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  البنــد
  الموضــــوع

/ القرار
 انـالبي

  الصفحة

تقرير األمين العام عن نـشاط األمانـة العامـة            البند األول
وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بـين الـدورتين        

)142–143(.  

7854. 6.  

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

  .وتفعيل مبادرة السالم العربية

  الثانيبند ال .7 .7855
  قضية فلسطين

  والصراع العربي اإلسرائيلي

القدس، االستيطان، الجدار،   (متابعة تطورات    -2
  .)االنتفاضة، الالجئون، األونروا، التنمية

7856. 14. 

 موازنة دولة فلسطين وصمود الـشعب       دعم -3  
  .الفلسطيني

7857. 30. 

 .32 .7858  .اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس -4  

تقرير وتوصيات مؤتمر المـشرفين علـى        -5  
شؤون الفلسطينيين فـي الـدول العربيـة        

  ).93الدورة (المضيفة 

7859. 35. 

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

  ).143-142(مجلس الجامعة 

7860. 36. 

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

7861. 37. 

 .39 .7862  .الجوالن العربي السوري المحتل -8  

 .44 .7863  .التضامن مع الجمهورية اللبنانية -9  
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  البنــد
  الموضــــوع

/ القرار
 انـالبي

  الصفحة

لجامعة على مستوى   مشروع جدول أعمال مجلس ا      الثالثالبند 
  ).26(القمة في دورته العادية 

7864. 49.  

  الرابعالبند 
  تطوير جامعة الدول العربية

نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى       
المندوبين الدائمين إلصـالح وتطـوير الجامعـة        

  .العربية وفرق العمل المنبثقة عنها

7865. 52. 

 .83 .7866  .اسي لمحكمة العدل العربيةمشروع النظام األس  الخامسالبند 

 .84 .7867  .مكاتب ومراكز جامعة الدول العربية في الخارج  السادسالبند 

تطوير آلية المنتديات القائمة بين جامعـة الـدول           السابعالبند 
  .العربية والتجمعات اإلقليمية والدول الصديقة

7868. 85. 

 ومكافحـة الجماعـات     صيانة األمن القومي العربي     الثامنالبند 
  .اإلرهابية المتطرفة

7869. 86. 

دعم جمهورية العراق فـي مكافحـة التنظيمـات           التاسعالبند 
  .اإلرهابية المتطرفة وإغاثة النازحين والالجئين

7870. 87. 

 .89 .7871  .الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي  العاشرالبند 

 .90 .7872  .في سوريةتطورات الوضع   الحادي عشرالبند 

 .92 .7873  .تطورات الوضع في ليبيا  الثاني عشرالبند 

 .94 .7874  .تطورات الوضع في اليمن  الثالث العاشرالبند 

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

  .يج العربياإلمارات العربية المتحدة في الخل

7875. 96. 

 .99 .7876  .دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان  الخامس عشرالبند 

الحصار الجائر المفروض على السودان من قبـل           عشرالسادسالبند 
الواليات المتحدة بخصوص شـراء أو اسـتئجار        
الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التـي        

  . المدنيتهدد سالمة وأمن الطيران

7877. 102. 

 .104 .7878  .دعم جمهورية الصومال الفيدرالية   عشرالسابعالبند 

 .108 .7879  .دعم جمهورية القمر المتحدة   عشرالثامنالبند 
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  البنــد
  الموضــــوع

/ القرار
 انـالبي

  الصفحة

  . اإلريتري–الحل السلمي للنزاع الجيبوتي    عشرالتاسعالبند 
  

7880. 111. 

  العشرونالبند 
مخاطر التسلح اإلسرائيلي 

القومي العربي على األمن 
  والسالم الدولي

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

7881. 112. 

 .115 .7882  .اإلرهاب الدولي وسبل مكافحته  الحادي والعشرونالبند 

    :يةفريق األ–العالقات العربية  -1

 .118 .7883  .يفريق األ–مسيرة التعاون العربي   -أ

  الثاني والعشرونالبند 
العالقات العربية مع 

الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول       -ب  قليميةالتجمعات الدولية واإل
  .يةفريقاأل

7884. 121. 

    : األوروبية–العالقات العربية  -2  

 .122 .7885  . األوروبي–الحوار العربي   -أ  

 .123 .7886  .توسطية الم-الشراكة األوروبية   -ب  

 .   :العالقات العربية مع روسيا االتحادية -3  

 .124 .7887  . الروسي–منتدى التعاون العربي   

 .   : التركية–العالقات العربية  -4  

 .125 .7888  . التركي–منتدى التعاون العربي   

 التعاون مـع دول آسـيا الوسـطى         تعزيز -5  
  .وجمهورية أذربيجان

7889. 126.  

     : اآلسيوية–ت العربية العالقا -6  
العالقات العربية مع جمهورية الصين       -أ  

  .الشعبية
7890. 127.  

 .129 .7891  .العالقات العربية مع جمهورية الهند  -ب  

 .131 .7892  . اليابانية–العالقات العربية   -ج  

 .132 .7893  .العالقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك -7  

  .133 .7894  .ة مع دول أمريكا الجنوبيةالعالقات العربي -8  
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  البنــد
  الموضــــوع

/ القرار
 انـالبي

  الصفحة

التعاون العربـي فـي مجـال اإلنـذار المبكـر             الثالث والعشرونالبند 
  .واالستجابة لألزمات

7895. 135. 

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

7896. 136. 

تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة لألرصاد       -1
  .الجوية

  والعشرونالبند الخامس   .139 .7897
  الشؤون االقتصادية

إنشاء لجنة عربية دائمة إلعـداد وتحـديث         -2
  .الكودات العربية الموحدة للبناء

7898. 140.  

اللجنـة  التقرير والتوصيات الصادرة عـن       -1
 للشؤون القانونية في اجتماعها الذي      ةالدائم

 24عقد بمقر األمانة العامة خالل الفترة من        
  .26/2/2015إلى 

  البند السادس والعشرون  .141 .7899
  القانونيـةؤون ـالش

  وحقـوق اإلنسان

  .146 .7900  .تعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية -2
تقرير وتوصيات اللجنة العربيـة الدائمـة        -3  

) 37(لحقوق اإلنسان في دورتهـا العاديـة        
  .19/2/2015-15عقدت خالل الفترة التي 

7901. 147.  

ــم   -4   ــسان رق ــوق اإلن ــس حق ــرار مجل ق
(A/HRC/27/L.27/Rev.1) عنونحقوق :  الم

  .اإلنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسية

7902. 166.  

التقرير السنوي الـسادس للجنـة حقـوق         -5  
  ).لجنة الميثاق(اإلنسان العربية 

7903. 167.  

  شرونالبند السابع والع
  االجتماعية والثقافيةالشؤون 

  .168 .7904  .اإلستراتيجية العربية الموحدة لحوار الحضارات

  الثامن والعشرونالبند  .169 .7905  .ميثاق الشرف اإلعالمي العربي -1
  .176 .7906  .مشروع توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية -2  في مجال شؤون اإلعالم

  
نزوعة والمسلوبة  استعادة األرشيفات العربية الم    -3

  .والمنهوبة لدى الدول األجنبية واالستعمارية
7907. 178.  
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  البنــد
  الموضــــوع

/ القرار
 انـالبي

  الصفحة

  البند التاسع والعشرون
  اإلدارية والماليةالشؤون 

نشاط األمانة العامة بين دورتـي مجلـس         -1
ــة   ــدول العربي ــة ال ) 143-142(جامع

واإلجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس     
  .في مجال الشؤون اإلدارية والمالية

7908. 179.  

المركز المالي وموقف الدول األعضاء من       -2  
  .سداد األنصبة

7909. 180.  

  .181 .7910  .الدعم والتبرعات المقدمة لألمانة العامة -3  
تقرير الهيئة العليا للرقابة عن السنة المالية        -4  

  . ورد األمانة العامة2013
7911. 182.  

التمديد والتعاقد مع رؤساء بعثات للجامعـة        -5  
  .ي الخارجف

7912. 183.  

مشروع الملخص التنفيذي لموازنة األمانـة       -6  
  .العامة

7913. 184.  

  .185 .7914  .تعيين أعضاء الهيئة العليا للرقابة العامة -7  

  
بتجديـد تعيـين     إلغاء قرار مجلس الجامعة    -8

  .السفير سمير القصير أميناً عاماً مساعداً
7915.  186.  

 باألمانـة   تطوير النظام اإلداري والمـالي     -9  
  .العامة

7916.  187.  

نظام صندوق مكافأة نهاية الخدمة لمـوظفي      -10  
  .الجامعة العربية

7917.  188.  

بشأن االنتهاكات اإليرانية على الجزر الثالث      بيان    الثالثونالبند 
  .التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة المحتلة

195. 189. 

 وزيـر خارجيـة     معاليضامن مع   بشأن الت بيان    البند الحادي والثالثون
  .الجمهورية اليمنية

196.  191.  

بشأن التصريحات التي صدرت عن وزيـرة       بيان    البند الثاني والثالثون
خارجية مملكة الـسويد ضـد المملكـة العربيـة          

  .السعودية أمام البرلمان السويدي

197.  192.  
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  عن نشاط األمانة العامةاألمين العام تقرير 

  )143-142(فيذ قرارات المجلس بين الدورتين وإجراءات تن
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،)143-142(بين الدورتين فيما األمانة العامة تقرير األمين العام عن نشاط وعلى  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

األمانة العامة فيما بـين الـدورتين       تقرير األمين العام عن نشاط       في   أخذ العلم بما ورد     
 للمجلـس،   )142(وعلى اإلجراءات التي اتخذتها األمانة العامة لتنفيذ قرارات الدورة العادية           

  .الشكر لألمين العام ومساعديه على الجهد المبذول في هذا الشأنويوجه 
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7854رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي 
  
 

  متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية

  والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  األمانة العامة فيما بين الدورتين،تقرير األمين العام عن نشاط وعلى  �
ع .د 7795ورقـم    7794 رقم   ينقراراته السابقة في هذا الشأن وآخرها القرار      وعلى   �

، 29/11/2014 بتـاريخ  م.ع.غ. د 7850والقرار رقـم    ،  7/9/2014 بتاريخ   )142(
، والبيانات الصادرة عن لجنة مبادرة      15/1/2015ع بتاريخ   .غ. د 7851والقرار رقم   

  ،الوزاريلعربية على المستوى السالم ا
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وبعد استماعه إلى مداخالت األمين العام ووزراء الخارجية، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M              التأكيد مجددا على أن السالم العادل والشامل هو الخيار االستراتيجي وأن عملية السالم
سالم العادل والشامل في المنطقـة ال        والتأكيد على أن ال    ،عملية شاملة ال يمكن تجزئتها    

 من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلـسطينية والعربيـة            إاليتحقق  
/ المحتلة بما في ذلك الجوالن العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع مـن يونيـو              

حل  واألراضي التي الزالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى           ،1967 حزيران
) 194(عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم            

) 2002(لما جاء في مبادرة السالم العربية التي أقرت في قمة بيـروت             و ،1948لسنة  
 ووفقا لقرارات الشرعية الدوليـة ومرجعياتهـا ذات         ،وقرارات القمم العربية المتعاقبة   

  .الصلة
2M  واإلدارة مشاورات مع مجلـس األمـن        إلجراءليف الوفد الوزاري العربي     استمرار تك 

األمريكية وروسيا االتحادية والصين واالتحاد األوروبي للتأكيد مجـددا علـى تبنـي             
مشروع قرار يؤكد االلتزام العربي بما جاء في مبادرة السالم العربية من أسس ومبادئ              
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 وآلية رقابـة    ، لدولة فلسطين  إلسرائيلياومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي االحتالل       
  . وذلك لتحقيق السالم الدائم والعادل في المنطقة،تضمن التنفيذ الدقيق

3M    والمملكة األردنية الهاشـمية    ،قمة ولجنة مبادرة السالم العربية    استمرار تكليف رئاسة ال  
  العـضو العربـي فـي      ،الوزاريرئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى        

 ما يلزم مـن     إلجراء ودولة فلسطين واألمين العام لجامعة الدول العربية         ،مجلس األمن 
 طرح مشروع قرار عربي جديد أمـام        إلعادةاتصاالت ومشاورات لحشد الدعم الدولي      

 وانجاز التسوية النهائية    ، لدولة فلسطين  اإلسرائيلي االحتالل   بإنهاءمجلس األمن خاص    
 التشاور بهذا الشأن مع الدول األعـضاء فـي المجلـس             واستمرار ،أمام مجلس األمن  

  . وذلك لتحقيق السالم الدائم والعادل في المنطقة، والدوليةاإلقليميةوالمجموعات 
4M              توجيه بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السالم العربية برئاسة

الوزراء ووزيـر   مجلس  ألول لرئيس   خالد الحمد الصباح النائب ا    ال الشيخ صباح    معالي
 للقـضية   والمـالي  السياسيفي تقديم الدعم    ) 25رئيس القمة   (الخارجية لدولة الكويت    

 النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد          الدبلوماسيالفلسطينية والتحرك   
لـة   السادة وزراء خارجية المملكـة المغربيـة ودو         ضم كل من   الذي العربي الوزاري

 لتـوفير   2014آب  /  جنيف فـي أغـسطس     إلى فلسطين وبمشاركة السيد األمين العام    
 .الفلسطينيالحماية الدولية للشعب 

5M              التعبير عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي واألمين العام لجامعة
يضا مع وزير   فرنسا وبريطانيا وفي اللقاء أ    في لقاءاته بوزيري خارجية     الدول العربية   

 وذلـك تنفيـذا     ،2014 كانون أول / الخارجية األمريكي جون كيري في شهر ديسمبر      
الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري          ) 7850(للقرار رقم   

 القاضي بحشد التأييـد الـدولي       29/11/2014بتاريخ  المستأنفة  في دورته غير العادية     
  .30/12/2015 العتماده في أمام مجلس األمن قُدم يوالذلمشروع القرار العربي 

6M      لياته في صون الـسلم واألمـن الـدوليين        ؤو تحمل مس  إلىتجديد دعوة مجلس األمن، 
 بكافـة   اإلسـرائيلي والتحرك التخاذ الخطوات واآلليات الالزمة لحل الصراع العربي         

 وتنفيـذ   ،ولتين وتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الـد           ،جوانبه
لألراضي الفلسطينية والعربية   ) القوة القائمة باالحتالل   (ليإسرائ احتالل   إلنهاءقراراته  
 ضمن جـدول زمنـي   ،1967 حزيران/  خط الرابع من يونيو إلى واالنسحاب   ،المحتلة

 القانون الـدولي وقـرارات      وإعمال ،محدد وآليات تلزم سلطة االحتالل تنفيذ التزاماتها      
  .ن ذات الصلةمجلس األم
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7M وتثمين المواقـف والتوصـيات      ، بقرار مملكة السويد االعتراف بدولة فلسطين      اإلشادة 
 ،بلجيكـا و ،فرنـسا و ،إسـبانيا و ،يرلنـدا وأ ،الصادرة عن برلمانات المملكة المتحـدة     

 استمرار  إلى والدعوة   ،وبرلمان االتحاد األوروبي بهذا الخصوص    والبرتغال، وايطاليا،   
مشترك لضمان االعتراف العالمي بدولة فلـسطين بعاصـمتها القـدس           العمل العربي ال  

 مـن قبـل الواليـات المتحـدة         1967حزيران  / يونيوالشرقية على حدود الرابع من      
 وحـث  ، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعـد ،األمريكية ودول االتحاد األوروبي كافة   

ولة فلسطين الكاملة فـي   في طلب عضوية د    إيجابا في البت    اإلسراعمجلس األمن على    
  .بمتابعة ذلكفي نيويورك  وتكليف مجلس السفراء العرب ،األمم المتحدة

8M تقـويض حـل الـدولتين       إلى كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي         إدانة 
 والتأكيد في هذا    ، لدولة فلسطين والتي تتخذها بعض الدول      اإلسرائيليوترسيخ االحتالل   

 ، في مدينة القـدس    إسرائيليينلين  ؤو قيام وزير خارجية كندا بلقاء مس      إدانةالصدد على   
 النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الـدولي المعاديـة            إعادة إلىودعوة كندا   

 والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد علـى مثـل هـذه             ،لحقوق الشعب الفلسطيني  
  .السياسات

9M      وعة من االتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها        مجم إلىالترحيب بانضمام دولة فلسطين
 الدراسة  إطالقب والترحيب   ، نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية      إلىاالنضمام  

 والتأكيد على توفير ما يلـزم مـن دعـم ومـساعدات             ،األولية من قبل المدعية العامة    
عي دولـة فلـسطين      واالستمرار في تأييـد مـسا      ،واستشارات قانونية في هذا المجال    

 مؤسسات األمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهـدات           إلىلالنضمام  
  .والبروتوكوالت الدولية

10M    القوة القائمة باالحتالل (بإسرائيلالتأكيد مجددا على الرفض المطلق والقاطع لالعتراف (
ة الفلسطينية في هذا ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القياد      ) دولة يهودية (كـ

 تغيير التركيبة   إلى غير الشرعية التي تسعى      اإلسرائيلية اإلجراءات كافة   وإدانة ،الشأن
 ، بما فيها القـدس الـشرقية      ،الديمغرافية والواقع الجغرافي لألرض الفلسطينية المحتلة     

والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلـسطيني            
لمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السالم وروح مبـادرة الـسالم العربيـة       وا

  .)ةيهودية الدول( فرض إلىويسعى 
11M معالم ومواقع أثريـة     إضافة) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيل الشديدة لمحاوالت    اإلدانة 

 ومطالبة  ،رائيليةاإلس قائمة المواقع األثرية والتاريخية      إلى فلسطينية   وإنسانيةوتاريخية  
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 تزييـف وتغييـر     إلى التي تهدف    اإلجراءاتاليونسكو والمجتمع الدولي للتصدي لهذه      
  . وفرض وقائع على األرض،التاريخ

12M              استمرار تكليف األمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع األمين العـام
اسبة تكفـل رصـد وتوثيـق        من إجراءات التخاذ ما يراه من      اإلسالميلمنظمة التعاون   

 المرتكبة ضد الشعب الفلـسطيني تمهيـدا        اإلسرائيليةاالنتهاكات واالعتداءات والجرائم    
  . القانونية المناسبةاإلجراءاتالتخاذ 

13M الشديدة لمواصلة اعتقال واحتجاز آالف الفلسطينيين بما في ذلك األطفال والنساء            اإلدانة 
 بحق المـواطنين    اإلداري واالعتقال   ،ة المستمرة  حملة االعتقاالت التعسفي   إلى باإلضافة

 باعتباره مخـالف لمبـادئ القـانون        اإلسرائيليالفلسطينيين من قبل سلطات االحتالل      
 واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات االختصاص بالعمل الفوري مـن   ،الدولي

  . سراح كافة المعتقلينإطالقأجل وقف هذه الحملة وضمان 
14M  فورية وفاعلة لوقف االنتهاكات الجسيمة      إجراءاتالعالم أخذ   دول  افة برلمانات   مناشدة ك 

 إسرائيلللقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي ترتكبها           
 ومطالبة البرلمـانيين    ،خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين   ) القوة القائمة باالحتالل  (

 وتجديد دعـوة    ، وكافة األسرى  يند لحرية القائد مروان البرغوث     روبن آيال  إعالنبدعم  
 لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له وإرسال ،هذه البرلمانات لزيارة دولة فلسطين المحتلة   

  .األسرى من انتهاكات
15M ضد األسرى الفلسطينيين وتـصعيده فـي        اإلسرائيلي ممارسات سلطات االحتالل     إدانة 

من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميـع حقـوقهم          اآلونة األخيرة في سجونهم     
 ومطالبة المجتمع الدولي ببذل كـل الجهـود         ، التي تكفلها لهم المواثيق الدولية     اإلنسانية
 وكافة األسرى والمعتقلـين     ، سراح الدفعة الرابعة من األسرى القدامى      إلطالقالالزمة  

دة الـسياسيين   بمـن فـيهم القـا      اإلسرائيليةالفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل      
 واتفاقيات جنيـف للعـام      اإلنسان وحقوق   اإلنساني للقانون الدولي    اًد استنا ،والمنتخبين

1949.  
16M   السامية فـي اتفاقيـة     المتعاقدة  األطراف   الصادر عن مؤتمر الدول      باإلعالنالترحيب

من  تـض  والذي ،17/12/2014 عقد في جنيف بتاريخ      الذي 1949لعام  جنيف الرابعة   
 األراضـي  فـي    الفلسطيني في بنوده توفير الحماية الدولية للشعب        إليهإعالنه المشار   

الفلسطينية المحتلة، ودعوة الدول األطراف المتعاقدة السامية لالتفاقية تحمل مسؤولياتها          
 هذه االتفاقية في ضـوء المخالفـات والخروقـات          إلنفاذ الالزمة   اإلجراءاتفي اتخاذ   

فـي أرض دولـة     ) القوة القائمة بـاالحتالل    (إسرائيلالتي ترتكبها   والجرائم الجسيمة   
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 االتفاقية وتنفيذ   وإنفاذاحترام  ) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيل وإلزامفلسطين المحتلة،   
 . في هذا الشأنإعالنات وما سبقه من اإلعالنما ورد في هذا 

17M          دول األطـراف   الؤتمر  م إعالنمواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم
 واحترام أحكام مواثيق جنيف     إلنفاذ ،17/12/2014السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ     

 وذلك لتوفير الحماية ، في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس       1949األربعة لعام   
ة  وتمكين دولة فلسطين من ممارس، االحتاللإنهاء إلىالدولية للشعب الفلسطيني وصوال 

 وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي برئاسة معالي النائـب األول             ،سيادتها
 ومعالي وزير   ،)25 لقمةارئاسة  (لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت        

  . ومعالي األمين العام لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص،خارجية دولة فلسطين
18M    شعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خـالل صـمودهم          لل وإجالل إكبارتوجيه تحية

 وفي الضفة الغربية المحتلة بما      ، األخير على قطاع غزة    اإلسرائيليومقاومتهم للعدوان   
  .فيها القدس

19M   والمبني على أساس المبادرة التـي       ، النار الذي تم بالقاهرة    إطالق وقف   بإعالنالتمسك 
 ، األخير علـى قطـاع غـزة       اإلسرائيليطرحتها جمهورية مصر العربية اثر العدوان       

 وااللتزام بتنفيـذ  ،ومطالبة كافة األطراف المعنية تهيئة المناخ الستمرار التهدئة وتثبيتها  
  .بنودها

20M              توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العـدوان
مين قرارها فتح معبر رفـح  اإلسرائيلي، والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطالق النار، وتث   

لتسهيل حركة المواطنين، والجرحى والمصابين جراء العدوان علـى غـزة، وإدخـال             
 وتوجيه الشكر للمملكة األردنية الهاشمية لجهودها       ،المساعدات اإلنسانية والطبية للقطاع   

نحو وقف العدوان اإلسرائيلي وتحقيق التهدئة من خالل عضويتها الحالية في مجلـس             
، وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهوداً من أجـل              األمن

  .وقف العدوان على قطاع غزة
21M           توجيه الشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لالتصاالت والمساعي التي

يلي بذلها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فور وقوع العدوان اإلسرائ           
للخروج بموقف عربـيٍ موحـد   عدد من الدول العربية على قطاع غزة مع نظرائه في    

وقوي تجاه العدوان الظالم على قطاع غزة، وأيضاً دعوة الجزائر للجمعية العامة لألمم             
المتحدة لعقد اجتماعٍ عاجٍل بهذا الشأن، فضالً عن الدعم اإلنساني والمـالي والمـادي              

 .قدمه لألشقاء الفلسطينيين أثناء حدوث العدوان وبعدهالكبير الذي ما فتأت ت
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22M          األخير على قطـاع     اإلسرائيليمطالبة األمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان 
) مدارس األونروا (غزة وما أحدثه من دمار والذي استهدف أيضا مقرات األمم المتحدة            

  .هذا العدوان عن لييناإلسرائيلين ؤو في مساءلة ومحاسبة جميع المسواإلسراع
23M                التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب

الفلسطينية برئاسة فخامة الـرئيس محمـود        نيةطالفلسطيني وعلى احترام الشرعية الو    
 واحتـرام المؤسـسات الـشرعية       ، جهوده في مجال المصالحة الوطنية      وتثمين ،عباس

 وااللتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من       ،لتحرير الفلسطينية المنبثقة عن منظمة ا   
 علـى أن الوحـدة      والتأكيـد  ،أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلـسطيني       

 منظمة التحرير الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة للحفاظ  إطارالفلسطينية تحت   
  .على الحقوق الوطنية الفلسطينية

24M  الـرئيس محمـود    فخامـة   م حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة        استمرار دع
 وتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها في عقد مؤتمر المـانحين      ،عباس
 ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت االلتزامات بهـذا          ،عمار قطاع غزة  إ إلعادة

  .حكومة الوفاق الوطني تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خالل إلىالخصوص 
25M   لالبتزاز ولتقويض حكومـة     إجراءات من   اإلسرائيلية ما تقوم به الحكومة      وإدانةرفض 

الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقـف تحويـل أمـوال الـضرائب               
 ودعوة المجتمع الدولي للضغط على      ،الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي      

