقليمـي العربـي للمجلـس         من خالل الجهود المبذولة من قبل األمانة      
  ).عربيكا(الدولي لألرشيف 

3M               ،صغرة بعد انضمام كل من الجزائـر، وفلـسطينأخذ العلم بتوسيع عضوية اللجنة الم
األمانـة  ( جانب أعضائها األصـليين      إلى،  إليهاوليبيا، والسودان، والعراق، والمغرب     

والعلوم، والمكتب التنفيذي للفـرع اإلقليمـي       العامة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة      
اللجنـة التنفيذيـة    "، واعتبار هـذه اللجنـة بمثابـة         )العربي للمجلس الدول لألرشيف   

 العربية الموحدة الستعادة األرشـيفات العربيـة المنزوعـة والمـسلوبة            لإلستراتيجية
  ".والمنهوبة والمنقولة لدى الدول األجنبية واالستعمارية

4M   اإلستراتيجيةعضاء على تقديم الدعم الالزم للجنة سالفة الذكر لتنفيذ آليات  حث الدول األ 
 دليـل   وإعـداد فيما يخص إعداد أوراق مسحية وفنية وعلمية حول الوثائق واألرشيف           

عربي موحد يتضمن األرشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة لـدى           
 حث الدول األعضاء التي لها تجارب ناجحة فـي          الدول األجنبية واالستعمارية، وكذلك   

مجال استعادة أرشيفاتها المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة من الـدول األجنبيـة            
 اللجنة التنفيذية تتضمن آليات الحصول علـى        إلىواالستعمارية على تقديم أوراق عمل      

  .أصول أو مصورات هذه األرشيفات لالستفادة منها
5M  وعة العربية في األمم المتحدة نحو التحرك الفوري والسريع في الجمعيـة            مناشدة المجم

العامة لألمم المتحدة الستصدار قراراً أممياً باسـتعادة الوثـائق العربيـة المنزوعـة              
  .والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة لدى الدول األجنبية واالستعمارية

6M       لمجلـس بـصفة دوريـة       علـى ا   اإلستراتيجيةمواصلة عرض نتائج وتطورات تنفيذ
 .الستصدار القرارات الالزمة في هذا الصدد

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8084رقم : ق(
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  تقـرير
  ن القانونيةؤولجنة الش

  المنبثقة عن مجلس جامعة الدول العربية
  )146(في دور انعقاده العادي 

  ـــ

العربية على المـستوى    ن القانونية المنبثقة عن مجلس جامعة الدول        ؤوعقدت لجنة الش   -1
اجتماعها في مقر األمانة العامة بالقاهرة يـوم        ) 146(الوزاري في دور انعقاده العادي      

األسعد عجيلي مستشار بسفارة الجمهوريـة      / م برئاسة سعادة السيد   6/9/2016الثالثاء  
  .التونسية بالقاهرة، وحضور السادة ممثلي الدول العربية األعضاء واألمانة العامة

ت اللجنة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وبعد المناقشات أصدرت           نظر -2
  .اللجنة مشاريع القرارات المرفقة

  
  رئيس اللجنة

  
  األسعد عجيلي/ مستشار
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  اللجنة الدائمة للشؤون القانونيةتقرير وتوصيات 

  عقد بمقر األمانة العامةفي اجتماعها الذي 

  25/8/2016 إلى 22خالل المدة من 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 عقد خالل   الذين القانونية في اجتماعها     ؤوالتقرير الصادر عن اللجنة الدائمة للش     على   �

  ،25/8/2016 إلى 22المدة من 
  ن القانونية،ؤوتوصية لجنة الشوعلى  �

 وبعد المناقشة، -

†{{{{ÏŁè<…< <

 الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذي عقد        أخذ العلم بالتقرير الصادر عن اللجنة       
  .25/8/2016 -22خالل الفترة من 

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8085رقم : ق(
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  اتـر وتوصيـتقري
  ن القانونيةؤواللجنة الدائمة للش

  عن أعمال اجتماعها خالل المدة من
  هـ1437 من شهر ذي القعدة 19-22

  م2016 )آب( أغسطس 25-22الموافق 
  ـــ

عقدت اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لجامعة الدول العربية اجتماعاتها بمقر األمانـة            
م، بمـشاركة الـسادة ممثلـي الـدول         25/8/2016-22العامة للجامعة بالقاهرة خالل المدة      

  .")1مرفق"مرفق قائمة باألسماء . (األعضاء واألمانة العامة لجامعة الدول العربية

 مكرم مدير إدارة المعاهـدات واالتفاقيـات        إيهاب/ ال اللجنة المستشار أول   افتتح أعم 
 الدول األعضاء متمنيا لهم التوفيق في أعمـال         ممثلين القانونية، فرحب بالسادة     ؤوبقطاع الش 
  .االجتماع

يعقوب يوسف الحوسني رئيس اللجنة، حيث رحب بالـسادة         / ثم تحدث سعادة السفير   
  . النجاح في إنجاز المهام الموكولة إليهمأعضاء اللجنة متمنيا لهم

استعرضت اللجنة مشروع جدول أعمالها، وقد تم حذف البند الخاص بمشروع اتفاقية            
التعاون الجمركي العربي، حيث وافق عليها المجلس االقتصادي واالجتماعي وأحالها للـدول            

بتـاريخ  ) 96(ع . د– 2058الستكمال اإلجراءات بـشأنها وذلـك بموجـب القـرار رقـم             
  .م3/9/2015

  :وأقرت اللجنة جدول األعمال بالصيغة التالية
  .مشروع الميثاق العربي لألرشيف  :البند األول
  .مشروع ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته  :البند الثاني
  .مذكرة تفاهم إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء  :البند الثالث

  .مشروع تعديل النظام األساسي لمحكمة االستثمار العربية  :ابعالبند الر

وأثناء مناقشة اللجنة للبند المتعلق بمشروع الميثاق العربي لألرشيف، أكـدت ممثلـة             
بشأن الفقرة الثانية مـن  " أرشيف المغرب"المملكة المغربية على المالحظة التي أبدتها مؤسسة    

والتي تنص على تعديل الفقرة حتـى تكـون الـصيغة           ) ةالدول العربية المعني  (المادة األولى   
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يقصد بها الدول العربية التي احتلت من طرف المستعمر األجنبـي خـالل حقبـة               : "كالتالي
  ".تاريخية معينة، وكذا دولة فلسطين الواقعة اليوم تحت هيمنة الكيان الصهيوني

ستثمار العربية، ترى وبالنسبة للبند الخاص بمشروع تعديل النظام األساسي لمحكمة اال
بعض الدول وجوب إدراج حكم بعدم قبول الدعوى في حال عدم رفعها خالل مدة زمنية معينة 

  .لم يتم االتفاق عليها بين ممثلي الدول األعضاء

  ).2مرفق (وأصدرت اللجنة التوصيات المرفقة 

دائمة للشؤون  وأنهت اللجنة أعمالها، بتقديم وافر الشكر لسعادة السفير رئيس اللجنة ال          
القانونية على قيادته الحكيمة للجنة وما بذله من جهد وافر لتيسير أعمالها، ولقطاع الـشؤون               

 واإلسـهام القانونية والمساعدين في سكرتارية اللجنة على جهودهم في إعداد وثائق االجتماع            
  .الفني والقانوني في مداوالت اللجنة

  يعقوب يوسف الحوسني/ السفير
  

  ن القانونيةؤوة الدائمة للشرئيس اللجن
  لجامعة الدول العربية
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  الميثــاق العربــي لألرشيــف
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 7907، ورقم 7/9/2014بتاريخ ) 142(ع . د7834قراري مجلس الجامعة رقم على  �

   في هذا الشأن،9/3/2015بتاريخ ) 143(ع .د
  عقد خالل المدة مـن الذين القانونية في اجتماعها   ؤوة الدائمة للش  توصية اللجن على  و �

 ،25/8/2016 إلى 22
  ن القانونية،ؤوتوصية لجنة الشوعلى  �

  وبعد المناقشة، -

†{{{{ÏŁè<…< <

 العربيـة السـتعادة     لإلسـتراتيجية كنـواة   " الميثاق العربي لألرشيف  "الموافقة على   
هوبة والمنقولة لدى الدول األجنبية واالستعمارية،     األرشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمن    

  .ميثاقاً شرفياً يتضمن المبادئ والتوجهات األساسية لحماية وحفظ وصيانة األرشيفات العربية
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8086رقم : ق(
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  مرفــق

  فـي لألرشيـاق العربـالميث
  ـــ

  :الديباجة

لة واحدة، تجمعها مقومات موحدة وثابتـة مـن لغـة    باعتبار أن كل الدول العربية كت  
  مشتركة، عادات وتقاليد، وكذا تاريخ ومصير مشترك،

وبما أن األرشيف جزء من الموروث الثقافي العربي، وأحد مقومات الهوية الوطنيـة             
  ألية دولة عربية، والمرجع الرسمي والموثوق لتاريخها وحضاراتها،

اكرة األمة العربية، والمحافظة عليه واجب مقدس       وألن األرشيف جزء ال يتجزأ من ذ      
لية قومية تقع على عاتق الدول العربية، إذ ال يمكن التملص منها أو تجاهلها بأي حال                ؤوومس

  من األحوال،
وبموجب الدعم المعنوي والسياسي الذي تقدمه جامعة الدول العربية في هذا اإلطـار،          

لمبرمة بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية والفرع        المحدد مجاله بموجب اتفاقية التعاون ا     
، 2014 أكتـوبر  26، الموقعـة بتـاريخ   )عربيكا(اإلقليمي العربي للمجلس الدولي لألرشيف     

والمعززة بموجب القرارين الصادرين عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى               
 7907 والقرار رقم    2014أيلول   / سبتمبر 7، المؤرخ في    7834القرار رقم   : الوزاري وهما 

  ،2015 آذار / مارس9المؤرخ في 
وبموجب ما تم تأكيده في االجتماعات الثالثة للجنة المصغرة، المكلفة بملف استرجاع            
األرشيفات العربية المسلوبة والمنهوبة والمنزوعة والمنقولة لدى الدول األجنبية واالستعمارية          

، 2014 الثـاني تـشرين   /امعة الدول العربيـة فـي نـوفمبر       المنعقدة بمقر األمانة العامة لج    
، بضرورة وضع بنية قانونية لميثـاق       2015تشرين األول    /، وأكتوبر 2015آب   /وأغسطس

  عربي يخص مجال األرشيف والمطالبة الشرعية بأرشيفات الدول العربية المحولة،
رشـيفات  وحرصا على وضع ميثاق شرفي غير ملزم للدول األعضاء السـتعادة األ           

  العربية المنهوبة والمسلوبة والمنزوعة والمنقولة،
وبناء على أن ميثاق جامعة الدول العربية نص على تعاون الدول األعـضاء تعاونـاً               

  وثيقاً في الشؤون الثقافية،
  :فقد اتفق على ما يلي
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ßìÿa@Þ—ÑÜa@ @
Óa‡èÿaì@óàbÉÜa@ãbÙyÿa@ @

¶ìÿa@ò†b¾a@ @
األرشيفية المتفق عليها في المواثيق الدولية والقـوانين    مراعاة للمصطلحات القانونية و   

الداخلية للدول األعضاء، تكون المسميات الواردة في هذا الميثاق المعاني المبينـة إزاء كـل               
  :منها
مجموع الوثائق والمخطوطات والبرديات العربية والصور، وغيرهـا، وكـل          : األرشيف •

  .ها أو شكلهاوثيقة ثبتت قيمتها المرجعية مهما كان وعاؤ
يقصد بها الدول العربية التي احتُلت من طرف المحتـل األجنبـي            : الدول العربية المعنية   •

خالل حقبة تاريخية معينة، أو التي ال تزال محتلة، وكذا الدول العربية التي تعيش حاليـاً                
  .ظروفاً استثنائية

  :الدول األجنبية وهي •
  .عربيةالدول الصديقة التي تحوز أرشيفات الدول ال -
الدول التي احتَلت أو ال تزال تحتل جزءاً من البالد العربية، التي آلت إليها أرشيفات                -

  .تلك الدول، بطرق غير شرعية أثناء االحتالل والحروب

óïäbrÜa@ò†b¾a@ @
تذكيراً بالمبادئ والحقوق المذكورة والمكفولة في كل اإلعالنات والمواثيـق الدوليـة،         

  : في هذا الميثاقيحق لكل دولة عربية طرف
أن تتمتع بسيادتها الوطنية وتبسطها على كامل ترابها الوطني، من خالل حمايتها لتراثهـا        •

  .وموروثها األرشيفي والثقافي المتواجد على إقليمها
أن تطالب باسترجاع أرشيفاتها المسلوبة والمنهوبة والمنزوعة والمنقولـة خـالل فتـرة              •

عنية سواء بصفتها حائزة أو مالكة لها، دون قيد أو شـرط        احتاللها، من الدول األجنبية الم    
  .أو مقابل، مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن

المطالبة بإدانة ووقف جميع الممارسات التي تهدد سالمة أرشيفات الـدول العربيـة فـي             •
أ إقليميـة األرشـيف   حالتي السلم والحرب، والعمل على إزالة كل أشكالها، واحترام مبـد   

  .المعترف به ضمن مبادئ المجلس الدولي لألرشيف
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órÜbrÜa@ò†b¾a@ @
  :يهدف هذا الميثاق وعلى األخص إلى

منح قطاع األرشيف في الدول العربية الحماية واألهمية التي يستحقها في هذه البلـدان،               -1
  .المجالمن خالل العمل على النهوض به وتطويره مواكبة للدول المتقدمة في هذا 

الحث على توحيد أساليب العمل األرشيفية، من خالل سياسة أرشيفية عربية موحـدة،              -2
  .تُطبق في أرشيفات هذه الدول

العمل على وضع تعريف موحد ومشترك لألرشيف، باالعتمـاد علـى المـصطلحات              -3
  .المعمول بها على المستوى الدولي

 من خالل توسيع آفاق التعاون      فتح مجال أوسع بين الدول العربية في ميدان األرشيف،         -4
  .العربي السيما تبادل الخبرات

تسليط الضوء على الجانب القانوني والتشريعي في مجال األرشيف، من خالل الوقوف             -5
على كل التشريعات العربية وقوانين األرشيف في هذه البلدان، والسهر على تطابقها مع             

  .محتوى هذا الميثاق في كل الظروف
ع ذاكرة الشعوب العربية وحمايتها من الضياع والشتات، مـن خـالل          المشاركة في جم   -6

  .جمع ورصد كل أرشيفات هذه الدول السيما الموجودة بالخارج

óÉia‹Üa@ò†b¾a@ @
تحرص كل دولة عربية طرف في هذا الميثاق على تطبيقـه علـى أرض الواقـع،                

  .وتحقيق أهدافه، وتدعيم الموقف العربي ومساندته

ó�àb©a@ò†b¾a@ @
حق لكل دولة عربية طرف في هذا الميثاق، إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف              ي

مع دول عربية أو أجنبية حول موضوع األرشيف والقضايا المتعلقة به، بما ال يتعارض مـع                
سيادتها وسيادة الدول األخرى، يجوز أن تُعلم باقي األعضاء بذلك، وبما توصلت إليـه مـن                

  . االتفاقيةمستجدات في موضوع

ó�†b�Üa@ò†b¾a@ @
، التنسيق بين الدول    )عربيكا(يتولى الفرع اإلقليمي العربي للمجلس الدولي لألرشيف        

األعضاء والمنظمات والهيئات المختصة في مجال األرشيف بما في ذلك، المجلـس الـدولي              
  .لألرشيف، واإلشراف على كل العمليات الفنية والعلمية ذات الصلة
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رع بتقديم الدعم الفني لكل العمليـات التحـضيرية المتعلقـة بالمطالبـة     كما يتكفل الف  
باسترجاع األرشيفات العربية المسلوبة والمنهوبة والمنزوعة والمنقولـة خـالل االحـتالل،            
والوقوف على المسوحات الميدانية وكل العمليات التي تعقبها والتي تدخل ضمن اختـصاصه             

  .تفاقيات التعاون المبرمة في هذا المجالوفقاً لما يحدده نظامه الداخلي وا

óÉib�Üa@ò†b¾a@ @
تتكفل األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقديم الدعم الـسياسي والمعنـوي للفـرع     

، لـدى المنظمـات والهيئـات اإلقليميـة     )عربيكا(اإلقليمي العربي للمجلس الدولي لألرشيف    
  .والدولية

لمساعي والجهود التي يبذلها الفـرع اإلقليمـي        كما تدعم جامعة الدول العربية، كل ا      
والدول العربية المعنية، فيما يخـص اسـترجاع        ) عربيكا(العربي للمجلس الدولي لألرشيف     

  .األرشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة

ðäbrÜa@Þ—ÑÜa@ @
ß†bjnÜaì@çìbÉnÜa@ @

óåàbrÜa@ò†b¾a@ @
  : بين الدول األعضاء لتطوير المجاالت التاليةتشجع جامعة الدول العربية التعاون

  .تدريب المتخصصين في مجاالت األرشيف وتأهيلهم للعمل، وتبادل الخبرات •
  .العمل على توحيد اللوائح التنظيمية والفنية الداخلية في قطاع األرشيف بالدول األعضاء •
لها تنـسجم مـع     تسيير األرشيف بحسب المقاييس الدولية المعمول بها، مع تطويرها وجع          •

  .سيما الطبوغرافية منهاالظروف العربية، ال
نشر التوعية بأهمية األرشيف ودوره في المجتمع على المـستويات العربيـة واإلقليميـة               •

  .والدولية
  .يجسد هذا التعاون في إطار اتفاقيات تعاون ثنائية أو متعددة األطراف

óÉ�bnÜa@ò†b¾a@ @
 بينها، على وضع استراتيجيات وسياسات متكاملة       تعمل الدول األعضاء، بالتنسيق فيما    

وموحدة لحماية األرشيف وتطويره وتحديثه، وفق برامج عمل تتم مناقشتها في اجتماعات تُعقد     
تحدد تواريخ وجدول أعمال هذه االجتماعات بالتنسيق وتحت إشراف الفرع اإلقليمـي            . دورياً

  ).عربيكا(العربي للمجلس الدولي لألرشيف 
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@ò†b¾aò‹’bÉÜa@ @
تجسيداً لسياسة التوعية بأهمية األرشيف ودوره في المجتمع، تُنظم ملتقيات ونـدوات            