 وإفـشال لتحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية فورا      ) قوة القائمة باالحتالل  ال (إسرائيل
  .كافة محاوالتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية

26M   القـوة   (إسرائيلللضغط على   التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات        استمرار
 ، الفلسطيني في قطاع غـزة     من أجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب      ) القائمة باالحتالل 

 وفتح المعابر من والى قطاع غزة بما فيهـا          ،ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع     
 ووقف الجـرائم واالنتهاكـات      ،2005 عام   اإليهتفعيل اتفاقية المعابر الذي تم التوصل       

بناء عن فتح المعابر وعدم السماح ب     ) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيلالمتمثلة في امتناع    
 ، تشغيل الممر اآلمن بين قطاع غزة والضفة الغربية        وإعادة ، بناء المطار  وإعادةالميناء  

علـى  العدوان اإلسرائيلي المـذكور     عمار ما دمره    إ إلعادة مواد البناء    إدخالورفضها  
  . المحاصرقطاع غزة

27M      تمـوز /  التابع لألمم المتحدة الصادر في يوليـو       اإلنسانالترحيب بقرار مجلس حقوق 
 المرتكبـة   اإلسرائيلية والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في االنتهاكات          2014

 والترحيـب  ،في قطاع غزة خالل الحرب األخيرة) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيلمن  



-13-  

 ودعوتها النجاز عملها في رصد كافة االنتهاكات في األرض          ،ببدء لجنة التحقيق لعملها   
  .23/3/2015 وتقديم تقريرها في موعده ،ا فيها القدسالفلسطينية المحتلة بم

28M لجنـة التحقيـق     إلفشال) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيل التي مارستها     الضغوط إدانة
 وتقدير جهود رئـيس اللجنـة       ،الفلسطينية المحتلة األراضي  الدولية ومنعها من دخول     

 تـوفير الـدعم     إلى نساناإل ودعوة مجلس حقوق     ،المستقيل البروفيسور ويليام شاباس   
  .الالزم للجنة للقيام بعملها

29M            استمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة
 وتبني تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة        ، لصالح قرارات فلسطين   ويتصللت

 وحـث الـدول لتقـديم    ،ناإلنـسا  تحت البند السابع في مجلس حقوق   آذار/ في مارس 
  .تحت نفس البندالداعمة للقضية الفلسطينية و امداخالته

30M              استمرار دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التـصويت علـى
 في الجمعية العامـة     اإلسرائيليالقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي       

صل مع الدول التـي تتخـذ       ا واالستمرار في التو   ، الدولية لألمم المتحدة وكافة الهيئات   
 .مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها

31M استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة:  
لياته لوقـف كافـة الممارسـات       ؤومـس  متابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل      �

  .شرعية بما فيها االستيطان غير الاإلسرائيلية
حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وكافـة     �

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

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

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

لالجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأمالك ا
  .، باعتبارها الغية وباطلة1948

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7855رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  متابعـة تطـورات

  )القدس، االستيطان، الجدار، االنتفاضة، الالجئون، األونروا، التنمية(
  

  
   على المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  األمانة العامة فيما بين الدورتين،تقرير األمين العام عن نشاط وعلى  �
 بتـاريخ   )142(ع  . د 7796القرار رقم   قراراته السابقة في هذا الشأن وآخرها       وعلى   �

7/9/2014،  
 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية �

†{{{{ÏŁè<…< <

 :القدس  :الًأو

1M              التأكيد على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل األراضي الفلسطينية التـي
 ورفض جميع اإلجـراءات اإلسـرائيلية غيـر         ، وعاصمتها القدس  ،1967احتلت عام   

 كافة البرامج والخطط والسياسات     وإدانة ،الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها     
 ودعـوة   ،سـرائيل إل عاصـمة    إعالنها إلىة وغير الرسمية الرامية      الرسمي اإلسرائيلية

  . تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذه الشأنإلىالمجتمع الدولي 
2M            دعوة المجتمع الدولي وخاصة الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واألمـم

القـوة القائمـة    ( إسـرائيل لياتهم والضغط على    ؤوالمتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مس    
 إلـى  ومطالبتها بأن تنـصرف      ،للوقف الفوري لالستيطان في مدينة القدس     ) باالحتالل

عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ األمن والسالم واالستقرار بدال من تقويض            
  .عملية السالم

3M             التي التأكيد على عروبة القدس وإدانة االنتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية
 في مدينة القدس تجاه المسجد األقصى المبارك من اقتحامات متكررة           إسرائيلتمارسها  

 تحت حماية شـرطة     اإلسرائيليينللحرم القدسي الشريف ومحيطه من قبل المستوطنين        
لعمـل ومـشاريع    ) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيل إعاقة وكذلك   اإلسرائيلياالحتالل  
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سيحية في القدس ومنعها المصلين من دخول المسجد األقـصى           والم اإلسالميةاألوقاف  
المبارك ومحيطة للصالة فيه وفرضها القيود أيضا علـى أداء المـسيحيين لـشعائرهم              

  .الدينية ومحاوالتها تغيير الوضع القانوني للحرم القدسي والمسجد األقصى المبارك
4M المسجد األقصى المبارك جزءا      والتي تعتبر فيها   اإلسرائيلية الشديدة للتصريحات    اإلدانة 

 وينطبـق عليـه القـانون       ،)القوة القائمـة بـاالحتالل     (إسرائيلال يتجزأ من أراضي     
 لتقسيم المسجد األقصى المبارك بـين       إسرائيل والتحذير من أن مخططات      ،اإلسرائيلي

 اإلسـالمية المسلمين واليهود يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات           
  .مينوالمسل

5M النتهاكاتها الجسيمة وممارساتها العنصرية الرامية لتغيير الوضع        إسرائيل مواصلة   إدانة 
الديمغرافي للقدس من خالل استمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القـدس لخدمـة              

 ومواصلتها بتجريف آالف الدونمات لصالح      ،مشاريعها االستيطانية في المدينة المقدسة    
 وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمـزق التواصـل          ،لكبرى مشروع القدس ا   إنشاء

 واستكمال عزل مدينة القدس     ، جنوبها إلىالجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربية       
  . السيطرة عليها وتهويدهاوإحكام ،عن محيطها

6M بعثة الخبراء الدوليـة     لعدم سماحها   ل) القوة القائمة باالحتالل  ( إسرائيل إدانة  ـ مـن ق ل ب
 ومطالبة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس       ،مدينة القدس الدخول ل  إلى ليونسكوا

لكـسو واالسيـسكو    السفراء العرب في األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومنظمـة األ         
 إيفـاد  في منعهـا     إلسرائيل لالستمرار في جهودها للتصدي      اإلسالميومنظمة التعاون   

 لليونـسكو   إسرائيلا جديدا لاللتزامات التي تعهدت بها        والذي يعد انتهاك   ،بعثة الخبراء 
  .والمجتمع الدولي

7M   الثاني عبد اهللاجاللة الملك   والتقدير والمساندة للجهود المكثفة التي يقوم بها        الشكر  تجديد 
والمملكة األردنية الهاشـمية، فـي إطـار         ،ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية     

مية للمقدسات في القدس الشريف التي يتوالها جاللته لوقف كل          الرعاية والوصاية الهاش  
االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة واالعتداءات المتكررة، واإلشادة بجهـود         
جاللته التي أدت إلى حمل سلطات االحتالل اإلسرائيلي على عدم منع المـصلين مـن               

دسي الشريف بمـا فيـه المـسجد        مختلف األعمار من أداء صالة الجمعة في الحرم الق        
األقصى المبارك منذ ما يزيد عن ثالثة أشهر، بعد أن كانت لـسنوات تفـرض سـقفاً                 

، وتوجيه الشكر لجاللة الملك على جهوده المتواصلة في حماية القدس الـشريف             عمرياً
 االحتفال الـذي كانـت جماعـات        إقامة منع   إلى أدى الجهد الذي    وآخرهاومقدساتها،  

وتجديد رفض كل    . الماضي في الحرم القدسي الشريف     األسبوع إلقامته تسعى   إسرائيلية
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محاوالت إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية واإلشادة بقرار اليونـسكو           
 .والقاضي بحق األوقاف األردنية في إعادة ترميم باب المغاربة

8M          تتعلق بقـضايا الملكيـة      ائيليةاإلسرمطالبة الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة 
االقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعـات كاثوليكيـة           

ال مـع دولـة     إ وال يجوز عقد أي اتفاق بهـذا الخـصوص           ،واقعة في القدس الشرقية   
 إسرائيل وأي اتفاق مع     ،1967 وذلك ألن القدس هي أرض محتلة احتلت عام          ،فلسطين

يعتبر خرقا صـريحا للقـانون الـدولي والـشرعية الدوليـة            )  القائمة باالحتالل  القوة(
  . مع دولة فلسطين2000 ومطالبة الفاتيكان بالتزامه باالتفاق الذي وقعه عام ،وقراراتها

9M       دعوة العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات
يمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والصحية للتوأمة      الحكومية وغير الحكومية التعل   

  .مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها
10M      المستهدفة  اإلسرائيلية لإلجراءات الرامية للتصدي    اإلسالميتثمين جهود منظمة التعاون 

ة الملك محمد السادس ملـك المملكـة        للقدس الشريف وخاصة لجنة القدس برئاسة جالل      
  .المغربية

11M والمسيحية وعلـى    اإلسالمية األوقاف   إدارة في محاوالتها السيطرة على      إسرائيل إدانة 
 ودعوة المجتمع الدولي للضغط على      ، األماكن المقدسة  إلىالقيود التي تفرضها للوصول     

لشعائر الدينية المـسيحية   واحترام حرية ممارسة ا    ، لرفع تلك القيود   اإلسرائيليةالحكومة  
  .واإلسالمية

12M مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغـرض      ل) القوة القائمة باالحتالل  ( إسرائيل إدانة
 وهـدم   إزالـة  كذلك ما تقوم به من       ،مستوطنات قائمة   مستوطنات جديدة وتوسيع   إقامة

بيـوت وهـدم     في منطقة حائط البراق ومصادرة ال      اإلسالميةالعديد من المباني واآلثار     
 جسور وبنـاء  وإقامةالمنازل وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد األقصى والمدينة المقدسة    

آالف الوحدات االستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جـدار            
  .الفصل العنصري حول القدس

13M        خـاذ   بات – خاصـة مجلـس األمـن        –مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة األمم المتحدة
على وقـف بنـاء جـدار    ) القوة القائمة باالحتالل(اإلجراءات الالزمة إلرغام إسرائيل  
 وذلـك تنفيـذا     ، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار       ،الفصل العنصري حول مدينة القدس    

 وقرار الجمعية ،9/7/2004للرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 
  .20/7/2004بتاريخ ) 15/10(م العامة لألمم المتحدة رق
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14M إلـى  مشروع القطار الخفيف الذي يهدف       قامةإل) القوة القائمة باالحتالل  ( إسرائيل إدانة 
 المقامة على أراضي اإلسرائيليةربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات 

طـوة   والذي يعتبر خ ، وفصلها عن الضفة الغربية    1967دولة فلسطين التي احتلت عام      
 الممنهجة لتهويد القـدس ولتغييـر معالمهـا         اإلسرائيلية اإلستراتيجية إطارأخرى في   

ولتكريس االحتالل ولتأكيد سيطرتها على القدس عاصمة دولة فلسطين ومصادرة وضم           
 منتهكة بذلك القـانون     ،مساحات شاسعة من أراضي دولة فلسطين الستكمال المشروع       

 ومطالبـة  ،رها من المرجعيات القانونيـة الدوليـة  الدولي وتطبيقات معاهدة جنيف وغي 
لياتها ؤوالحكومة الفرنسية الصديقة اتخاذ الموقف الالزم في هذا المجال انسجاما مع مس           

  .وفقا للقانون الدولي
15M             التأكيد على أهمية استمرار األونروا والمنظمات الدولية األخرى في االلتزام بقـرارات

 ومكاتبها  وإداراتها على مراكزها    اإلبقاءا في ذلك    الشرعية الدولية بخصوص القدس بم    
  . خارجهاإلىالرئيسية في القدس المحتلة وعدم نقلها 

16M   تعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم القدس     مجلس وزراء اإلعالم العرب ل    دعوة ،
 العربية لتخصيص أسبوع لدعم القدس ومواطنيها وتوضيح مـا          اإلعالمدعوة وسائل   و

  .وتغيير طابعها التاريخي والسكانيدينة المقدسة من أخطار التهويد تتعرض له الم
17M بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس والخاص بتمويـل              اإلشادة 

 اإلسـكان  وتمويـل مـشاريع قطاعـات    ،عملية ترميم محيط المسجد األقصى المبارك   
 ترميم المـساجد    إلى إضافة ،والرياضةن االجتماعية والشباب    ؤووالصحة والثقافة والش  

  .والمباني األثرية في المدينة
18M           دعوة الدول والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربيـة ومنظمـات المجتمـع

المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والـصحة والـشباب            
 وذلك لدعم الوجود العربي     ، في القدس  نواإلسكاوالرفاه االجتماعي والقطاع االقتصادي     

  .فيها
19M            دعوة الفعاليات الشعبية والمؤسسات واألفراد للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في

 والطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية االستمرار في فتح حساب لدى             ،القدس
  .البنوك العربية لهذا الغرض

20M المتمثلة في تنفيذ قانون عنصري يستهدف حق المواطنين         و اإلسرائيلية اإلجراءات إدانة
 حيث قامت وبموجب هذا القانون بسحب       ، في مدينتهم  اإلقامةالمقدسيين الفلسطينيين من    

بطاقات الهوية المقدسية من آالف الفلسطينيين المقدسيين اللذين يعيشون في ضـواحي            
 إسـرائيل ية للضغط علـى      ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدول     ،القدس أو خارجها  
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لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تحـارب الوجـود         ) القوة القائمة باالحتالل  (
الفلسطيني وتعمل على تفريغ المدينة من سكانها األصليين من خالل فرض الـضرائب             

 مغادرة المدينة   إلى دفع الفلسطينيين    إلىالباهظة وعدم منح التراخيص للبناء مما يؤدي        
  .قدسةالم

21M الوجود الفلسطيني فـي القـدس       إنهاء إلى التعسفية الهادفة    اإلسرائيلية اإلجراءات إدانة 
 فتح هذه المؤسسات    بإعادة والمطالبة   ، المؤسسات الوطنية العاملة فيها    بإغالقوالمتمثلة  

وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقـديم الخـدمات للمـواطنين              
  .اية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسةالمقدسيين وحم

22M     ودعوة ،تفعيل مجالس السفراء العرب والمسلمين في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس 
هذه المجالس تكثيف نشاطاتها وجهودها في منظمة اليونسكو واألمم المتحدة لدعم جهود            

  .المحافظة على عروبة مدينة القدس
23M     النـشاطات   وإدانـة  ، شرعية وعدم قانونية المستوطنات    االستمرار في التأكيد على عدم 

 بما في ، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة      ، بأشكالها كافة  اإلسرائيليةاالستيطانية  
 والثقـافي   واإلنسانيذلك محاوالت تزييف وطمس هويتها التاريخية وارثها الحضاري         

للقانون الدولي وقـرارات األمـم       وتمثل انتهاكا    ، باطلة والغية  اإلجراءاتواعتبار هذه   
 ، وتشكل جريمة حرب يعاقب عليهـا القـانون الـدولي     ،المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة   

القـوة القائمـة     (إسـرائيل  إللزام إجراءاتومطالبة كافة الدول واألمم المتحدة باتخاذ       
ـ   ، وتفكيك جدار الفصل العنصري    ،بوقف االستيطان وتفكيكه  ) باالحتالل ددا  والتأكيد مج

على عروبة مدينة القدس الشرقية واعتبارها جزءا ال يتجزأ مـن األرض الفلـسطينية              
  . وأساس تحقيق السالم في المنطقة، وأنها عاصمة دولة فلسطين المستقلة،المحتلة

24M من اعتداءات وانتهاكات مستمرة على    ) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيل ما تقوم به     إدانة
حتلة في كافة مناطق ومدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية           األرض الفلسطينية الم  

 المتواصلة عن بناء وحدات استيطانية جديدة ممـا يؤكـد           وإعالناتها ،ومنطقة األغوار 
 دولـة  إقامـة  ومنع   ، لتقويض حل الدولتين   إسرائيلخطورة المخطط الذي تنفذه حكومة      

 مدينـة   وإغـالق  ،لقدس الشرقية  وعاصمتها ا  ،1967فلسطينية مستقلة على حدود عام      
  .القدس المحتلة بالكامل وعزلها عن بقية األرض الفلسطينية المحتلة

25M          المنعقد فـي    195الترحيب بالقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونسكو بدورتها 
 والتي تقدمت بها كل من المملكة األردنية الهاشمية ودولة          28/10/2014باريس بتاريخ   
القـوة القائمـة     (إسـرائيل  بمتابعة ومراقبة انتهاكـات      وإسالمي عربي   فلسطين بدعم 

 ورصد االنتهاكات اليومية فـي      ، والثقافي والطبيعي  اإلنسانيلمواقع التراث   ) باالحتالل
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 السماح للبعثة الفنية مـن      إسرائيل الشديدة لرفض    اإلدانة والتأكيد على    ،القدس الشرقية 
 إلـى  والـدعوة    ،مدينة القديمة في القدس وجدرانها    اليونسكو للقيام بمهمة للرصد في ال     

  .تجديد والية البعثة
26M             مواصلة دعم الجهود التي تقودها المملكة المغربية والتي يرأس عاهلها صاحب الجاللة

 اإلسـالمي  في ترؤسها لفريق االتـصال الـوزاري         ،الملك محمد السادس لجنة القدس    
 ،التحرك لفائدة القدس الشريف وفلسطين     المعني ب  اإلسالميالمنبثق عن منظمة التعاون     

 والترحيب  ،واستعداد الجامعة العربية للتنسيق معها لتحقيق األهداف المرجوة بهذا الشأن         
  .بالزيارات التي قام بها فريق االتصال الوزاري بهذا الخصوص

27M     القـوة القائمـة     (إسـرائيل  كافة االنتهاكات التي تقـوم بهـا         وإدانةالتأكيد على رفض
 إلـى  وخاصة المحـاوالت الراميـة       ، والمسيحية اإلسالميةلألماكن المقدسة   ) تاللباالح

 عليـه   اإلسرائيليةالتقسيم المكاني والزماني للمسجد األقصى المبارك وفرض السيطرة         
 علـى حرمـة المـسجد       اإلسرائيليين االعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين       وإدانة

 التي إجراءاتها وإدانة ، عليه اإلسرائيليةسيطرة   وفرض ال  إحكام بهدف   ،األقصى المبارك 
توفر الدعم والحماية والمشاركة الرسمية فـي االعتـداءات المتكـررة للمـستوطنين             

 على حرمة المسجد األقصى المبـارك وتدنيـسهم لألمـاكن           اإلسرائيليينوالمتطرفين  
بـار   واعت ، والتحذير من تنفيذ مخططات وحفريات أسفل منه وفـي محيطـه           ،المقدسة

 تقويض االستقرار والتسبب في مزيـد مـن العنـف    إلىالمساس به خط أحمر سيؤدي   
  .والفوضى في المنطقة مما يهدد األمن والسلم الدوليين

28M      بمواصـلة تحركاتهـا الـسياسية      فـي نيويـورك     استمرار تكليف المجموعة العربية
مم المتحدة لكـشف     والسياسية في األ   اإلقليمية لدى المجموعات    واإلعالميةوالدبلوماسية  

 إسـرائيلية  وممارسـات    إجراءاتخطورة ما يتعرض له المسجد األقصى المبارك من         
تهويدية خطيرة والتي لها انعكاسات وخيمة على األمن والسلم الدوليين بهدف تحقيق أداة 

) القوة القائمة باالحتالل  ( إسرائيل إللزامضغط على األمم المتحدة ودول المجتمع الدولي        
  .ا التهويدوقف هذ

  :انـاالستيط  :ثانياً

التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية            -1
المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة            

تنفيـذ  ) بـاالحتالل القائمـة   القوة  ( إسرائيلوالتأكيد على ضرورة التصدي لمحاوالت      
 ورفض أي محاولة العتبار     ،إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على األرض       
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 في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرا واقعا في انتهاك          اإلسرائيليةالمستوطنات  
  .خطير للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

ع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في األراضـي           مطالبة المجتم  -2
الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة السيما قراري مجلس األمن رقم            

 اللذين يؤكدان على عدم شرعية االسـتيطان        1981 لعام   497 ورقم   1980 لعام   465
ل انتهاكاً للقـانون الـدولي والـشرعية         حيث تمث  ،وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة   

الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة واتخاذ إجراءات لمنع منتجات المـستعمرات       
  .اإلسرائيلية من االستفادة من أي تسهيالت وإعفاءات جمركية في األسواق الدولية

 بعثة لدولة   لإلرساتكليف المجموعة العربية متابعة الجهود من أجل دعوة األمم المتحدة            -3
 في  اإلسرائيليةفلسطين المحتلة من أعضاء مجلس األمن لتوثيق النشاطات االستيطانية          

  .األراضي الفلسطينية المحتلة
 بالقرار الصادر عن االتحاد األوروبي والذي يحظر علـى أعـضائه بتمويـل              اإلشادة -4

يحة على   واضحة وصر  بإشارة ومطالبة أعضائه    ،اإلسرائيليةمشاريع في المستوطنات    
واالتحاد األوروبي يجب أن    ) القوة القائمة باالحتالل  ( إسرائيلأن االتفاقيات الموقعة بين     

  .1967تشير بصراحة على أنها ال تطبق في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 إلنشاء شرعية على البؤر االستيطانية العشوائية كبداية        إضفاء على   إسرائيل إقدام إدانة -5

 هذا العدوان  بإدانة ومطالبة المجتمع الدولي والرباعية الدولية       ،نات جديدة بلدات ومستوط 
  .على أرض وممتلكات الشعب الفلسطيني

 الدعوة بشأن تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم            إعادة -6
 التوسعية يقضي بوقف جميع أشكال النـشاط        إسرائيلمن مجلس األمن يدين مخططات      

 بنـاء آالف    إلـى  األخيرة والهادفـة     اإلسرائيليستيطاني وخطط سلطات االحتالل     اال
 والتأكيد على أن االسـتيطان      ،الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية      

 إسرائيل إللزام ومطالبة المجتمع الدولي أخذ التدابير الالزمة      ،غير شرعي وغير قانوني   
 دولة فلسطين ووقف تدمير البيئة الجغرافيـة والطبيعـة          بوقف النشاط االستيطاني في   

 وتنفيذ القـرارات الدوليـة   ، والتي تعتبر جرائم حرب،الديمغرافية لألراضي الفلسطينية  
لعـام  ) 497( ورقـم    ،1980لعام  ) 465(ذات الصلة السيما قراري مجلس األمن رقم        

  . وتفكيك جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين،1981
مطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما لالستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره             -7

 ،خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السالم           
ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات             
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 وكذلك مطالبة الـدول     ،ضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها    االستيطان في األرا  
التي تساهم الشركات المسجلة لديها أو تلك الشركات التـي لـديها عقـود ومـشاريع                

  .استثمارية مرتبطة بهذا النشاط االستيطاني بوقف كافة هذه االستثمارات أو المشاريع
تها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف     رفض السياسات اإلسرائيلية في مجال الهجرة لمخالف       -8

الرابعة وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية علـى الـسالم             
واالستقرار في المنطقة وعلى عالقتها ومصالحها مع الدول العربية والعمل على إبراز            

  .مدى صلف وعدوانية المواقف اإلسرائيلية في هذا الخصوص
إلسرائيلية في استخدام األراضي الفلسطينية المحتلة للـتخلص مـن          إدانة الممارسات ا   -9

النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سـكان المـستوطنات            
اإلسرائيلية لما يتركه ذلك من تأثيرات صحية وبيئية سلبية على المواطنين في األراضي 

للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات والعمل على       الفلسطينية المحتلة ودعوة المنظمة الدولية      
  .تالفي آثارها على الشعب الفلسطيني

 ما يقوم به المستوطنون من جرائم عنصرية ضد الفلسطينيين العزل وممتلكـاتهم             إدانة -10
 ومطالبـة   ،اإلسـرائيلي ومزارعهم وأماكن عباداتهم ومقابرهم بحماية جيش االحتالل        

لجرائم العنصرية التي تعد انتهاكـا صـارخا للقـانون          المجتمع الدولي بالتصدي لهذه ا    
 ودعـوة المجتمـع الـدولي       ، والتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين     اإلنسانيالدولي  

  .إرهابيةكمنظمات ) تدفيع الثمن(لتصنيف عصابات المستوطنين مثل مجموع 
 علـى أجـزاء      والمستوطنين الهادفة للسيطرة   اإلسرائيليإدانة كافة ممارسات االحتالل      -11

 اإلبراهيمي الحرم   إلىكبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول          
 والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتـشمل         ،وأماكن سكناهم ومدارسهم وأعمالهم   

  .حماية السكان المدنيين
جزء األكبر منهـا     مصادرة ال  إلىوالهادفة  ) ج( في المنطقة    اإلسرائيلية اإلجراءات إدانة -12

 مشاريع اقتـصادية فلـسطينية أو   إقامة ومنع ،وربطها بالدورة االقتصادية للمستوطنات  
  .مشاريع ممولة من بعض الدول المانحة

 في الضفة الغربية لـربط      ية حديد ك شبكة سك  بإقامة المقترح   اإلسرائيلي المشروع   إدانة -13
 ، والغور الفلسطيني  إلسرائيليةا بين بعضها البعض ومع المدن       اإلسرائيليةالمستوطنات  

 المحتلـة   ةالفلـسطيني وشق الطرق االلتفافية العنصرية بمصادرة المزيد من األراضي         
 استحالة قيام دولـة  إلى ويؤدي   ،لفرض واقع على األرض بقطع أوصال الضفة الغربية       

اصة  ومطالبة المجتمع الدولي وخ    ،فلسطين المستقلة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة     
 التي تؤكد دائماً على أهمية قيام دولة فلـسطينية قابلـة للحيـاة    ،اللجنة الرباعية الدولية 
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 للتوقف عن هذه االنتهاكـات والممارسـات العنـصرية وذلـك            إسرائيلللضغط على   
  .للمحافظة على الوحدة الترابية الجغرافية لدولة فلسطين المستقبلية

 ،لية الكاملة لتقـويض عمليـة الـسالم       ؤوالمس) لالقوة القائمة باالحتال   (إسرائيلتحميل   -14
 ورفضها  ، وممارساتها غير الشرعية   ، المفاوضات بسبب استمرارها باالستيطان    وإفشال

مفاوضـات  عمليـة    والتأكيد على وجوب التزام أي       ،االلتزام بمرجعيات عملية السالم   
 ومبادرة الـسالم    ،مستقبلية بمرجعياتها المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة        

 إلنهـاء  زمني محدد متفـق عليـه        إطار وضمن   ، ومبدأ األرض مقابل السالم    ،العربية
 والتأكيد على أن قـضايا      ،1967 لألرض الفلسطينية المحتلة عام      اإلسرائيلياالحتالل  

 ،والالجئـين واألمـن،    ،الحدود:  هي ليياإلسرائالحل النهائي لتسوية الصراع العربي      
 الراميـة   اإلسرائيلية ورفض كافة المحاوالت     ، والمياه ،يطان واألسرى  واالست ،والقدس

 أحاديـة   ، غير الـشرعية   اإلجراءات تفتيت وحدة األرض الفلسطينية بما فيها كافة         إلى
  .)القوة القائمة باالحتالل (إسرائيلالجانب التي تتخذها 

نيين العـزل    المـستمرة ضـد الفلـسطي      اإلرهابيـة  الشديدة لجرائم المستوطنين     اإلدانة -15
 وتحميل  ،وممتلكاتهم ومزارعهم وأماكن عبادتهم ومقابرهم بحماية من سلطات االحتالل        

 ،لية الكاملة عن هذه الجـرائم واالعتـداءات       ؤوالمس) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيل
ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكـا صـارخا             

 وغيرها من المعاهـدات والمواثيـق       ، واتفاقيات جنيف األربع   ،اإلنسانيلي  للقانون الدو 
 إدراج إلـى  سالم وأمن الشعوب الواقعة تحت االحـتالل وتـدعوها           تكفلالدولية التي   

 ،اإلرهـاب مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم علـى قـوائم            
  .هموفرض عقوبات مالية واتخاذ التدابير القانونية بحق

 المقامة على   اإلسرائيليةاستمرار دعوة جميع الدول بحظر استيراد منتجات المستوطنات          -16
 أو إقامة ومطالبة دول العالم بحظر ،األرض الفلسطينية المحتلة وكافة أشكال التعامل معها

 والتعامل مع منتجاتها بشكل مباشر أو غيـر         اإلسرائيليةتمويل األعمال في المستوطنات     
 ووقف التعامل مع كافة الكيانات والشركات والمؤسسات        ،لفتها للقانون الدولي  مباشر لمخا 

  .اإلسرائيليواألشخاص الذين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة االحتالل 
وضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية مـن كافـة                -17

 لألراضي الفلـسطينية    اإلسرائيلي االحتالل   نهاءإ ومستقبل عملية السالم بهدف      ،جوانبها
 اإلسـرائيلي  قضايا التسوية النهائية للصراع العربي       إقرار إلى استنادا   ،والعربية المحتلة 

 ووفقا لقرارات   ، والمياه ، والالجئين ، والقدس ، واالستيطان ، واألمن ،وعلى رأسها الحدود  
  .)2002 ( ومبادرة السالم العربية،يهاالشرعية الدولية ومرجعيات عملية السالم المتفق عل



-23-  

 مـن   اإلسـرائيلية الترحيب بقرار االتحاد األوروبي القاضي باسـتبعاد المـستوطنات           -18
 ومنع التمويل والتعاون أو تخصيص منح       ،االتفاقيات المستقبلية مع أي من دول االتحاد      

لشرقية على للمستوطنات الموجودة داخل األرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس ا
  .اعتبار أنها كيانات غير قانونية وغير شرعية

  :جدار الفصل العنصري  :ثالثاً

توجيه التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الشعبية في القرى الفلسطينية            -1
 وللمتضامنين معهم من مؤسسات محلية ودولية في        ، والمعصرة ، ونعلين ،وخاصة بلعين 

صل العنصري واعتصامهم السلمي األسبوعي مما كان لـه األثـر           مقاومتهم لجدار الف  
 اإلسـرائيلي  الـشديدة للعـدوان      واإلدانة ، قضية الجدار حية أمام العالم     إبقاءاألكبر في   

الهمجي المستمر على المعتصمين ضد هذا الجدار العنصري واستمرار سقوط الشهداء           
  .ن وترحيل المتضامنين الدوليين واعتقال المتظاهري،والجرحى منهم جراء هذا العدوان

مناشدة جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية االستجابة الفورية لما طالبت به         -2
محكمة العدل الدولية بشأن عدم االعتراف بالوضع الناشئ عـن إقامـة هـذا الجـدار                

عويض عـن   واالمتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والت            
  .األضرار الناتجة عنه

 عبر الفضائيات العربية والتي تبث      اإلعالميةتكثيف حمالتها   األعضاء  الطلب من الدول     -3
 الرامية لفرض حدود جديدة لها وأخطار هـذا         إسرائيلباللغة االنجليزية لفضح أهداف     
  .الجدار على األراضي الفلسطينية

 لجنة تسجيل األمم المتحدة لألضـرار       االستمرار في دعم عمل   األعضاء  مطالبة الدول    -4
الناشئة عن تشييد الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة ألهمية استمرار عملها فـي             

  .توثيق األضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري في األراضي الفلسطينية
ة في حشد التأكيد على أهمية إشراك المنظمات غير الحكومية العربية واإلسالمية والدولي  -5

التأييد الالزم لتنفيذ ما ورد في الرأي االستشاري الصادر من محكمة العـدل الدوليـة               
وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه            

 والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو ،وإزالته وتوثيق األضرار الناجمة عنه    
  .هتعاون في بنائ

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي ألي عملية تهجير جديـدة ألبنـاء               -6
  .الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات اإلسرائيلية ونتيجة إقامة جدار الفصل العنصري
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في استكمال بنـاء جـدار   ) القوة القائمة باالحتالل (إسرائيلالتحذير من خطورة إسراع    -7
ـ  الفصل العنصري حول القدس    وتأثيراتـه الـسلبية علـى      ) غالف القدس ( والمسمى ب

وذلك بعزلهم عن مصادر  أوضاع السكان الفلسطينيين المقدسيين القاطنين خارج الجدار،
  .رزقهم وأماكن عملهم وحرمانهم من حقهم في المواطنة داخل مدينة القدس

 النـشاطات   وإدانـة  ،االستمرار في التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات         -8
 بما في ، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة      ، بأشكالها كافة  اإلسرائيليةاالستيطانية  

 ، والثقـافي  واإلنسانيذلك محاوالت تزييف وطمس هويتها التاريخية وارثها الحضاري         
 وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقـرارات األمـم         ، باطلة والغية  اإلجراءاتواعتبار هذه   

 ، وتشكل جريمة حرب يعاقب عليهـا القـانون الـدولي     ،واتفاقية جنيف الرابعة  المتحدة  
القـوة القائمـة     (إسـرائيل  إللزام إجراءاتومطالبة كافة الدول واألمم المتحدة باتخاذ       

 والتأكيد مجـددا    ، وتفكيك جدار الفصل العنصري    ،بوقف االستيطان وتفكيكه  ) باالحتالل
تبارها جزءا ال يتجزأ مـن األرض الفلـسطينية         على عروبة مدينة القدس الشرقية واع     

  . وأساس تحقيق السالم في المنطقة، وأنها عاصمة دولة فلسطين المستقلة،المحتلة

  :االنتفاضـة  :رابعاً

توجيه تحية اعتزاز وتقدير إلى الشعب الفلسطيني ونضاله وتـضحياته والـى قيادتـه               -1
بـاس لـصمودهم فـي وجـه        الرئيس محمود ع  فخامة  الشرعية المنتخبة وعلى رأسها     

ومطالبة المجتمع الدولي بالـضغط علـى        الممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل،     
إسرائيل لسحب قواتها من األراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة            
السيادة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين الفلسطينيين طبقاً لما نصت عليـه قـرارات             

 لعـام   194ية الدولية التي قامت على أساسها عملية السالم وفي مقدمتها القرار            الشرع
  .)2002 ( ومبادرة السالم العربية1948

 واالقتصادية التي يعاني منها الـشعب       اإلنسانيةالتأكيد على ضرورة سرعة إنهاء األزمة        -2
القـوة   (الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل          

 ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لممارسة الـضغط علـى           )القائمة باالحتالل 
 من أجل رفع الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلسطيني        إسرائيل

من تلقي المساعدات العاجلة والمساعدات اإلنسانية مـن غـذاء ودواء إلـى األراضـي       
  .عمار اإلإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات ومن ثم وإعادة ،الفلسطينية المحتلة

األمانة العامة إلى استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الطلب من  -3
الحكومية وغير الحكومية لتركيز الجهود على معالجة األوضاع المعيشية المتدهورة في           
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ءات القمعيـة اإلسـرائيلية وإجـراءات       األراضي الفلسطينية جراء الممارسات واإلجرا    
اإلغالق والحصار وتأثيراتها السلبية خاصة في مجاالت الـصحة والتعلـيم والطفولـة      

  .واإلغاثة واالقتصاد بشكل عام
 واحترام أحكام   اذفإلن الصادر عن مؤتمر األطراف السامية المتعاقدة        باإلعالنالترحيب   -4

 الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك  في األراضي1949مواثيق جنيف األربعة لعام 
 ودعوة الدول العربية لمواصلة التحرك لدعم وتنفيـذ         ،لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني   

  .اإلعالنهذا 
 ضد األسرى الفلسطينيين في سجونها مـن  اإلسرائيلي ممارسات سلطات االحتالل     إدانة -5

 التي تكفلها كافة الشرائع     سانيةاإلنسياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم        
األمانة العامة لجامعة الدول العربية مواصلة التحرك مع        والطلب من    ،والمواثيق الدولية 

 لوقف تلك االنتهاكات والعمـل      إسرائيلالقوى الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على        
  . سراح كافة األسرىإطالقعلى 

  :الالجئـون  :خامساً

الجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاوالت التـوطين بكافـة          تأكيد التمسك بحق ال    -1
 ودعـوة   ، حق العـودة   إسقاطأشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها          

 وفي  ،األمانة العامة والدول األعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية          
الدولية وخاصة قـرار الجمعيـة      لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية        ،األمم المتحدة 
لية إسـرائيل   ؤوووفقا لمبادرة السالم العربية وتأكيـد مـس       ) 1948 (194العامة رقم   

  .القانونية والسياسية واألخالقية عن نشوء واستمرار مشكلة الالجئين الفلسطينيين
التأكيد على أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وهي جزء ال              -2

 ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة         ،تجزأ من عملية السالم العادل والشامل     ي
  .1948 لعام 194كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 

 لوقف العـدوان علـى مخيمـات الالجئـين          سوريةمطالبة كافة أطراف الصراع في       -3
ما مثلته  الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع و            

 ومعاملة الالجئـين    ،اتهم من مالذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها         ممخي
  .الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين

إدانة المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى تدمير مخيمات الالجئين في الـضفة الغربيـة              -4
الدوليـة للتـدخل الفـوري لوقـف هـذه           ودعوة كافة الدول والمنظمات      ،وقطاع غزة 
  .المخططات
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 الالجئين الفلسطينيين فـي مختلـف أمـاكن تواجـدهم      إلىتوجيه تحية اعتزاز وتقدير      -5
لتحركهم في مسيرات العودة نحو الحدود مع فلسطين في الذكرى الثالثة والستين لنكبـة             

ـ          ،الشعب الفلسطيني  ي تـضامنت    والتعبير عن الشكر والتقدير للجمـاهير العربيـة الت
  . الفلسطينيينلالجئينوشاركت في هذه الذكرى للتأكيد على حق العودة 

 ،)أنها دولة يهوديـة    (إسرائيل وبعض األطراف الدولية تعريف      إسرائيلرفض مطالبة    -6
 الفلـسطينيين والتطهيـر العرقـي       لالجئين حق العودة والتعويض     إلغاءوالتي تستهدف   

  .1948العنصري ضد فلسطينيي عام 
 الفلسطيني في مخيمات اللجـوء      اإلنسانة لتوفير الحد األدنى من مقومات صمود        الدعو -7

  .ورفع األذى والتمييز الجائر بحقه

  :األونروا  :سادساً

قرار الجمعية العامـة رقـم   (التأكيد على التفويض الممنوح لألونروا وفق قرار إنشائها        -1
ليتها ؤوغيير أو نقل مس   ليتها وعدم ت  ؤووعدم المساس بواليتها أو مس    ) 1949 لعام   302

 وكذا ، والعمل على أن تبقى األونروا ومرجعيتها القانونية األمم المتحدة،إلى جهة أخرى 
 لالجئـين لياتها في تقديم الخدمات     ؤوالتأكيد على ضرورة استمرار األونروا بتحمل مس      

داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يـتم حـل قـضية الالجئـين          
) 2002(طينيين حال عادال وشامال وفق ما نصت عليه مبادرة الـسالم العربيـة              الفلس

  .)194(وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 
التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي الالزم لبرامج ونشاطات وكالة الغـوث              -2

ة األمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء         ودعو ،الدولية االعتيادية والطارئة  
 لحثها على   ،العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات االتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة          

الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيـام بمهامهـا              
الزالت الحاجة له ماسة نتيجة االعتداءات      كاملة ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي       

 وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن ،اإلسرائيلية وآثارها
  .لية األونرواؤومس

لية األعباء اإلضافية التي تتكبدها األونـروا       ؤوتحميل سلطات االحتالل اإلسرائيلي مس     -3
كة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها نتيجة إجراءات اإلغالق والحصار وتقييد حر

 وتثمين الدور الهام الـذي قامـت بـه خـالل العـدوان              ،بالتعويض عن هذه الخسائر   
  . األخير على قطاع غزةاإلسرائيلي
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 وأولئـك الـذين   سوريةلياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في ؤودعوة األونروا تحمل مس   -4
 ومناشدة المجتمع الدولي مساندة األونروا مـن        ،نزحوا خارجها بتقديم الدعم الالزم لهم     

  .خالل تقديم التمويل الالزم
 التنسيق الكامل مع الدول العربية المضيفة خالل تنفيذ مشروع أرشفة إلىدعوة األونروا  -5

سجالت الالجئين الفلسطينيين بما يكفل المحافظة على المعلومات والوثـائق األصـلية            
ن عدم المساس بها من أي جهة كانت أو اسـتخدامها           المحفوظة لدى الوكالة وبما يضم    

من قبل منظمات أو هيئات أخرى تطلب الحصول عليها دون موافقة الـدول العربيـة               
  .المضيفة وبالطريقة التي تكفل حقوق الالجئين الموثقة ضمن وثائق األرشفة

جـات   موازنتها حسب أولويات متطلبـات واحتيا      إعدادمطالبة األونروا باالستمرار في      -6
 مشاريع خاضـعة لتـوفير      إلى على أال يتم تحويل أي من البرامج األساسية          ،الالجئين
 ومطالبة وكالة الغوث التراجع عن التقليصات في خدمات الطوارئ التي تقدمها  ،التمويل

  . الالجئين الفلسطينيينإلى
انحة وزيـادة   الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول الم     بإيجادمطالبة وكالة الغوث الدولية      -7

 والعمل علـى تطبيـق المعـايير        ،األموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة       
 ، ووفق االتفاقيات المحددة لذلك    ، اللجنة االستشارية  إلىالمتفق عليها النضمام هذه الدول      

 والطلب مـن    ،وبطريقة تضمن التزام هذه الدول استمرار دعمها بشكل منتظم ومتزايد         
 استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع األساسي للوكالـة كعنـوان             األونروا

اللتزام المجتمع الدولي بقضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض وفـق         
  .194قرار 

الترحيب بزيادة بعض الدول العربية مساهماتها في دعم موازنة األونروا وحث بـاقي              -8
يادة دعمها وزيادة نسبة مساهمتها في ميزانيـة األونـروا بنـسبة             ز إلىالدول العربية   

وذلك تفعيال لقرارات متعددة صدرت عن مجلس الجامعة في عدة دورات منذ            % 7.73
 وتلبية لنداء األونروا لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الراهنة ولضمان           1987عام  

 ودعوة الهيئات الرسمية    ، الفلسطينيين نلالجئياستمرار تقديم خدماتها األساسية والحيوية      
  . االستمرار في دعم برنامج األونروا االعتيادية الطارئةإلىوغير الحكومية 

 القطاع الخاص في الدول المانحة إلشراكتركيز جهودها الدولية إلى دعوة وكالة الغوث  -9
 يكـون   على أال، لتحسين أوضاع الالجئين  إضافيةللمساهمة في تمويل برامج ومشاريع      

  .ذلك بديال اللتزامات الدول المانحة تجاه األونروا
دعوة األونروا التنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق              -10

  .مع سياسات هذه الدول
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 بجهود جامعة الدول العربية في السعي لتوفير الدعم الالزم لألونروا ومساندتها            اإلشادة -11
  . الفلسطينيينلالجئينفي أداء خدماتها 

 وكالة غـوث وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين          إعالن عن القلق الشديد من      اإلعراب -12
 بسبب نقص األموال مما يهدد      ،عن تعليق برنامج المساعدات في قطاع غزة      ) األونروا(

 ودعوة الدول للوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل وكالـة األونـروا           ،إنسانيةبحصول كارثة   
  .عمار اإلوإعادةطوارئ وبرنامج ال

  :التنمية  :سابعاً

لياته ومواصلة التزامه بتقديم المـساعدات للـشعب        ؤودعوة المجتمع الدولي لتحمل مس     -1
الفلسطيني وسلطته الوطنية وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسـية علـى الجانـب              

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

توجيه الشكر للدول العربية التي قامت بدعم االقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمـام              -2
 ودعوة باقي   ،التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية         

دولـة  ت المختـصة ب    ودعوة الجها  ،الدول العربية لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن      
 لتزويد األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي فلسطين

  . الدول العربيةإلىتعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية 
 لاللتزام بكـل بنـود اتفاقيـة        إسرائيلالتأكيد على ضرورة ممارسة ضغط دولي على         -3

 لـضمان حريـة     ،)2005 تشرين ثاني / نوفمبر(لسطيني  المعابر الموقعة مع الجانب الف    
حركة األفراد والبضائع في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبـين محيطهـا             

  . فتح مطار غزة وبناء الميناءوإعادة ،العربي
 ومطالبته بتنفيذ التزاماته    ،لية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني     ؤوالتأكيد على مس   -4

 لألراضي الفلسطينية المحتلة    اإلسرائيلي االحتالل   إلنهاءت الشرعية الدولية    وفق مقررا 
 دولة فلسطين المستقلة كاملة الـسيادة     إقامة ومساعدة الشعب الفلسطيني في      ،1967عام  

 وتمكينه من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه فـي    ،وعاصمتها القدس الشرقية  
عب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطـاع غـزة كـي     وزيادة العون المقدم للش    ،التنمية

  .اإلسرائيلي وتعزيز قدراته الذاتية وفك ارتباطه باالقتصاد ،يتمكن من تحقيق أهدافه
 اإلسـرائيلي  الحـصار    بإنهاءالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة          -5

كـانون  /  ينـاير  :الكويت( وبخاصة القمة العربية التنموية      ،عمار لقطاع غزة   اإل وإعادة
 ،)2010 آذار/  مـارس  :سرت( والقمة العربية العادية الثانية والعشرين       ،)2009 ثاني
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 التأكيد  ،)2009 آذار/ مارس(عمار غزة    نتائج اجتماع قمة شرم الشيخ إل      إلى وباإلشارة
 المفروض على قطاع    اإلسرائيلي كافة أشكال الحصار     إنهاء في   اإلسراععلى ضرورة   

 اجتماع آخر لتنفيذ إلىعمار غزة دعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ إل و ،غزة
 خطـوات تحقيـق     إلنجاح الدعم العربي    إطار وذلك في    ،االلتزامات المنصوص عليها  

  .المصالحة الفلسطينية وانجازها في أسرع وقت
والمجـالس  التأكيد على مواصلة االلتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية            -6

 وضمان اسـتمرار    ،الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية       
  .هذا الدعم وانتظام تدفقه

توجيه الشكر والتقدير للشعوب العربية التي شكل دعمها وتضامنها وتكافلها عونا بـالغ              -7
سـر  األهمية للشعب الفلسطيني وأسهم في توفير االحتياجات األساسية لكثيـر مـن األ            

 ودعـوة   ،الفلسطينية ومكنها من الصمود في وجه العـدوان والحـصار اإلسـرائيلي           
المؤسسات الشعبية العربية والجمعيات الخيرية واألفراد إلى االستمرار فـي مواصـلة            

  .وتكثيف هذا الدعم وانتظام تدفقه
 مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات المستحقة للـشعب الفلـسطيني            -8

  .وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي المتواصل
دعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد األمانة العامـة بتقريـر دوري يوضـح               -9

الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باالقتصاد الفلسطيني منذ انتفاضة األقصى           
، وذلـك لحـشد المـساندة       اإلسرائيليالحتالل   جراء الممارسات العدوانية ل    2000عام  

 لدفع التعويضات المستحقة للـشعب      إسرائيل الدولية للضغط على     واإلعالميةالسياسية  
  .الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن هذا العدوان

دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة فـي االسـتثمار فـي               -10
  . ودعم القطاع الخاص الفلسطينيفلسطين

توجيه الشكر لمؤسسات التمويل العربية ومنظمات العمل العربي المشترك على جهودهم     -11
 مضاعفة هذه   إلى ودعوتها   ،المبذولة لدعم االقتصاد الفلسطيني وتطوير بنيته المؤسسية      

  .الجهود بما يتوافق وأولويات الخطط التنموية الفلسطينية
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7856رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  وصمود الشعب الفلسطينيدولة فلسطين دعم موازنة 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامـات علـى              �
  في هذا الشأن،7/9/2014المستوى الوزاري بتاريخ 

 ون السياسية،ؤوعلى توصية لجنة الش �

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

ــونس )2003( ــر )2004(، وت ــاض )2006(، والخرطــوم )2005(، والجزائ ، والري
  ،)2012( وبغداد ،)2010(، وسرت )2009(، والدوحة )2008(، ودمشق )2007(

 7301، وقراره رقـم     16/9/2010 بتاريخ   )134(ع  . د 7224وإذ يؤكد على قراره رقم       -
، وكذلك قراره الصادر عن االجتماع الطـارئ لمجلـس          2/3/2011 بتاريخ   )135 (ع.د

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

 بتـاريخ   )136(ع  . د 7376 وكذلك قراره رقم     المندوبين الدائمين في دورته غير العادية،     
 7516، وقراره رقم    10/3/2012 بتاريخ   )137(ع  . د 7453، وقراره رقم    13/9/2011

، والبيان الصادر عن اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية         5/9/2012 بتاريخ   )138(ع  .د
 الجامعـة   ، والقرار الصادر عن اجتماع مجلس     9/12/2012الذي عقد في الدوحة بتاريخ      

، وقراره  13/1/2013 بتاريخ   7579على المستوى الوزاري في دورته غير العادية رقم         
 بتـاريخ   )140(ع  . د 7660وقراره رقـم     ،6/3/2013 بتاريخ   )139(ع  . د 7588رقم  

 7797 وقـراره رقـم   ،9/3/2014 بتاريخ  )141(ع  . د 7730وقراره رقم    ،1/9/2013
 ،7/9/2014بتاريخ ) 142(ع .د
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{{{ÏŁè†{<…< <

1M       توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلـغ          إلىالتأكيد على دعوة الدول العربية 
 وذلك لدعم القيادة الفلسطينية فـي       ،مائة مليون دوالر شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية      
 في عدم تحويلها لألمـوال     إسرائيلضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار         