وتستهدف هذه الملتقيات والندوات العلمية كل فئات     . دراسية تهدف إلى تعزيز الثقافة األرشيفية     
تُنظم هذه الملتقيات والندوات من طرف الدول األعضاء        . المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة   

  .بصفة فردية أو مشتركة فيما بينها

ò‹“È@óî†b¨a@ò†b¾a@ @
تُنظم احتفالية يوم الوثيقة العربية سنوياً بمقر األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة              
بالتنسيق بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية والفرع اإلقليمي العربي للمجلـس الـدولي              

تشجع جامعة الدول العربية استضافة     . فاهم المبرمة بينهما  ، وفقاً لمذكرة الت   )عربيكا(لألرشيف  
  .الفعاليات المصاحبة ليوم الوثيقة العربية في إحدى الدول األعضاء

ò‹“È@óïäbrÜa@ò†b¾a@ @
تطبيقاً ألحكام المادة التاسعة، تُشكَّل لجان عمل مشتركة تتكفل بوضع بـرامج العمـل      

  :، وبالمهام التالية)عربيكا(دولي لألرشيف تحت إشراف الفرع اإلقليمي العربي للمجلس ال
  .تحديد برنامج العمل السنوي وتنفيذه •
  .إعداد برامج التأهيل والدورات التدريبية •
وضع خطة زمنية محددة األهداف واآلليات للنشاطات العلمية والندوات المـشتركة بـين              •

  .الدول األعضاء وغيرها من الدول
  .لتدابير الالزمة لتنفيذهوضع برنامج حمالت التوعية واتخاذ ا •
  .تعيين آليات للمتابعة والتقويم لضمان إنجاح برامج العمل •

sÜbrÜa@Þ—ÑÜa@ @
لـدى  المطالبة باسترجاع األرشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة         

  .الدول األجنبية واالستعمارية

ò‹“È@órÜbrÜa@ò†b¾a@ @
لمواثيق واالتفاقيات الدولية المعنية بحماية الممتلكات      تبعاً لما يقر به القانون الدولي وا      

ها فـي فتـرة الحـروب       الثقافية والتاريخية للشعوب، والمطالبة باسترجاع ما سلب وسرق من        
  :سيما المنصوص عليها فيواالحتالل، ال
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 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالـة النـزاع المـسلح            1954اتفاقية الهاي لعام     •
  .وكوليها األول والثانيوبروت

 المتعلقة بحظر استيراد وتصدير ونقـل ملكيـة الممتلكـات           1970اتفاقية اليونسكو لعام     •
  .الثقافية

  . المتعلقة باستخالف الدول في الممتلكات، األرشيف والديون1983اتفاقية فيينا لعام  •
البة الـدول   حث الدول العربية األعضاء، باعتبار أن أغلبها عاش فترة احتالل، على مط            •

األجنبية المعنية باسترجاع أرشيفاتها المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة خالل هـذه           
  .الفترة كحق أساسي معترف به

ò‹“È@óÉia‹Üa@ò†b¾a@ @
يحدد أساس المطالبة باسترجاع األرشيفات العربية المنزوعة والمـسلوبة والمنهوبـة           

 في حد ذاته، وتطبق عليه أحكـام القـانون الـدولي            والمنقولة خالل االحتالل، بتجريم الفعل    
والمواثيق واالتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن، السيما اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في          

 المتعلقة بحماية المدنيين وممتلكاتهم في حالة الحروب، وكذا اتفاقية          1949آب   /شهر أغسطس 
  .مشار إليهماالهاي وبروتوكوليها األول والثاني ال

ò‹“È@ó�àb©a@ò†b¾a@ @
يمكن تحديد الجهات أو الهيئات المستهدفة في عملية المطالبـة، التـي تحـوز هـذه                

  :األرشيفات، بـ
  .دور األرشيف •
  .المكتبات الوطنية •
  .المتاحف العامة والخاصة •
  .الجامعات والمراكز العلمية •
  .نونيةاألفراد الذين تثبت حوزتهم للموروث العربي بطريقة غير قا •
  .صاالت المزادات األجنبية التي تعرض لهذه المحتويات •

ò‹“È@ó�†b�Üa@ò†b¾a@ @
 محكمة وموحدة لرصد األرشيفات العربية المحفوظة       إستراتيجيةتضع الدول األعضاء    

لدى أرشيفات ومكتبات الدول األجنبية المعنية بالموضوع، والمطالبة باسترجاع األصول كمبدأ         
لحصول على نُسخها الورقية أو الرقمية كمرحلـة تمهيديـة السـترجاع           أساسي، مع إمكانية ا   

  .تاألصول كحق ثاب
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، تحت إشراف كل من الفرع اإلقليمـي العربـي          اإلستراتيجيةيتم التنسيق لوضع هذه     
  .واألمانة العامة لجامعة الدول العربية) عربيكا(للمجلس الدولي لألرشيف 

ò‹“È@óÉib�Üa@ò†b¾a@ @
الدول األعضاء المعنية رصد أرشيفاتها الموجودة بالخـارج مـن          تباشر كل دولة من     

خالل وضعها للبيان الببليوغرافي الخاص بهذه األرشيفات، وموافاة الفرع اإلقليمـي العربـي             
بقوائم الثبت الببليوغرافي تمهيداً لوضع الـدليل العربـي         ) عربيكا( لألرشيف   الدوليللمجلس  

  .الموحد لهذه األرشيفات المنهوبة

aò‹“È@óåàbrÜa@ò†b¾@ @
للدول األعضاء أن تستحدث لجان، تتكفل بإعداد ملف المطالبة ومتابعته، وبالتفاوض           
مع الدول األجنبية المعنية بالملف، بالتنسيق مع كل من الفرع اإلقليمي العربي للمجلس الدولي              

  .واألمانة العامة لجامعة الدول العربية) عربيكا(لألرشيف 

Êia‹Üa@Þ—ÑÜa@ @
ãbÙycóïàbn‚@@ @

ò‹“È@óÉ�bnÜa@ò†b¾a@ @
  . ال يتجزأ منهاًتُعد ديباجة الميثاق جزء

çì‹“ÉÜa@ò†b¾a@ @
 العربية الموحدة السـتعادة األرشـيفات العربيـة         لإلستراتيجيةيعد هذا الميثاق نواة     

  .المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة

çì‹“ÉÜaì@óî†b¨a@ò†b¾a@ @
  .ميثاق بملحقات تكميلية أو اتفاقيات خاصةيمكن للدول األعضاء إثراء هذا ال

çì‹“ÉÜaì@óïäbrÜa@ò†b¾a@ @
  .يبدأ سريان هذا الميثاق بمجرد الموافقة عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية
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  ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
ع . د -2087رقم  ) 97(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية        ى  عل �

97 – 18/2/2016،  
  عقد خالل المدة مـن الذين القانونية في اجتماعها   ؤوتوصية اللجنة الدائمة للش   وعلى   �

  ،25/8/2016 إلى 22
  ن القانونية،ؤوتوصية لجنة الشوعلى  �

  وبعد المناقشة، -

†{{{{ÏŁè<… 

" ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الـدول العربيـة وتنميتـه           "الموافقة على   
  .بالصيغة المرفقة

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8087رقم : ق(
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  مرفــق

  ميثاق المحافظة على التراث العمراني

  في الدول العربية وتنميته
  ـــ

  :الديباجة

ية الوارد في ميثاقهـا والمتـضمن       إن الدول العربية، واستنادا ألهداف جامعة الدول العرب        -
تعاون الدول المشتركة في الجامعة تعاونا وثيقا، بحسب نظم كل دولة وأحوالها في شؤون              

  .عدة منها الشؤون الثقافية
وانطالقاً من التوصية بإعداد ميثاق التراث العمراني في الدول العربية التي تبنتها نـدوة               -

التي عقدت بمدينة حمـص  " ن المحافظة والمعاصرةالتراث العمراني في المدن العربية بي     "
 27-24هــ الموافـق     1422 رجب   10-7 الجمهورية العربية السورية خالل الفترة       –

  .م2001سبتمبر 
وبناء على مداوالت المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته السادسة المنعقـدة فـي               -

 يناير  21-20هـ الموافق   1424 ذي القعدة    28-27الل الفترة   جمهورية مصر العربية خ   
م، والتي تناولت موضوع التراث العمراني، وقرار المجلس ضمن البند السادس من            2004

قراراته الذي يؤكد على أهمية النظر باهتمام لمشروع ميثاق عربي للتراث العمراني فـي              
إعـداد  الدول العربية، ودعوة المملكة العربية السعودية إلى إحاطة المجلس علما بترتيبات      

  .المشروع للنظر فيه من قبل المجلس
وبناء على االتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة بين الدول األعضاء في جامعـة الـدول               -

العربية والمنظمات الدولية ذات العالقة وعلى الخصوص منظمة اليونـسكو فـي مجـال              
  .حماية التراث العالمي والتراث العمراني

دولية بشأن المحافظة على التراث العمراني والسيما، الصادرة عن وتماشياً مع االتفاقيات ال -
  .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

  .ودعماً لتعاون الدول العربية مع المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التراث العالمي -
 العمراني يعد وسيلة من وسائل التالحم بين الماضي بأصالته وباعتبار أن االهتمام بالتراث -

والحاضر بتقنياته من أجل خلق توافق بين األصالة والمعاصرة عن طريق استثمار تراثنا             
  .األصيل وتوظيفه بالشكل األمثل
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وانطالقا من كون التراث العمراني العربي تراثاً مشتركا بين مختلف مجتمعـات األمـة               -
 على الثقافة العربية وتفردها بأصالتها، وأن المحافظة عليه هو حفاظ على            العربية وشاهدا 

  .جانب مهم من هويتها وعليها إيصاله لألجيال القادمة
ووعياً بأهمية المحافظة على التراث العمراني العربي وثرواته لألجيال القادمة، وضرورة            -

 واالجتماعيـة والثقافيـة،     تناوله بمنهج متكامل يهدف إلى دمجه في التنمية االقتـصادية         
وتوظيفه بما يالئم مقوماته ويسمح بتشغيله وفق المتطلبات المعاصرة للشعوب العربيـة،            
حيث أنه إنتاج فريد، يجسد التشكيالت االجتماعية والثقافية التي عرفها العالم العربي فـي              

هـا رقعتـه    تنوعها ووحدتها وطريقة تعاملها مع مختلف البيئات الطبيعية التي تتكون من          
يشكل إرثا ضخما ومنوعا ضحت لبنائه أجيال متعاقبة وفـق عاداتهـا            كما انه . الجغرافية

  .وتقاليدها وظروفها الطبيعية والمناخية واحتياجاتها عبر العصور
وبهدف دعم تعاون الدول العربية فيما بينها في مجال التراث العمراني، وتعاونها مع محيطها               -

 المشتركة على الصعيد العالمي وإدماج المحافظـة علـى التـراث            الدولي في إطار المصالح   
  .العمراني في السياسات التنموية الوطنية عامةً وفي سياسات جامعة الدول العربية خاصةً

  :فقد اتفقت على ما يلي

pb�����Ñî‹Ém@ @
  :المادة األولى

ائق ذات   هو كل ما شيده اإلنسان من مدن وقرى وأحياء ومبانٍ وحـد            :التراث العمراني  -1
قيمة أثرية أو معمارية أو عمرانية أو اقتصادية أو تاريخيـة أو علميـة أو ثقافيـة أو                  

  :وظيفية، ويتم تجريدها وتصنيفها وفقا لما يلي
المباني التراثية، وتشمل المباني ذات األهمية التاريخية واألثرية والفنية والعلمية            - أ

  .بت المرتبط بها والبيئة المرتبطة بهاواالجتماعية، بما فيها الزخارف واألثاث الثا
مناطق التراث العمراني، وتشمل المدن والقرى واألحياء ذات األهمية التاريخيـة            - ب

واألثرية والفنية والعلمية واالجتماعية بكل مكوناتها من نسيج عمراني وسـاحات     
  .عامة وطرق وأزقة وخدمات تحتية وغيرها

المباني المرتبطة ببيئة طبيعيـة متميـزة علـى         مواقع التراث العمراني، وتشمل       -ج
  .طبيعتها أو من صنع اإلنسان

 هو كل تراث عمراني يعكس خصائص الحضارة العمرانيـة          :التراث العمراني العربي   -2
العربية، أو يمثل إفرازا إلحدى الحلقات التاريخية المتعددة التي مرت بها األمة العربية             

  .تراث لكافة أبناء األمة العربيةوتوارثته األجيال عبر العصور، وهو 
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  .نظام حماية التراث العمراني :النظام -3
  .عمراني في الدول العربية وتنميته ميثاق المحافظة على التراث ال:الميثاق -4

×brï¾a@Óa‡èc@ @
  :المادة الثانية

إن التعامل مع التراث العمراني العربي مجزأ بين المناهج التجديدية التي تسعى لهدمه             
بانٍ تحاكيه وتفقده أصالته، والمناهج المغالية في الحفاظ عليـه األمـر الـذي يحـتم             وإقامة م 

  :ضرورة االلتزام بنهج متوازن يحقق األهداف التالية
تناول التراث العمراني العربي بمنهج متكامل يهدف إلى دمجه في التنميـة العمرانيـة               -1

  .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
  . العمراني العربي ألهميته اإلسالميةالمحافظة على التراث -2
  .توظيفه بما بالئم مقوماته ويسمح باالستفادة منه بتشغيله وفق المتطلبات المعاصرة للشعوب العربية -3
  .المحافظة على الهوية الثقافية والعمرانية لممتلكات األمة العربية من التراث العمراني -4
شريعات معاصرة لحمايـة التـراث      العمل على تطوير القوانين واألنظمة واستصدار ت       -5

  .العمراني وتنميته والمحافظة على هوية المدن
توحيد مفاهيم التعامل مع التراث العمراني من حيث التصور واألنظمة وآليات التنفيـذ،              -6

مع مراعاة خصائص أنظمة مختلف الدول العربية وعناصر التقائهـا، بحيـث يحقـق              
  .تحد حوله سياسات التفاعل مع التراث العمرانيالميثاق المقترح المستوى األدنى الذي ت

دعم المحافظة على الخصائص الثقافية الوطنية للدول األعضاء مـع إبـراز التـراث               -7
  .اإلسالمي المشترك

  .العمل على دراسة التراث من أجل استثماره في إبداعات المستقبل -8
العربي، لحماية  دعم إنشاء مراكز للتدريب على المستوى المحلي والمستوى الوطني أو            -9

  .التراث العمراني العربي وتشجيع البحث العلمي في هذا المضمار
  .تفعيل تعاون الدول العربية مع المؤسسات الدولية المتخصصة في التراث العمراني -10

ðäa‹áÉÜa@ta6ÝÜ@?�íÜa@Þv�Üa@ @
  :المادة الثالثة

فيـه مبـاني    تتولى كل دولة من الدول األعضاء وضع سجل لتراثها العمراني، تحـدد              -1
ومناطق ومواقع التراث العمراني الواجب حمايتها والمحافظة عليها ودراستها وتوثيقها،          

  .مع أخذ التدابير الالزمة لتوفير توثيق عاجل كلما دعت الظروف الطارئة لذلك
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  :ويتم تصنيف التراث العمراني في السجل إلى -2
  .تراث عمراني تلتزم الدولة بالمحافظة عليه  -أ

مراني عام، تعمل الدولة على توعية وتحفيز المواطنين والمجتمع المدني          تراث ع   -ب
  .بضرورة حمايته والمحافظة عليه

ðäa‹áÉÜa@ta6Üa@ôÝÈ@óÅÐb0a@óáÅäc@ @
  :المادة الرابعة

  :تقوم الدول األعضاء باآلتي
  .إيجاد تنظيم مؤسسي في الدولة يعنى بالمحافظة على التراث العمراني وتنميته -1
  . في الدولة ملزم لحماية التراث العمرانيإقرار نظام -2
تضمين النظام ضوابط لحماية المباني والمناطق والمواقـع العمرانيـة، مـع مراعـاة               -3

  .خصائص األنظمة التشريعية الخاصة بكل دولة عضو في الجامعة
  .تضمين النظام حوافز تشجيع المواطنين على المساهمة في الحفاظ على التراث العمراني -4

  :لخامسةالمادة ا

  :تعمل الدول األعضاء في إطار األنظمة المذكورة على اآلتي
وضع لوائح وإجراءات تطبيقية للمراقبة وإصدار الرخص المتعلقـة بحمايـة التـراث              -1

  .العمراني
وضع لوائح وإجراءات تطبيقية تضمن توافق مشاريع هدم المباني أو تغييرها أو بنـاء               -2

مناطق أو مواقع التراث العمراني المحمية أو محيط        مبانٍ جديدة أو تغيير المنظر العام ل      
حمايتها، مع أنظمة الحماية بموجب النظام، وااللتزام برأي السلطة المكلفة بمتابعة نظام            

  .حماية التراث العمراني
ضمان تخويل السلطات المكلفة بمتابعة نظام حماية التراث العمراني إمكانية تكليف مالك             -3

  . أو القيام بالصيانة عوضاً عنهم في حال عدم تمكنهم من ذلكالتراث المحمي بصيانته،
ضمان تخويل السلطات المكلفة بمتابعة نظام حماية التراث العمراني إمكانية نزع ملكية             -4

  .التراث المحمي في حالة استحالة حمايته بدولها

  :المادة السادسة

مي كليا أو جزئيـا    على الدول األعضاء في إطار األنظمة المذكورة منع نقل مبنى مح          
إال إذا اقتضت ضرورة حمايته ذلك، وفي هذه الحالة تلتزم السلطات المكلفة بمتابعـة النظـام                

  .باتخاذ التدابير واالحتياطات الالزمة لضمان سالمة المبنى وإعادة تركيبه بالشكل المناسب
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  :المادة السابعة

  :يعلى الدول األعضاء في إطار األنظمة المذكورة العمل باآلت
تخصيص دعم مالي حكومي ألعمال حماية وصيانة وترميم التراث العمراني الموجود             -1

فوق أرضها، وذلك وفق اختصاصات الجهات الوطنية والمحلية وفي حدود اإلمكانـات            
  .المادية المتوفرة والتشريعات المنظمة