لدول العربية التـي    للمملكة العربية السعودية وا    وتوجيه الشكر    ،ينالمستحقة لدولة فلسط  
 اإلسـرائيلي  وخاصة بعد قرار حكومة االحتالل       ،أوفت بالتزاماتها بشبكة األمان المالية    

 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية اعتبارا مـن األول           250بقطع ومصادرة   
  . بسرعة اإليفاء بالتزاماتها، ومطالبة باقي الدول2014 أيلول/ من سبتمبر

2M               توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً فـي
دعم موارد صندوقي األقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العاديـة             

) 14ع  .د( للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت       اإلضافي وفي تقديم الدعم     2000لعام  
 سـرعة   اإلضافي ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم           2002لعام  

  .الوفاء بهذه التزامات
3M    الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولـة فلـسطين             إلىتوجيه الشكر 

 الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقـصى سـرعة         إلىودعوة الدول العربية األخرى     
  .والتأكيد على أهمية االستمرار في دعم موازنة دولة فلسطين

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7857رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 ورقم  ،1/9/2013 بتاريخ   )140(ع  . د 7661وعلى كافة قراراته وآخرها قراره رقم        �
 الصادر عـن الـدورة غيـر        180، والبيان رقم    9/10/2013بتاريخ  ع  .غ.د 7714

 ،9/3/2014خ   بتـاري  )141(ع  . د 7731 وقراره رقم    ،26/2/2014العادية بتاريخ   
 ،7/9/2014بتاريخ ) 142(ع . د7798وقراره رقم 

 ون السياسية،ؤوعلى توصية لجنة الش �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M      لـصندوقي األقـصى     اإلضـافي  تسديد التزاماتها بالدعم     إلىدعوة كافة الدول العربية 
  . وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن،والقدس

2M اإلسـرائيلي لتهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطـط           كافة أشكال ا   إدانة 
 اعتبار القدس عاصمة موحـدة      إلى والذي يرمي    ،2020الهيكلي والمعروف بالمخطط    

 تغيير التركيبة الديمغرافية مـن أجـل        إلىوالهادف  ) القوة القائمة باالحتالل   (إلسرائيل
  .التهويد

3M وع   كافة مشاريع االستيطان وخاصة مشر     إدانةE1،    عزل مدينة القدس    إلى والذي يرمي 
 األمر الذي يقضي على حـل       ، جزأين منفصلين  إلىعن محيطها وتقسيم الضفة الغربية      

  .الدولتين
4M قرارات لبناء وحـدات سـكنية       بإصدار اإلسرائيلية الشديدة الستمرار الحكومة     اإلدانة 

دولي واتفاقية جنيـف    جديدة على أراضي القدس الشرقية منتهكة بذلك أحكام القانون ال         
 والقرارات التي أصدرها مجلس األمن المتعلقة باعتبار االسـتيطان غيـر            1949لعام  

  .شرعي وغير قانوني



-33-  

5M بالحفريات واألنفاق تحت المسجد األقـصى       اإلسرائيلية استمرار سلطات االحتالل     إدانة 
  .المبارك وحوله وأيضا الحفريات في ضاحية سلوان

6M    ملـك  ( الثاني ابن الحـسين      عبد اهللا هام الموقع بين جاللة الملك      االتفاق ال التشديد على
بتاريخ ) رئيس دولة فلسطين  (وفخامة الرئيس محمود عباس     ) المملكة األردنية الهاشمية  

 وحمايتها اإلسالمية بهدف الدفاع عن المسجد األقصى المبارك والمقدسات     31/3/2013
دني في رعاية وحماية وصيانة المقدسـات       قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور األر      

الهاشمية التاريخية والتـي    الرعاية والوصاية    إطار والمسيحية في القدس في      اإلسالمية
  .أعاد هذا االتفاق التأكيد عليها

7M الذي يستهدف التهجير القسري للمقدسيين خاصـة الناشـطين     اإلسرائيلي المخطط   إدانة 
  .م المدافعين عن مدينتهمالسياسيين والشخصيات االعتبارية منه

8M    المتكررة لعقدها مؤتمرات دولية في مدينة القـدس المحتلـة          إسرائيلرفض محاوالت ، 
 إعماالالمشاركة في هذه المؤتمرات      وأومطالبة المنظمات والهيئات الدولية عدم القبول       

 ومطالبة المنظمـات والهيئـات الدوليـة        ،للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها    
بااللتزام بأن القدس عاصمة دولة فلسطين جزء ال يتجزأ من أراضي دولة فلسطين التي              

 وتكليف األمين العام لجامعة الدول العربية بمخاطبة األمين العـام           ،1967احتلت عام   
  .لألمم المتحدة بهذا الشأن

9M            ـ ف مطالبة المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متح
التـي تـضم قبـور      ) أقدم مقبرة إسالمية  (على األرض المصادرة من مقبرة مأمن اهللا        

 إيقـاف  ومطالبة منظمة اليونسكو الدولية للعمل على        ،اآلالف من الشخصيات التاريخية   
 إسـرائيل  والضغط علـى     ،هذا االنتهاك الخطير ألحد معالم التراث اإلنساني اإلسالمي       

  .قبور ونبشهالوقف مواصلتها انتهاك حرمة ال
10M الستئناف تطبيقها لقانون أمالك الغائبين والذي يستهدف مصادرة عقارات          إسرائيل إدانة 

 وتكليف األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة         ،المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم    
  . من التصرف بأمالك المقدسيينإسرائيلللبحث عن آلية مناسبة لمنع 

11M    والمراجع الدينية والثقافية في العالم لتعبئة الرأي العام         سالمياإلالتعاون  مطالبة منظمة 
 ووقف االعتداءات التي    ، والمسيحية وحمايتها  اإلسالميةالعالمي لوقف تدمير المقدسات     

يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في مدينـة القـدس وبـاقي األراضـي             
 االتصال التـابع لمنظمـة التعـاون        ، ويشيد في هذا اإلطار بتحركات فريق      الفلسطينية

اإلسالمي، والسيما الزيارة التي قام بها وفد برئاسة وزير الخارجية المصري وعضوية            
وزير خارجية فلسطين ووزير خارجية غينيا واألمين العام لمنظمة التعاون اإلسـالمي            
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ئيل فـي  إلى عدد من العواصم الدولية النافذة لشرح اإلجراءات الخطيرة من جانب إسرا        
القدس، واستمرار سياساتها االستيطانية واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وأراضـيه          

  .ومقدساته ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن
12M في القدس والتي طالت قطاع التعليم وتهويد الثقافة للنيل من           اإلسرائيلية االنتهاكات   إدانة 

 خطة جديدة تهـدف     اإلسرائيلية حيث أقرت الحكومة     ،لمقدسياالنتماء العربي للطالب ا   
 والقـدس كعاصـمة     ، الطالب المقدسي بدراسة التراث اليهودي والـصهيوني       إلزام إلى

 في الوقت الذي يمنع فيه      ، ودراسة تاريخ اليهود في مدارس البلدية التابعة لها        ،إلسرائيل
  .دسية العربية بناء أو ترميم المدارس المق1967االحتالل ومنذ عام 

13M      جامعة الدول العربية لمتابعة توثيـق عمليـات التهويـد           إطارتشكيل لجنة قانونية في 
واالستيالء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين فـي القـدس           

 وتقديم المقترحـات العمليـة لمتابعـة هـذا          ، أو هدمها  إزالتهاالمحتلة أو تلك التي يتم      
ا في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدوليـة أو المحكمـة الجنائيـة               الموضوع بم 

  .الدولية
14M   التي تـم    اإلجراءات األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول           إلىالطلب 

 . الدورة القادمة للمجلسإلىاتخاذها بهذا الشأن 

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7858رقم : ق(
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  :ين والصراع العربي اإلسرائيليقضية فلسط
  
 

  تقريـر وتوصيـات

مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين 

  )93الدورة (في الدول العربية المضيفة 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 دورتين،األمانة العامة فيما بين التقرير األمين العام عن نشاط وعلى  �

 ،)93(وعلى تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

أخذ العلم بتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي الـدول العربيـة              
  خـالل الفتـرة   ة  مقـر األمانـة العامـة بالقـاهر       والذي انعقد في     )93(المضيفة في دورته    

20-25/12/2014.  
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7859رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي

  والمكاتب اإلقليمية لمقاطعة إسرائيل

  )143-142(بين دورتي مجلس الجامعة 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  : اطالعهبعد -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

وعلى تقرير المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل عن أعماله وأعمال المكاتب اإلقليميـة      �
 ،)143-142(لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة 

 سية،وعلى توصية لجنة الشؤون السيا �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M    المجلـس   دورتـي  للمقاطعة بـين     الرئيسينشاط المكتب   بما ورد في تقرير     أخذ العلم 
ومديري المكاتب اإلقليمية لمقاطعة للمفوض العام ومعاونيه ، وتقديم الشكر )142-143(

  .على التقرير المقدم للمجلسإسرائيل في الدول العربية 
2M    89. د(المكاتب اإلقليمية للدول العربيـة   في عقد مؤتمر ضباط االتصال  الموافقة على (

 .2015عام خالل النصف الثاني من 

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7860رقم : ق(

  



-37-  

  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

األمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه 

  في األراضي العربية المحتلة
  

  
  توى الوزاري،إن مجلس الجامعة على المس

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

) 142(ع  . د 7801وعلى قرارات مجلس الجامعة بهذا الشأن وآخرها القـرار رقـم             �
  ،7/9/2014بتاريخ 

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

  ومواجهة التحديات المائية في الوطن العربي،

†{{{{ÏŁè<…< <

1M    لمصادرتها واستغالل واستنفاذ الموارد المائية      – القوة القائمة باالحتالل     –إدانة إسرائيل 
وري المحتل وجنـوب    في األراضي العربية المحتلة في فلسطين والجوالن العربي الس        

لبنان، وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع عليها مما يشكِّل تهديـداً لألمـن المـائي       
العربي وبالتالي لألمن القومي العربي، واعتبار هذه الممارسات باطلة وتمثـل انتهاكـاً             

لشعوب خطيراً لقواعد القانون الدولي وللشرعية الدولية التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة ل            
الواقعة تحت االحتالل األجنبي على مواردها الطبيعية بما فيها األراضي والمياه، والقيام    
بتحرك عربي جاد لدى القائمين على صيانة الشرعية الدولية لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما             

  .تقترفه إسرائيل من انتهاكات وتعديات في هذا المجال
2M      باتخـاذ   – خاصـة مجلـس األمـن        –متحدة  مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة األمم ال 

على وقف نهب وسـرقة     ) القوة القائمة باالحتالل  (اإلجراءات الالزمة إلرغام إسرائيل     
المياه العربية، واستمرارها باستغالل الموارد المائية في األراضـي العربيـة المحتلـة             

القائمـة  القـوة   (والتسبب في ضياعها واستنفاذها وتعريضها للخطر، وإلزام إسـرائيل          
  .بتطبيق القوانين الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس األمن) باالحتالل
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3M     في منع الفلسطينيين من بناء منـشآت       ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة استمرار إسرائيل
  .الصرف الصحي وصيانة الشبكات القديمة

4M         ت فـي ينـابيع     معالجة من المستوطنا  الإدانة قيام إسرائيل بتصريف المياه العادمة غير
  .وأودية الضفة الغربية مما يؤدي لتلويث المياه لفلسطينيين

5M استمرار اإلعالم العربي بإبراز تعديات إسرائيل غير الشرعية وسرقتها للمياه العربية.  
6M             تقديم مساعدات عاجلة لتحسين نوعية المياه في األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصـة

  .في قطاع غزة
7M  مة باالستمرار في متابعة الموضوع، والطلب إلى المجالس الوزاريـة  تكليف األمانة العا

والمنظمات العربية المتخصصة المعنية بهذا الموضوع، طرح هـذا الموضـوع فـي             
المحافل والمؤتمرات والندوات الدولية واإلقليمية المعنية بشؤون البيئة والمياه، من خالل  

رساتها وحشد الـدعم والتأييـد للمطالـب        ومما) القوة القائمة باالحتالل  (فضح إسرائيل   
  .، وعرض ما يستجد على دورات المجلس القادمة والمشروعةالعربية المحقة

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7861رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  الجوالن العربي السوري المحتل
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

ع . د 7230، وقراره رقـم     3/3/2010بتاريخ  ) 133(ع  . د 7161وعلى قراره رقم     �
، 2/3/2011بتـاريخ   ) 135(ع  . د 7306، وقراره رقم    16/9/2010بتاريخ  ) 134(

) 137( ع .  د7457، وقراره رقم 13/9/2011بتاريخ ) 136(ع . د7381وقراره رقم 
، وقـراره   5/9/2012بتاريخ  ) 138(ع  . د 7521، وقراره رقم    10/3/2012بتاريخ  

) 140(ع  . د 7665، وآخرها قراره رقم     6/3/2013بتاريخ  ) 139(ع  . د 7593رقم  
، وآخرهـا   9/3/2014بتـاريخ   ) 141(ع  . د 7735، وقرار رقم    1/9/2013بتاريخ  

  ،7/9/2014بتاريخ ) 142(ع . د7802قرار رقم ال
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

ع . د597 رقـم  الكويـت وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمة العربية، وآخرها قرار قمة    -
  ،26/3/2014بتاريخ ) 25(

  وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

†{{{{ÏŁè<…< <

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

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

2M وقراراته الالحقة وآخرهـا     13/2/1982 بتاريخ   4126 على قراره رقم     اً مجدد التأكيد 
 الذي ينص على رفض كل ما اتخذته 7/9/2014بتاريخ ) 142(ع  . د 7802قراره رقم   

سلطات االحتالل اإلسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي           
، وآخرها قـرار الكنيـست اإلسـرائيلي        والديمغرافي للجوالن العربي السوري المحتل    
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األخير الذي دعا إلى إجراء استفتاء عام قبل االنسحاب من الجوالن العربي الـسوري              
المحتل والقدس الشرقية، واعتبار اإلجراءات اإلسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غيـر           

متحدة وقراراتها، قانونية والغيه وباطلة، وتشكل خرقاً لالتفاقيات الدولية ولميثاق األمم ال
، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة )1981 (497والسيما قرار مجلس األمن رقم    

 والذي أكد علـى أن قـرار إسـرائيل فـي     5/12/2008 بتاريخ 99/63والستين رقم   
 بضم الجوالن العربي السوري المحتل غير قانوني والغ وباطل وغير           14/12/1981

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

 106/65، ورقـم    25/11/2010 بتاريخ   18/65وكذلك قرارا ت الجمعية العامة رقم       
 المتعاقبـة   ، وقراراتهـا  1/12/2011 بتـاريخ    A/66/19، ورقم   10/12/2010بتاريخ  

، وقرار مجلس حقوق اإلنـسان رقـم        5/12/2014 بتاريخ   92/69وآخرها قرار رقم    
، وتقرير األمين العام لألمم المتحدة المقدم للجمعية العامـة          24/3/2010 بتاريخ   13/5

 عن الحالة في الشرق األوسـط والمتـضمن بنـد           9/9/2013 بتاريخ   A/68/371رقم  
  .الجوالن السوري المحتل

3M 1967 من جديد أن استمرار احتالل الجوالن العربي السوري المحتل منذ عـام              التأكيد 
  .يشكل تهديداً مستمراً للسلم واألمن في المنطقة والعالم

4M           إدانة إسرائيل لممارساتها في الجوالن العربي السوري المحتل المتمثلة فـي االسـتيالء
ة القنيطرة لسرقة الميـاه،     على األراضي والموارد المائية، وإقامة سد ركامي قرب مدين        

وسحب مياه بحيرة مسعدة البالغ سعتها سبعة ماليين متراً مكعباً وتحويلها إلى مـزارع              
للمستوطنين واستنزاف بحيرتي طبريا والحولة، وحرمان المزارعين السوريين من أهم          
مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، وكـذلك إدانـة بنـاء المـستوطنات              

ها ونقل المستوطنين إليها واستغالل مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليهـا،           وتوسيع
كانون أول  / وآخرها قيام ما يسمى بمجلس المستوطنين في الجوالن خالل شهر ديسمبر          

 بحملة دعائية لبناء وحدات استيطانية جديدة في الجوالن العربي السوري المحتل            2010
استقطاب ثالثة آالف عائلة إسرائيلية جديدة لالستيطان و" تعال إلى الجوالن"تحت عنوان 

في الجوالن العربي السوري المحتل في إطار هذا المشروع، إضافة إلى اإلعالن عـن              
مناقصة لعرض وبيع عشرة مناطق في الجوالن العربي السوري المحتل إلنشاء مزارع            

ة علـى المنتجـات     للكرمة، وإقامة مصانع للخمور عليها، وفرض المقاطعة االقتصادي       
  .الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها
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5M     لسعيها المحموم لنهـب ثـروات الجـوالن        ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة قيام إسرائيل
  .السوري المحتل من خالل التنقيب الكثيف عن البترول في الجوالن لسرقة موارده

6M          ،والوقوف معهما في مواجهة    تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان
االعتداءات والتهديدات اإلسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء          

  .على األمة العربية
7M        دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم

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

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

ن كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الـشرعية          االحتالل في الجوال  
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            

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

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

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

9M             إدانة الممارسات واالستفزازات التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد أبناء قرية
ف تقسيمها وتهجيـر سـكانها   الغجر السورية في الجوالن العربي السوري المحتل، بهد      

القـوة القائمـة    (واعتبار أن قيام إسرائيل     . وبناء جدار يفصلهم عن أراضيهم وأرزاقهم     
بعملية إجبار سكان القرية المدنيين على االنتقال إلى القسم الجنوبي منهـا،            ) باالحتالل

جريمة "عتبر  للقانون الدولي اإلنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، كما ت       اًيشكل انتهاك 
وكذلك اعتبار أن أي عملية تقسيم للقرية من شأنها المـساس بالوضـع             ". ضد اإلنسانية 

السيادي لسورية عليها، ومطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته للـضغط علـى            
لمنعها من تقسيم القرية ووقـف المعانـاة اإلنـسانية          ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  

واالقتصادية لسكانها الرازحين تحت االحتالل، ودعم سورية في االحتفاظ         واالجتماعية  
  .بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تقسيم القرية
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10M              ،إدانة الممارسات العدوانية واإلجرامية التي تقوم بها سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي
قريـة مجـدل شـمس المحتلـة،        والمتمثلة بحملة االعتقاالت الكبيرة التي طالت أبناء        

وعمليات إبعاد العشرات من أبنائها إلى خارج الجـوالن بـشكٍل قـسري، وتغـريمهم               
بغرامات مالية كبيرة، والحكم على بعضهم بالسجن الفعلـي، وتأجيـل الـبعض إلـى               
محاكمات متتالية، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية في إدانة تلك الممارسـات            

لوقف تلك الممارسات بحق أبناء قرية      ) القوة القائمة باالحتالل  (ائيل  والضغط على إسر  
  .مجدل شمس المحتلة

11M       مطالبة األمانة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنـسان ومنظمـات
المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني بالضغط على            

لإلفراج عن جميع األسرى والمعتقلين السوريين فـي        ) ائمة باالحتالل القوة الق (إسرائيل  
السجون اإلسرائيلية من أبناء الجوالن العربي السوري المحتـل، ومطالبـة الهيئـات             

على السماح لمندوبي الصليب    ) القوة القائمة باالحتالل  (اإلنسانية الدولية بحمل إسرائيل     
 برفقة أطباء مختصين للوقوف على حـالتهم        األحمر بزيارة هؤالء األسرى والمعتقلين    

الصحية والنفسية وإنقاذ حياتهم ورفع معاناتهم جراء الممارسات القمعيـة اإلسـرائيلية            
وظروف االعتقال الالإنسانية التي يعيشونها داخل السجون اإلسرائيلية وسياسة القهـر           

أبـسط حقـوقهم    المادي والمعنوي التي تمارسها السلطات اإلسرائيلية وحرمانهم مـن          
اإلنسانية واالجتماعية، األمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، وتعرض حيـاتهم            

 باعتقـال العديـد مـن       اًللخطر واعتبار ما قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي مؤخر        
المواطنين السوريين بتهم مفبركة في محاولة منها إلرهاب المواطنين الـسوريين فـي             

تاللها لهذا الجزء األساسي من سورية، حيث يعتبر هـذا العمـل            الجوالن وتكريس اح  
 لقرارات األمم المتحدة وللقانون الدولي اإلنساني وألبسط قواعـد حقـوق            اً سافر اًانتهاك

  .اإلنسان
12M             92/69التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وآخرها قرار الجمعية العامة رقـم 

ـ     5/12/2014بتاريخ    شروعية النـشاط االسـتيطاني واألنـشطة       الذي تضمن عدم م
  .1967اإلسرائيلية األخرى في الجوالن العربي السوري المحتل منذ عام 

13M   االلتزام بقرار الجمعية العامـة المـشار إليـه    ) القوة القائمة باالحتالل(مطالبة إسرائيل
والذي تضمن إعادة تأكيد ما قررته من أن جميع األحكام ذات الصلة بالموضوع مـن               

 واتفاقية جنيـف المتعلقـة بحمايـة        1907ألنظمة المرفقة باتفاقية الهاي الرابعة لعام       ا
المدنيين وقت الحرب ما زالت تنطبق على األرض السورية التي تحتلها إسرائيل منـذ              
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، وتهيب باألطراف في االتفاقيتين احترام التزاماتها بموجب هذين الـصكين           1967عام  
  .مهافي جميع الظروف وكفالة احترا

14M         حث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط االستيطاني
اإلسرائيلي في الجوالن العربي السوري المحتل، وذلك من خـالل إدانـة ممارسـات              
الحكومة اإلسرائيلية التي أدت مؤخراً إلى استقطاب ثالثة آالف عائلة جديدة لالستيطان            

 بعد الحملة   2010كانون أول   / سوري المحتل خالل شهر ديسمبر    في الجوالن العربي ال   
الدعائية لما يسمى بمجلس المستوطنين وتلك التـي جـرى اإلعـالن عنهـا بتـاريخ                

 بقصد إقامة تسع مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها ومضاعفة عـدد            31/12/2003
لتوجهات السلمية العربية المستوطنين فيها ورصد االعتمادات الالزمة لتنفيذ ذلك، خالفاً ل

والدولية الرامية لتحقيق سالم عادل وشامل في المنطقة استناداً لقرارات الشرعية الدولية   
 .2002ومبادرة السالم العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 

15M        وأدت إلى التصعيد المستمر     ،إدانة سياسة الحكومة اإلسرائيلية التي دمرت عملية السالم 
) القوة القائمة بـاالحتالل (منطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل      للتوتر في ال  

على تطبيق قرارات األمم المتحدة المتعلقة باالنسحاب اإلسرائيلي التام مـن الجـوالن             
العربي السوري المحتل ومن جميع األراضي العربية المحتلة، إلى خـط الرابـع مـن               

اإلجراءات اإلسـرائيلية المتخـذة فـي        واإلعراب عن رفض     ،1967حزيران  / يونيو
جـدار  (لجدار أمنى متطور    ) القوة القائمة باالحتالل  (الجوالن من خالل إقامة إسرائيل      

  .على طول الحدود السورية اإلسرائيلية) ذكي
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7862رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  ورية اللبنانيةالتضامن مع الجمه
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 بشأن االنعكاسات الـسلبية     9/3/2014بتاريخ  ) 141(ع  . د 7738وعلى قراره رقم     �
 جراء أزمة النازحين السوريين،والخطيرة المترتبة على لبنان 

 7803 رقـم    هى المستوى الوزاري، وآخرها قرار    وعلى قرارات مجلس الجامعة عل     �
 ،2014أيلول / سبتمبر 7بتاريخ ) 142. (ع.د

وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامـات علـى              �
  في هذا الشأن،7/9/2014المستوى الوزاري بتاريخ 

، والسـيما  )2014(وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قمة الكويـت         -
   المتعلّق بدعم الجيش اللبناني،2014آذار /  مارس26تاريخ ) 25(ع . د599القرار رقم 

  اإلقليمية والدولية المتعلقة بلبنان، ووإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية -
سـيما القـرار    التي تلتزم بها حكومة لبنان، وال     ية ذات الصلة    استناداً إلى القرارات الدول   و -

  ، بكامل مندرجاته،426 ورقم 425، المبني على القرارين رقم 1701

†{{{{ÏŁè<…< <

1M   التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي واالقتصادي له ولحكومته بمـا            تجديد
سيادته على كامل أراضيه، وتأكيد     يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان و       

شوبا اللبنانيـة والجـزء      حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتالل كفر         
اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المـشروعة والمتاحـة              

ضـد  والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين اإلرهاب والمقاومة المـشروعة           . كافة
المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم      أقرته  االحتالل اإلسرائيلي التي هي حق      
  .اعتبار العمل المقاوم عمالً إرهابياً
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2M  المبني 1701دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
ت إسرائيل ولتهديداتها  عبر وضع حد نهائي النتهاكا426 ورقم 425على القرارين رقم 

 .الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية

3M            الترحيب وتأكيد الدعم للخالصات الصادرة عن االجتماعات المتتالية لمجموعة الـدعم
 .28/10/2014الدولية للبنان وآخرها االجتماع الذي انعقد في برلين بتاريخ 

4M        بناني والقوى األمنية اللبنانية في صـون       اإلشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش الل
االستقرار والسلم األهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى 

وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحـة         الحدود المعترف بها دولياً،     
الدولة اإلسـالمية   "ر تنظيم   اإلرهاب ومواجهة التنظيمات اإلرهابية والتكفيرية على غرا      

وغيرها، وإدانة االعتداءات النكراء التي     " جبهة النصرة "و"  داعش –في العراق والشام    
تعرض لها في أكثر من منطقة لبنانية، والترحيب بالمساعدات التي قدمتها دول شـقيقة              

يـارات  وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي وهبت مبلغ أربعة مل       
دوالر وحث جميع الدول لالقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينـه             
من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان األمـن واالسـتقرار والـسلم             
األهلي في لبنان، وإدانة خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمي داعـش وجبهـة              

 والمطالبة بإطالقهم بغية إفشال مخططات من يريدون        2014آب  / النصرة منذ أغسطس  
 .إشعال فتنة داخلية وإقليمية

5M   التي استهدفت   اإلرهابية   والتفجيراتوالتحركات المسلحة   اإلجرامية  األعمال  جميع  إدانة
عدداً من المناطق اللبنانية وأوقعت عدداً من المواطنين األبرياء، ورفض كل المحاوالت            

إلى بث الفتنة وتقويض ُأسس العيش المشترك والسلم األهلي والوحـدة الوطنيـة             اآليلة  
وزعزعة األمن واالستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتعـاون          
التام والتنسيق لمكافحة اإلرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون فـي            

لقدرات ومحاسبة مرتكبي األعمـال اإلرهابيـة   مجال تبادل المعلومات والخبراء وبناء ا     
والجرائم ضد اإلنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التـي تهـدد الـسلم     

 .واألمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهاج إجراءات احترازية في هذا الشأن

6M             ـ ه توجيه التحية لصمود لبنان في مقاومته العدوان اإلسرائيلي المستمر عليه وعلى وج
، والتـرحم علـى أرواح الـشهداء        2006تموز من العـام     / الخصوص عدوان يوليو  

اللبنانيين، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني فـي مواجهـة ومقاومـة العـدوان              
، وتوصيف الجرائم اإلسـرائيلية   لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره اإلسرائيلي عليه ضماناً  

 وتحميل إسرائيل المـسؤولية الكاملـة عـن         بجرائم حرب تستوجب مالحقة مرتكبيها    
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اعتداءاتها، وإلزامها بالتعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنـانيين والترحيـب          
كـانون  /  الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر ديـسمبر          212/69بالقرار  
ضى بدفع إسـرائيل    والذي يق " البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية    " حول   2014األول  

تعويضات مالية عن األضرار التي لحقت بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطـة الجيـة              
  .2006تموز / للطاقة الكهربائية في حرب يوليو

7M إدانة االعتداءات اإلسرائيلية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، منها:  
  .الء ونشر شبكات التجسسالخرق اإلسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العم �
حقوق لبنان السيادية واالقتصادية في مياهه اإلقليمية ومنطقته        االنتهاكات اإلسرائيلية ل   �

  .االقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية
نية عبـر   الحرب االلكترونية المتناهية األبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهورية اللبنا          �

الزيادة الملحوظة في عدد األبراج والهوائيات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة التي           
  .تهدف إلى القرصنة والتجسس على كافة شبكات االتصاالت والمعلوماتية اللبنانية

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

عشوائي على المناطق المدنية اآلهلة بالسكان إبان عدوانها عليه في صـيف العـام     
2006.  

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

قبول اآلخـر،  التسامح واألديان والحوار بينها وبين تعايش والالمسلمين والمسيحيين  
وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله التنظيمات اإلرهابية االلغائية كداعش          
وجبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم بحق اإلنسانية والتي تحـاكي إسـرائيل فـي               

ا العدوانية تجـاه العـرب      سياستها االقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساته      
  .المسلمين والمسيحيين

دعم سياسة الحكومة اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونشر رسالته             �
الحضارية وتنوعه الثقافي السيما في مواجهة إسرائيل، والحفـاظ علـى األقليـات           
كمكونات أصلية وأساسية في النسيج االجتماعي لدول المنطقة وضـرورة صـون            
حقوقها ومنع استهدافها من قبل الجماعات اإلرهابية وتوصيف الجـرائم المرتكبـة            

 .بحقها جرائم ضد اإلنسانية

دعم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بااللتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين            �
والتمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتثمين الموقف الواضح           
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ابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين الالجئين الفلسطينيين في الدول          والث
  .المضيفة، خاصة في لبنان

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

رهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبـي الـسابق          تحريمعرفة مصيرهم و  
  .لوضع حد لهذه الجريمة

  :ترحيب المجلس  -9
بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جالء الحقيقة            �

وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيـداً عـن أي              
  .ال ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه األهليا وبمتسييس أو انتقام 

بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعباً حيال موضوع الـسوريين والفلـسطينيين             �
الالجئين في سورية الوافدين إلى لبنان لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحـدودة،            

قاسم األعباء واألعداد   والتأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وت         
معه، ووقف تزايد تلك األعباء واألعداد من النازحين والتـشديد علـى أن يكـون               
وجودهم مؤقتاً، لما في األمر من تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بكـل مـا               

، واإلشادة بالمحاوالت الحثيثة   تهم إلى بالدهم في أقرب وقت ممكن      أمكن لتأمين عود  
ومة اللبنانية لتقليص أعداد النازحين السوريين الموجـودين علـى          التي تبذلها الحك  

األراضي اللبنانية وتوفير أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف األعباء عن شعب لبنان    
واقتصاده، بعد أن أصبح على شفير انفجار اجتماعي واقتـصادي وأمنـى يهـدد              

  .وجوده
ية الدولية من أجل إدانـة جـرائم        بتوجه لبنان إلى المدعى العام في المحكمة الجنائ        �

الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والجرائم ضد اإلنـسانية التـي ارتكبهـا              
  .ويرتكبها اإلرهاب في العراق

الحكومة اللبنانية الهادفة إلى السير في تطبيق وتطوير سياسـة اإلصـالح            بجهود   �
ف تحديث بنية االقتصاد االقتصادي وتعزيز النمو االقتصادي المستدام في لبنان، بهد 

 .الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه

بالحوار القائم بين األطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخالفـات وتخفيـف حـدة              �
االحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك وتفعيـل العمـل            

 . لبنان وأمنه واستقرارهالحكومي والمؤسسات الدستورية، حفاظاً على وحدة
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 واإلشـادة بالجهود التي يقوم بها األمين العام واألمانة العامة لجامعة الدول العربية             �
الشيخ صباح خالد الحمـد      معالي برئاسة   العربي الوزاريبالجهود التي بذلها الوفد     

، دعمـاً   األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت       نائب  الصباح ال 
  .داً للجمهورية اللبنانيةوتأيي

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7863رقم : ق(
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  مشروع جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة

 )26(في دورته العادية 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  على مذكرة األمانة العامة، �
 ل األعضاء،وعلى المقترحات التي تقدمت بها وفود الدو �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وبعد مناقشة الموضوع، -

†{{{{ÏŁè<… 

  اعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربيـة علـى مـستوى القمـة              
  . للقمة، لعرضه على اجتماع وزراء الخارجية التحضيري)26(ع .د

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7864رقم : ق(
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  )2ودة ـمس(

Ù^ÛÂ_<Ùæ‚q<Åæ†�Ú< <
íÛÏÖ]<ïçjŠÚ<î×Â<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^q<‹×¥< <

<íè�^ÃÖ]<ì…æ‚Ö]E26D< <

  ـــ

  
     :التقارير المرفوعة إلى القمة: أوالً

هيئـة متابعـة    نشاط  تقرير رئاسة القمة عن       -
 .تنفيذ القرارات وااللتزامات

تم إدراج هذا البند اسـتناداً إلى   

من النظـام  ) 14(نص المـادة   
ساسي لهيئة متابعـة تنفيـذ    األ

  القــرارات  وااللتزامـــات  

  

    

تقرير األمين العـام عـن العمـل العربـي            -
  .المشترك ومالحقه

تم إدراج هذا البند اسـتناداً إلى 

 327قــرار القمـة رقــم    

  29/3/2006بتاريخ  ) 18(ع  .د
  

  :تجداتهالقضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومس :ثانياً

متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية       -
والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة     

  .السالم العربية

بند دائـم بموجـب قـــرار       

) 25(ع . د595القمـة رقــم 
  26/3/2014بتــــــاريخ 

  

    

دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الـشعب         -
  .الفلسطيني

بند دائـم بموجـب قـــرار       

) 25(ع . د596القمـة رقــم 

  26/3/2014بتــــــاريخ 
  

    

  بنـد دائـم  .الجوالن العربي السوري المحتل  -
    

  بنـد دائـم  .التضامن مع لبنان ودعمه  -

  :تطوير جامعة الدول العربية :ثالثاً

1-  
2-  

  

  .تعديل ميثاق جامعة الدول العربية
 نواألم المعدل لمجلس السلم     األساسيالنظام  
  .العربي

تم إدراج هذا البند استناداً إلى      

ع . د7788قرار المجلس رقـم     
ــاريخ ) 142(   7/9/2014بتـ
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  :التطورات الخطيرة في كل من :رابعاً

    .الجمهورية العربية السورية  -
    .دولة ليبيا  -

    .الجمهورية اليمنية  -
    .دعم جمهورية الصومال الفيدرالية  :خامساً
الل إيران للجزر العربية الثالث طنب الكبرى       احت  :سادساً

وطنب الصغرى وأبـو موسـى التابعـة لدولـة          
  .اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي

  بنـد دائـم

    

صيانة األمن القـومي العربـي ومكافحـة          :سـابعاً
  .الجماعات اإلرهابية المتطرفة

تم إدراج هـذا البند بناء على      
  صر العربيـة  طلب جمهورية م  

  

    

مشاريع القرارات المرفوعة مـن المجلـس         :ثـامناً
االقتصادي واالجتمـاعي علـى المـستوى       

  ) .26(الوزاري التحضيري للقمة 

تم إدراج هذا البند استناداً إلى      

ع . د 280قرار قمة تونس رقم     
ــاريخ ) 16(   23/5/2004بتـ

  

    
هـذا البند بناء على    تم إدراج       .مشروع إعالن شرم الشيخ  :تاسعاً

  اقــتراح األمـانة العــامة  
  

    
) 27(موعد ومكان عقـد الـدورة العاديـة           :عاشراً

لمجلس جامعة الدول العربية على مـستوى       
  .القمة

تم إدراج هذا البند استناداً إلى      

مـن  ) أ/4(والمادة  ) 3(المادة  

ــاد   ــاص باالنعق ــق الخ الملح
الدوري لمجلـس الجامعـــة    

ــستو ــى مـ ــةعلـ   ى القمـ
  

توجيه الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربيـة         :حادي عشر
الستضافتها مجلس جامعة الدول العربيـة علـى        

في مدينـة   ) 26(مستوى القمة في دورته العادية      
  .شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية

تم إدراج هـذا البند بناء على 
  اقــتراح األمـانة العــامة

  :ما يستجد من أعمال
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  :تطوير جامعة الدول العربية
  
 

  نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية

  على مستوى المندوبين الدائمين

  إلصالح وتطوير الجامعة العربية وفرق العمل المنبثقة عنها
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ط األمانة العامة فيما بين الدورتينشاوعلى تقرير األمين العام عن ن �

بتـاريخ  ) 25(ع  . د 592وعلى قرار مجلس الجامعة علـى مـستوى القمـة رقـم              �
) 142(ع  . د 7788، وقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم         26/3/2014

  ،7/9/2014بتاريخ 
ق وعلى تقارير اللجنة مفتوحة العضوية إلصالح وتطوير جامعة الدول العربية وفـر            �

 العمل األربعة المشكلة في إطارها،

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
وإذ يشيد بالجهود التي بذلت من جانب اللجنة مفتوحة العضوية إلصالح وتطوير الجامعة              -

العربية برئاسة دولة الكويت، وفريق العمل األول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير اإلطار    
ي المشترك برئاسة المملكة العربية السعودية، وفريق العمل        الفكري لمنظومة العمل العرب   

الثاني المعني بإصالح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها برئاسة جمهورية مـصر            
العربية، وفريق العمل الثالث المعني بتطوير العمل االقتـصادي واالجتمـاعي العربـي             

ع المعني بتطوير البعـد الـشعبي       المشترك برئاسة جمهورية العراق، وفريق العمل الراب      
للعمل العربي المشترك برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتلك التي بذلت 

 من جانب األمانة العامة في هذا الصدد،

†{{{{ÏŁè<…< <

  
  :تعديل الميثاق  :أوالً

جلـس  مشروع التعديالت المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية المرفق إلى م          رفع    
 .ألخذ العلمالجامعة على مستوى القمة 
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  :أجهزة وآليات جامعة الدول العربية  :ثانيا

1M إلى مجلـس    النظام األساسي المعدل لمجلس السلم واألمن العربي المرفق        مشروع   رفع
  . العلمألخذالقمة الجامعة على مستوى 

2M         ألساسي لهيئـة   مشروع بتعديل النظام ا   "استكمال أعمال فريق العمل الثاني بشأن إعداد
، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الجامعـة          "متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات   

  .2015 أيلول /في سبتمبر) 144(على المستوى الوزاري في الدورة العادية 

  :تطوير العمل االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك  :ثالثاً

ـ           ث المعنـي بتطـوير العمـل االقتـصادي         أخذ العلم بما انتهى إليه فريق العمل الثال
  :واالجتماعي العربي المشترك فيما يتعلق بالبنود التالية

لجنة الخبراء مفتوحة العضوية المشكلة من الدول العربية واألمانة العامة للجامعة وبعض             �
ممثلي المنظمات العربية المتخصصة إلعداد الدراسة المطلوبة لتقـويم منظمـات العمـل     

  .رك والمجالس الوزارية العربيةالعربي المشت
تصور القطاعين االقتصادي واالجتماعي لمسألة تطوير العمل االقتـصادي واالجتمـاعي     �

  .العربي المشترك
تفعيل عمل اللجان الفنية التابعة إلدارة التكامل االقتـصادي العربـي، واللجنـة المعنيـة                �

واالجتماعيـة، ولجنـة المنظمـات      االقتصادية  : بالمتابعة واإلعداد للقمم العربية التنموية    
  .للتنسيق والمتابعة

  :البعد الشعبي للعمل العربي المشترك  :رابعا

أخذ العلم بالنص النهائي المرفق للنظام الذي يحدد القواعد األساسية الخاصـة بتنظـيم               -1
عالقة التعاون بين أجهزة الجامعة العربية والمنظمات غير الحكومية العربية، وتعميمه           

  .ل األعضاء واألجهزة المعنية في الجامعةعلى الدو
استكمال أعمال فريق العمل الرابع المعني بالبعد الشعبي للعمل العربي المشترك بـشأن              -2

  .الدراسة التي أعدتها األلكسو حول تطوير العمل الثقافي العربي وآلياته

المنوطة بهـا،   تكليف اللجنة مفتوحة العضوية باستكمال جهودها لالنتهاء من المهام            :خامسا
وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فـي الـدورة             

  .2015 أيلول / في سبتمبر)144(العادية 
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7865رقم : ق(
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  )1 مرفــق(
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  ـــ
  

  ةـــالديباج
  ،نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية

  إيماناً منا بما يجمع الدول والشعوب العربية من روابط أخوية وأواصر متينة مشتركة، -
   تربط الدول العربية،وتأكيدا لعزمنا على تعزيز العالقات الوثيقة التي -
وحرصا منا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز التضامن والتعاون والتكامل والوحـدة              -

  بين الدول والشعوب العربية،
وتأكيدا على إرادتنا القوية المشتركة في مواصلة بناء شراكة مثمرة بين دولنا العربية بغية               -

  حقيق الوحدة العربية المنشودة،تعزيز التضامن والتالحم بين شعوبنا، وصوالً إلى ت
واستلهاماً من الكفاح الذي خاضته شعوبنا والتضحيات التي بـذلتها مـن أجـل انتـزاع                 -

  استقاللها وحريتها وضمان سيادتها ووحدتها وسالمة أراضيها،
  وإسهاما منا في استتباب السلم واألمن اإلقليمي والدولي، -
ت األساسـية وتـدعيم القـيم والمبـادئ         ورغبة في تعزيز حماية حقوق اإلنسان والحريا       -

  الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون،
  وحرصاً منا على تفعيل البعد الشعبي بجميع مكوناته في العمل العربي المشترك، -
 واستناداً إلى المبادئ واألهداف التي تضمنها ميثاق جامعة الدول العربية كما وقـع سـنة               -

1945
  وتعديالته الالحقة، )∗(

  ورغبة في تطوير العمل العربي المشترك بما يلبي تطلعات دولنا وشعوبنا، -
  :اتفقنا على ما يلي

                                                 
 المملكة العربيـة    – العراق   – شرق األردن    –الجمهورية السورية   : 1945الدول الموقعة على ميثاق       )∗(

 . اليمن– مصر –مهورية اللبنانية  الج–السعودية 
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         العضوية العضوية العضوية العضوية-الفصل األول الفصل األول الفصل األول الفصل األول 

  )1(املــــادة 
  :تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية التالية  -1

 المملكة األردنية الهاشمية

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 مملكة البحرين

 ية التونسيةالجمهور

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 جمهورية جيبوتي

 المملكة العربية السعودية

 جمهورية السودان

 الجمهورية العربية السورية

 جمهورية الصومال

 جمهورية العراق

 سلطنة عمـان

 دولة فلسـطين

 دولـة قـطـر

 جمهورية القمر المتحدة

 دولـة الكويت

 الجمهورية اللبنانية

 دولة ليبيا

 جمهورية مصر العربية

 المملكة المغربية

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  الجمهورية اليمنية
لكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة، فإذا ما رغبت في االنـضمام                  -2

انـة  إليها وااللتزام بأهدافها ومبادئها وأحكام ميثاقها، قدمت طلبا بذلك يودع لـدى األم            
  .العامة ويعرض على مجلس الجامعة على مستوى القمة
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         املبادئ واألهداف املبادئ واألهداف املبادئ واألهداف املبادئ واألهداف–الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني 

 )2(املــــادة 

  :تتعهد الدول األعضاء بالعمل وفق المبادئ األساسية التالية
احترام سيادة الدول األعضاء واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضـيها وأنظمـة الحكـم                 -1

على المصالح العربية المشتركة بما يتفق مع مبادئ وأهداف هـذا      القائمة فيها، والحفاظ    
  .الميثاق

  .عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى    -2
  .االلتزام بمبادئ ميثاق األمم المتحدة واحترام المعاهدات واالتفاقيات والمواثيق الدولية    -3
  .ي الحقوق والواجباتاحترام مبدأ المساواة بين الدول األعضاء ف    -4
  .عدم استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية الخالفات بالطرق السلمية    -5
احترام المبادئ الديمقراطية وقيم العدل والمساواة وضمان حماية حقوق اإلنسان وتعزيز              -6

  .الحكم الرشيد وسيادة القانون

 )3(املــــادة 

  :هداف التاليةتعمل جامعة الدول العربية على تحقيق األ
تحقيق السلم واألمن العربي بأبعاده الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،                 -1

  .والمساهمة في تعزيز السلم واألمن الدوليين
  .ضمان استقالل الدول األعضاء وسيادتها وسالمة أراضيها بما يحقق أمنها واستقرارها    -2
 واالجتماعي والثقافي والتكنولوجي بـين الـدول        تحقيق التكامل السياسي واالقتصادي     -3

األعضاء وصوال إلى الوحدة العربية، من خالل توثيق التعاون فـي كافـة المجـاالت               
  :خاصة في الشؤون اآلتية

  .السياسية  - أ
  .االقتصادية والمالية  -ب
  .االجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية  - ج
  .القانونية والقضائية  - د

  .ألمنية والعسكريةا   -هـ
  .تعزيز التنمية المستدامة على كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية  -4
  .السعي لتحسين مستوى معيشة المواطن العربي بما يلبي متطلبات الحياة الكريمة  -5
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تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية والشفافية والحكم الرشيد، وتأكيد قـيم االنتمـاء              -6
  .نة كأساس للحقوق والواجباتوالمواط

  .احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية  -7
نبذ العنف والتطرف، ونشر قيم التسامح والوسطية، ومكافحة جميع أشـكال اإلرهـاب               -8

ومظاهره وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، دون اإلخالل بحق الشعوب فـي مقاومـة             
  .االحتالل

  . العربيةتعزيز الهوية العربية في الدول  -9
إضفاء البعد الشعبي على العمل العربي المشترك من خالل تنميـة عالقـات التعـاون                 -10

  .والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص
االرتقاء باللغة والثقافة العربية والتعريف بالتاريخ والحضارة العربية وتعزيز الحـوار             -11

  .بين الديانات والثقافات والحضارات
تبني مواقف موحدة حول القضايا اإلقليمية والدولية والدفاع عـن المـصالح العربيـة                -12

 .المشتركة
تعزيز الدور العربي على المستوى الدولي من خالل توثيق التعاون وبناء شراكات مع               -13

  .الدول والمنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية
        

         املقـــر املقـــر املقـــر املقـــر–الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 

 )4(املــــادة 

  .تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية  -1
يجوز عقد اجتماعات الجامعة خارج المقر وفقا لألحكام واإلجراءات المنصوص عليها             -2

  .في الميثاق والنظام الداخلي لمجلس الجامعة

  )5(املـــادة 
المستـضيفة لمقـرات ومكاتـب الجامعـة         تحدد اتفاقيات المقر بين الجامعة والدول     

راكزها في الدول العربية وبعثاتها في الدول األجنبية ولدى منظمات دولية وإقليمية كل من              وم
هذه المقرات والمكاتب والمراكز والبعثات امتيازاتهــا وحـصاناتهـا، وكـذلك امتيـازات            

  .وحصانات موظفيها
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         األجهزة واملؤسسات األجهزة واملؤسسات األجهزة واملؤسسات األجهزة واملؤسسات–لفصل الرابع لفصل الرابع لفصل الرابع لفصل الرابع اااا

  )6(املـــادة 
  : األجهزة والمؤسسات والهيئات التاليةتتكون جامعة الدول العربية من

 :مجلس الجامعة، وينعقد على المستويات التالية  -1
  .القمة  -أ

  .وزراء الخارجية  -ب
  .المندوبون الدائمون   -ج

 .األمانة العامة  -2
  .المجلس االقتصادي واالجتماعي  -3
  .المنظمات العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة  -4
  .فنية الدائمةاللجان ال  -5
  .مجلس السلم واألمن  -6
  .هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات  -7
  .البرلمان العربي  -8
  .محكمة العدل العربية  -9
  .المحكمة العربية لحقوق اإلنسان  -10
  .المحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية  -11

  )7(املـــادة 
سلطة في الجامعة ويتـشكل مـن ملـوك         يعد مجلس الجامعة على مستوى القمة أعلى          -1

  .ورؤساء وأمراء الدول األعضاء
  :يتولى مجلس الجامعة على مستوى القمة المهام التالية  -2

  .وضع السياسة العامة لجامعة الدول العربية  -أ
 .تنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا اإلقليمية والدولية  -ب
 .قة باستراتيجيات األمن القومي العربي بكل جوانبهالنظر في القضايا المتعل  -ج
النظر في التوصيات والتقارير التي يرفعها إليـه المجلـس الـوزاري التخـاذ                -د

  .القرارات الالزمة بشأنها
  .تعيين األمين العام  -هـ

  .تعديل الميثاق  -و
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  .     قبول األعضاء الجدد-ز
  .    فصل دولة عضو أو تعليق عضويتها-ح

قد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة ينع   -3
  .آذار/ في السنة في شهر مارس

تنعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعة بالقاهرة، ويجوز للدولة التي                -4
 المجلـس علـى     ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك، ويتنـاوب أعـضاء             

الرئاسة حسب الترتيب الهجائي ألسماء الدول األعضاء، وفي حال اعتذار الدولـة التـي لهـا                
الرئاسة عن ترأس تلك الدورة تؤول الرئاسة إلى الدولة التي تليها في الترتيب الهجائي ثم التي                

لتالية لحقها فـي  ويحق للدولة التي اعتذرت عن الرئاسة استردادها فيما ال يتجاوز السنة ا     . تليها
  .الرئاسة حسب الترتيب األبجدي

لمجلس الجامعة على مستوى القمة أن يعقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الـدول                 -5
وله أن  . األعضاء أو األمين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها غالبية الدول األعضاء           

  .أن تكون رئاستها لدولة الرئاسةيعقدها خارج دولة المقر بموافقة ثلثي الدول األعضاء، على 
اقتصادية واجتماعية كل سنتين، تستضيفها إحدى الـدول األعـضاء          : تعقد قمة تنموية    -6

الراغبة في ذلك وترأسها، وفي حالة عدم استضافتها من إحدى الدول األعضاء تعقد في              
دية، ويسبقها  دولة مقر الجامعة بالقاهرة وتكون الرئاسة في هذه الحالة لرئاسة القمة العا           