 العمل في المناطق والمواقع التي تخضع ألنظمة الضرائب على اسـتغالل التـسهيالت             -2
  .الضريبية في تشجيع حماية وترميم التراث العمراني

  .تشجيع مبادرات القطاع الخاص الهادفة إلى حماية وصيانة وترميم التراث العمراني -3

  :المادة الثامنة

تعمل الدول األعضاء على االرتفاع بالبيئة العمرانية والمظاهر الخارجيـة لمنـاطق            
  .ء وغيرهاومواقع التراث العمراني من مدن وقرى وأحيا

  :المادة التاسعة

تقوم الدول األعضاء بالعمل على تشجيع البحث العلمي في المجاالت المتعلقة بتدهور            
  .المباني ومناطق التراث وتطوير أساليب معالجتها فنيا واقتصاديا واجتماعيا

  :المادة العاشرة

وإجراءات تقوم الدول األعضاء في إطار األنظمة المطورة بالعمل على تطوير لوائح            
تنفيذية مناسبة لمنع تجاوز أنظمة حماية التراث العمراني تصل إلى إجبار المخالف على هدم              
المبنى الحديث المخالف ألنظمة الحماية أو إعادة مبنى تراثي إلى حالته األولى، وكذلك إلـزام         

  .ق الحضريةاألجهزة الحكومية ذات العالقة بالعمل بهذه القوانين ومراعاتها عند تطوير المناط

ðäa‹áÉÜa@ta6Üa@ôÝÈ@óÅÐb0a@pb�bï�@ @
  :المادة الحادية عشرة

  :تقوم الدول األعضاء بوضع سياسات متكاملة لحماية التراث العمراني وتبنيها تضمن
جعل حماية التراث العمراني جزءاً من أهداف التخطيط العمراني وأخذ متطلباتها بعين             -1

جيات والتخطيط، وعند إعطاء رخـص البنـاء        االعتبار، طوال مراحل وضع االستراتي    
  .والهدم واإلصالح

حماية التراث العمراني وفق برامج متكاملة تشمل مشاريع الترميم والتوظيف والتنشيط            -2
  .الثقافي والتنمية االقتصادية واالجتماعية
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الرفع من قيمة التراث العمراني غير المسجل أو المصنف، من خالل استخدامه بـصفة               -3
  .عله يسهم في تكوين بيئة مالئمة ضمن مناطق ومواقع التراث العمرانيمالئمة تج

تشجيع استعمال وتطوير التقنيات التقليدية في البناء وتأثيث واستعمال المواد التقليديـة             -4
  .كإحدى مقومات المحافظة وحماية التراث العمراني

  .القرار في ذلكحصر قرار هدم أو إزالة مبنى له قيمة تراثية بجهة عليا تكون صاحبة  -5

  :المادة الثانية عشرة

تعمل الدول األعضاء على تأهيل أو إعادة توظيف المباني التراثية المحمية، بما يسهم             
في تلبية متطلبات الحياة المعاصرة آخذة بعين االعتبار ضرورة اختيـار الوظيفـة المالئمـة               

  .للمبنى وحدود التغيير المسموح به لالستجابة لمتطلبات الوظيفة

óïàíÙ¨a@7Ì@pbïÉá§a@óØŠb“à@ @
  :المادة الثالثة عشر

تقوم الدول األعضاء بالعمل على توفير الدعم الالزم للجهود غيـر الحكوميـة فـي               
  :المحافظة على التراث العمراني من خالل

وضع أنظمة ولوائح ومكاتب إرشادية تضمن تضامن القطاعات الحكومية والجماعـات             - أ
 الحكومية والجمعيات واألفراد في تخطيط وتنفيذ برامج حماية         المحلية والقطاعات غير  
  .وتطوير التراث العمراني

وضع األنظمة واللوائح الكفيلة بتطوير مساهمات القطاع الخاص في حمايـة وتطـوير               - ب
  .التراث العمراني ودعمها

kîŠ‡nÜaì@óïÈínÜa@ @
  :المادة الرابعة عشر

  :تقوم الدول األعضاء بالعمل على
المجتمع بأهمية التراث العمراني، كأحد مكونات اإلرث الثقافي العربي وعنصر          توعية   -1

من عناصر الهوية العربية، وبوابة االنتماء العالمي، ومنبع إبداع للمجتمعات المعاصرة           
  .واألجيال القادمة، وعامل هام من عوامل التنمية

 مكونـات التـراث     وضع سياسات للتوعية بأهمية التراث العمراني وتكامله مع مختلف         -2
  :الثقافي، تستهدف

  .كل المعنيين بالتراث العمراني من سكان وعاملين ومتدخلين وزوار  -أ
  .مختلف مستويات التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي والعالي  -ب
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  .مختلف مستويات متخذي القرار في العالم العربي وعلى المستوى الوطني والمحلي  -ج

  :المادة الخامسة عشر

عمل الدول األعضاء على تشجيع التدريب على مختلف المهن المساهمة في حمايـة             ت
  .وتطوير التراث العمراني

  :المادة السادسة عشر

تعمل الدول األعضاء على تبني برامج ومواد دراسية لتعليم أسس ومفـاهيم التـراث              
  .دول العربيةالعمراني، وأساليب الحفاظ عليه وصيانته ضمن مراحل التعليم الجامعي في ال

öb›Èÿa@ßì‡Üa@µi@Öï�ånÜa@ @
  :المادة السابعة عشر

  :تقوم الدول األعضاء بتبادل المعلومات والخبرات في ما يتعلق باآلتي
  .تطوير مناهج توثيق وحماية وترميم وتطوير التراث العمراني  - أ

  .لتراث العمرانيتطوير ونشر التقنيات التقليدية والحديثة في مجال توثيق وحماية وتطوير ا  - ب
  .تشجيع اإلبداع في مجال توثيق وحماية وترميم وتطوير التراث العمراني  -ج
المساهمة في تطوير المعرفة المرتبطة بالمحافظة على التراث العمراني وتنميته علـى              -د

  .الصعيد الدولي

  :المادة الثامنة عشر

  :تعمل الدول األعضاء على
تعني بالتراث العمراني والتنسيق فيما بينها في المحافـل         تفعيل المؤسسات العربية التي       - أ

  .الدولية
  .نشر التجارب العربية الرائدة على المستوى العربي والدولي  - ب
االستفادة من المؤسسات الدولية في معرفة المناهج وتقنيات معالجة التراث العمراني من       -ج

ته في الوطن العربي من جهة      جهة، والتعريف بالتراث العمراني العربي ومناهج معالج      
  .أخرى

ði‹ÉÜa@ðäa‹áÉÜa@ta6Üa@Þv�@ @
  :المادة التاسعة عشر

تنشأ في إطار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سجال للتراث العمراني العربـي، تـسجل فيـه      
  :لتاليةمباني ومناطق ومواقع التراث العمراني، كما هو معرف في هذا الميثاق، والتي تجسد العناصر ا
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  .تراث فريد  - أ
  .يعبر عن حقبة زمنية أو حدث تاريخي هام بالنسبة لألمة العربية  - ب
  .يحظى بحماية تشريعية في البلد الموجود فيه  -ج

  :المادة العشرون

  .ال يضفي تسجيل التراث العمراني العربي أي صبغة سياسية على وضعه القانوني

  :المادة الحادية والعشرون

خاصة للتراث العمراني العربي المهدد، سواء المهدد بمشاريع األشـغال         إعطاء أهمية   
العامة الكبرى أو الذي يتعرض للكوارث الطبيعية أو الحروب، وتعطى األولية له في العناية،              

  .وعلى رأسه التراث العمراني في القدس الشريف

  :المادة الثانية والعشرون

راني الـذي تقتـرح تـسجيله كتـراث         تحدد كل دولة عضو في الجامعة التراث العم       
  .عمراني عربي يجب الحفاظ عليه

  :المادة الثالثة والعشرون
تقر الدول األعضاء بأن مسؤولية المحافظة على التراث العمراني العربي تقع علـى             
عاتق الدولة المالكة للتراث العمراني بالدرجة األولى، ولها أن تطلب من بقية الدول األعضاء              

  .المساعدة

  :مادة الرابعة والعشرونال

تتعهد كل الدول األعضاء في الميثاق بالعمل على المساعدة للمحافظة علـى التـراث              
  .المسجل في الئحة التراث العمراني العربي

  :المادة الخامسة والعشرون

  .يشكل السجل العربي قاعدة معلومات متاحة لالستخدام ألي فرد أو مؤسسة

  :المادة السادسة والعشرون

ن ألي دولة سحب تراث عمراني ما من سجلها بتوجيه إشـعار بـذلك للمنظمـة                يمك
العربية للتربية والثقافة والعلوم كما يمكن للمنظمة شطب تراث عمراني ما مـن الـسجل إذا                

  .تعرض إلساءة كبيرة



-141-  

óïàbn‚@ãbÙyc@ @
  :المادة السابعة والعشرون

  .تعد ديباجة الميثاق جزء ال يتجزأ منه

  :والعشرونالمادة الثامنة 

  .يعد هذا الميثاق نواه للعمل العربي المشترك للمحافظة على التراث العمراني

  :المادة التاسعة والعشرون

  .يمكن للدول األعضاء إثراء الميثاق بملحقات تكميلية واتفاقات خاصة

  :المادة الثالثون
  .لعربيةيبدأ سريان هذا الميثاق بمجرد الموافقة عليه من طرف مجلس جامعة الدول ا
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  مذكرة تفاهم إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 -)97(ع.د– 2088قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية رقم  على   �

18/2/2016،  
 الل المدة مـن  عقد خالذين القانونية في اجتماعها   ؤوتوصية اللجنة الدائمة للش   وعلى   �

  ،25/8/2016 إلى 22
  ن القانونية،ؤوتوصية لجنة الشوعلى  �

  وبعد المناقشة، -
  

†{{{{ÏŁè<… 

  .بالصيغة المرفقة" مذكرة تفاهم إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء"الموافقة على 
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8088رقم : ق(
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  مرفــق
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        تفاهمتفاهمتفاهمتفاهم    مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة
        إلنشاءإلنشاءإلنشاءإلنشاء

        للكهرباءللكهرباءللكهرباءللكهرباء    مشرتكةمشرتكةمشرتكةمشرتكة    عربيةعربيةعربيةعربية    سوقسوقسوقسوق
  

 

 

  االقتصادي القطاع

  الطـاقة إدارة

  للكهرباء العربي الوزاري المجلس أمانة
 ـــ
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   إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباءمذكرة تفاهم
  ـــ

óubjî‡Üa@ @

ـ             الدول "إن حكومات الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، المشار إليها فيما بعد ب
ن الكهرباء، المـشار إلـيهم فيمـا بعـد          ؤو، ممثلة في الوزراء العرب المعنيين بش      "األعضاء

  ":المجلس الوزاري العربي للكهرباء"بـ
بار القرارات الخاصة بالربط الكهربائي الصادرة عن القمم العربية المتعاقبة، أخذاً في االعت -

: الصادر عـن القمـة العربيـة التنمويـة        ،  19/1/2011 بتاريخ   18وآخرها القرار رقم    
  االقتصادية واالجتماعية،

الـصادر عـن االجتمـاع الـسادس        ) 5( فقرة   23/11/2010 بتاريخ   184القرار رقم    -
الجزء الثالث من الدراسة    (تنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء      والعشرين للمكتب ال  

  ،)الخاص باألطر المؤسسية والتشريعية
 الصادر عن الدورة التاسعة للمجلس الـوزاري        22/12/2011 بتاريخ   133وللقرار رقم    -

العربي للكهرباء بشأن الهيكلة التي تم اقتراحها لسوق الكهربـاء االنتقاليـة بنـاء علـى                
األطـر المؤسـسية والقانونيـة    "جات المرحلة األولى من الجزء الثالث من دراسـة       مخر

، وتطوير وثائق الحوكمة المتمثلة في مذكرة التفـاهم، وخارطـة الطريـق،             "والتشريعية
  تشغيل الشبكات،) كود(واتفاقيتي الربط، وقواعد 

كاتهم الوطنية من ورغبة منهم في تحسين أمن واستقرار واستدامة إمدادات الكهرباء في شب -
  خالل الربط الكهربائي بينها،

واعتباراً للتقدم المحرز بالفعل في الربط والتزامن الكهربائي وتجارة الكهرباء بـين دول              -
مجموعات الربط وهي الربط اإلقليمي بين دول المغرب العربي الـذي يـضم المغـرب               

دن، ليبيا، لبنان، فلسطين،    مصر العراق، األر  (والجزائر وتونس، والربط اإلقليمي الثماني      
، وشبكة مجلس التعاون الخليجي التي تسمح بتبادل الكهرباء بـين الـدول             )، تركيا سورية

الكويت والسعودية والبحرين وقطر واإلمـارات العربيـة المتحـدة          (الست األعضاء فيه    
، وكذلك خطط التكامل بين شبكات نظم معزولة فـي الوقـت الحاضـر              )وسلطنة عمان 

  ؛) واليمن وجيبوتي والصومال وجمهورية القمر وموريتانياالسودان(
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ورغبة منهم في تحقيق المزيد من التقدم في تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط وفيما               -
المشار إليها فيما يلي باسم السوق العربيـة   (بينها عن طريق إنشاء سوق الكهرباء العربي        

  اء تنافسية تغطي جميع الدول العربية؛إلنشاء وتشغيل سوق كهرب) المشتركة للكهرباء
ورغبة منهم في إنشاء نظم ربط بين أنظمة الكهرباء بالسوق العربية المشتركة للكهربـاء               -

  .)1(لتمكين تجارة الكهرباء فيما بينهم ومع الدول واألقاليم األخرى المجاورة

لـدانهم  تأكيداً على عزمهم في مواصلة اإلصالحات ذات الصلة بقطاع الكهرباء في ب           
  .واالستفادة من جميع اإلمكانات المتوفرة في إطار التعاون الثنائي والمتعدد

  :فقد اتفقوا على إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء وفقاً لألحكام التالية

óïÈíší¾a@ãbÙyÿa@ @

ßìÿa@Þ—ÑÜa@ @
öbi‹éÙÝÜ@óØ6“¾a@óïi‹ÉÜa@×í�Üa@pb�bï�ì@Óa‡ècì@ú†bjà@ @

  :األهدافالمبادئ و: المادة األولى

  :تتمثل مبادئ وأهداف إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء في
تحقيق أفضل النتائج على المدى القصير والمدى الطويل إلمدادات الكهرباء على أساس             -1

  إقليمي عربي عام، وليس فقط على أساس وطني؛
 العمل من أجل مالئمة األطر التشريعية والتنظيمية والظـروف التقنيـة واالقتـصادية             -2

لتوسيع التبادالت التجارية بين الدول األعضاء في مجال الكهرباء، وذلك بتمكين تجارة            
وتبادل الكهرباء بين مشتري وبائعي الكهرباء ليس فقط داخل أسواقهم الوطنية، بل على             

  .مستوى جميع أسواق الدول األعضاء على أساس الوصول العادل للشبكة والمنافسة
لخاص في المشروعات الكبيرة في مجال توليد ونقل الكهرباء         تشجيع االستثمار العام وا    -3

ذات األهمية اإلقليمية على أساس خفض التكلفة الناتج عن وفورات اإلنتاج التي تتيحها             
  .السوق التنافسية اإلقليمية الكبيرة

  :السياسات: المادة الثانية

  :م بما يلييتم تحقيق األهداف المشار إليها في المادة األولى من خالل القيا

                                                 
 .فيما عدا إسرائيل  )1(
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التركيز، في المدى القصير والمتوسط، على تأمين اإلمدادات واستدامة التشغيل والتجارة  -1
بصفة مستقرة وموثوقة؛ والذي يتم من خالل قيام الدول األعضاء بتوفير حد أدنى للقدرة 
المركبة واالحتياطي التشغيلي حسبما يقرره المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتشاور          

لدول المعنية، بناء على اقتراح لجنة مشغلي نظم النقل اإلقليمية وموافقـة اللجنـة              مع ا 
  .االستشارية التنظيمية وتوصية المكتب التنفيذي المعرفة فيما بعد

في حال حدوث انقطاع إلمدادات التيار الكهربائي في أي دولة من الـدول األعـضاء،                -2
قديم المساعدة وفق شـروط اتفاقيـة       تتفق الدول األعضاء األخرى بمجموعات الربط بت      

المساعدة في حاالت الطوارئ في اتفاقيات السوق العربية المشتركة بالكهرباء، وبشرط           
أن تلتزم الدولة العضو المتضررة بقواعد تشغيل الشبكة العربية المـشتركة للكهربـاء             

  .لتصحيح الوضع، بحيث ال يؤثر على استقرار شبكات الدول األعضاء األخرى
حالة وقوع أزمة مفاجئة في سوق الكهرباء في أي دولة من الدول األعضاء، تؤثر              في   -3

على سالمة األفراد والمنشآت الكهربائية، يجوز لتلك الدولة اتخاذ تدابير السالمة التـي             
تراها مناسبة، شريطة أال ينتج عن اتخاذ تدابير من هذا القبيل سوى أقل قدر ممكن من                

ق العربية المشتركة للكهرباء، وأال يكون نطاقها أوسع ممـا          االضطرابات في أداء السو   
  .هو ضروري لمعالجة الصعوبات المفاجئة التي نشأت

ðäbrÜa@Þ—ÑÜa@ @
öbi‹éÙÝÜ@óØ6“¾a@óïi‹ÉÜa@×í�Üa@‹îíMm@Þya‹àì@óîûŠ@ @

  :المادة الثالثة

في إطار تنفيذ أهداف هذه المذكرة المتمثلة في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهربـاء              
متكاملة وتنافسية، تسعى الدول األعضاء لتنفيذ خطة طويلة المدى تتبنى نهجا تـدريجيا مـن               

  :خالل
إدراك الصعوبة المتأصلة في تحريك عدد كبير من الدول األعضاء في اتجاه التوافـق               -1

  السياسي؛
الوطنية للكهرباء، وتباين وتيـرة التقـدم فـي عمليـات           ) األسواق(إدراك تنوع النظم     -2

  واالختالف بين الروابط الكهربائية بمجموعات الربط القائمة؛اإلصالح، 
  محاولة تنسيق القرارات المتعلقة بإصالح القطاع؛ -3
   التكامل داخل كل مجموعة ربط،/تعزيز الترابط -4
  .تطوير اإلطار المؤسسي الالزم لتنسيق التحرك نحو إنشاء شبكة موحدة -5
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  :المادة الرابعة