اجتماعات تحضيرية لوزراء الخارجية واالقتصاد، والتي يسبقها اجتماعات للمنـدوبين          
  .الدائمين وكبار المسؤولين، ويجوز عقد قمم نوعية أخرى

يسبق عقد دورات مجلس الجامعة على مستوى القمة مباشرة اجتماع لوزراء الخارجية              -7
  .لدائمينللتحضير للقمة يسبقه اجتماع للمندوبين ا

  .يرأس دورات المجلس على مستوى القمة ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية  -8

  )8(املـــادة 
  .يتشكل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري من وزراء خارجية الدول األعضاء  -1
  :يقوم مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالمهام التالية  -2

 .ة وخطة عمل المجلستنفيذ السياسة العامة للجامع   -أ
  .توثيق الصالت بين الدول األعضاء وتنسيق خططها  -ب
البت في المسائل التي يعرضها عليه مجلس الجامعة على مستوى المنـدوبين أو               -ج

الدول األعضاء أو األمين العام واتخـاذ القـرارات الالزمـة وفقـاً لألحكـام               
  .واإلجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس
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العمل على تسوية الخالفات التي تنشب بين دولتين أو أكثر من الدول األعـضاء                  -د
  .بموافقة األطراف المعنية

  .متابعة تنفيذ ما تبرمه الدول األعضاء فيما بينها من اتفاقات في نطاق الجامعة  -هـ
ا متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وإعداد تقارير دورية بهذ             -و

الشأن بالتنسيق مع رئاسة القمة واألمين العام وهيئة متابعـة تنفيـذ القـرارات              
  .وااللتزامات

 .إنشاء اللجان الفنية واالستشارية التي يراها ضرورية لنهوض الجامعة بمهامها   -ز
الموافقة على اتفاقيات اإلنشاء واألنظمة األساسية للمنظمات العربية المتخصصة           -ح

 .ية العربيةوللمجالس الوزار
إنشاء مكاتب ومراكز متخصصة في دول عربية وبعثات في دول أجنبية ولـدى               -ط

 .منظمات دولية وإقليمية
  .بحث التقارير التي تعرضها عليه أجهزة الجامعة ومؤسساتها  -ي
اعتماد موازنة الجامعة وإقرار كل ما يتعلق بالشؤون اإلداريـة والماليـة بعـد                  -ك

الجامعة على مستوى المنـدوبين وعـرض التوصـيات      دراستها من قبل مجلس     
  .بشأنها

  .وضع النظام الداخلي لمجلس الجامعة على مستويات انعقاده كافة  -ل
ويجوز له أن يوجه . إقرار وسائل التعاون مع الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية     -م

 وكـذا   الدعوة لحضور اجتماعات للجامعة لممثلي دول أعضاء في األمم المتحدة،         
لممثلي منظمات إقليمية ودولية، وذلك وفقاً لمعايير وضـوابط يحـددها النظـام             

  .الداخلي للمجلس
 . أنصبة الدول األعضاء في الموازنة، ويجوز إعادة النظر فيها عند االقتضاءتحديد  -ن 

اتخاذ التدابير الالزمة لدفع أي اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو        -س
 . خُشي وقوعهإذا

يعقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري دوراته العادية وغير العاديـة فـي دولـة          -3
كما يجـوز   . المقر، ويجوز له االجتماع خارج دولة المقر بموافقة ثلثي الدول األعضاء          

  .للمجلس عقد اجتماعات تشاورية
مجلـس علـى مـستوى      تبدأ أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري باجتماع لل          -4

  .المندوبين الدائمين
) آذار(يعقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري دورتين عاديتين في شهري مارس              -5

من كل عام، وله عند الضرورة أن يجتمع في دورة غير عادية بنـاء              ) أيلول(وسبتمبر  
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على قرار صادر عنه في دورة عادية سابقة أو بناء على طلب دولتـين مـن الـدول                  
وفي هذه الحالة تتـولى     . األعضاء أو األمين العام وموافقة دولتين من الدول األعضاء        

  .دولة الرئاسة رئاسة اجتماعاته
ينعقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فوراً إذا وقع اعتداء من دولة على دولـة                 -6

 وللدولـة   من أعضاء الجامعة أو خشي وقوعه التخاذ التدابير الالزمة لدفع االعتـداء،           
  .المعتدي عليها أو المهددة باالعتداء أن تطلب دعوة المجلس لالنعقاد

إذا وقع االعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليهـا عـاجزة عـن االتـصال                
بالمجلس فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده، وإذا تعذر علـى الممثـل االتـصال                

  .ا أن تطلب انعقادهبمجلس الجامعة حق ألي دولة من أعضائه
آذار بإعـداد مـشروع     / يقوم مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورة مارس          -7

  .جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة

  )9(املـــادة 
يتشكل مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين من ممثلي الدول األعضاء لـدى              -1

  .جامعة الدول العربية
لمجلس في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الدولة التـي  ينعقد ا   -2

ترأس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك بناء على قرار من مجلس الجامعة            
  .على المستوى الوزاري أو بطلب دولتين أو األمين العام وموافقة دولتين

ورية، كلما دعت الحاجة، بناء على طلـب        يجوز للمندوبين الدائمين عقد اجتماعات تشا       -3
  .دولة عضو أو األمين العام ويرأس االجتماع الدولة التي ترأس الدورة

  :يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بالمهام التالية  -4
 .اإلعداد والتحضير الجتماعات المجلس الوزاري العادية وغير العادية والتشاورية  -أ

  .تنفيذ قرارات مجلس الجامعةمتابعة   -ب
متابعة مسيرة العمل العربي المشترك وتطورات األوضاع في الـوطن العربـي              -ج

وبحث المواضيع الطارئة ورفع توصياته إلى مجلس الجامعـة علـى المـستوى     
  .الوزاري التخاذ القرارات الالزمة

  .ما يكلف به من مهام من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري  -د

  )10(ــادة املـ
 .تكون لجامعة الدول العربية أمانة عامة دائمة يرأسها أمين عام  -1
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  .يعين مجلس الجامعة على مستوى القمة األمين العام بموافقة ثلثي الدول األعضاء  -2
 )للمجلس الوزاري للبت فيها" من ضمن ترشيحات الدول األعضاء" عبارة إضافةترفع (

  .ترة خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة فقطيكون تعيين األمين العام لف  -3
للمجلس الـوزاري للبـت     " خمس أو أربع سنوات   "يرفع تحديد فترة والية األمين العام       (  

 )فيها
  :يقوم األمين العام بالمهام التالية  -4

اإلشراف على أعمال منظمات العمل العربي المشترك التابعة للجامعة ومتابعـة             -أ
  .أعمالها

 .بعة وتنسيق أعمال مؤسسات العمل العربي المشترك   متا-ب
تعيين نائب األمين العام واألمناء العامين المساعدين، بناء على ترشيحات الـدول        -ج

  .األعضاء، وبموافقة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري
  .تعيين باقي موظفي الجامعة وتحديد اختصاصاتهم ومهامهم  -د

لجامعة أو الدول األعضاء إلى أي مسألة يرى أنهـا قـد            استرعاء انتباه مجلس ا     -هـ
تؤثر سلبا على المصالح المشتركة أو تسيء إلى العالقات القائمة بين دولتـين أو              
أكثر من الدول األعضاء أو بينها وبين الدول األخرى، وإلى أي مسألة يرى أنها              

 .قد تهدد األمن القومي العربي
ول األعضاء، ولتيسير سبل تسوية الخالفـات       طرح مبادرات لتحقيق مصالح الد      -و

التي يخشى أن تنشأ أو تلك التي نشأت بين الدول األعضاء أو بين دولة عـضو                
 .ودولة غير عضو بالجامعة

توجيه األجهزة والهيئات والمنظمات المعنية في الجامعة إلى المسائل التي تدخل               -ز
  .في اختصاصها

  .ات الصادرة عن مجلس الجامعةمتابعة تنفيذ القرارات والتوصي   -ح
  .تقديم تقرير إلى مجلس الجامعة عند انعقاده في كل دورة من دوراته العادية   -ط
  .اتخاذ اإلجراءات الالزمة النعقاد اجتماعات أجهزة الجامعة   -ي
  .طلب عقد دورات غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة أو الوزاري   -ك
  .الهيئات واللجان ومراكز التحكيم العربية والدوليةتمثيل الجامعة أمام    -ل
تمثيل الجامعة في المؤتمرات والمنظمات اإلقليمية والدوليـة فـي األمـور ذات                 -م

  .الصلة بأنشطة الجامعة
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إعداد مشروع ميزانية الجامعة وعرضه على مجلس الجامعـة علـى مـستوى                 -ن
على المستوى الوزاري العتماده    المندوبين الدائمين تمهيدا لرفعه لمجلس الجامعة       

  .قبل بدء كل سنة مالية
  .القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها مجلس الجامعة   -س
  .وضع اللوائح اإلدارية والتنظيمية لألمانة العامة  -ع

ال يجوز لألمين العام أو للموظفين، في تأدية واجباتهم، أن يتلقوا أي تعليمات مـن أي                  -5
ر الجامعة أو القيام بأي عمل قد يسيء إلى مراكزهم بوصفهم       حكومة أو جهة خارج إطا    

  .مسؤولين أمام الجامعة وحدها
  .يعتمد مجلس الجامعة األنظمة اإلدارية والمالية لألمانة العامة  -6

  )11(املـــادة 
ينشأ في جامعة الدول العربية المجلس االقتصادي واالجتمـاعي يـضم وزراء الـدول                -1

ختصين بالشؤون االقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول        العربية األعضاء الم  
األعضاء أخذين في االعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرار التمثيـل وفعاليتـه ،              
وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة االقتصاديـة واالجتماعية وما يتصل بهـا            

  .يات المعقودة في إطار الجامعةالتفاقمما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية أو ا
يتولى المجلس االقتصادي واالجتماعي إنشاء أية منظمة عربية متخصصة مع مراعـاة              -2

، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة          )8(من المادة   ) ح(الفقرة  
  .في مواثيقها وذلك وفق األحكام التي يقررها لذلك

  )12(املـــادة 
تنشأ في إطار الجامعة منظمات متخصصة ومجالس وزارية عربية ولجان فنية دائمـة               -1

مـن  ) الفقرة الثالثة  (3تتولى وضع قواعد التعاون ومداه في الشؤون المبنية في المادة           
 .هذا الميثاق

تبين اتفاقيات اإلنشاء واألنظمة األساسية واألنظمة الداخلية لهذه المنظمات والمجـالس             -2
  .رية واللجان تشكيلها ومهامها وأسلوب عملهاالوزا

تُنظم اتفاقيات المقر بين المنظمات العربية المتخصصة والدول التي تستضيف مقـرات              -3
  .هذه المنظمات امتيازاتها وحصاناتها

يراعى التوازن الجغرافي العادل في توزيع مقرات المنظمات العربية المتخصصة بـين              -4
  .الدول األعضاء
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  )13(ـادة املـــ
يكون لجامعة الدول العربية، مجلس للسلم واألمن كجهاز دائم يتكون من وزراء خارجية   -1

الدول األعضاء ويتولى مهمة درء النزاعات بين الدول األعـضاء وتـسويتها واتخـاذ         
التدابير المناسبة إزاء أي اعتداء على أي دولة عربية أو التهديد به ووضـع ترتيبـات                

واإلنذار المبكر في إطار التعامل الفاعـل والعاجـل إزاء النزاعـات            األمن الجماعي   
  .واألزمات في المنطقة العربية

  .يحدد النظام األساسي للمجلس مهامه وتشكيله وطريقة عمله  -2

  )14(املــــادة 
تكون لجامعة الدول العربية هيئة لمتابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات تتولى مراقبة تنفيذ              -1

 األعضاء اللتزاماتها، ولها أن توصي مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلـى             الدول
  .المستوى الوزاري بما تراه مناسبا

يبين النظام األساسي للهيئة تشكيلها ومهامها وأسلوب عملها واإلجراءات التي يمكن أن              -2
  .توصي بها

  )15(املــــادة 
يكون لجامعة الدول العربية برلمان     تجسيدا للبعد الشعبي في العمل العربي المشترك،        

  .عربي، ويحدد نظامه األساسي تشكيله ومهامه واختصاصاته

  )16(املــــادة 
يرجأ النقاش حول هذه المادة إلى حين صدور قرار من مجلس الجامعة بشأن محكمـة               (

  .)العدل العربية
ـ             -1 ا النظـر فـي     تنشأ في إطار جامعة الدول العربية محكمة عدل العربية، تشمل واليته

النزاعات التي تنشأ بين الدول األعضاء، ويبين نظامها األساسي تشكيلها واختـصاصها     
  .وإجراءات اللجوء إليها وأسلوب عملها

الدول األطراف في المحكمة هي الدول األعضاء التي تصادق على أو تنضم إلى نظامها                -2
  . انضمامها لدى األمانة العامةاألساسي وفقاً لنظامها الدستوري وتودع وثائق تصديقها أو

  )17(املــــادة 
تنشأ في إطار جامعة الدول العربية المحكمة العربية لحقوق اإلنسان تتولى النظر فـي                -1

الدعاوي المتعلقة بتطبيق الميثاق العربي لحقوق اإلنسان والمواثيق واالتفاقيات العربيـة    
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عضاء طرفاً فيها، ويبين النظـام      األخرى في مجال حقوق اإلنسان التي تكون الدول األ        
  .األساسي للمحكمة تشكيلها واختصاصها وإجراءات اللجوء إليها وأسلوب عملها

الدول األطراف في المحكمة هي الدول التي تصادق على أو تنضم إلى نظامها األساسي            -2
  .وفقا لنظامها الدستوري وتودع وثائق تصديقها أو انضمامها لدى األمانة العامة

  )18(ــــادة امل
تنشأ في إطار جامعة الدول العربية محكمة إدارية تختص بالفصل في المنازعات المتعلقـة           -1

 .بشؤون موظفي الجامعة وأجهزتها وهيئاتها ومنظماتها المتخصصة وعقود العمل بها
  . األساسي للمحكمة تشكيلها ومهامها وإجراءات عملهايحدد النظام  -2

        

        لتصويتلتصويتلتصويتلتصويت نظام ا نظام ا نظام ا نظام ا–الفصل اخلامس الفصل اخلامس الفصل اخلامس الفصل اخلامس 

  )19(املــــادة 
تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق اآلراء أخذاً في االعتبار أحكام المادة               -1

  . من هذا الميثاق20والمادة ) 2فقرة  (10
تصدر قرارات المجلس على مستوى وزراء الخارجية والمنـدوبين الـدائمين بتوافـق               -2

  :راء، يتم اتخاذ اآلتياآلراء، وفي حالة تعذر تحقيق توافق اآل
  .يؤجل اتخاذ القرار إلى الدورة الالحقة  - أ

إذا كان الموضوع ذا صبغة استعجالية، تعقد له دورة استثنائية خالل أجل ال يقل                - ب
  .عن أسبوع وال يزيد عن شهر

إذا لم يتم التوافق يصار إلى التصويت ويكون القرار نافذاً بحصوله على نـسبة                - ج
لحاضرة والمشاركة في التصويت وذلك بالنسبة للقرارات الخاصـة         ثلثي الدول ا  

  .بالمسائل الموضوعية
يكتفى بموافقة األغلبية البسيطة للدول األعـضاء الحاضـرة والمـشاركة فـي                 -د

التصويت وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل اإلجرائية، وقرارات شـؤون          
ر فض أدوار االجتمـاع، وقـرارات       الموظفين، وإقرار ميزانية الجامعة، وتقري    

  .مجلس الجامعة بشأن التوسط في الخالفات التي قد تنشأ بين الدول األعضاء
يصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قراراته بشأن التـدابير الالزمـة لـدفع                -3

اعتداء دولة على دولة عضو في الجامعة بتوافق اآلراء، وفي حالة تعذر ذلك يـصدر               
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فـإذا كـان    . موافقة ثلثي الدول األعضاء الحاضرة والمشاركة في التـصويت        القرار ب 
  .االعتداء من إحدى دول الجامعة، ال يدخل في حساب األغلبية صوت الدولة المعتدية

يمثل حضور ثلثي الدول األعضاء النصاب القانوني الـالزم لـصحة انعقـاد أي دورة           -4
اعي والمجالس الوزارية األخرى العاملة     لمجلس الجامعة، والمجلس االقتصادي واالجتم    

  .في إطار الجامعة

  )20(املــــادة 
  :يتم اعتماد القرارات بإجماع الدول األعضاء في الحاالت اآلتية  

  .قبول عضو جديد في الجامعة  -أ 
فصل دولة عضو من الجامعة، أو اعتبار أي دولة ال تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة                 -ب

  .ن احتساب صوت الدولة المعنيةعن الجامعة، دو
        

         تسوية اخلالفات والنزاعات تسوية اخلالفات والنزاعات تسوية اخلالفات والنزاعات تسوية اخلالفات والنزاعات–سادس سادس سادس سادس الفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

  )21(املــــادة 
  :تتم تسوية الخالفات والنزاعات التي قد تنشأ بين الدول األعضاء من خالل اآلليات التالية

مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري وفقاً ألحكام هـذا الميثـاق                -أ
 . الداخلي للمجلسوالنظام

 .مجلس السلم واألمن وفقاً ألحكام نظامه األساسي  -ب
  .محكمة العدل العربية وفقا ألحكام نظامها األساسي  -ج
  .وساطة األمين العام  -د

        

         املزايا واحلصانات املزايا واحلصانات املزايا واحلصانات املزايا واحلصانات–لفصل السابع لفصل السابع لفصل السابع لفصل السابع اااا

  )22(املــــادة 
لمزايـا  يتمتع ممثلو الدول األعضاء لدى الجامعة، وأعضاء لجانهـا، وموظفوهـا، با           

وبالحصانات الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم، وذلك وفقاً التفاقية مزايا وحـصانات الجامعـة             
  .واتفاقات المقر
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         أحكام عامة أحكام عامة أحكام عامة أحكام عامة–الفصل الثامن الفصل الثامن الفصل الثامن الفصل الثامن 

  )23(املــــادة 
لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه              

  .من االتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه األغراضهذا الميثاق، أن تعقد بينها 
المعاهدات واالتفاقات التي سبق أن عقدتها أو التي تعقدها فيما بعد دولـة مـن دول                

  .الجامعة مع أية دولة أخرى ال تلزم وال تقيد األعضاء اآلخرين

  )24(املــــادة 
لمعاهـدات  تودع الدول األعضاء في الجامعة لدى األمانة العامة نسخاً مـن جميـع ا             

واالتفاقيات التي عقدتها أو تعقدها مع أي دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، إذا رغبت                
في ذلك، وال يعتد أمام أجهزة الجامعة العربية أو منظماتها أو الهيئات التي تنشأ في إطارهـا                 

  .بأي اتفاق أو معاهدة لم تودع لدى األمانة العامة

        

        ةةةة أحكام ختامي أحكام ختامي أحكام ختامي أحكام ختامي–الفصل التاسع الفصل التاسع الفصل التاسع الفصل التاسع 

  )25(املــــادة 
يجوز ألي دولة عضو في جامعة الدول العربية االنسحاب من الميثاق، على أن تقـوم                 -1

بتوجيه إخطار كتابي بذلك للمجلس، ويصبح االنسحاب نافذاً بعد انقضاء سنة واحدة من             
 .تاريخ تلقي اإلخطار من قبل المجلس

 حتى انقضاء األجل المحـدد بـالفقرة        يبقى الميثاق ملزماً للدولة الراغبة في االنسحاب        -2
  .األولى

  )26(املــــادة 
يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق وال يبت في التعديل إال فـي دور                
االنعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه الطلب وتصبح التعديالت نافذة طبقاً ألحكام الفقرة الثانيـة               

  .من هذا الميثاق) 27(من المادة 
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  )27(املــــادة 
  .يظل ميثاق الجامعة سارياً إلى حين استيفاء شروط دخول هذه التعديالت حيز التنفيذ  -1
يصدق على هذه التعديالت وفقاً للنظم الدستورية المعمول بها فـي كـل مـن الـدول                   -2

األعضاء وتودع وثائق التصديق عليها لدى األمانة العامة، وتصبح نافذة بعد انقـضاء             
  .ة عشر يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق غالبية الدول األعضاءخمس
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  ـــ

  
  المادة األولى

  )تالتعريفا(

  :يقصد بالمصطلحات التالية الدالالت الواردة قرين كل منها
  .جامعة الدول العربية:  الجامعــــة
  .ميثاق الجامعة:   الميثــــاق
  .الدول األعضاء بالجامعة:   الدول األعضاء
  .األمين العام للجامعة:  األمين العــام
  .األمانة العامة للجامعة:  األمانة العامـة

  .مجلس جامعة الدول العربية:  امعة مجلس الج
  .مجلس السلم واألمن العربي:  المجلــــس
  .النظام األساسي للمجلس:  النظام األساسي 

  
  المادة الثانية

  )نشأة المجلس وأهدافه(

كأحـد  ) مجلس السلم واألمن العربـي    (ينشأ بموجب هذا النظام األساسي مجلس باسم        
  :لتاليةأجهزة الجامعة لتحقيق األهداف ا

تدعيم السلم واألمن واالستقرار في الدول األعضاء، مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحـدى               -1
  .ن الداخلية لدولة عضو أخرىؤوالدول األعضاء في الش

  .الوقاية من النزاعات ومنعها، وإدارتها، وتسويتها -2
دعم وتشجيع أسس الديمقراطية، والحكم الرشيد، وسـيادة القـانون، وحمايـة حقـوق               -3

نسان، واحترام القانون الدولي اإلنساني، وذلك في إطار جهود الوقاية من النزاعـات         اإل
  .ومنعها وإدارتها وتسويتها

دعم جهود إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات وذلك لتعزيز السالم والحيلولة دون               -4
  .تجدد النزاع

  .وجوانبهتنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة اإلرهاب الدولي بكافة أشكاله  -5
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  المادة الثالثة
  )تشكيل المجلس(

  .يتشكل المجلس من كافة الدول األعضاء -1
ترأس المجلس الدولة التي تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على المـستوى              -2

  .الوزاري
توكل رئاسة المجلس إلى رئيس الدورة الالحقة في الحالة التي ينظر فيها المجلس نزاعاً               -3

  .الرئاسة طرفاً في النزاعتكون فيه دولة 
  

  المادة الرابعة
  )اجتماعات المجلس(

يعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية أو علـى مـستوى المنـدوبين               -1
  .بحضور األمين العام

 .يجوز للمجلس عقد اجتماعاته على مستوى القمة إذا دعت الضرورة إلى ذلك -2

ي مـرتين فـي الـسنة، وتـسبق اجتماعاتـه      يعقد المجلس اجتماعاته على المستوى الوزار      -3
  .اجتماعات مجلس الجامعة في دورتيه العاديتين مباشرة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك

يعقد المجلس اجتماعات مغلقة، وال يجوز للعضو الطرف في نزاع أو وضـع يجـري                -4
بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات أو عملية اتخاذ القرار بخصوص هـذا               

وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته على المجلـس، علـى أن      . لنزاع أو الوضع  ا
  .ينسحب بعد ذلك من المداوالت

  .للمجلس دعوة خبراء أو من يراه مناسباً من المختصين وذوي العالقة لحضور اجتماعاته -5
  

  المادة الخامسة
  )مهام المجلس(

  :يتولى المجلس طبقاً للميثاق المهام التالية
  .استراتيجيات الحفاظ على السلم واألمن العربيإعداد  -1
تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خالل تطوير نظام اإلنذار المبكـر،             -2

وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية األجواء وإزالة أسـباب            
  .التوتر لمنع النزاعات المستقبلية
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اعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد باالعتداء           اتخاذ اإلجراءات الجم   -3
عليها، وكذلك إذا ما اعتدت أي دولة عربية أو هددت باالعتداء علـى دولـة عربيـة                 

  .أخرى، مع مراعاة أحكام الميثاق، وأحكام معاهدة الدفاع المشترك
بما في ذلك الجريمـة     تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود،          -4

  .المنظمة، واإلرهاب
  .دعم إحالل السالم وإعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها -5
اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستتباب األمن في مناطق التوتر، بما في ذلك إيفاد بعثـات               -6

  .مراقبين مدنيين وعسكريين إلى هذه المناطق في مهمات محددة
  .قوات حفظ سالم عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعي الحاجة إلى ذلكإرسال  -7
  .تيسير جهود العمل اإلنساني، والمشاركة في إزالة آثار الكوارث واألزمات والنزاعات -8
التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز السالم واألمن واالستقرار في            -9

  .عات بين أي دولة عضو ودولة أخرىالعالم العربي، ولتسوية النزا
  

  المادة السادسة
  )تنظيم عمل المجلس(

  :بنك المعلومات -1
تتولى األمانة العامة إنشاء بنك للمعلومات في إطار المـوارد الحاليـة لجمـع              

  .المعلومات بغية تمكين المجلس من تقويم األوضاع والقيام بمهامه على الوجه األكمل

  :نظام اإلنذار المبكر -2
باالستعانة بخبراء مختـصين،   ) نظام لإلنذار المبكر  ( األمانة العامة إعداد     تتولى