هرباء على تنفيذ المراحل األولية للسوق العربيـة        يعمل المجلس الوزاري العربي للك    
الملحقين بهذه المذكرة، ويجوز للمجلس تعديل      ) 2(و) 1(المشتركة للكهرباء وفقاً للمرفقين رقم      
وفي إطار النهج المذكور أعاله، كما تسعى األطـراف        . تلك المراحل حسبما تقتضي الظروف    

ن خالل إنجاز المراحل الخمس التاليـة وفقـاً         إلى تكامل السوق العربية المشتركة للكهرباء م      
  ):1(للبرنامج الزمني العام االسترشادي الوارد بالملحق رقم 

دراسة الجدوى االقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية وتأسيس وتطـوير األطـر            : المرحلة التأسيسية  -1
  .)2( الزمني الوارد بالملحق رقم المؤسسية والتشريعية للسوق العربية المشتركة للكهرباء وفقاً للبرنامج

تصميم سوق عربية مشتركة للكهرباء انتقالي بما يتناسب مع سياسات          : المرحلة األولى  -2
وخالل هذه المرحلـة ال تلـزم       . الدول، مع التركيز على تحديد وتوسعة فرص التجارة       

  .الدول األعضاء وال تمنع من إصالح أسواق الكهرباء الداخلية الخاصة بأيٍ منها
توسيع فعالية السوق العربية المشتركة للكهرباء االنتقالي مع التركيـز          : المرحلة الثانية  -3

فصل مشغلي نظم النقل عن باقي األنظمة العاملة في مجال الكهرباء بما يتناسـب               على
  .مع سياسات الدول واستحداث المنافسة على مستوى الجملة

للسوق العربية المشتركة للكهرباء، مـع      التحرك نحو التصميم النهائي     : المرحلة الثالثة  -4
  .التركيز على المنافسة الكاملة في قطاع الجملة

تكوين سوق عربية مشتركة للكهرباء متكاملة، مع التركيز على شبكة          : المرحلة الرابعة  -5
  .كهرباء عربية ذات ربط كهربائي وتزامن كامل

  :المادة الخامسة

ادة الرابعة لتأكيد إتباع نهج تدريجي يتسم في        تأتي الخطة المرحلية المشار إليها في الم      
  .نفس الوقت بالتناسق والتماسك لتنمية تجارة الكهرباء وتكامل األسواق

  :المادة السادسة

توافق الدول األعضاء من أجل الشروع في الخطة المرحلية المـذكورة فـي المـادة               
لبنيـة المؤسـسية المناسـبة      الرابعة على إبرام هذه المذكرة لوضع األساس القانوني إلنشاء ا         

  .ويكتمل هذا األساس القانوني بالتوقيع على االتفاقية العامة. ووثائق الحوكمة المطلوبة

  :المادة السابعة

من أجل إنجاح الشروع في الخطة المرحلية المشار إليها أعاله، تسعى الدول الموقعة             
مة إلى تمكين الدول التي سـتوقع       على مذكرة التفاهم هذه حتى ولو لم توقع على االتفاقية العا          
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على االتفاقية العامة من تمرير الطاقة الكهربائية عبر شبكتها الكهربائية الوطنية وذلـك مـن               
خالل إبرام اتفاقيات خاصة مع األطراف ذات العالقة تضمن حقوق والتزامات أطرافها بمـا              

  .فيها تحديد المعايير الفنية وتكاليف العبور

sÜbrÜa@Þ—ÑÜa@ @
÷bqìöbi‹éÙÝÜ@óØ6“¾a@óïi‹ÉÜa@×í�Üa@óáØíy@Ö@ @

  :المادة الثامنة

تتضمن وثائق الحوكمة باإلضافة إلى هذه المذكرة، ثالث وثائق أساسية أخرى وهـي             
  :كما يلي

  .االتفاقية العامة توقع عليها الدول األعضاء -1
غلو المرافق، مـش  (اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء يوقع عليها مالك األصول           -2

  ).نظم النقل، كيانات المشتري الواحد، الخ
قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء يوقعها مشغلو نظم النقل وغيرهم مـن              -3

  .المشاركين في السوق

  :المادة التاسعة

  :يكون ترتيب وثائق الحوكمة من حيث أولوية التطبيق على النحو التالي
  .اقية العامةمذكرة التفاهم هذه لحين نفاذ االتف -1
  .االتفاقية العامة بمجرد أن تصبح نافذة -2
  .للكهرباء اتفاقية السوق العربية المشتركة -3
  .قواعد تشغيل الشبكات -4
  .الوثائق الداعمة التفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وقواعد تشغيل الشبكات -5

  :المادة العاشرة

 أبرمت قبل دخـول الـسوق العربيـة         تبقى العقود الملزمة قانوناً واتفاقيات الربط التي       -1
وتعامل هذه االتفاقيات والعقود كاتفاقيات وعقود      . المشتركة للكهرباء حيز التنفيذ سارية    

سابقة، ومع ذلك، إذا وجد تعارض بينها وبين وثائق حوكمة السوق العربية المـشتركة              
ها بشكل يكون للكهرباء، يبذل أطراف تلك االتفاقيات والعقود أقصى ما في وسعهم لتنفيذ    

  .أقرب ما يمكن للتوافقية مع وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء
  .يسبان اإل–ال تسري أحكام هذه المذكرة على شبكات الربط القائمة بما فيها الربط المغربي  -2
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  :االتفاقية العامة :لمادة الحادية عشرةا

  :يجب أن تتضمن االتفاقية العامة، على األخص ما يلي
  .للكهرباء األهداف والمبادئ االسترشادية للسوق العربية المشتركة -1
  .نظرة عامة رفيعة المستوى للسوق اإلقليمي والمسار االنتقالي -2
  .حقوق والتزامات الدول األعضاء -3
  .ليات مؤسسات أو لجان السوق العربية المشتركة للكهرباءؤوتشكيل وأدوار ومس -4
لسوق العربية المشتركة للكهربـاء، أي العـضوية        اللوائح الداخلية لمؤسسات أو لجان ا      -5

  .والرئاسة واالجتماعات وحقوق التصويت والمصروفات والمكافآت، وغيرها
لية، والقانون الواجب التطبيـق،    ؤوالمواضيع األخرى مثل القوة القاهرة، والسرية، والمس       -6

  .يتها، وانتهائهاوالمراجعة والتعديل، وتسوية المنازعات، وتاريخ سريان االتفاقية، وصالح
  .تحديد شروط دخول االتفاقية العامة حيز النفاذ -7

  : اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء:المادة الثانية عشرة

هي وثيقة أكثر تفصيال تصف كيفية تنفيذ أطرافها لاللتزامات المحـددة فـي مـذكرة          
ـ       . التفاهم واالتفاقية العامة   سوق العربيـة المـشتركة     ويجب أن تغطي الجوانب التجاريـة لل

وتتناول هذه االتفاقية، وعلى ). أو القانون التجاري(للكهرباء، وتتضمن تبعاً لذلك قواعد السوق 
  :األخص ما يلي

  .نطاق تفويض والتزام األطراف -1
  .وصف السوق العربية المشتركة للكهرباء -2
لعربيـة  ليات الخاصة بمؤسسات أو لجان الـسوق ا       ؤوالوضع القانوني واألدوار والمس    -3

  .المشتركة للكهرباء
  .ليات المتعاملين في السوق العربية المشتركة للكهرباءؤوتحديد أدوار ومس -4
  .الخدمات المقرر االتجار فيها وإجراءات ذلك -5
  .ليات وسداد مقابل خدمات النقلؤوالمس -6
  .حساب كميات الكهرباء والمحاسبة والتسوية وضمانات السداد -7
  .التخطيط والتنسيق -8
  .تشغيل والصيانةممارسات ال -9

  .تبادل ونشر المعلومات -10
لية، والقانون الواجب التطبيـق،    ؤوالمواضيع األخرى مثل القوة القاهرة، والسرية، والمس       -11

  .والمراجعة والتعديل، وتسوية المنازعات، وتاريخ سريان االتفاقية، وصالحيتها، وانتهائها
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  :كة للكهرباء قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتر:المادة الثالثة عشر

هي وثيقة تحدد بصورة قانونية المتطلبات الفنية للربط بنظام النقل واستخدامه من قبل             
وقواعد تشغيل الشبكات   . مستخدمي الشبكة على نحو يضمن موثوقية وفاعلية وسالمة التشغيل        

تصبح ضرورية في حالة التغيرات في الهيكل التنظيمي، أو إعادة هيكلة قطاع الكهربـاء، أو               
قواعد تشغيل الشبكة تمكن    . لنظام النقل " الوصول المفتوح "ملكية قطاع الكهرباء، والحاجة إلى      

مشغلي نظم النقل من إدارة شبكة النقل ذات الجهد العالي بطريقة سليمة وآمنـة واقتـصادية،                
  .فضال عن تمهيد السبيل لفرص متساوية الستخدام شبكة النقل بشفافية وبدون تمييز

ن قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء، وعلـى األخـص           يجب أن تتضم  
  :األقسام التالية

  .تعريفات تضع معايير الصناعة -1
  .تخطيط يحدد األدوار في تطوير وتوسعة الشبكة -2
  .الربط بالشبكة، يتضمن شروط الربط وحدود األصول والتأكد من االلتزام -3
 التي سيتم جمعها مـن المـشاركين فـي          التنبؤات الخاصة بالطلب، وتُحدد فيه البيانات      -4

  .السوق العربية المشتركة للكهرباء، وذلك لتحسين دقة التنبؤات
 لشبكات النقل وحـدات     ،الجدول الزمني والمعلومات المطلوبة للجدولة السنوية للصيانة       -5

  .التوليد
التحكم في التردد والجهد، ويتحدد فيه إجراءات ضبط التردد والسيطرة علـى الجهـد               -6

  .فاء بالمعايير ذات الصلةللو
هوامش التشغيل، ويتضمن االستجابة واالحتياطيات الكافية بما يـضمن تنظـيم كـاف              -7

  .للنظام
  .االختبارات والرصد للتمكين من تقييم التزام المستخدم -8
التحكم في الطلب، ويتضمن ذلك الخطط التنفيذية لتغطية عدم التوافق بين توليد الكهرباء  -9

  .ظروف مخطط لها أو بسبب ظروف طارئةوالطلب إما في ظل 
  .تبادل المعلومات، ويحدد مستوى اإلفصاح المتفق عليه -10
تنسيق مواضيع السالمة، ويتضمن ممارسات الـسالمة المـشتركة مـن قبـل كافـة                -11

  .المستخدمين في جميع مواقع التوصيل
تخطيط الطوارئ، ويحدد اإلجراءات وااللتزامات الواجب الوفـاء بهـا فـي حـاالت               -12

  .طوارئال
 ويتضمن وضع اإلجـراءات الالزمـة لخفـض مخـاطر           -تحديد معدات الجهد العالي    -13

  .تضارب ضبط األجهزة إلى الحد األدنى
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 صياغة المتطلبات الالزمة لترتيب االختبارات لمحاكـاة الظـروف          -اختبارات النظام  -14
  .الموجودة في النظام

ليات المشاركين ؤو تحديد مس– )dispatch(الجدولة الزمنية والتحكم في النظم الكهربائية        -15
  .في السوق تجاه تشغيل النظام

  . وضع المعايير الفنية لكيفية حساب كميات الكهرباء المتبادلة-حساب كميات الكهرباء -16
  . تحديد المتطلبات الخاصة بتقارير البيانات-تسجيل البيانات -17
، وعملية   تحدد إجراءات مراجعة قواعد تشغيل الشبكة، وحل المنازعات        -شروط عامة  -18

  .تعديل القواعد وغيرها

Êia‹Üa@Þ—ÑÜa@ @
öbi‹éÙÝÜ@óØ6“¾a@óïi‹ÉÜa@×í�Üa@pb��üàì@çb§@ @

  :المادة الرابعة عشر

باإلضافة إلى اللجان االنتقالية المتمثلة في اللجنة التوجيهية وفريق العمل التـابع لهـا،               -1
هرباء بعد دخـول    اللذين تم تشكيلهما في وقت سابق، يقوم المجلس الوزاري العربي للك          

  :االتفاقية العامة حيز النفاذ بما يلي
إنشاء لجنتين إقليميتين تحت مسمى اللجنة االستشارية التنظيمية، ولجنة مـشغلي              -أ

ميـسري سـوق     /نظم النقل اإلقليميين، باإلضافة إلى ثالثة مشغلي نظـم نقـل          
 الثماني، لمجموعات الربط، واحد من دول الربط المغاربي، وآخر من دول الربط       

  .وثالث من دول الربط الخليجي
تعزيز مهام أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء للقيام بأعمال الـسكرتارية             -ب

  .فيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة للكهرباء
  .ويجوز االتفاق على لجان أخرى حسب الحاجة  -ج

في جميع الـدول العربيـة   ستوفر هذه المؤسسات واللجان الرقابة على أسواق الكهرباء   -2
يوضـح الهيكـل المؤسـسي    ) 3(الملحق رقـم  . لضمان االتساق واإلنصاف والتبادلية   

المقترح للسوق العربية المشتركة للكهرباء ولجان ومؤسسات السوق، ويـتم توضـيح            
  .شروط عضوية اللجان ضمن االتفاقية العامة

  :المادة الخامسة عشر

ة من عضو واحد من كل دولة من الدول األطراف          تشكل اللجنة االستشارية والتنظيمي   
كما أنها تتيح مشاركة المنتدى العربي لهيئات تنظـيم         . في السوق العربية المشتركة للكهرباء    



-152-  

وتجتمع اللجنة بشكل منتظم، على األقل مرتين في السنة أو كلما دعـت الحاجـة،               . الكهرباء
  .وتستفيد من دعم وخبرة أمانة المجلس عند الضرورة

  :لمادة السادسة عشرا

تجتمع لجنة مشغلي نظم النقل الكهربائي العربي المشترك سـنويا، أو كلمـا دعـت               
ويحضر االجتماع السنوي ممثلو مشغلي نظم النقل بمجموعات الربط ومشغلي نظـم            . الحاجة

. وعندما ال يكون هناك مشغل نظم نقل لمجموعة الربط فعال         / النقل في الدول األعضاء حيثما    
 الدول األعضاء الحقاً في تحويل اللجنة إلى كيان مستقل له مجلـس إدارة ومجموعـة                وتقرر

كاملة من الموظفين الدائمين، وذلك في أعقاب تنفيذ المراحل الالحقة من عملية إصالح السوق              
  ).المرحلة الثانية وما بعدها(العربية المشتركة للكهرباء 

النظر في إمكانية تحويل اللجنـة إلـى        كما تتولي الدول األعضاء في نهاية المطاف،        
  .كيان رسمي له أدوار ومسؤوليات مماثلة للشبكات اإلقليمية األخرى

óïàbn©a@ãbÙyÿa@ @
÷àb©a@Þ—ÑÜa@ @
óàbÈ@ãbÙyc@ @

  :المادة السابعة عشر

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الجامعة، والتوقيع عليها من قبل    
  .اءسبعة من الدول األعض

  :المادة الثامنة عشر

يجوز تعديل هذه المذكرة بقرار من المجلس الوزاري العربي للكهرباء يعتمده مجلس            
  .الجامعة

  :المادة التاسعة عشر

تلتزم الدول األعضاء بمجرد التوقيع على هذه المذكرة باتخاذ الخطوات واإلجـراءات           
  .ألهداف المشتركةالالزمة لتنفيذ أحكامها بما يقتضيه حسن النية لتحقيق ا

  :المادة العشرون
يجوز ألي دولة عضو االنسحاب من هذه المذكرة بتوجيه إشعار كتابي مسبق مدتـه              
ستة أشهر قبل تاريخ االنسحاب إلى رئيس المجلس الوزاري العربي للكهرباء مـع ضـرورة            

  .عدم اإلضرار بمصالح الدول األعضاء األخرى
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  :المادة الحادية والعشرون

لس الوزاري العربي للكهرباء بالبت في أي خالف يتعلق بتفسير وتطبيق           يختص المج 
  .هذه المذكرة، بعد االستئناس برأي اإلدارة القانونية بجامعة الدول العربية

  :المادة الثانية والعشرون

  .تعد ملحقات هذه المذكرة جزء ال يتجزأ منها

  :المادة الثالثة والعشرون

توقع على هذه المـذكرة أن ترسـل ممثليهـا لحـضور            يجوز للدولة العربية التي لم       -1
المؤسسات للسوق العربية المشتركة للكهرباء بصفة مراقـب، بعـد          / اجتماعات اللجان 

  .إخطار المجلس الوزاري العربي للكهرباء بذلك
  .يجوز للعضو المراقب أن يصبح عضوا فاعال من خالل التوقيع على مذكرة التفاهم -2
  

مـن  ...... .فـي يـوم   ............... .ة العربية بمدينـة   حررت هذه المذكرة باللغ   
م من نسخة أصلية واحدة تودع لدى األمانة العامة لجامعـة الـدول             ...........سنة.... .شهر

العربية، ونسخة مطابقة لألصل تسلم ألمانة المجلس العربي للكهرباء، وتسلم نسخة مطابقـة             
  .لألصل لكل دولة توقع على هذه المذكرة

  
الممثلـون  / اتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الكهربـاء العـرب           وإثب

........ هم هذه في مدينـة    المخولون من قبل حكومات الدول العربية بالتوقيع على مذكرة التفا         
  .م...........سنة...... من شهر ......في يوم
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  )1 (رقم ملحق
  مراحل عدة على للكهرباء كةمشتر عربية سوق إلنشاء الشامل الزمني البرنامج

  ـــ
  

 المخطط الموعد

  واالنتهاء للبدء
  الرقم  ةــالمرحل  دفــاله

2010 – 2018  
  

 لتعزيـز  واالقتـصادية  الفنيـة  الجـدوى  دراسة
 المـشتركة  العربيـة  للسوق التقنية البنية وتوسعة

 المؤسـسية  األطـر  وتطوير وتأسيس للكهرباء،
 .للكهربـاء  المشتركة العربية للسوق والتشريعية