وذلك لرصد العوامل المؤدية للنزاعات، وتقديم تقارير على أسـاس المعلومـات التـي     
تزودها بها الدول األعضاء والمنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية، وتكون هذه التقارير           

عات وبتحليالت بغية تمكـين المجلـس مـن تقـويم      مشفوعة بمعطيات احتماالت النزا   
األوضاع واتخاذ ما يستلزمه الموقف لتفادي اندالع األزمات أو معالجتها، وقيام المجلس         

  .بمهامه على الوجه األكمل

  :هيئة الحكماء -3
يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هيئة للحكماء مـن شخـصيات            

لف بمهام الوساطة أو المساعي الحميدة متـى دعـت          بارزة تتمتع بالتقدير واالحترام تك    
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الضرورة إلى ذلك، كما يمكن أن يستعان بها للتوجه إلى مناطق النزاع بطلب من الدول             
المعنية وبموافقتها، لمعاينة األوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات لتسهيل عمل          

  .المجلس، وتقدم تقاريرها إلى المجلس

  :بيةقوة حفظ السالم العر -4
تنشئ الدول األعضاء قوة حفظ سالم عربية تتشكل من فـرق عربيـة جـاهزة                 -أ 

متعددة األفرع تضم عناصر مدنية وعسكرية عربية، تتمركز في دولها األصلية،           
وتضع لجنـة مـن الخبـراء    . وتكون مستعدة لالنتشار السريع عند الحاجة لذلك    

 القـوة، وقواعـد     المتخصصين من الدول األعضاء اإلجراءات التشغيلية لهـذه       
االشتباك الخاصة بها، مع مراعاة معايير تشكيل القوة من حيث الحجم والتنظـيم            

  .والتمويل واإلشراف والتدريب والمهام المبينة في قرار المشاركة
 .يحدد المجلس هيكالً قيادياً يتولى قيادة القوة بعد اعتماد اإلجراءات التشغيلية لها  -ب 

 

  المادة السابعة
  )اخليالنظام الد(

  .يقر المجلس نظاماً داخلياً لعمله
  

  المادة الثامنة
  )تمويل أنشطة ومهام المجلس(

  .تمول أنشطة ومهام المجلس من ميزانية األمانة العامة
  

  المادة التاسعة
  )مهام األمين العام(

  .يتولى األمين العام متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس -1
 باألمانة العامة أعمال    – إدارة مجلس السلم واألمن العربي       –القومي  يتولى قطاع األمن     -2

  ".األمانة الفنية لمجلس السلم واألمن العربي"األمانة الفنية للمجلس، وتسمى 
لألمين العام إبالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن بما يتخذه المجلـس               -3

  .من قرارات وإجراءات
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 المادة العاشرة

  )كام ختاميةأح(

  .يقر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري النظام األساسي -1
يدخل النظام األساسي حيز النفاذ بالنسبة لكافة الدول األعضاء بعد انقضاء خمسة عشر              -2

 .يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع دول لدى األمانة العامة

  ).ستوى الوزارييجوز تعديل هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة على الم -3
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  )3 مرفــق(

  

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
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) 25(إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دورته العاديـة                
  ،2014/ آذار-مارس / 26في دولة الكويت بتاريخ 

  انطالقا من ميثاق جامعة الدول العربية، -
قـصى   الجهود وتعزيز أهداف الجامعة لضمان حصولها على  أ         تضافرووعيا منه بأهمية     -

  قدر من التعاون مع الجمعيات غير الحكومية العربية في تنفيذ برامجها،
ورغبة منه في توثيق عالقات التعاون بين أجهزة الجامعة والجمعيات غيـر الحكوميـة               -

العربية، من خالل إرساء قواعد تنظم هذه العالقات لتسهيل التعـاون، والتواصـل بـين               
  الشعوب العربية،

  بشأن تطوير    2013 مارس   26ادر عن قمة الدوحة المنعقدة بتاريخ       واعتبارا للقرار الص   -
جامعة الدول العربية و الترحيب بالتقرير المعد من قبل اللجنة المستقلة رفيعة المـستوى              

  التي يرأسها السيد األخضر اإلبراهيمي،
وتنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقد بتاريخ مـارس              -

، القاضي بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية من الدول األعضاء واألمانة العامة للنظر            2013
  في المقترحات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة،

وتجسيدا لإلرادة المشتركة لمتابعة نتائج أعمال الهيئات غير الحكومية واالسـتفادة مـن               -
لتقاء مع مطامح مختلف شـرائح      أنشطتها وخبرتها بغية توسيع قاعدة  العمل العربي واال        

  المجتمع العربي وفئاته االجتماعية المهنية،

  :يقرر ما يلي

  )1(ادة ــامل
يهدف هذا النظام إلى تحديد المقاييس والشروط الالزم توفرها لدى الجمعيـات غيـر              
الحكومية قصد اعتبارها جمعيات ذات طابع عربي، وإرساء قواعد أساسية تـنظم بموجبهـا              

عاون المستقبلية بين أجهزة ومجالس الجامعة العربية والجمعيـات غيـر الحكوميـة             عالقة الت 
  .العربية
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  )2(ادة ــامل
ترتكز عالقة التعاون بين أجهزة الجامعة والجمعية غير الحكومية التي استوفت شروط 
اعتبارها ذات طابع عربي المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام، علـى الطـابع    

وتجسيدا لذلك، تمنح األجهزة الصفة االستـشارية للجمعيـة وفـق الترتيبـات              . تشارياالس
واإلجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام من أجـل الحـصول علـى                

  .مشورتها وإشراكها في عمل الجامعة

  )3(ادة ــامل
يـات غيـر    تتولى األمانة العامة بإحداث الئحة خاصة، تدرج ضـمنها قائمـة الجمع           

الحكومية الحاصلة على الصفة االستشارية، وتشكل مرجعا أساسيا لدعوة الجمعيات من قبـل             
• األجهزة، وفقا لما تراه ضروريا لتقديم المشورة وإبداء الرأي المتخصص في مجال نـشاطها            

  .وتكون هذه االستشارة اختيارية

  )4(ادة ــامل
للصفة االستشارية كـل جمعيـة      تعتبر جمعية غير حكومية ذات طابع عربي مؤهلة         

  :تستجيب للشروط التالية
تمتع الجمعية بقانون أو مرسوم حكومي يمنحها االعتراف الرسـمي، طبقـا للقـانون               -1

الداخلي الصادر عن السلطات الرسمية لدولة من دول العربيـة التـي تحتـضن مقـر              
ية من حيـث  وتخضع هذه الجمعية للقانون الخاص الذي تنشأ في رحابه الجمع    . الجمعية

  .إنشائها ومباشرة أنشطتها وزوالها
يكون للجمعية جهاز إداري دائم وهياكل تنظيمية وجهاز لالتصال بأعضائها وممثلـين             -2

مفوضين من جنسيات الدول العربية بنسبة جنسيتين على األقل، ومنصوص عليها فـي             
  .النص التأسيسي للجمعية

 العربيـة، و أن يكـون المرسـوم         تكون الجمعية منتمية إلى دولة عضو في الجامعـة         -3
الحكومي الذي يمنح للجمعية المعنية االعتراف الرسمي بها صـادرا عـن الـسلطات              

  .الرسمية لدولة عضو في الجامعة العربية
ينبغي حتما أن تكون من ضمن جنسيات أعضاء الجمعية غير الحكومية العربية المؤهلة          -4

طاتها للجمعيـة المعنيـة المرسـوم       للصفة االستشارية، جنسية الدولة التي تصدر سـل       
  .الحكومي الذي يمنح لها االعتراف الرسمي
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تكون الجمعية ذات مبادئ و أهداف وأغراض تتفق والمبادئ العامة الواردة في ميثـاق               -5
  .جامعة الدول العربية

تكون الجمعية ذات مركز معترف به يسمح باألخذ بآرائها في المسائل الفنيـة بالنـسبة                -6
  .ة ولجانها المتخصصةألجهزة الجامع

  .تمارس الجمعية نشاطها في أكثر من بلد عربي عضو في الجامعة العربية -7
يجب على الجمعية التحلي بالصفة التطوعية،  وأن تستهدف تحقيـق أغـراض عامـة               -8

وواضحة، وأن ال تكون على أسس دينية أو عرقية، وأن ال تسعى إلـى الـربح فـي                   
يل أنشطتها على التبرعات والمـساهمات الماليـة        مباشرة عملها وتعتمد أساسا في تمو     

والمادية الذاتية، أو تلك الممنوحة من طرف الدول العربية ومـن طـرف المؤسـسات           
والشركات العربية، وتوظف الجمعية هذه الموارد لتغطية حاجياتها ومستلزماتها الالزمة          

  .لجمعيةلمباشرة  أنشطتها وفق أهدافها المنصوص عليها في النص التأسيسي ل
  .سنوات على األقل) 3( يشترط أن تكون الجمعية  قد مارست نشاطها لمدة ثالث -9

ال يجوز أن تشكل الجمعيات المعنية إطاراً عدائيا ضد أي دولة عـضو فـي الجامعـة        -10
العربية، وذلك بممارسة أي نشاط من شأنه المساس بسيادة تلك الدولة أو اسـتقاللها أو               

معية المعنية لسحب الصفة االستشارية عنها وحذفها من        سالمة أراضيها، و تتعرض الج    
  .الئحة الجمعيات غير الحكومية ذات الطابع العربي

  )5(ادة ــامل
على كل جمعية غير حكومية عربية راغبة في الحصول على الصفة االستشارية وإقامة    

ة، عن طريق وفد    عالقات تعاون مع أجهزة الجامعة أن تتقدم بالتماس إلى األمانة العامة للجامع           
  :الدولة العضو في جامعة الدول العربية التي بها المقر الرئيسي للجمعية، يتضمن البيانات التالية

  .اسم الجمعية وأهدافها -
األسماء الشخصية وجنسية وتاريخ ومكان االزدياد ومقر السكنى لألعضاء الذين يمثلـون             -

  .الجمعية
  .قتضاءمقر الجمعية مع الفروع التابعة لها عند اال -

  )6(ادة ــامل
  :تماس الوثائق والمستندات التاليةيرفق االل

نسخة مصدقة عن القانون أو المرسوم الحكومي الذي يمنحها االعتراف الرسمي من قبـل      -
  .سلطات الدولة التي تحتضن مقر الجمعية
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  .نسخة من النظام األساسي للجمعية الساري المفعول -
   الجمعية ومهامهم خارج الجمعية،الئحة بأسماء و جنسيات أعضاء أجهزة -
  .نسخة عن التقرير السنوي ألنشطتها ومدى تواجدها في الدول العربية -
  .كشف للمستندات الخاصة بتمويل الجمعية و جميع فروعها -

  )7(ادة ــامل
تقوم األمانة العامة للجامعة بالمراجعة الدقيقة لمضمون الوثائق والمستندات، للتثبـت           

شروط  المذكورة أعاله، وتتولى بعد التأكد من صحتها، بإرسـالها إلـى             من مدى مطابقتها لل   
المجالس الوزارية المتخصصة التي تعنـى فـي إطـار مهامهـا  بالمـسائل ذات العالقـة                  
باختصاصات الجمعية، وذلك إلبداء رأيها التقني بخصوص طلب تسجيل الجمعية وحـصولها            

  .على الصفة االستشارية

  )8(ادة ــامل
الس الوزارية المتخصصة إحالة طلب الجمعيـة علـى أنظـار المجلـس             يمكن للمج 

  .االقتصادي واالجتماعي عند االقتضاء

  )9(ادة ــامل
ترفع المجالس الوزارية المتخصصة رأيها المتخصص على أنظار مجلـس الجامعـة            
على مستوى المندوبين، عبر األمانة العامة للجامعة، التخاذ القرار المناسـب بـشأن طلـب               

وفي حالة الموافقة، تتولى األمانة العامة إدراج الجمعية ضمن الالئحة المخصـصة            . معيةالج
  .لهذا الغرض وإعالم الجمعية بقرار منحها الصفة االستشارية

ويقوم المجلس في كل دورة بدراسة المقترحات المقدمة بشأن الجمعيات التي تـسعى             
  .للحصول على الصفة االستشارية ويتخذ قرارا بشأنها

يتم الرد على الطلبات المقدمة من الجمعيات غير الحكومية العربيـة الراغبـة فـي               
الحصول على الوضعية االستشارية خالل شهر من تاريخ عرضها على مجلس الجامعة على             

  .مستوى المندوبين الدائمين

  )10(ادة ــامل
لتعامل والتعـاون   تتمتع الجمعية غير الحكومية بعد حصولها على الصفة االستشارية بأهلية ا          

مع أجهزة ومجالس الجامعة، وتكون مشاركة الجمعيات غير الحكومية فـي حـضورها الجتماعـات               



-81-  

الجامعة العربية وآلياتها بالتدرج من اللجان الفنية المتخصصة إلى المجالس الوزاريـة المتخصـصة              
انـة العامـة دراسـة      والبرلمان العربي والقمة العربية، وتتولى المجالس الوزارية المتخصصة واألم        

طلبات الجمعيات التي ترغب في المشاركة بصفة استشارية فيها على أن تمنح للجمعيات الفاعلة منها،               
  .وتتحمل الجمعية كافة األعباء المالية المترتبة عن مشاركتها في اجتماعات مجالس و أجهزة الجامعة

  )11(ادة ــامل
جمعية للمشاركة في المناقشات لالستئناس يمكن للمجلس الوزاري إن ارتأى ذلك السماح لل 

كما يجوز للجان الفنية المتخصصة واألمانة العامة عند االقتضاء، . برأيها في مجاالت االختصاص
دعوة الجمعية غير الحكومية للمساهمة في إعداد الدراسات والبحوث وتقديم المشورة في المسائل             

  .تصال عبر األمانة العامة للجامعةالتي تدخل في اختصاصات الجمعية، ويتم هذا اال

  )12(ادة ــامل
يجوز للجان الوزارية المتخصصة دعوة الجمعية األقرب إلـى اختـصاصها، عبـر             
األمانة العامة، للمشاركة في أشغالها الفنية، وذلك من خالل دعوة ممثلي الجمعية لحضور هذه              

  .التصويتاالجتماعات وال يتمتعون بحق التدخل أثناء األشغال وال بحق 

  )13(ادة ــامل
يجوز للجمعية تقديم آرائها االستشارية كتابيا قبل انعقـاد االجتماعـات بخـصوص             
المسائل الفنية المدرجة في جدول أعمال المجالس واللجان، كما يجوز لهـا توزيـع وثـائق                

  .الجمعية على المشاركين خالل هذه االجتماعات، بتوافق ممثلي الدول األعضاء

  )14(ادة ــامل
يجوز للمجالس الوزارية المتخصصة واألمانة العامة دعوة الجمعيات غير الحكوميـة           
العربية للمشاركة في المؤتمرات والندوات والتظاهرات العلمية التي تنظمها، شريطة أن تندرج 

  .مواضيع الندوات والمؤتمرات في إطار اختصاصات الجمعيات

  )15(ادة ــامل
خصصة واألمانة العامة مع الجمعيات، بتبادل المعلومات       يمكن للمجالس الوزارية المت   

اإلحصائية في مجال االختصاص، بموافقة الدول األعضاء، وجمع وتقديم التقارير المختـصة            
المتعلقة بالعمل العربي المشترك، والمشاركة المتبادلة في االجتماعات اإلعالمية والدراسـية،           

طة كل منها، باإلضـافة إلـى القيـام بالنـشاط           وتبادل المطبوعات ونشر المعلومات عن أنش     
  .اإلعالمي للتعريف بأهداف الجامعة وأنشطتها وبرامج عملها
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  )16(ادة ــامل
تمنح الصفة االستشارية إلى الجمعية الستخدامها لألغراض التي منحت مـن أجلهـا             

و بسبب وتسحب في كل وقت من الجمعية إذا تبين  أن الجمعية ال تستخدمها لهذه األغراض، أ              
وعلى . تخلي الجمعية الحقا عن شرط من الشروط المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام             

هذا األساس، تقوم المجالس الوزارية المتخصصة واألمانة العامة كل سنة بمراجعة الالئحـة             
المتضمنة قائمة الجمعيات، واقتراح اتخاذ التدابير الالزمة لسحب الـصفة االستـشارية مـن              

  .معية وإلغائها من الالئحة عند االقتضاءالج

  )17(ادة ــامل
لضمان التنسيق واالتصال بين اللجان الفنية للجامعة والجمعيـات غيـر الحكوميـة             
العربية، ينشأ باألمانة العامة هيكل إداري توكل إليه مهمة متابعة أنشطة الجمعيـات والقيـام               

  .باالتصاالت المباشرة والدائمة مع هذه الجمعيات

تتولى األمانة العامة للجامعة تنظيم ملتقى عربي سنوي يضم أجهزة الجامعة وكافـة             
الجمعيات غير الحكومية العربية التي تتمتع بالصفة االستشارية وفق الـشروط المنـصوص             

  .عليها في المادة الرابعة أعاله

ة الحاصلة  تتولى األمانة العامة للجامعة بإعداد الئحة بالجمعيات العربية غير الحكومي         
على الصفة االستشارية، بحيث تكون مرجعا أساسيا في دعوة هذه الجمعيات من قبل أجهـزة               

  .الجامعة العربية لتقديم المشورة وإبداء الرأي في مجال التخصص

  )18(ادة ــامل
ال تطبق أحكام هذا النظام على الجمعيات واالتحادات والمنظمات الحكومية العربية، كما 

  .الجمعيات غير الحكومية الوطنية القطرية المتواجدة في الدول العربية أو خارجهاال تطبق على 

  )19(ادة ــامل
يتم تعديل أحكام هذا النظام بناء على اقتراح من إحدى الدول العربية وبعـد موافقـة                

  .الدول األعضاء األخرى

  )20(ادة ــامل
جامعة الدول العربية علـى     يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد اعتماده، من قبل مجلس           

  .مستوى القمة
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 ةالعدل العربيلمحكمة  مشروع النظام األساسي
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

بتـاريخ  ) 142(ع  . د 7791توى الوزاري رقم    وعلى قرار مجلس الجامعة على المس      �
 بشأن تشكيل لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول األعضاء           7/9/2014

  لمراجعة مشروع النظام األساسي لمحكمة العدل العربية،
  ،لجنة الخبراء القانونيين للدول األعضاءوعلى تقرير  �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلحاطة علماً بنتائج أعمال اللجنة، وعقد االجتماع الثالث الستكمال أعمالهـا وإعـداد               
الصيغة النهائية لمشروع النظام األساسي لمحكمة العدل العربية، وإحالتها إلى مجلس الجامعة            

  . القادمأيلول/ في سبتمبر) 144(على المستوى الوزاري في دورته العادية 
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143 (ع.د – 7866رقم : ق(
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  مكاتب ومراكز جامعة الدول العربية في الخارج
  

  
  إن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

بتـاريخ  ) 142(ع  . د 7789ى الوزاري رقم    وعلى قرار مجلس الجامعة على المستو      �
وعضوية ) رئاسة القمة ( بشأن تشكيل لجنة مصغرة برئاسة دولة الكويت         7/9/2014

 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    -كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة       
 جمهوريـة مـصر     - دولـة ليبيـا    - دولة قطر  - سلطنة عمان    -جمهورية السودان   

 المملكة المغربية واألمانة العامة للجامعة لوضع تصوراتها حيال اسـتمرار           -يةالعرب
  ونقل وإغالق مكاتب ومراكز الجامعة العربية في الخارج،

  ،اللجنة المصغرة المشار إليهاوعلى تقرير  �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

واألمانة العامة إعداد تقريـر     ) 25 رئاسة القمة (الطلب من رئاسة اللجنة دولة الكويت         
حول نتائج اجتماعات اللجنة ورفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية التحـضيري للقمـة             شامل  

  . للنظر فيه واتخاذ ما يراه مناسبا26/3/2015ًالمقرر عقده بتاريخ ) 26(
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7867رقم : ق(
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ين جامعة الدول العربية تطوير آلية المنتديات القائمة ب

 والتجمعات اإلقليمية والدول الصديقة
  

  
  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، �

وبية الدائمة لسلطنة عمان، وفي ضوء المشاورات التي تمت خالل          وبناء على مذكرة المند    -
 بشأن تطوير   2/11/2014اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ         

 وتحديث عمل جامعة الدول العربية فيما يخص المنتديات،

†{{{{ÏŁè<…< <

 آلية المنتديات القائمة بين     تكليف األمانة العامة بإعداد دراسة تقييمية شاملة حول تطوير          
ل جامعة الدول العربية والتجمعات اإلقليمية والدول الصديقة تتضمن مقترحات ومرئيات الـدو    

 الدول األطراف في هذه المنتديات، تمهيداً لعرضـها علـى           األعضاء، أخذاً في االعتبار رأي    
 ).144(مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المقبلة 

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7868قم ر: ق(



-86-  

 

  صيانة األمن القومي العربي
  ومكافحة الجماعات اإلرهابية المتطرفة

  

  
  إن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  على مذكرة األمانة العامة، �
  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 ون السياسية،ؤى توصية لجنة الشوعل �

إذ يعيد التأكيد على قراراته السابقة ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب، وخاصة القرار رقـم              و -
الصادر عن  ) 7853(، والقرار   7/9/2014 بتاريخ   لمجلس الجامعة ) 142(ع  .د) 7804(

  ،15/1/2015مجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقد في دورة غير عادية بتاريخ 
وإذ يؤكد مجدداً على تضامنه الكامل ودعمه التام للدول العربيـة التـي يهـددها خطـر                  -

اإلرهاب، وعزمه الثابت لمواجهة اإلرهاب ودحره وهزيمتـه، وإعـادة الـسلم واألمـن              
  واالستقرار في المنطقة،

  وبعد االستماع إلى معالي األمين العام حول المشاورات التي يجريها بهذا الصدد، -

{ÏŁè†{{{<…< <

1M  إحالة الموضوع إلى االجتماع التحضيري للقمة لمجلس الجامعة تمهيداً لرفعه إلى مجلس
  .الجامعة على مستوى القمة في دور انعقاده العادي السادس والعشرين

2M             دعوة الدول األعضاء إلى تقديم اقتراحاتها بشأن اإلجراءات والتدابير التي تراها مناسبة
  )7804( الفكر المتطرف وفقاً لما ورد في القـرار رقـم            لمواجهة اإلرهاب، ومكافحة  

  .7/9/2014بتاريخ ) 142(ع .د
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7869رقم : ق(
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  دعم جمهورية العراق في مكافحة التنظيمات اإلرهابية المتطرفة

  وإغاثـة النازحيـن والالجئيـن
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :العهبعد اط -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 والتي تطلب فيها إضافة موضوع      5/3/2015وعلى مذكرة جمهورية العراق بتاريخ       �
تحت بند ما يستجد من أعمال حول موضوع دعم ومساندة جمهوريـة العـراق فـي                

 محاربة اإلرهاب وإغاثة النازحين والالجئين،

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M انة تدمير التراث الديني والثقافي في العراق على يد التنظيمات اإلرهابيـة وخاصـةً              إد
التدمير المتعمد لآلثار الدينية والثقافية وإحراق اآلالف من الكتب والمخطوطات النادرة،           

 .ودعوة الدول إلى عدم التعامل باآلثار المنهوبة وإعادتها للعراق

2M        إلرهابي، وإدانة الجرائم والهجمات اإلرهابيـة      دعم العراق في حربه ضد كيان داعش ا
التي يرتكبها هذا التنظيم بصورة صريحة، مع التأكيد على االلتزام بمضمون قـرارات             
مجلس األمن، ذات الصلة بمحاربة اإلرهاب وبالذات كيان داعش اإلرهابي، وأن تقـوم             

ا، وتنفيـذ قـرار   الدول باتخاذ اإلجراءات الصارمة لمنع تنقل اإلرهابيين عبر حـدوده         
وبشكٍل صارم وشامل يحتم على جميـع الـدول االلتـزام           ) 2178(مجلس األمن رقم    

بتطبيقه، والعمل على تجفيف موارد اإلرهاب باعتباره جزءاً حيوياً في عملية مكافحته،            
حيث إن استمرار هذا التنظيم في تمويل عمليات التجنيد والتفجير وشراء األسلحة مـن              

وعة منها النفط والتبرعات المقدمة إليه من بعض الجمعيات والخطف          خالل مصادر متن  
لقاء دفع الفدية واآلثار المترتبة على ذلك، فضالً عن عمليات االتجار غير المـشروع              
عبر الحدود مع هذا التنظيم اإلرهابي، يعني استمرار وجوده في العراق ودول عربيـة              

 .أخرى

3M       إغاثة النازحين داخليـاً الـذين تركـوا منـازلهم        تقديم الدعم والمساندة للعراق لغرض
ومصالحهم نتيجة سيطرة كيان داعش اإلرهابي على مناطقهم، باإلضافة إلى الالجئـين            
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 سوري، وهو ما فرض على  ألف الجئ260ن العراق ما يزيد عن  السوريين، إذ يحتض  
جئين السوريين  العراق أعباء مالية كبيرة لتوفير مساعدات إلى النازحين العراقيين والال         

 .في ذات الوقت

4M               دعوة مجلس جامعة الدول العربية والوفود العربية إلى دعم موقف العراق والمطالبـة
بـشأن تعـويض ضـحايا      ) 2004 (1566من قرار مجلس األمن     ) 10(بتنفيذ الفقرة   