ومستندات حوكمة الـسوق العربيـة المـشتركة        
  . للكهرباء

ــة ــسية المرحل  التأسي
 مـن  كـل  مع بالتعاون

 والصندوق الدولي البنك
ــي ــاء العربـ  لإلنمـ
  واالجتماعي االقتصادي

1  

2019- 2024  
 انتقالي للكهرباء المشتركة العربية السوق تصميم

  .التجارة فرص وتوسعة تحديد على التركيز مع
  األولى االنتقالية مرحلةال

2  

2025-2031  

 للكهربـاء  المشتركة العربية السوق فعالية توسيع
 النقل نظم مشغلي فصل على التركيز مع االنتقالي

 الكهربـاء،  مجـال  في العاملة األنظمة باقي عن
  .الجملة مستوى على المنافسة واستحداث

  الثانية االنتقالية المرحلة

3  

2032- 2036  

 العربيـة  للـسوق  النهائي التصميم نحو التحرك
 المنافـسة  علـى  التركيز مع للكهرباء، المشتركة

 أسـواق  مـن  المدعومة الجملة قطاع في الكاملة
  .متعددة مالية

  الثالثة االنتقالية المرحلة

4  

2037- 2038  
 للكهربـاء  المـشتركة  العربيـة  الـسوق  تحقيق

 عربيـة  كهرباء شبكة على التركيز مع المتكامل،
  . كامل وتزامن كهربائي بطر ذات

  الرابعة االنتقالية المرحلة
5  

  :مالحظــات

 وتوسعة لتعزيز واالقتصادية الفنية الجدوى دراسة توصيات على المراحل توقيت يعتمد -1
 .للكهرباء المشتركة العربية للسوق التقنية البنية

 الـسوق  تطور ىمستو الختالف نظراً التنفيذ أثناء أعاله المذكورة المراحل تتداخل قد -2
 .أخرى إلى دولة من الوطنية

 .دوري بشكل للتحديث قابل مبدئي جدول -3
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 )2 (ملحق
  الرئيسية باألدوار االضطالع عن لةؤوالمس والجهات التنفيذ مراحل 

  ـــ
  

 المستهدف التاريخ ةـلؤوالمس ةـالجه البنــــــد

    التفاهم مذكرة :األول اإلجراء

 2012 ديسمبر الدراسة فريق  التفاهم مذكرة مسودة تقديم

 الـدول  جامعـة  بواسـطة  المراجعة انتهاء
  األمانة/ التوجيهية اللجنة/ العربية

/ التوجيهية اللجنة/ العربية الدول جامعة
 األمانة

 2013 يناير

 2013 فبراير األعضاء والدول العربية الدول جامعة  األعضاء الدول مع التشاور نهاية

 2016مايو  للكهرباء العربي الوزاري المجلس  لالعتماد جاهزة المذكرة

 2016سبتمبر  مجلس جامعة الدول العربية  اعتماد مذكرة التفاهم من مجلس الجامعة

  مذكرة التفاهم جاهزة للتوقيع

  

 2017أبريل  المجلس الوزاري العربي للكهرباء

     العامة االتفاقية :الثاني اإلجراء

  العامة االتفاقية مسودة تقديم

  

 خبـرة  ببيـت  باالسـتعانة  العمل فريق
  قانوني

 2014 مايو

 

 الـدول  جامعـة  بواسـطة  المراجعة انتهاء
  العامة األمانة/ التوجيهية اللجنة/ العربية

/ التوجيهية اللجنة/ العربية الدول جامعة
 العامة األمانة

 2015 يونيو

 2015ديسمبر  ضاءاألع والدول العربية الدول جامعة  األعضاء الدول مع التشاور نهاية

 2017أبريل  المجلس الوزاري العربي للكهرباء  لالعتماد جاهزة العامة االتفاقية

 2018أبريل  حكومات الدول األعضاء  اعتماد االتفاقية العامة

 العربية السوق اتفاقية: الثالث اإلجراء
  للكهرباء المشتركة

  

 

 

 اتفاقية السوق مسودة تقديم

 

 خبـرة  ببيـت  ةباالسـتعان  العمل فريق
  قانوني

 2014 مايو

 

 الـدول  جامعـة  بواسـطة  المراجعة انتهاء
   العامةاألمانة/ التوجيهية اللجنة/ العربية

/ التوجيهية اللجنة/ العربية الدول جامعة
  العامةاألمانة

 2015 يوليو
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 المستهدف التاريخ ةـلؤوالمس ةـالجه البنــــــد

 2015 ديسمبر األعضاء والدول العربية الدول جامعة  األعضاء الدول مع التشاور انتهاء

 للكهربـاء  المـشتركة  العربية السوق تفاقيةا
  لالعتماد جاهزة

 2017أبريل  المجلس الوزاري العربي للكهرباء

 نظـم  مشغلو المرافق، (األصول مالك  اعتماد اتفاقية السوق
 )الخ الواحد، المشتري كيانات النقل،

 2018أبريل 

 العربية الشبكة تشغيل قواعد: الرابع اإلجراء

 المشتركة

     

  الشبكة تشغيل قواعد مسودة يمتقد

 

 خبـرة  ببيـت  باالسـتعانة  العمل فريق
   فني وقانوني

  2013 يوليو

 الـدول  جامعـة  بواسـطة  المراجعة انتهاء
/  العامـة  األمانـة / التوجيهية اللجنة/ العربية

  لجان السوق

/ التوجيهية اللجنة/ العربية الدول جامعة
 لجان السوق/  العامةاألمانة

 2018أبريل 

 من خالل   األعضاء الدول مع التشاور هاءانت
  لجان السوق

/ األعضاء والدول العربية الدول جامعة
  لجان السوق

 

 2018 يوليو

ــة لالعتمــاد جــاهزة القواعــد  مــن اللجن
  االستشارية والتنظيمية

 آخـرين  ومشاركون اإلقليمية، النقل نظم مشغلو
 اللجنة االستشارية والتنظيمية/ السوق في

 2018 أكتوبر

 المجلس أمانة تعزيز: الخامساإلجراء 
 للقيام بمهام أمانة للكهرباء العربي الوزاري

  السوق العربية المشتركة للكهرباء

   

 المرجعيـة  والشروط الواجبات مسودة إعداد
  والوصف الوظيفي

 خبـرة  ببيـت  باالسـتعانة  العمل فريق
  البنك الدولي/ فني وقانوني

 2016 أكتوبر

 2017أبريل   المجلس الوزاري العربي للكهرباء  يز أمانة المجلساعتماد مقترحات تعز

  2018أبريل  العربية الدول جامعة أمانة  العاملين وتعيين تحديد

 2018 ديسمبر العربية الدول جامعة أمانة  القدرات تطوير

 االستشارية اللجنة إنشاء : السادس اإلجراء
للسوق العربية المشتركة  والتنظيمية

 للكهرباء

  

 2017أبريل  للكهرباء العربي الوزاري المجلس اللجنة بإنشاء التصريح
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 المستهدف التاريخ ةـلؤوالمس ةـالجه البنــــــد

 2017مايو  األعضاء الدول  ، واختيار رئيس لهااللجنة أعضاء تعيين

البداية التمهيدية لعمل اللجنة تحت إشـراف       
  اللجنة التوجيهية

اللجنة االستشارية والتنظيمية للـسوق     
  العربية المشتركة للكهرباء

 2017 يونيو

اللجنة االستشارية والتنظيمية للـسوق       الداخلية اللوائح على األعضاء تصديق
  العربية المشتركة للكهرباء

  2017 ديسمبر

البداية الرسمية لعمـل اللجنـة بعـد توقيـع      
  االتفاقية العامة

اللجنة االستشارية والتنظيمية للـسوق     
 العربية المشتركة للكهرباء

 2018أبريل 

مشغلي السوق  لجنة إنشاء :السابع اإلجراء
  العربية المشتركة للكهرباء

   

 2017أبريل   للكهرباء العربي الوزاري المجلس  اللجنة بإنشاء التصريح

لجنة مشغلي السوق العربية المـشتركة        ، واختيار رئيس اللجنةاللجنة أعضاء تعيين
 للكهرباء

 2017مايو 

 2017يونيو  اف اللجنة التوجيهيةاللجنة تحت إشر  البداية التمهيدية لعمل اللجنة

ممثلي الدول األعضاء بلجنة مـشغلي        الداخلية اللوائح على األعضاء تصديق
 السوق العربية المشتركة للكهرباء

 2018أبريل 

البداية الرسمية لعمـل اللجنـة بعـد توقيـع      
  االتفاقية العامة

لجنة مشغلي السوق العربية المـشتركة      
 للكهرباء

 2018أبريل 

 النقل نظم مشغلي دعم: الثامن جراءاإل

  )1(السوق وميسري الربط بمجموعات

  

 تحت إشراف اللجنة    المرجعية الشروط إعداد
 التوجيهية

لجنة مشغلي السوق العربية المـشتركة      
 للكهرباء

 2017يونيو 

 2017سبتمبر   اللجنة تحت إشراف اللجنة التوجيهية  ، إذا لزماالستشاريين تعيين

  2018أبريل  اللجنة تحت إشراف اللجنة التوجيهية  المتابعة آليةو خطة إعداد

 2023أبريل  الربط بمجموعات النقل نظم مشغلو  واإلتمام التنفيذ

                                                 
 السوق تشغيل وحدة تأسيس في ومستمرة بالفعل، موجودة الخليجي ونالتعا مجلس لدول الكهربائي الربط هيئة  )1(

 يوجد ال ذلك، ومع. المقترح الفرعي اإلقليمي السوق بمهيئي الخاصة تلك تشابه لياتؤوبمس ستطلع التي
 .الدراسة هذه في بذلك ويوصى األخرى، اإلقليمية دون بالمناطق النقل نظم مشغلو
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  )3(ملحق 
  الهيكل المؤسسي المقترح للسوق العربية المشتركة للكهرباء

  لجان ومؤسسات السوق العربية المشتركة
  ـــ

  :ة اللجان االنتقالي:المادة األولى
وهي اللجان المكلفة بإدارة المرحلة التأسيسية وتشمل اللجنة التوجيهية وفريق عمـل            
دراسة الربط الكهربائي العربي المشترك، وتضطلع اللجان االنتقاليـة، بمـساعدة المجلـس             

  :الوزاري العربي للكهرباء

  : وتتولى المهام التاليةاللجنة التوجيهية  1-1
  .ة إلنجاز المرحلة التأسيسيةوضع اإلستراتيجية الالزم  )أ (
وضع خطة وبرنامج زمني الستكمال دراسة الجـدوى ووثـائق الحوكمـة،              )ب (

واعتماد توصيات فريق عمل الدراسة حيال النقـاط المرجعيـة والمواعيـد            
  .الرئيسية لمخرجات الدراسة وأية تعديالت جوهرية الحقة عليها

داً للتوقيع عليها من قبل الـدول       اإلشراف على تطوير مستندات الحوكمة تمهي       )ج (
األعضاء وذلك من خالل اعتماد قواعد حاكمة للصياغة وخطة عمل تفصيلية           

  .ملزمة تجاز من قبل المجلس الوزاري العربي للكهرباء
الـصندوق العربـي    / اتخاذ القرارات الالزمة العتماد مقترحات البنك الدولي        )د (

اط المرجعية والمواعيـد الرئيـسية      لإلنماء االقتصادي واالجتماعي حول النق    
  .لمخرجات الدراسة بعد اإلطالع على توصيات الفريق حيالها

إصدار ما تراه مناسباً من توجيهات وقـرارات للجهـات المنفـذة لمراحـل                )ه (
  .الدراسة، واعتماد التقارير المرحلية والنتائج النهائية للدراسة

حول الدول األعضاء واستالم نتـائج      تزويد االستشاري بالمعلومات المتوفرة       )و (
  .الدراسة وتوزيعها على الدول األعضاء

تقييم ما تم إنجازه من المرحلة التأسيسية والتوصية بما تراه مناسباً الستكمال              )ز (
  .المرحلة التأسيسية

  .أية مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي  )ح (
هية االستعانة بالمختصين من الدول األعضاء في إعداد أية         يحق للجنة التوجي    )ط (

مستندات أو مراسالت أو عقد اجتماعات ضرورية لتنفيذ المهام المشار إليهـا         
  .أعاله
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  : ويتولى المهام التالية تحت اإلشراف المباشر للجنة التوجيهية:فريق عمل الدراسة  1-2
كل من البنك الـدولي والـصندوق       متابعة تنفيذ الدراسة بمراحلها الثالث مع         )أ (

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وفقاً للنقـاط المرجعيـة والمواعيـد           
الرئيسية المعتمدة من اللجنة التوجيهية واتخاذ كافة القرارات الالزمة لتحقيـق       

  .ذلك واقتراح أي تعديالت ضرورية عليها
االقتصادي واالجتماعي فيما   مخاطبة البنك الدولي والصندوق العربي لإلنماء         )ب (

يخص مهام الفريق ودراسة أية مقترحات لديهما لتعـديل النقـاط المرجعيـة             
  .والبرنامج الزمني للدراسة

مراجعة وتعديل مسودة الدراسة كلما دعت الحاجة بالتنسيق مع أمانة المجلس             )ج (
  .الوزاري العربي للكهرباء واالستشاري المكلف بإعدادها

  .ستكمال وثائق الحوكمةمتابعة ا  )د (
أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة التوجيهية فيمـا يتعلـق بدراسـة الجـدوى                 )ه (

  .االقتصادية لمشروع الربط الكهربائي العربي المشترك ووثائق الحوكمة
يجوز للفريق لتأدية مهامه االستعانة عند الحاجة وعبر أمانة المجلس بخبراء             )و (

ما يحق له االقتراح على اللجنة التوجيهية مشاركة        ك في المجاالت ذات الصلة   
  .أي أطراف أخرى لتنفيذ الدراسة بصورة أكثر فاعلية أو جودة

  :اللجنة االستشارية التنظيمية للربط الكهربائي العربي المشترك: المادة الثانية

اريـة  تمارس اللجنة دوراً استشارياً فيما يتعلق بالمسائل ذات الطبيعة السيادية أو التج           
وذلك من خالل تقديم التوصيات للمكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للكهربـاء، كمـا              
تمارس دوراً تنظيمياً فيما يتعلق بالمسائل الفنية ويتم تشكيل هذه اللجنة وتمارس عملهـا بعـد        

مة، مـا  التوقيع على االتفاقية العامة ويمكن أن تشمل مهامها، وفقا لما تنص عليه االتفاقية العا           
  :يلي

المراجعة وتقديم المشورة بشأن وثائق حوكمة الـسوق العربيـة المـشتركة              )أ (
للكهرباء بما في ذلك قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء واتفاقية           

  .للكهرباء السوق العربي المشترك
  .الموافقة على التغييرات الالحقة في قواعد تشغيل الشبكة  )ب (
عة ورفع التوصيات بشأن المعايير واإلجراءات فيما يتعلـق بتـشغيل           المراج  )ج (

  .الشبكة استناداً إلى دراسات تعد من قبل لجنة مشغلي أنظمة النقل العربية
  .التوصية ضمان االمتثال بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء  )د (
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ل الكهربـاء لكـل دولـة       المراجعة وتقديم المشورة بشأن التعرفة الوطنية لنق        )ه (
  .عضو

  .ضمان أن يتم تطبيق تعرفة النقل بطريقة عادلة وغير تمييزية  )و (
  .المراجعة وتقديم المشورة بشأن معايير احتياطيات التوليد  )ز (
المراجعة وتقديم المشورة بشأن القواعد التي تنظم توزيع سعة النقـل عبـر               )ح (

  .الحدود للقضاء على االختناقات
  .مراجعة وتقديم المشورة بشأن منهجية حساب سعة النقل المتوفرةال  )ط (
ميسري السوق بمجموعات الربط وكذا مشغلي نظم       / تنظيم مشغلي نظم النقل     )ي (

النقل الوطنيين فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالسوق العربيـة المـشتركة            
  .للكهرباء

كة للكهرباء والمـشاركين    مراقبة السوق لضمان عمل السوق العربية المشتر        )ك (
  .فيها بما يتفق مع روح وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء

  .تقديم المشورة بشأن االلتزامات االئتمانية وإجراءات التعثر في الدفع  )ل (
  .مراجعة مقترحات التوسع في الربط الدولي  )م (
  .تسوية المنازعات  )ن (
  .لوطنيةالتنسيق مع الجهات التنظيمية ا  )س (

  :لجنة مشغلي نظم النقل الكهربائي العربي المشترك: المادة الثالثة

الوظيفة األساسية لهذه اللجنة هي العمل مع مشغلي نظم النقـل بمجموعـات الـربط               
ويتم تشكيل هذه اللجنة وممارسة عملها . والنظم الوطنية فيما يتعلق بالتخطيط وتشغيل الشبكات

وفقا لما تنص عليه االتفاقيـة       العامة ويمكن أن تشمل اختصاصاتها،    بعد التوقيع على االتفاقية     
  :العامة، ما يلي

  .التعاون بين مشغلي نظم النقل الوطنيين  )أ (
  .تكامل السوق، وموثوقية وتأمين اإلمدادات، والكفاءة، واالبتكار التقني  )ب (
  .التنفيذ المنسق لخطط الشبكات  )ج (
  .شغيل الشبكاتاإلدارة المنسقة لقواعد ت  )د (
إعداد المعايير واإلجراءات للمراجعة من قبل اللجنة االستـشارية التنظيميـة             )ه (

  .العربية
التقييم والتوصية عندما تكون هناك حاجة إلجراء تغيير في قواعـد تـشغيل               )و (

  .الشبكة
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المراجعة وإقرار التغييرات في المعايير والوثـائق األخـرى األقـل مرتبـةً        )ز (
  .ة بقواعد تشغيل الشبكة العربيةالمرتبط

  .البحث والتطوير  )ح (
  .المقبولية العامة  )ط (
  .التخطيط والتقييم والتوصية بشأن سياسة الطاقة  )ي (

  :أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء: المادة الرابعة

تضطلع أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء خالل المرحلة التأسيـسية بـاألدوار         
تالية، ويمكن أن تزود أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بعاملين مـن ذوي الخبـرة               ال

  :المناسبة، مع السماح لها بالتعاقد مع خبرات خارجية عند االقتضاء
توجيه الدعوات الرسمية لعقد اجتماعات اللجنة التوجيهية والفريق وأي جهات            )أ (

  .أخرى ترى اللجنة أو الفريق ضرورة حضورهم
تسجيل وقائع االجتماعات الرسمية للجنة والفريق ومتابعة تنفيذ القرارات مع            )ب (

الجهات المعنية الداخلية والخارجية التي ال تدخل ضمن المهام الموكلة لرئيس           
  .الفريق

إعداد المستندات والمخاطبات الرسمية الضرورية لتنفيـذ قـرارات اللجنـة             )ج (
جنة أو الفريق أو مـا تـراه أمانـة المجلـس            والفريق بناء على طلب من الل     

  .ضرورياً لإلسراع في تنفيذ القرارات
التنسيق مع كافة األطراف والدول غير الممثلة في اللجنة أو الفريق لـضمان               )د (

مشاركة تلك األطراف بالصورة التي تخدم المصلحة العامة للدراسة بمراحلها          
  .الثالث

ء االقتـصادي واالجتمـاعي والبنـك الـدولي         إبالغ الصندوق العربي لإلنما     )ه (
اللجنة ا لتوجيهية والفريق وخاصة فيما يتعلق بإدراج أية تعـديالت            بقرارات

جوهرية على النقاط المرجعية أو المواعيد الرئيسية لمخرجات الدراسة أو آلية 
  .العمل

  .دراسةإبالغ اللجنة والفريق بقرارات المجلس والمكتب التنفيذي المتعلقة بال  )و (
أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة أو الفريق ضـمن اختـصاصاتهما                 )ز (

  .لضمان حسن سير عمل الدراسة
باإلضافة إلى دورها خالل المرحلة التأسيسية يجب أن تعزز إمكانيات أمانـة              )ح (

  :ليات اإلضافية التاليةؤوالمجلس الوزاري العربي للكهرباء لتضطلع بالمس
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i.   عم اإلداري للمؤسسات األخرى في السوق العربية المشتركة        توفير الد
  .للكهرباء

ii.              مراجعة التنفيذ السليم لوثائق الحوكمة وتقديم تقارير سنوية بمـا تـم
  .إنجازه إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء والمكتب التنفيذي

iii.              تكوين نظم معلومات شاملة تتضمن أحدث البيانـات بـشأن خطـط
  .في الدول األعضاء، والتغيرات التنظيمية، الخالتوسع 

iv.               أي مهام أخرى حسبما يناط بها مـن المجلـس الـوزاري العربـي 
للكهرباء والمكتب التنفيذي، أو بموجب وثائق حوكمة السوق العربية         

  .المشتركة للكهرباء

  :الهيكل المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء: المادة الخامسة

 أدناه آلية التفاعل بين اللجان ومؤسسات الـسوق العربيـة المـشتركة             يوضح الشكل 
  .للكهرباء مع المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري
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   الشارقةإمارة – العربية المتحدة اإلماراتطلب دولة 

  استضافة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل
 

  
  مستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على ال

  :بعد اطالعه -
  على مذكرة األمانة العامة، �
-أ-1/2/21ع. العربية المتحدة رقـم ج     اإلماراتوعلى مذكرة المندوبية الدائمة لدولة       �

، " للطفـل  العربيالمقر الدائم للبرلمان    " بشأن طلب استضافة     7/9/2016 بتاريخ   213
عربية كافة أشكال الدعم وتحمل      العربية المتحدة لجامعة الدول ال     اإلماراتوتقديم دولة   

 التكاليف والتسهيالت الضرورية لتأسيس مقر البرلمان وتيسير عمله،

 -1803 رقـم  الـوزاري  على المستوى واالجتماعي االقتصاديقرار المجلس   وعلى   �
 ،" للطفلالعربي البرلمان إنشاء" بشأن الموافقة على 3/9/2009 –) 84( ع.د

 -1826 على المستوى الـوزاري رقـم   االجتماعياالقتصادي وقرار المجلس   وعلى   �
 ،" للطفلالعربيالئحة البرلمان " بشأن اعتماد 11/2/2010 –) 85(ع .د

 –) 22(ع  . د – 535قرار مجلـس الجامعـة علـى مـستوى القمـة رقـم              وعلى   �
 ،" لألطفالالعربيالبرلمان " بإنشاء بشأن الترحيب 28/3/2010

 وبعد المناقشة، -

†{{{{ÏŁè<… 

1M   الشارقة استـضافة المقـر      إمارة – العربية المتحدة    اإلماراتعلى طلب دولة    الموافقة 
 .الدائم للبرلمان العربي للطفل

2M          للطفل بما يتماشى مع     العربيتكليف األمانة العامة باتخاذ الالزم لتعديل الئحة البرلمان 
 .طلب االستضافة

3M         متحدة باتخاذ مـا يلـزم       العربية ال  اإلماراتالطلب من األمانة العامة التنسيق مع دولة
 . تأسيس المقر الدائمبإجراءات للبرلمان واتفاقية المقر، والبدء الداخليلوضع النظام 

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8089رقم : ق(
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  تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
  

 

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه -

  ة األمانة العامة،على مذكر �
 وعلى النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة، �

 وفي ضوء نتيجة االقتراع السري للمجلس، -

†{{{{ÏŁè<… 

، رئيساً للجنة العربية    المملكة األردنية الهاشمية  مرشح  أمجد بهجت شموط    تعيين السيد   
  .الدائمة لحقوق اإلنسان لمدة سنتين

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8090رقم : ق(



-165-  

  
 

  تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

  21/7/2016 إلى 17من في الفترة ) 40(في دورتها العادية 
  

 

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه -

  مذكرة األمانة العامة،على  �
) 40(تها العادية   تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دور        وعلى   �

  ،21/7/2016-17خالل الفترة من 
  ن القانونية،ؤوتوصية لجنة الشوعلى  �

  وبعد المناقشة، -

†{{{{ÏŁè<…< <

الموافقة على تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنـسان فـي دورتهـا              
  . بالصيغة المرفقة21/7/2016-17خالل الفترة من ) 40(العادية 

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8091رقم : ق(
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  مرفــق
  اتـرير وتوصيـتق

  للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان )40(الدورة األربعون 
17-21/7/2016  

  ـــ
  :مقدمـة

بمقر األمانة العامـة    ) 40(عقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان أعمال الدورة         
ضاء، وممثلي المنظمـات العربيـة غيـر        لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلي الدول األع      

الحكومية الوطنية والقومية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الحاصلة على صفة مراقـب            
 إدارة( في اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، وممثلي األمانة العامة لجامعة الدول العربية           

  ).مرفق قائمة المشاركين) (اإلنسانحقوق 
 مدير إدارة حقوق اإلنسان باألمانة العامة لجامعة الدول         -ي  الشجنلهام  ا/ ألقت السيدة 

محمد بن سليمان الراشدي، رئيس اللجنة العربيـة        / العربية، كلمة رحبت فيها بالسيد الدكتور     
كما رحبت فيها بالـسادة     .  اللجنة أعمالالدائمة لحقوق اإلنسان، ومتمنيةً له التوفيق في تسيير         

 األمانـة  أن تفعيل عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان مشيرة إلى           إلىالحضور داعيةً   
 اللجنة من خالل تقـديم      أعمالالعامة سعت خالل السنوات الخمس الماضية إلى إثراء جدول          

والتي نتج عنها اعتماد    " تفعيل عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان      "عدد من البنود منها     
 7970ية العربية الالئحة التنفيذيـة المعدلـة بموجـب قـراره رقـم              مجلس وزراء الخارج  

 العرب في الـسجون     والمعتقلين، وجعل موضوع األسرى     13/9/2015بتاريخ  ) 144.(ع.د
 اللجنة، باإلضافة إلى مأسسة اختيار شـعار        أعمال بندا مستقال ودائما على جدول       اإلسرائيلية

ن، وكذلك مشروع تحديث االتفاقية العربية لترتيب       سنوي لالحتفال باليوم العربي لحقوق اإلنسا     
وشكرت عدد من الدول التي     .  العربية لحقوق اإلنسان   اإلستراتيجية الالجئين ومشروع    أوضاع

 اللجنة منها دولة فلـسطين      أعمالإدراج بنود تتعلق بحقوق اإلنسان على جدول         تقدمت بطلب 
 :والثـاني بعنـوان   " لمناهضة التعذيبادياالسترشالدليل العربي "بطرح ببندين األول بعنوان  

مشروع اإلعالن العربـي    " عنوانه   أصبحالذي  " اإلعالن العربي للمدافعين عن حقوق اإلنسان     "
المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان            

جريم ازدراء األديان كحـق مـن       ت"، وجمهورية العراق التي تقدمت ببند       "والحريات األساسية 
العقوبات األحادية وآثارها على التمتع     "، وتقديم جمهورية السودان بند بعنوان       "حقوق اإلنسان 

 إلـى  هذه اللجنة الفنية الدائمـة  أعمال يتعرض جدول أن أهمية على  وأكدت". اإلنسانبحقوق  
  .قضايا حقوق اإلنسان المختلفة التي تهم المنطقة العربية
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محمد بن سليمان الراشدي، رئيس اللجنة العربيـة الدائمـة          / تتح السيد الدكتور  وقد اف 
للجنة بكلمة أكد فيها على أهمية اللجنة العربية الدائمـة          ) 40(لحقوق اإلنسان، أعمال الدورة     

 واهم اللجان الفنية التي تختص ببحث قضية مركزية أقدمالعربية لحقوق اإلنسان باعتبارها من 
مستوى الدولي واإلقليمي وهي قضية حقوق اإلنسان، مؤكدا علـى أن تعزيـز             على كل من ال   

حقوق اإلنسان األساسية هي ذات أهمية قصوى لحفظ كرامة الفـرد التـي تـشكل األسـس                 
الجوهرية للديمقراطية وسيادة القانون والـسالم واالسـتقرار والتنميـة الـشاملة المـستدامة              

  كم الرشيد،والمشاركة الفاعلة في صياغة مفهوم الح

وفي نهاية كلمته شكر الجميع على تسهيل مهمته كرئيس للجنة متمنيا للحضور دورة             
  .اإلنسانناجحة ودورات مستقبلية مثمرة للدفع بالعمل العربي المشترك في مجال حقوق 

للجنة المعد ) 40(ومن ثم قام السيد رئيس اللجنة بعرض مشروع جدول أعمال الدورة          
امة على السادة الحضور، وبعد المداوالت تم الموافقة عليه وإقراره علـى            من قبل األمانة الع   

  :النحو التالي
للجنة ) 39(تقرير األمانة العامة عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة            -1

  .العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
  . المحتلةالتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي العربية -2
األسرى والمعتقلين العرب في السجون اإلسرائيلية وجثـامين الـشهداء الفلـسطينيين             -3

  .والعرب المحتجزين لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلية في مقابر األرقام
  .الميثاق العربي لحقوق اإلنسان -4
  .إحياء اليوم العربي لحقوق اإلنسان -5
األفراد والجماعات وهيئات المجتمـع     مشروع اإلعالن العربي المتعلق بحق ومسؤولية        -6

  .في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية
  . العربية لحقوق اإلنساناإلستراتيجيةمشروع  -7
  .اإلنسان على التمتع بحقوق وآثارها الجانب األحاديةالعقوبات  -8

/ وخالل استعراض مناقشة بنود جدول األعمال أعطى رئيس اللجنة الكلمة للمستـشار          
 وزارة العدل، الذي استعرض في كلمتـه التـصاعد          -سعد نعيم يونس، ممثل دولة فلسطين       ا

الملحوظ لالنتهاكات الصهيونية لحقوق اإلنسان ضد الـشعب الفلـسطيني وضـد األسـرى              
 مـا يعانيـه     إلـى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين وخاصة         

الصهيونية من إساءة المعاملة وكذلك اإلهمال الطبي لألسـرى     األسرى داخل سجون االحتالل     
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في السجون والتي تودي بحياتهم مؤكدا على متابعة بذل الجهود لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان         
الفلسطيني، على جميع المستويات والتركيز على أهمية تقديم توصيات عملية للتصدي لهـذه             

  .ليات المختلفةاالنتهاكات وعلى ضرورة التنسيق بين اآل

ناديـة  / كما أعطى رئيس اللجنة الكلمة لممثلة جمهورية السودان الـسفيرة األسـتاذة           
 "العقوبات األحادية الجانب وتأثيرها السلبي على حقوق اإلنسان "جفون، والتي تحدثت فيها عن      

 والتي تطلب من المقرر 27/21من قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم    ) 27(واستعرضت الفقرة   
خاص أن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة عـن األنـشطة المتـصلة              ال

، والذي مـن المقـرر أن يقـدم         2015بواليته، وقيامه بزيارة جمهورية السودان في نوفمبر        
، وحتى يتم متابعـة     2016تقريره أمام مجلس حقوق اإلنسان في دورة سبتمبر من هذا العام            

للجنـة  ) 40(سودان من األهمية بمكان الخروج بتوصية من الدورة         جهوده رأت جمهورية ال   
  .لمتابعة جهود المقرر وطلب الدعم أمام مجلس حقوق اإلنسان

وفي إطار تعزيز التعاون بين اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان وبين لجنة حقوق             
هـادي  / عادة الـدكتور  ، رأت اللجنة عقد اجتماع جانبي مع س       )لجنة الميثاق (اإلنسان العربية   

اليامي، رئيس لجنة الميثاق، الستعراض دور وجهود لجنة الميثاق والتباحث حول آلية التعاون        
  .بين اللجنتين

وقد اعتمدت اللجنة عدداً من التوصيات المتعلقة ببنود جدول األعمال المـشار إليـه              
  ).مرفق(أعاله 

  :ةـالخاتم

كر والتقدير إلى الـسيد رئـيس اللجنـة         وجه أعضاؤها الش   وفي ختام أعمال اللجنة،   
والسادة الحضور، وإلى األمانة العامة على اإلعداد والتحضير الجيد للدورة وتنظيم جلـساتها             

  .وإعداد وثائقها، األمر الذي ساهم بشكل كبير في نجاح أعمالها
  محمد بن سليمان الراشدي/ الدكتور  الهام الشجني/ السيدة

    
  ئـيسر  ممثل األمانة العامة

  اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان  مدير إدارة حقوق اإلنسان
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  إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

  :ابعد اطالعه -
 لى تقرير األمانة العامة،ع �

ع . د 7775وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �
  ،9/3/2014بتاريخ  )141(

ع .د 7835وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �
  ،7/9/2014بتاريخ ) 142(

ـ          � ع .د 7901وزاري رقـم    وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى ال
  ،9/3/2015بتاريخ ) 143(

ع .د 7969وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �
  ،13/9/2015بتاريخ ) 144(

ع .د 8033وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �
  ،11/3/2016بتاريخ ) 145(

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـتـوصـي ب

أخذ العلم بتقرير األمانة العامة لجامعة الدول العربية بـشأن اإلجـراءات المتخـذة لتنفيـذ                 . 1

  ).39(توصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها السابقة 

توجيه الشكر لألمانة العامة على جهودها في متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عـن اللجنـة                . 2

  . اإلنسانالعربية الدائمة لحقوق

العـودة إلـى عقـد       2017الطلب من األمانة العامة بعد الدورة القادمة للجنة فـي فبرايـر              . 3

  .يونيو من كل عام واجتماعات اللجنة في شهري يناير

  مرفــق
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 إلنسان،ا لحقوق الدائمة العربية اللجنة إن

 :اطالعها بعد -

  العامة، األمانة مذكرة على �
 ع.د 7704 رقـم  الـوزاري  المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �

  ،1/9/2013 بتاريخ) 140(
 ع.د 7775 رقـم  الـوزاري  المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �

 ،9/3/2014 بتاريخ) 141(
 ع.د 7835 رقـم  الـوزاري  المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �

 ،7/9/2014 بتاريخ) 142(
 ع.د 7901 رقـم  الـوزاري  المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �

 ،9/3/2015 بتاريخ) 143(
ع . د 7969وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

 ،13/9/2015بتاريخ ) 144(
ع .د 8033 مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى قرار  �

 ،11/3/2016 بتاريخ) 145(
 والمناقشة، البحث وبعد -

  :بـ تـوصـي

مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار االحتالل الـصهيوني علـى               .1

وبخاصـة فـي مدينـة       المحتلة،   وقف جميع نشاطاته االستعمارية في األراضي الفلسطينية      

 من تلك األراضي والتي تشكل جريمة حـرب         الصهيونية المستعمرات المحتلة، وإزالة    القدس

 .وفق قواعد القانون الدولي اإلنساني

دعم المؤسسات التعليمية في مدينة القدس الشريف من مدارس وجامعات وتمكينها من أداء              .2

 الدعم المالي الـالزم لتـرميم األبنيـة          وتقديم في مناهضة تهويد المدينة المقدسة،    رسالتها  

التاريخية والمساكن المهددة باالنهيار في القدس الشريف وبناء المساكن للمواطنين العـرب            

 .لتعزيز صمودهم وإفشال مخطط تهويد القدس الشريف
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 تدريس مادة تاريخ وجغرافية فلسطين في جميع مدارس الـدول العربيـة            عتماداالتأكيد على    .3

 وذلك من أجل مواصلة تعريف أجيـال األمـة العربيـة            رات الصادرة بهذا الشأن،   قاً للقرا وف

بفلسطين أرضاً وشعباً وحقوقاً ومقدسات للحيلولة دون استمرار تشويه الحقـائق التاريخيـة       

المتعلقة بعروبة وإسالمية األراضي واألماكن المقدسة في فلسطين ومدينة القدس الـشريف            

رك، والحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني في أرضـه         وخاصة المسجد األقصى المبا   

 .ووطنه

 الصادر عن محكمة العدل الدولية،      ستشارياالالدولي بالتنفيذ الفوري للرأي     مطالبة المجتمع    .4

فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمـق أراضـي الـضفة الفلـسطينية                 

 .المحتلة

لدول األعضاء في االتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانيـة           أو ا /دعوة االتحاد األوروبي و    .5

 االقتـصادي االتحاد األوروبي مع الكيان الصهيوني التي تشترط استمرار التعاون          من اتفاقية   

 . لحقوق اإلنسانيالصهيونبين الطرفين وضمان احترام الكيان 

ضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل       المسؤولية الثابتة لألمم المتحدة نحو ق      ستمراراالتأكيد على    .6

 وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه       حتاللاالوشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء      عادل  

الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولتـه               

  .المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف

الفلـسطينيين  المسؤولية المستمرة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين         التأكيد على    .7

في تأدية مهامها تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطيني فـي كـل            ) نرواواأل(في الشرق األدنى    

أماكن وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة بهذا الشأن، ودعوة الـدول األعـضاء إلـى أن                

ألمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مـع وكالـة اإلغاثـة             تطلب من األمين العام ل    

والدول المعنية بإعداد حصر شامل لالجئين الفلسطينيين وأمالكهم ووضع تصور شامل لحـل             

ودعوة الدول  . 194مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقاً للقرار رقم            

 .انية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتهاإلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميز

مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه الـسكان فـي األراضـي               .8

الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض            

مة التي ترتكبها قـوات االحـتالل   على القطاع، والعمل على وقف االنتهاكات الجسيمة والمنظ    

 الصيادين، ووقف كافة اإلجراءات والممارسات التي تسهم في تـدهور      وخاصةًبحق المدنيين   

 .األوضاع اإلنسانية والسيما تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر

واإلنـسانية،  دعوة مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة وأطرهـا الحقوقيـة              .9

 الـصهيوني لوقـف إرهابـه فـي         حتاللاال للصليب األحمر إلى الضغط على       واللجنة الدولية 

محافظة الخليل وسحب مستعمريه من قلب المحافظة، ورفع الحصار الظالم المفروض عليها،            

 . ألف إنسان، ومنعهم من التنقل، وممارسة أعمالهم800وتخريب حياة 
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تعـسف االحـتالل      والدولية على عدم ترك الخليل وحيدة أمـام        دعوة وسائل اإلعالم العربية    .10

 .وعربدة المستوطنين، وتذكير العالم بتحويل محافظة بأكملها إلى معتقل جماعي

رتكبهـا  ي التزاماته القانونية واألخالقية اتجاه الجرائم التـي         حترامبامطالبة المجتمع الدولي     .11

 إللزام القوه القائمة   إجراءات فاعلة    واتخاذة،  الكيان الصهيوني في األرض الفلسطينية المحتل     

 . قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانباحترام االحتاللب

 الـواردة فـي     المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها       دعوة األطراف السامية   .12

 فـي   حترامهاا بأن تحترم االتفاقية وأن تكفل       ا والتي تتعهد بموجبه   تفاقيةاالالمادة األولى من    

 مـن االتفاقيـة بمالحقـة المتهمـين     146 الواردة في المادة لتزاماتهااكذلك  جميع األحوال،   

 .باقتراف مخالفات جسيمة لالتفاقية

 الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي أسهم ولـم         وعدمالتأكيد بأن عجز المجتمع الدولي       .13

نتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الـدولي        على تصعيد ا   الحتاللايشجع قوات   يزل  

 .اإلنساني

 العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في إدارة حقوق اإلنسان المتابعـة والطلـب         األمانةدعوة   .14

من البعثات الخارجية لجامعة الدول العربية المعنية بموافاة اللجنة العربية الدائمـة لحقـوق              

 من توصيات صادرة عن اللجنة      إليها بتقارير عن نشاطاتها الخاصة بمتابعة ما يرفع         اإلنسان

التصدي لالنتهاكـات اإلسـرائيلية لحقـوق       "ند  بب من مجلس الجامعة خاصة      والمقرةالدائمة  

األسـرى والمعتقلـون العـرب فـي الـسجون          "وبند  " اإلنسان في األراضي العربية المحتلة    

اء الفلسطينيين والعـرب المحتجـزين لـدى سـلطات االحـتالل            اإلسرائيلية وجثامين الشهد  

  ."اإلسرائيلية في مقابر األرقام

 واحتالله للجوالن العربي السوري يشكل انتهاكـاً جـسيماً    الصهيونيعدوان  الالتأكيد على أن     .15

لنصوص ومبادئ ومقاصد ميثاق األمم المتحدة ولمبادئ وقواعد القانون الـدولي اإلنـساني،      

مواطنين العرب السوريين في الجوالن العربي الـسوري المحتـل فـي رفـض              وعلى حق ال  

الكيـان  االحتالل ومقاومته بكل الوسائل، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل إلـزام              

 بالتوقف عن ممارساته التي تنتهك حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني فـي             الصهيوني

 وبالتحديـد   1949ذلك إعماال التفاقية جنيف الرابعة لعـام        الجوالن العربي السوري المحتل و    

  .المادة األولى منها

 القاضي بتطبيق القوانين اإلسـرائيلية      1981التأكيد على إدانة قرار الكنيست اإلسرائيلي لعام         .16

على الجوالن العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير واإلجراءات التشريعية واإلدارية           

 أو ستتخذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بهدف تغيير طبيعة الجـوالن العربـي             التي اتخذتها 

السوري المحتل ومركزه القانوني واعتبارها باطلة والغية وليس لها أي أثـر قـانوني لمـا            

الـصادر  ) 1981 (497تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس األمن رقم           

 .بهذا الشأن
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لي إلى إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التـي حرمـت المـواطنين العـرب             دعوة المجتمع الدو   .17

السوريين من مياه الجوالن العربي السوري المحتل وحولتها إلى المـستوطنات اإلسـرائيلية             

باعتبارها تشكل انتهاكاً ألحكام الفقرة التمهيدية السابعة والفقرة العاملة الخامسة مـن قـرار         

 .1949 والتفاقية جنيف الرابعة لعام 1980لعام / 465/مجلس األمن رقم

إدانة انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق األطفال والنساء السوريين فـي الجـوالن              .18

العربي السوري المحتل وألحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان، وبخاصة اتفاقيتي حقـوق الطفـل             

 .واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
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  اإلنسان، لحقوق الدائمة العربية اللجنة إن
  :اطالعها بعد -

  العامة، األمانة مذكرة على �
 ع.د 7704 رقـم  الـوزاري  المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �

  ،1/9/2013 بتاريخ) 140(
 ع.د 7775 رقـم  الـوزاري  المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �

 ،9/3/2014 بتاريخ) 141(
 ع.د 7835 رقـم  الـوزاري  المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �

 ،7/9/2014 بتاريخ) 142(
 ع.د 7901 رقـم  الـوزاري  المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �

 ،9/3/2015 بتاريخ) 143(
ع .د 7969وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

 ،13/9/2015بتاريخ ) 144(
ع .د 8033وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

 ،11/3/2016 بتاريخ) 145(
 

  والمناقشة، البحث وبعد -

 :بـ تـوصـي

دعوة البرلمانات الدولية للتصدي للقوانين التعسفية العنـصرية التـي يـشرعها الكنيـست               .1

الصهيوني كقانون اإلعدام بحق األسرى، وقانون ما يسمى مكافحة اإلرهاب، وقانون اعتقـال     

  .القاصرين وغيرها من القوانين

 المؤتمر الدولي للتضامن مع األسرى والمعتقلين الفلـسطينيين         تفعيل التوصيات الصادرة عن    .2

 12/12/2012-11قد في بغداد يومي والعرب في سجون االحتالل الصهيوني والذي ع. 

إدانة اعتقال القاصرين واالعتقال اإلداري التعسفي والمحاكمات غير العادلة التي تجري بحق             .3

 .األسرى
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ائية الدولية لإلسراع في فـتح تحقيقـات حـول جـرائم             للمحكمة الجن  ةدعوة المدعية العام   .4

 .مخالفة للقانون الدوليوال بحق األسرى يقوم بها االحتاللوانتهاكات 

دعوة األمم المتحدة إلى إرسال لجنة تحقيـق حـول ممارسـات االحـتالل بحـق األسـرى                   .5

إلـى  نقـل األسـرى     ووانتهاكاتها العديدة من تعذيب وإهمال طبي وعزل ومحاكمات جائرة،          

 .ميدانية وغيرهاالعدامات واإلسجون داخل الكيان، 

مطالبة اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية واإلنسانية تجاه             .6

  بصفته القوة القائمـة بـاالحتالل      األسرى وقيامها بتكثيف اتصاالتها مع االحتالل الصهيوني       

والمعتقلين، وخاصة االنتهاكـات الـصارخة بحـق         لوقف الممارسات الخطيرة بحق األسرى      

األسرى ودعوته إلى التراجع عن قراره بإلغـاء       األطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى      

 . الثانية لألسرىالشهريةالزيارة 

اإلداريين وخاصـة األسـير     جميع األسرى المرضى والمعتقلين      باإلفراج الفوري عن     الدعوة .7

خمـسة  الحتالل إلى االعتقال اإلداري يوم انتهاء مدة محكوميته البالغة          بالل كايد الذي حوله ا    

 .عشر عاماً في سجون االحتالل

مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق اإلنسان باألمم              .8

المتحدة خاصة بقضية األسرى التخاذ قرار يلزم سـلطة االحـتالل بتطبيـق كافـة مواثيـق            

حقوق اإلنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العالقـة ويطالبهـا بفـتح               اقيات  واتف

المختصة بمراقبة تحقيق المعاملـة      سجون االحتالل الصهيوني ومعتقالته أمام اللجان الدولية        

وكذلك تـشكيل لجنـة تقـصى        اإلنسانية لألسرى والمعتقلين داخل هذه السجون الصهيونية،        

والقانون الدولي اإلنـساني     لى مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان        حقائق للوقوف ع  

 .على األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل الصهيوني

 بـاالحتالل  القـوة القائمـة      مـع    ي لحقوق اإلنسان مواصلة اتصاالته    مطالبة المفوض السام    .9

وقواعـد   التفاقية جنيـف    إللزامها بمعاملة األسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا         

زياراتها  القانون الدولي واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات ذات الصلة، واستمرار           

سـجون   الميدانية لألراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له األسرى فـي             

  .االحتالل الصهيوني من انتهاكات وممارسات خطيرة

ية في نيويورك تقديم طلب لعقد جلـسة اسـتثنائية للجمعيـة العامـة              دعوة المجموعة العرب   .10

قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سـجون االحـتالل الـصهيوني،             لمناقشة  

قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية فـي الهـاي حـول المركـز          الستصدار  

االحتالل الصهيوني وفقا ألحكـام القـانون       الفلسطينيين والعرب في سجون      القانوني لألسرى   

وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة االحتالل،           الدولي ذات الصلة،    

الالزمة مع الدول المؤيـدة للقـضية الفلـسطينية لتبنـي طلـب الـرأي                وإجراء االتصاالت   

 .االستشاري
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نسان حول العالم بتفعيـل حمـالت       دعوة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإل        .11

التضامن الدولي مع المعتقلين وممارسة ضغوط على دولها لوقف العمـل بـالقوانين التـي               

 .تخالف أبسط معايير العدالة الدولية والسيما قانون االعتقال اإلداري

ن حرية األسرى هي المحك األساسي ألي سالم عادل أو تسوية فـي المنطقـة،   التأكيد على أ   .12

لسالم ال يتحقق في ظل اسـتمرار االحـتالل واالعتقـاالت واحتجـاز آالف األسـرى                وأن ا 

 .واألسيرات في السجون

يان الـصهيوني لتـسليم     الصليب األحمر الدولي الضغط على الك     لجنة  مطالبة األمم المتحدة و    .13

 حتى يتـسنى     الشهداء المحتجزة لدى االحتالل إلى عائالتهم دون شروط مسبقة         جثامينكافة  

 . وميتاًالتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة اإلنسان حياًلعائ

تقديم الدعم والعون لتشكيل لجنة طبيـة محليـة وبمـشاركة خبـراء دوليـين،               التأكيد على    .14

 .مالبسات الوفاة جثمان تطالب عائلته بذلك للوقوف على تشريح لكللإلشراف على عملية ال

 التـشريح واحتجـاز     إجـراء ار موقف من منع     مطالبة اللجنة الدولية للصليب األحمر بإصد      .15

الجثامين باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي اإلنساني وتوفير خبراء للوقوف على عمليـات             

 .التشريح

بالضغط على حكومة االحتالل لاللتزام باألحكام التـي تـنظم النزاعـات        مطالبة األمم المتحدة   .16

الكرامة اإلنسانية للضحايا وعائالتهم، بغض     المسلحة وحماية المدنيين، والتوقف عن انتهاك       

  .النظر عن مدى صحة االتهامات الموجهة لهم
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 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 :بعد اطالعها -

  على مذكرة األمانة العامة، �
ع .د 7835زاري رقـم    وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـو          �

 ،7/9/2014بتاريخ ) 142(
ع .د 7901وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،9/3/2015بتاريخ ) 143(
ع .د 7969رقـم   على المستوى الـوزاري     وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية        �

 ،13/9/2015 بتاريخ) 144(
ع .د 8033ية على المستوى الـوزاري رقـم        وعلى قرار مجلس جامعة الدول العرب      �

 ،11/3/2016 بتاريخ) 145(
  

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :تـوصـي بـ

قيام األمانة العامة بمخاطبة الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربـي لحقـوق             .1

  جمهورية جيبـوتي   –الجمهورية التونسية   (اإلنسان لحثها على سرعة المصادقة عليه وهي        

 جمهورية مصر   – جمهورية القمر المتحدة     – سلطنة عمان    –جمهورية الصومال الفيدرالية    –

 .) الجمهورية اإلسالمية الموريتانية–المملكة المغربية –العربية

دعوة ممثلي الدول العربية في اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان التي لم تـصادق بعـد                 .2

 إلى متابعة إجراءات مصادقة دولهم عليه، وتقديم تقرير         على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان    

  .حول ما تم اتخاذه من إجراءات خالل الدورة القادمة للجنة

دعوة الدول العربية التي صادقت على الميثاق ولم تقدم تقريرها األول بعد إلى تقديم تقريرها                .3

كما ورد فـي الفقـرتين      في الموعد المحدد    ) لجنة الميثاق (لجنة حقوق اإلنسان العربية      إلى

 .من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان) 48(من المادة ) 2،3(

دعوة البرلمان العربي إلى حث البرلمانات العربية على المـصادقة علـى الميثـاق العربـي                 .4

 .لحقوق اإلنسان
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لجنـة  (دعم التعاون بين اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان العربية           .5

ودعوتها لحضور اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان الستعراض أهـم           ) ميثاقال

 .توصيات لجنة الميثاق إلى الدول األعضاء

لجنـة  (خذ العلم بمواضيع حقوق اإلنسان المقترحة من طرف لجنة حقوق اإلنسان العربيـة             أ .6

ء ليتسنى للدول الراغبة طلب     والطلب من األمانة العامة تعميمها على الدول األعضا       ) الميثاق

إدراج بند للموضوع التي ترغب فيه على جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان              

ة العربية الدائمة لحقوق    في دورتها المقبلة بموجب المادة الخامسة من الالئحة الداخلية للجن         

  .اإلنسان
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  إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 :بعد اطالعها على -

  العامة، األمانة مذكرة على �
 ع.د -7835 رقـم  الوزاري المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �

 ،7/9/2014 بتاريخ) 142(
ع . د 7901وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،9/3/2015بتاريخ ) 143(
 وبعد البحث والمناقشة، -

 :تـوصـي بـ

حتفـال بـاليوم   لالتوجيه الشكر للدول العربية التي قدمت تقرير حول األنشطة التي نظمتهـا       .1

  .2016 العربي لحقوق اإلنسان

ا لليوم العربي لحقوق اإلنسان والذي يصادف       شعار" حقوق اإلنسان والتعايش السلمي   "اختيار   .2

 وتكليف األمانة العامة بإعداد ورقة مفاهيميـة حـول الموضـوع            ،2017آذار  / س مار 16

 حتى يتسنى لها االحتفال بهذا اليوم من خـالل إقامـة نـشاطات      اوموافاة الدول األعضاء به   

 .وطنية

لالحتفـال  التقارير الخاصة باألنشطة الوطنية     ب موافاة األمانة العامة  الطلب من الدول العربية      .3

و صورة ورقية واضحة ومختصره لتعميمها      دمج أ نسان في قرص م   بي لحقوق اإل  باليوم العر 

  .إلثراء موقع جامعة الدول العربيةوفضل الممارسات لالطالع على أعلى الدول األعضاء 



-180-  

  

�א	��دسא	��د� �

��.�وع�א��(ن�א	����א	��	ق��"ق�و��:و	�
�א� �אد�وא	�������و9�#���א	����4 �

�وق�"�
ز�ز�و"������ 
�����א����ن�وא	"�����א� �

  
  إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 :بعد اطالعها -

ع . د 7704على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المـستوى الـوزاري رقـم               �
 ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

ع . د 7775وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �
 ،9/3/2014 بتاريخ) 141(

ع . د 7969وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �
  ،13/9/2015 بتاريخ) 144(

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :تـوصـي بـ

الطلب من األمانة العامة إعادة تعميم مشروع اإلعالن العربـي المتعلـق بحـق ومـسؤولية        .1

ة حقوق اإلنسان والحريـات األساسـية   األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماي     

على الدول األعضاء وذلك لموافاتها بمالحظاتها حول مشروع اإلعالن في موعد أقصاه نهاية             

 . حتى يتسنى لألمانة العامة تعميمها على الدول األعضاء2016شهر ديسمبر 

اجتمـاع  عقـد   ) إدارة حقوق اإلنسان وإدارة الـشؤون القانونيـة       (الطلب من األمانة العامة      .2

لقانونيين والمعنيين بحقوق اإلنسان في الدول األعضاء لمراجعة مشروع اإلعـالن           مشترك ل 

يونيـو  ) 42( ليتسنى عرضه على اللجنة في دورتهـا         2017وذلك خالل نهاية شهر فبراير      

2017. 
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  ان،إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنس

 :بعد اطالعها -

 العامة، األمانة مذكرة على �

 دع -7901 رقـم  الـوزاري  المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �
  ،9/3/2015 بتاريخ) 143(

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :تـوصـي بـ

علـى الـدول     العربية لحقـوق اإلنـسان       اإلستراتيجيةتكليف األمانة العامة بتعميم مشروع       . 1

 شكل قرص مدمج وموافاة المشاركين في أعمال هذه الدورة بنسخة الكترونيـة             األعضاء في 

  موافاة األمانـة العامـة     الدول األعضاء منه عبر البريد اإللكتروني الخاص بهم، والطلب من         

 .2016ديسمبر في موعد أقصاه مشروع البمالحظاتها حول 

 .ها على الدول األعضاءالطلب من األمانة العامة تعميم مالحظات الدول الواردة إلي . 2

 العربية لحقوق اإلنسان علـى اللجنـة        اإلستراتيجيةالطلب من األمانة العامة عرض مشروع        . 3

 .2017فبراير) 41(العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها القادمة 
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  ية الدائمة لحقوق اإلنسان،إن اللجنة العرب

 :بعد اطالعها -

  ،السودان جمهورية مذكرة على �
 دع 7969 رقم بقراره الوزاري المستوى على العربية الدول جامعة جلسم قرار على �

)144 (– 13/9/2015،  
 ،20/12/2013 بتاريخ 68/200 رقم العامة الجمعية قرار على �
 ،3/10/2014 بتاريخ 27/21 رقم اإلنسان حقوق مجلس قرار على �
 ،18/12/2014 بتاريخ 69/180 رقم العامة الجمعية قرار على �

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :تـوصـي بـ

التأكيد على األثر السلبي للتدابير القسرية االنفرادية على حقوق اإلنسان والحق في التنميـة               . 1

 .وق اإلنسان ال يتجزأ من جميع حقاً غير قابل للتصرف ويشكل جزءاً عالمياًالذي يعتبر حق

 التمتـع   علىثار السلبية للتدابير القسرية االنفرادية      هود المقرر الخاص المعنى باآل    متابعة ج  .2

بحقوق اإلنسان، والتأكيد على إبراز الحاجة إلى رصد انتهاكات حقـوق اإلنـسان المرتبطـة          

 .بالتدابير القسرية االنفرادية والى تعزيز المساءلة وجبر الضرر

/ الدول العربية والمجموعة العربية في جنيف لعقد اجتمـاع مـع الـسيد            دعوة بعثة جامعة     . 3

االنفراديـة علـى    المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية     -جزائريال إدريس

 حول العقوبات األحادية الجانب     ، للتباحث التابع لمجلس حقوق اإلنسان   نسان  التمتع بحقوق اإل  

 في جمهورية السودان والخروج بتوصيات تعرض على        نسانرها على تقويض حقوق اإل    اثوآ

الدولية ذات الصلة لدعم جهـود جمهوريـة الـسودان لرفـع العقوبـات              اإلقليمية و ليات  اآل

 .المفروضة عليها

التدابير "إبقاء هذا البند على جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان تحت عنوان               . 4

  ". في جمهورية السوداننسانا على التمتع بحقوق اإلالقسرية االنفرادية وآثاره
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  التقرير السنوي للجنة حقوق اإلنسان العربية

  )لجنة الميثاق(
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،2015التقرير السنوي السابع للجنة حقوق اإلنسان العربية لعام وعلى  �
  ن القانونية،ؤووصية لجنة الشتوعلى  �

: الفقرة الخامسة من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان والتي تنص على         ) 48(واستناداً للمادة    -
 وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريـق  هاتُحيل اللجنة تقريراً سنوياً يتضمن مالحظات   "

  ،"األمين العام
  وبعد المناقشة، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M   وي السابع للجنة حقوق اإلنسان العربية المنبثقـة عـن الميثـاق    أخذ العلم بالتقرير السن
  .العربي لحقوق اإلنسان وما تضمنه من انجازات وتحديات وتوصيات

2M  توجيه الشكر إلى جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية على تقديم تقريرهما األول إلى
  .لجنة حقوق اإلنسان العربية

3M      نسان العربية ودعوتها إلى االسـتمرار فـي مهامهـا          توجيه الشكر إلى لجنة حقوق اإل
 .وتعزيز استقاللها للقيام بدورها المأمول

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8092رقم : ق(
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  146-145نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس 

  ات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلسواإلجراء

  في مجال الشؤون اإلدارية والمالية
  

  
  جلس الجامعة على المستوى الوزاري،إن م

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

الجامعة   العامة لتنفيذ قرارات مجلس    األمانةاخذ المجلس علما باإلجراءات التي اتخذتها        -1
  . والماليةاإلداريةفي مجال الشؤون 

الخاصـة    الدراسة المطلوبة حول الصناديق    بإعداد االستعجال   العامة األمانةالطلب من    -2
 تطبق عليها األنظمة اإلدارية والماليـة        العامة األمانةتحويلها لمشاريع ضمن موازنة     و

  .المعمول بها في األمانة العامة لجامعة الدول العربية
لقوانين المعمول بها    وا لألنظمة وفقا   اإلجراءات باستكمال   لإلسراع العامة   األمانةدعوة   -3

بالتشاور مع الجمهورية التونسية بشأن طلبها تسديد جزء من مساهماتها فـي موازنـة              
  . ولمرة واحدة فقطاستثنائي وبشكل المصري العامة بالجنية األمانة

 العامة بمواصلة جهودها باسـتكمال حـصص الـدول الغيـر مـستكملة           األمانةدعوة   -4
  .األعضاءوازن بين الدول لحصصها بالتعيين وذلك لتحقيق الت

  . والماليةاإلداريةن ؤو العام ولرئيس وموظفي قطاع الشاألمينتوجيه الشكر لمعالي  -5
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8093رقم : ق(
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  المركز المالي وموقف الدول األعضاء من سداد األنصبة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 رة األمانة العامة،على مذك �

 لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

 واالحتيـاطي  بسداد مساهماتها والمتـأخرات      األعضاءالتأكيد على ضرورة قيام الدول       -1
  .الوزاريالعام طبقا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة والمجلس 

  . العامةاألمانةفي موازنة  قامت بسداد مساهماتها التي الشكر للدول هتوجي -2
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8094رقم : ق(



-186-  

  
 

  استخـدام جـزء مـن االحتياطي العـام
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

 العام والبـالغ مقـداره مبلـغ        االحتياطيا تم اقتراضه من حساب      أخذ المجلس علما بم    -1
من ) أ/24/1( وذلك استنادا لنص المادة )أمريكي عشر مليون دوالر اثني( 12000000

 موازنـة  فـي  لمـساهماتها  األعضاء فور سداد الدول  إعادته على أن يتم     الماليالنظام  
  . العامةاألمانة

 موازنة الجامعة   في سداد مساهماتها    في اإلسراع  بضرورة األعضاءالتأكيد على الدول     -2
 األمانـة  حتى تتمكن    المالي من النظام    )28( وذلك وفقا لنص المادة      2016العربية لعام   

  . مهامهاأداءالعامة من 
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8095رقم : ق(
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  الدعـم والتبرعـات المقدمـة لألمانـة العامـة
  

  
  على المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

مـن  ) 20(  على قبول التبرعات للغاية والهدف المحدد لها وفق أحكام المـادة           الموافقة -1
  .المتبرعةتوجيه الشكر للجهات  والنظام المالي لألمانة العامة للجامعة

  .من النظام المالي فيما يتعلق بهذه التبرعات) 21(تطبيق المادة  -2
  

  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8096رقم : ق(
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  2017موازنة جامعة الدول العربية لعام 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لمالية،لشؤون اإلدارية والجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

خمـسة  ( 65.295.221 بمبلغ وقـدره   2017اعتماد موازنة جامعة الدول العربية لعام        -1
 أمريكـي  ومائتان وواحد وعشرون دوالر      ألفوستون مليون ومائتان وخمسة وتسعون      

>>:التاليمفصلة على النحو  <<∗∗∗∗  
 غــالمبل البيــان

1M  65.049.050 .2016 العامة لعام األمانةموازنة$ 

2M 246.171 . للموسيقىالعربيازنة المجمع مو$ 
 $ 65.295.221 اإلجمالـــي

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8097رقم : ق(

                                                 

  :التحفظـات
  تذكر بتحفظاتها على الزيـادة :سعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الكويت      المملكة العربية ال   -

  .26/3/2013 الدوحة بتاريخ في )24( تقررت خالل القمة العربية التي موازنة الجامعة العربية في
 بتـاريخ   586حـة رقـم      تقررت بموجب قرار قمة الدو     التي الموازنة   فيتحفظ الجانب الليبي على نسبة الزيادة        -

 .ر بمبلغ خمسة مليون دوال26/3/2013
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  2017موازنة المعهد العالي العربي للترجمة لعام 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 والمالية،لشؤون اإلدارية لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

 مليونـا دوالر    )2.000.000( كموازنة مستقلة بمبلغ     2017اعتماد موازنة المعهد لعام      -1
  .أمريكي

 أداء موازنة المعهد حتى يـتمكن مـن         في على تسديد مساهماتها     األعضاءحث الدول    -2
>>.إليهالمهام الموكلة  <<∗∗∗∗  

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8098رقم : ق(

                                                 

  :التحفظـات
 فـي  المعهد وتلتزم بتـسديد مـساهمتها        في الهاشمية على استمرار تحفظها على مساهماتها        األردنيةتؤكد المملكة    -

 للترجمـة   العربـي  العـالي  للمعهد   األساسية فقط، وذلك لكون النظام       العامة لجامعة الدول العربي    األمانةموازنة  
منه بأن موازنـة    ) 19 (،)2( المواد   في قد نص    11/5/1985بتاريخ  ) 4511(الصادر بقرار مجلس الجامعة رقم      

 مع مـا جـاء      أيضا العامة للجامعة العربية وتوفيقا      األمانة للترجمة تعتبر جزء ال يتجزأ من موازنة         العاليالمعهد  
 مـساهمة   أي وبهذا لن يترتب تـسديد       . لمجلس الجامعة  الداخليمن النظام   ) 7(بأحكام المادة الحادية عشر الفقرة      

  . الهاشمية أي متأخراتاألردنية وال يترتب على المملكة 2017لموازنة المعهد أعاله لعام 
  . للترجمةالعالي موازنة المعهد فيتؤكد مملكة البحرين تحفظها على المساهمة  -
 كمـا   ، للترجمة وأية توصيات تصدر بـشأنه      العربي العالي  موازنة المعهد  فيتتحفظ دولة الكويت على المساهمة       -

لمجلس ) 84( الدورة العادية    في المتخذ   4511 تؤكد على تحفظاتها السابقة وتخص بالذكر تحفظها على القرار رقم         
  .11/9/1985بتاريخ  جامعة الدول العربية

وما يخدم مصالح األمة العربية إال أن وفد         المشترك   العربيمع تقدير ودعم المملكة العربية السعودية لجهود العمل          -
 وعدم دفع كامل حـصة      ، موازنة المعهد  في ظل عدم مساهمة معظم الدول األعضاء        فيالمملكة العربية السعودية    

 )مليون دوالر (م  2003 موازنة المعهد وفقاً لموازنته لعام       في موازنته يؤكد التزامه بالمساهمة      فيالدول المشاركة   
 .ر دوال)140000(والبالغة 
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  2017ية لعام فريقلصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األموازنة ا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

 يكيأمرخمسة ماليين دوالر ) 5 000 000( بمبلغ 2017اعتماد موازنة الصندوق لعام  -1
  . الصندوق بذلكإدارة مجلس وإعالم

 أداء موازنة الصندوق حتى يتمكن مـن        في على تسديد مساهماتها     األعضاءحث الدول    -2
>>.إليهالمهام الموكلة  <<∗∗∗∗  

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8099رقم : ق(

                                                 

  :التحفظـات
 ، وتدعم كل ما من شأنه تعزيز هذا التعـاون         ،يفريقاأل العربي التعاون   أهمية الهاشمية على    األردنيةتؤكد المملكة    -

 تستمر بالتحفظ عليها وكـذلك      يةفريقاأل للمعونة الفنية للدول     العربي موازنة الصندوق    فيوبالنسبة لسداد المساهمة    
 فـي  بسداد مساهماتها بالكامل     األعضاء حال التزام جميع الدول العربية       فينظر مستقبال   على المتأخرات وسيتم ال   

  .موازنة هذا الصندوق
  .يةفريقاأل للمعونة الفنية للدول العربيتتحفظ سلطنة عمان على موازنة الصندوق  -
  .يةفريقاأل للمعونة الفنية للدول العربي موازنة الصندوق فيتتحفظ مملكة البحرين على االشتراك  -
 لعـام   يـة فريقاأل للمعونـة    العربي موازنة الصندوق    فيتؤكد دولة الكويت على استمرار تحفظها على المساهمة          -

2017.  
  .2017 لعام يةفريقاأل للمعونة العربي موازنة الصندوق في العربية المتحدة عن المساهمة اإلماراتتتحفظ دولة  -
 يـة فريقاأل للمعونة الفنية للدول     العربيلسابق حول موازنة الصندوق     تؤكد المملكة العربية السعودية على الموقف ا       -

 يةفريقاأل وتقوية الصلة مع الدول      يفريقاأل العربي حرص المملكة على كل ما من شأنه تعزيز التعاون           فيالمتمثل  
 سـتفي كـة    وان الممل  ، بالوفاء بالتزاماتها تجاه الـصندوق     األعضاء ضرورة قيام كافة الدول      إلىوتكرر دعوتها   

 . ما عليها من التزامات مالية للصندوقاألعضاءبمساهماتها المالية تجاه الصندوق إذا ما سددت معظم الدول 
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  2017موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

مليون دوالر  ) 1 000 000( بمبلغ   2017اعتماد موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام        -1
  .أمريكي

 أداء موازنة المشروع حتى يتمكن مـن        في على تسديد مساهماتها     األعضاءحث الدول    -2
  .إليهالموكلة المهام 

 ميزانية المشروع عن السنوات السابقة      فينقل المطالبة بالمتأخرات المتعلقة بالمساهمة       -3
>>. هذا المشروعإلى <<∗∗∗∗  

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8100رقم : ق(

                                                 

  :التحفظات
  .2017  موازنة مشروع الذخيرة العربية للعامفيتؤكد المملكة األردنية الهاشمية تحفظها على المساهمة  -
 اإلجـراءات  إتباع لعدم 2017نة مشروع الذخيرة العربية للعام    مواز فيتؤكد دولة الكويت تحفظها على المساهمة        -

 .هئإلنشاالقانونية الالزمة 
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  التمديد لبعض رؤساء بعثات ومكاتب الجامعة العربية في الخارج
  

  
  ،إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية  �

†{{{{ÏŁè<…< <

لكل من السادة التالية    غير قابلة للتمديد    تجديد التعاقد لمدة عام واحد من تاريخ التعاقد         
  : بنفس شروط التعاقد الحاليةأسماؤهم

  أديس أبابارئيس بعثة       ونصالح ميلود سحب/ السيد السفير -
  رئيس بعثة باريس      رعساك بطرس/ السيد السفير -
  ∗∗∗∗نيروبيرئيس مكتب اتصال     عبد المنعم محمد مبروك / السيد السفير -

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8101رقم : ق(

                                                 

طلب كل من وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية رفع موضوع التمديد لبعض  -
 .بت فيهلل) 146(امعة في دورته  مجلس الجإلىرؤساء بعثات ومكاتب الجامعة بالخارج 
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  السيد السفير حسام زكيتعيين الترحيب ب

  داًـاً مساعـاً عامـأمين
  

  
  وزاري،إن مجلس الجامعة على المستوى ال

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 من ميثاق الجامعة،) 12(وعلى المادة  �

 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربيـة علـى مـستوى            8047وعلى القرار رقم     �
 ،16/7/2016المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بتاريخ 

†{{{{ÏŁè<…< <

ماً مساعداً لجامعة الدول العربية لمدة خمس       الترحيب بتعيين السفير حسام زكي أميناً عا        
، والتمنيات له بالتوفيق في مهمته ضمن الطـاقم         2016تموز  / سنوات اعتباراً من أول يوليو    
  .القيادي المساعد لألمين العام

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8102رقم : ق(
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  كمال حسن علي. دالسفير  السيدتعيين 

  داًـاً مساعـاً عامـأمين
  

  
  المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 من ميثاق الجامعة،) 12(وعلى المادة  �

 وفي ضوء مداوالت المجلس في هذا الشأن، -

†{{{{ÏŁè<…< <

أميناً عاماً مساعداً لمدة خمـس      كمال حسن علي    . دالسفير   السيدالموافقة على تعيين        
  .لعملهمباشرته  تاريخاً من سنوات اعتبار

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8103رقم : ق(
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ì†â^ÏÖ]<V8K9K2016< <

  ـــ

الخارجية العرب التصريحات العدائية والتحريضية التي أدلى بها        يدين مجلس وزراء    
 علي الخامنئي والتي تهجم فيها على المملكة العربيـة الـسعودية وقيادتهـا              اإليرانيالمرشد  

تلك التصريحات والتي ال تليق بأعلى      اللغة التي صدرت بها     رات  اويستنكر المجلس بأشد العب   
 ال التـي  ويدين المجلس العبارات المسيئة والمـشينة        يرانيةاإل اإلسالميةسلطة في الجمهورية    

 وال تتفق أيضاً مع حقيقة ما تقوم به حكومة المملكـة            إسالميةيجب أن تصدر عن زعيم دولة       
العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبـدالعزيز آل سـعود               

ة التي تقدمها للحجاج والمعتمـرين عبـر التـاريخ           والمسلمين والخدمات الجليل   اإلسالمتجاه  
 المشاريع التطويرية العديدة فـي      وإقامة لتوسعة الحرمين الشريفين     إمكانياتهاوتسخيرها لكافة   

 والتقـدير ولـيس     اإلشـادة المشاعر المقدسة ألداء مناسكهم بيسر وسهولة وهو أمر يستحق          
الدول أن حكومـة المملكـة العربيـة        التجريح والتشكيك، ويؤكدون من منطق احترام سيادة        

السعودية هي الوحيدة المختصة بتنظيم أمور الحج وخدمة ضيوف الـرحمن والـسهر علـى               
راحتهم وأمنهم ليؤدوا شعائرهم بكل يسر وطمأنينة دون أي تـدخالت خارجيـة، ويـرفض               

ياسية  إلثارة النعرات الطائفية لتحقيق أهداف س      اإلسالمالمجلس بشكل مطلق استخدام فرائض      
  .خاصة في موسم الحج

 إيـران ويؤكد المجلس أن االتهامات واالدعاءات والحمالت المغرضة التي تقوم بهـا    
 األلفة والمحبة والتآخي، كما أنها تتعارض       إلى التي تدعو    اإلسالمتتنافى تماما مع قيم ومبادئ      

  .اإلسالميةمع مبادئ سياسة حسن الجوار وال تساعد على بناء عالقات بناءة بين الدول 
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