اإلرهاب، وإن هذه التعويضات تُكلف موازنة العراق مبـالغ كبيـرة إزاء المـساعدات              
المقدمة من تلك الدول للنازحين العراقيين التي لن ترتق لألسف إلـى حجـم              اإلنسانية  

 .الكارثة اإلنسانية التي يتعرض لها العراق

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7870رقم : ق(
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  الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي
  

  
  إن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  على مذكرة األمانة العامة، �
   الموضوع،بإدراج 15/2/2015وعلى مذكرة جمهورية العراق بتاريخ  �
  ون السياسية،ؤوعلى توصية لجنة الش �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M              تجريم استخدام منشآت الري في الحروب وأعمال اإلرهاب والمحافظة علـى سـالمة
ـ          وارد المائيـة لخدمـة     السدود ومنشآت الري الرئيسية من أعمال اإلرهاب وإدارة الم

  .األغراض اإلنسانية والتنمية المستدامة
2M              دعم حقوق العراق المائية من خالل اتخاذ موقف مشترك لمواجهة سياسات دول الجوار

عـدم  ، و لمشتركة دون مراعاة لحقوق العراق    ر ا افي استغالل مياه األنه   ) تركيا، إيران (
ـ             ر االمساهمة في التمويل واالستثمار في مشاريع الري والسدود ضمن أحـواض األنه

ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يحدد حصة كل دولة مـن            العراق  المشتركة مع دول جوار     
  .المياه

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7871رقم : ق(
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
  ية على المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة العرب

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

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
ببغداد )  23( ع . د554واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم  -

ع . د600، ورقـم  26/3/2013بالدوحة بتـاريخ  ) 24(ع . د578، ورقم  29/3/2012بتاريخ  
، وكافة قرارات المجلس السابقة في هذا الـشأن، وآخرهـا   26/3/2014بالكويت بتاريخ  ) 25(

  ،، وبيانات اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية7/9/2014 بتاريخ 7805القرار رقم 
   الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية،وإذ يؤكد على موقفه الثابت في -
  وبعد االستماع إلى كلمة ممثل االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، -
  وبناء على مداخالت السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M          ه من تداعيات خطيرة على     اإلعراب عن بالغ القلق إزاء تفاقم األزمة السورية وما تحمل
مستقبل سورية وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسالمتها اإلقليمية، إضافةً إلى ما           
تُخلّفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنـف             

حقـوق  والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين، في انتهاكات صارخة لمبـادئ            
اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، وما تُسفر عنه من تزايد مستمر في أعداد النـازحين     

  .والالجئين داخل سورية وفي دول الجوار
2M        ل مجلس األمن مسداً على ضرورة تحمجدلياته الكاملـة إزاء التعامـل مـع        ؤوالتأكيد م

جامعة مواصلة مـشاوراته    مختلف مجريات األزمة السورية، والطلب إلى األمين العام لل        
واتصاالته مع األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص السيد ستيفان ديمـستورا إلـى     
سورية، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطـة تحـرك        
مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي لألزمة السورية وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف              

  .، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه30/6/2012بتاريخ ) 1(
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3M             الترحيب بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما إلحياء مسار الحـل الـسياسي
، مع التأكيد على أهمية تنـسيق       )1(التفاوضي لألزمة السورية على أساس بيان جنيف        

  .لة في هذا الشأنمختلف الجهود العربية والدولية المبذو
4M           الذي أدان استخدام غاز    ) 2015 (2209التأكيد على ما ورد في قرار مجلس األمن رقم

الكلور السام في سورية، وشدد على ضرورة امتناع كافة األطـراف المتنازعـة عـن           
استخدام األسلحة الكيماوية أو استحداثها أو إنتاجها أو تخزينها أو االحتفاظ بها أو نقلها،              

  .افة إلى ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام هذه األسلحةباإلض
5M           2165و) 2014 (2139التأكيد على ضرورة االلتزام بأحكام قرارات مجلس األمن رقم 

بشأن األوضاع اإلنسانية المتدهورة في سورية، ودعوة مجلس ) 2014 (2191و) 2014(
قرار، واتخاذ التـدابير الالزمـة      لياته بشأن تفعيل تنفيذ بنود هذا ال      ؤواألمن إلى تحمل مس   

لفرض الوقف الفوري إلطالق النار وجميع أعمال العنف لتيسير أعمال اإلغاثة وإتاحـة             
  .وصول قوافل المساعدات اإلنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة والمتضررة في سورية

6M              اإلشادة بترحيب دولة الكويت استضافة المؤتمر الـدولي الثالـث للمـانحين بتـاريخ 
، ومناشدة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التـي قـدمتها فـي              31/3/2015

المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سورية، والذي انعقـد تحـت    
صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة       الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ     

خصوص توفير المساعدات الالزمـة لـدول جـوار    ، وبال15/1/2014الكويت بتاريخ  
سورية والدول العربية األخرى المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، لمساندتها فـي           
تحمل األعباء الملقاة على عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المـساعدات             

ا مع الدول المـضيفة     والطلب من األمانة العامة مواصلة جهوده     . اإلنسانية العاجلة لهم  
لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم الالزم إلى تلك الدول، وبالخـصوص            

  .األردن ولبنان والعراق: في دول الجوار
7M            الطلب من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين العام مواصلة الجهود والمشاورات

بمستجدات الوضع في سورية، ورفع ما      مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية       
يرونه من توصيات بشأن خطوات التحرك العربي المقبلة في هذا الصدد إلـى مجلـس         

  )∗(.الجامعة على المستوى الوزاري
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7872رقم : ق(

                                                 
عن األزمة السورية أمالً في الوصول إلى توافق سوري التأكيد على الموقف اللبناني حول النأي بلبنان      )∗(

 . سوري وتشجيعاً للحل السياسي في سورية–
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  تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :العهبعد اط -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

المنعقدة في الكويـت    ) 25(وعلى ما جاء باإلعالن الصادر عن القمة العربية العادية           �
 ،26/3/2014بتاريخ 

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
ت والبيانات الصادرة عن مجلس جامعة الـدول العربيـة          وإذ يؤكد على االلتزام بالقرارا     -

بتـاريخ  ) 142(ع  .د 7806بشأن تطورات األوضاع في دولة ليبيا، وآخرها القرار رقم          
في على المستوى الوزاري     الصادر عن مجلس الجامعة      7552 والقرار رقم    7/9/2014

  ،15/1/2015دورته غير العادية بتاريخ 
 بالمملكة المغربية تحـت     الليبي الوطنيناف جوالت الحوار    وإذ يعرب عن ارتياحه الستئ     -

  المبعوث الخاص برناردينو ليون، ويرحب باألجواء االيجابية لهذه الجوالت،إشراف

 تستضيفه الجزائر لألحزاب السياسية الليبية،      الذيوإذ يعرب عن ترحيبه ودعمه لالجتماع        -
 تحت رعاية المبعوث الخاص برناردينو ليون،

علـى  مبعوث األمين العام بشأن ليبيا   رب عن الشكر والتقدير للدكتور ناصر القدوة        وإذ يع  -
  قدمه،الذيجهوده ويأخذ علماً بالتقرير 

 األمم المتحدة، وخاصةً من جانب كل مـن  إطاروإذ يعرب عن دعمه للجهود العربية المبذولة في        -
 عن تقديم ومناقـشة مـشروع       جمهورية مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية، التي أسفرت       

  ،الليبي الوطني في مجلس األمن حول ليبيا، يتعلق برفع الحظر عن تسلح الجيش عربيقرار 

†{{{{ÏŁè<…< <

1M             داً على ضرورة االلتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها، وعدمجدالتأكيد م
الحوار الشامل  بوااللتزام  التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقاللها السياسي،         

 تحت رعاية مبعوث    ودعم العملية السياسية  بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف       
  .األمم المتحدة إلى ليبيا
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2M     وتـوفير  ،  بما فيه الدعم الـسياسي والمـادي للحكومـة الـشرعية          تقديم الدعم الكامل
الوطني حتى دعم الجيش ذلك ، بما في سيادة ليبيالصون وحماية لها المساعدات الالزمة 

 .ليبيايستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على اإلرهاب وبسط األمن في 

3M                مطالبة مجلس األمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السالح إلـى الحكومـة الليبيـة
باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض األمن ومواجهة اإلرهاب في ليبيـا، ممـا              

لجيش الوطني الليبي، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منـع           يسمح بتسليح ا  
تدفق السالح والعتاد بحراً وجواً إلى التنظيمات والجماعات اإلرهابيـة التـي تواصـل      
العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد األرواح، وذلك انسجاماً مـع مـشروع القـرار              

 .العربي بشأن ليبيا في مجلس األمن

4M   مجلس النواب   فيمكين الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية المتمثلة       العمل على ت 
 . مباشرة مهامهم وفقاً لالتفاقيات الدولية ذات الصلةفيوالحكومة المنبثقة عنه 

5M          سلّحةاتساع أنـشطة   على ضوء   اإلعراب عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات الم
ويدين بالخصوص الجريمة النكـراء ضـد       بية،  المليشيات خارج إطار سلطة الدولة اللي     

المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيـين            
ومصريين، بمدينة القبة، وذلك من قبل تنظيم داعش اإلرهابي الذي يسعى إلى أن تكون              

 .ربٍ شاملةبعد العراق وسورية، وجر المنطقة بأسرها إلى حله ليبيا قاعدة ثالثة 

6M      جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجـوار،  فيتجديد الدعوة لدعم الحكومة الليبية 
 وعصابات تجارة السالح والمخدرات والهجـرة       اإلرهابيةالجماعات  لوقف تدفق   وذلك  

 )∗(.غير الشرعية

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7873رقم : ق(

                                                 
  :تصريح تفسيري لوفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  )∗(

من وجهة نظر الوفد الجزائري، المقصود من الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبـي،               "
 السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي، باعتباره الـسبيل   يندرج ضمن السياق  

الوحيد لحل األزمة الليبية، وذلك من خالل الحوار الشامل التوافقي بين األشقاء الليبيين، وتشكيل حكومة وحدة                
لة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش      وطنية، تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا الشقيقة باعتبارها المؤه         

وطني، والمساهمة الفعالة في محاربة اإلرهاب، وبالتـالي الحـصول علـى الـدعم والمـساعدات األمنيـة             
  ."والعسكرية

  :تحفظ دولة قطر
رقـم  بموجـب مـذكرة المندوبيـة الدائمـة لدولـة قطـر             تتحفظ دولة قطر على كامـل القـرار         

 .10/3/2015 بتاريخ 5/0016575/2015



-94-  

  
 

  تطـورات الوضـع فـي اليمــن
  

  
   مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،إن
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
  ،8/3/2015وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الجامعة بتاريخ  �
  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 ون السياسية،ؤوعلى توصية لجنة الش �

ستماع إلى العرض الذي قدمه معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني األمـين العـام     وبعد اال  -
 السيد رئـيس وفـد الجمهوريـة اليمنيـة،          وسعادةلمجلس التعاون لدول الخليج العربية،      

  ومداخالت السادة الوفود،

†{{{{ÏŁè<…< <

1M        فض أي تدخل تأكيد االلتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقالله، ور
في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في كل ما يتطلع إليه مـن                

  .حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها
2M             مثّلةً فيالتأكيد على أهمية وضرورة االستمرار في دعم ومساندة الشرعية الدستورية م

ة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنيـة، وجهـوده الوطنيـة              فخام
المخلصة الستئناف العملية السياسية، والدفع بعملية الحـوار الجاريـة بـين مختلـف              
المكونات السياسية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجـات مـؤتمر            

  .ذات الصلةالحوار الوطني وقرارات مجلس األمن 
3M              ،الرفض التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات تصعيدية أحاديـة الجانـب

ـ      من قبل الميلشيات الحوثيـة هـو       " باإلعالن الدستوري "واعتبار أن إصدار ما يسمى ب
الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض إرادة تلـك الجماعـة وبقـوة            بمثابة انقالب على  

  . ومؤسساته الشرعيةالسالح على الشعب اليمني
4M    رئيس الوزراء المهندس   معالي  برفع اإلقامة الجبرية فوراً عن      الحوثيين  مطالبة جماعة

لين المحتجزين وفي مقدمتهم معالي الوزير      ؤوخالد بحاح ومن تبقى من الوزراء والمس      
عبد اهللا الصايدي وزير الخارجية، وسحب قواتها من كافة المؤسسات الحكومية، وتسليم            
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لحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية واألمنية إلى السلطات الـشرعية،            األس
  .وفقاً التفاق السلم والشراكة الوطنية

5M مناشدة جميع األطراف اليمنية وقف جميع أعمال العنف والقتال واالنتهاكات والعمليات العسكرية.  
6M          الـصادر   24/2/2015يخ   بتار 2204التأكيد على ضرورة االلتزام بقرار مجلس األمن رقم 

بموجب الفصل السابع، الذي نص على تمديد العمل بتدابير العقوبات المتعلقة بتجميد األرصدة 
، وشدد  2016 شباط/  من فبراير  26وفرض حظر السفر ضد كيانات وأفراد في اليمن حتى          

  .على الحاجة إلى تنفيذ عملية االنتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب
7M ترحيب بإعالن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملـك              ال

تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج      يعقد  المملكة العربية السعودية استضافة مؤتمر      
فيه كافة األطراف السياسية اليمنية الراغبـة فـي         في مدينة الرياض وتُشارك     العربية  

من فخامة الرئيس   ، وذلك عقب تسلمه رسالة خطية       قرارهمحافظة على أمن اليمن واست    ال
  .عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية

8M              القيام بتحرك عربي عاجل على المستوى الوزاري واألمانة العامة للجامعـة لمطالبـة
القوى السياسية في اليمن باالمتناع عن التصعيد السياسي واإلعالمي، باإلضـافة إلـى             

ة أجواء الثقة بينها حتى ال يزداد المشهد السياسي تعقيداً وسوءاً ويؤدي إلى             القيام بإشاع 
حالة استقطاب حاد قد يفضي إلى تدخل أجنبي، وذلك حفاظاً على كيان الدولة اليمنيـة               

  .ومؤسساتها ووحدة أراضيها
9M                التأكيد على استمرار دعم مسار الحوار وبذل المـساعي الحميـدة إلقنـاع المكونـات

 بسرعة تبني مخارج آمنة إلنقاذ اليمن من الوقوع في دوامة االقتتال والعنف،             السياسية
  .والتأكيد على الوقوف بجانب اليمن في حربه ضد اإلرهاب وأعمال القرصنة

10M     التأكيد على أهمية وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع اإلنساني الصعب والخطيـر
اع اإلنـسانية والمعيـشية التـي ازدادت حـدتها          الذي يواجهه اليمن، في ظل تدهور األوض      

ومخاطرها مع ارتفاع أعداد األشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلـة فـي               
  .، فضالً عن النقص الحاد في الغذاء والرعاية الطبيةنسمة مليون 16اليمن إلى أكثر من 

11M         في الجوانب الـسياسية     دعوة الدول األعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم الالزم 
واألمنية واالقتصادية والمالية، لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحـديات التـي            
تواجهها، وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار األوضـاع واسـتكمال الترتيبـات            

  .المتعلقة بإنجاز المرحلة االنتقالية
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7874رقم : ق(
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  احتالل إيران للجزر العربية الثالث

  طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى

  في الخليج العربيةالتابعة لدولة اإلمارات العربية المتحد
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  على مذكرة األمانة العامة، �
  بين الدورتين،األمانة العامة فيما تقرير األمين العام عن نشاط وعلى  �
  ون السياسية،ؤوعلى توصية لجنة الش �

 بتـاريخ   510رقم  ) 22(ع  .واسترشادا بقرارات القمة السابقة وآخرها قرار قمة سرت د         -
طنب الكبرى وطنب الـصغرى     :  بشأن احتالل إيران للجزر العربية الثالث      28/3/2010

  لعربي،وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في الخليج ا
بتـاريخ  ) 142(ع  . د 7808وإذ يؤكد على بياناته وقراراته السابقة وآخرها القرار رقـم            -

7/9/2014،  

†{{{{ÏŁè<…< <

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

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

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

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

4M              إدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي تشمل جزر دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة
الثالث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلـى الميـاه اإلقليميـة              

م الجوي والجرف القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة للجزر الثالث باعتبارها          واإلقلي
 ال يتجزأ من دولة اإلمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثـل               اًجزء
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هذه االنتهاكات واألعمال االستفزازية التي تعد تدخالً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة            
لى بناء الثقة، وتهدد األمن واالستقرار في المنطقة، وتعـرض         ذات سيادة، وال تساعد ع    

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

م سيادة دولة اإلمارات     إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترا       اًالمتحدة مطالب 
  .العربية المتحدة على أراضيها

6M                اإلعراب عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي ُأعلن فيها أن أعضاء لجنـة األمـن
القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى اإليراني يعتزمون القيام بهـا إلـى             

 اً ذلك انتهاكاًبو موسى، معتبرالجزر اإلماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأ
لسيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة علـى أراضـيها، وال يتماشـى مـع الجهـود                
والمحاوالت التي تبذل إليجاد تسوية سلمية، ودعوة إيران إلى االمتناع عن القيام بمثـل    

  .هذه الخطوات االستفزازية
7M       تي تبذلها إليجاد تسوية سلمية وعادلة      اإلشادة بمبادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة ال

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

8M    إلى إنهاء احتاللها للجزر اإلماراتية الثالث، والكف عن         اًدعوة الحكومة اإليرانية مجدد 
إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتهـا        فرض األمر الواقع بالقوة، والتوقف عن       

السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة اإلجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها            
إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثالث باعتبار أن تلك اإلجراءات واإلدعاءات   

ارات العربية المتحدة الثابت باطلة وليس لها أي أثر قانوني وال تنقص من حق دولة اإلم
 في جزرها الثالث، وتعد أعماال منافية ألحكام القانون الدولي واتفاقيـة جنيـف لعـام              

 لمبادئ وقواعـد    اً، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفق         1949
  .يةالقانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدول

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

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

الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قوال وعمال، باالستجابة الـصادقة            
للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيـان   

تعاون لدول الخليج العربيـة،     رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس ال        
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ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، واألمين العام لألمم المتحدة،           
الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثالث المحتلة بالطرق السلمية، وفـق األعـراف              

لجوء إلى  والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خالل المفاوضات المباشرة الجادة أو ال          
محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز األمن واالستقرار في منطقة الخلـيج              

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

الثالث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطالقاً من أن الجزر الثالث هي أراضـي عربيـة               
  .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  وع وتقديم تقرير إلى المجلـس فـي دورتـه    الطلب إلى األمين العام متابعة هذا الموض

  .العادية المقبلة
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7875رقم : ق(
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  دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة  �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ،مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمةوإذ يستذكر قرارات  -
  وإذ يؤكد على قراراته السابقة بشأن دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M        ا واسـتقالله  اظ علي سـيادته   التأكيد على التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفا 
  . الداخليةا ورفض التدخل في شؤونهاووحدة أراضيه

2M   الرئيس عمر البشير   فخامة  بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها       مجددا  الترحيب
وتشجيع القوى واألحزاب السياسية وكافة أطيـاف المجتمـع         رئيس جمهورية السودان    

 .ول لحٍل دائم وشامل لكافة القضايا الوطنيةالسوداني لالنخراط فيها من أجل الوص

3M  2015نيسان /  االنتخابات العامة في أبريلإجراءدعم جهود الحكومة السودانية في. 

4M              دعوة األمين العام إلى العمل على تنسيق المواقف بين الجامعة العربية واالتحاد األفريقي
اني عمر حسن أحمد البشير     لوقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السود       

من نظام روما األساسي وانطالقـاً مـن        ) 16(وتجديد دعوة مجلس األمن إلعمال المادة       
  .1961حصانة رؤساء الدول ووفقاً التفاقية فيينا للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية لعام 

5M     تحـدة  الجهود في اتصاالتها مع األمـم الم      كافة  إلى بذل   األعضاء  تجديد الدعوة للدول
والمنظمات الدولية لمنع إيواء الحركات المسلحة أو وصول أي شكل من أشكال الـدعم              

 .لها والعمل على ضمان انحيازها للخيار التفاوضي

6M             التعبير عن القلق من اآلثار السلبية المترتبة على استمرار العقوبات األحادية المفروضة
 .على السودان والدعوة لرفعها فوراً

7M    للدول األعضاء والمجتمع الدولي لتنفيذ التعهدات الدولية بسد العجز فـي           تجديد الدعوة
 . ديونهإعفاء عقب انفصال الجنوب والعمل على السودانياالقتصاد 
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8M              مساندة الحكومة السودانية في موقفها الثابت من التنفيذ الكامل لكل االتفاقيات المبرمـة
اقية الترتيبات األمنية، والتأكيد علـى   األولوية التفإعطاءبينها وبين جنوب السودان مع      

 في حل قضية أبيي وحسم المناطق الحدوديـة الخمـس           التفاوضيدعم موقف السودان    
 .المتنازع عليها مع جنوب السودان

9M قد فـي أبريـل     والذي بمخرجات مؤتمر الدوحة للمانحين بدارفور       اإلشادةنيـسان  /  ع
ها في هذا المؤتمر على تنفيذ تعهداتها       ، وحث الدول العربية التي لم تف بالتزامات       2013

 .اإلعمار بإعادةحتى تتمكن السلطة اإلقليمية بدارفور من تنفيذ المشاريع الخاصة 

10M       ن مليون دوالر في صـندوق دعـم        يتقديم الشكر لجمهورية العراق لسدادها مبلغ عشر
مـستوى  على  الدول العربية    العامة، تنفيذا لقرارات مجلس جامعة       األمانةالسودان في   

 .القمة بشأن دعم السودان

11M   إلي تفعيل قـرارات     ةدعوة الدول األعضاء وصناديق التمويل واالستثمار العربي      تجديد 
المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته االستثنائية على المستوى الوزاري والتـي           

ـ    اًنفاذإ،  2014كانون ثاني   /  يناير 20عقدت في الخرطوم بتاريخ      يس  لمبادرة فخامة رئ
جمهورية السودان لالستثمار الزراعي العربي في السودان، وذلك بالتعاون مع الجهـود      

  .المبذولة من قبل جمهورية السودان واألمانة العامة
12M           تعديل أنظمته   إلىدعوة مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا 

 211 بقرار قمة عمـان رقـم        اًالتزام السودان   إلىلتسمح بتوجيه قروضه واستثماراته     
الداعي لتمكين الدول األفريقية العربية األقل نمواً من االستفادة من قروضـه            ) 2001(

 .ومعوناته

13M بدور األمانة العامة وجهودها لتنفيذ مشاريع في إطار أنشطة اآللية المـشتركة             اإلشادة 
لجهات المانحة الوفاء   المكونة من جمهورية السودان والجامعة العربية، ودعوة الدول وا        

المؤتمر العربي لدعم ومعالجة األوضاع اإلنـسانية فـي         "بتعهداتها التي أعلنتها خالل     
دعـوة الـدول    تجديـد   ودعوة اآللية المشتركة لمتابعة تنفيذ هذه التعهـدات، و        " دارفور

األعضاء والمنظمات العربية المعنية الحكومية وغير الحكومية والمجـالس الوزاريـة           
 اإلنسانية فـي    األوضاعصة والتي لم تف بالتزاماتها في مؤتمر دعم ومعالجة          المتخص
 بهذه التعهدات وااللتزامات في اقرب وقت ممكن تنفيـذا لقـرارات            اإليفاء إلىدارفور  

على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري في هذا الشأن،         الدول العربية   مجلس جامعة   
مكن من العودة الطوعيـة     ال المشروعات التي تُ    المشتركة من استكم   اآلليةحتى تتمكن   

  . قراهم ومزارعهم وتوفير سبل كسب العيش لهمإلىللنازحين 
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14M    العامة توسيع نطاق    واألمانة المشتركة المكونة من الحكومة السودانية       اآلليةالطلب من 
  . لتشمل ربوع السودان كافةوأنشطتهامهامها 

15M      وصناديق التمويل العربية المعنيـة إلـى        دعوة الدول األعضاء وصندوق النقد العربي 
الديون المترتبة على السودان جراء االنفصال وذلـك دعمـاً لمـسيرة الـسالم       معالجة  

 . في السوداناإلعمارولمجهودات التنمية وإعادة 

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7876رقم : ق(
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  لمتحدةالحصار الجائر المفروض على السودان من قبل الواليات ا

  بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار

  ونتائج هذا الحصار التي تهدد سالمة وأمن الطيران المدني
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

12/4/2006،  
  ،7/9/2014 بتاريخ )142(ع . د7810وعلى قراراته السابقة وآخرها القرار رقم  �
  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    -د ثانياً   البن(

  ،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
  . يعيق ذلكحرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي

2M             ،رفض الحظر المفروض على السودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارهـا
وكذلك الحظر األمريكي المفروض على قطاع السكك الحديدية وقطـع غيارهـا فـي              
جمهورية السودان، واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وميثاق 

تهاكاً لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية الخاصـة بـالطيران         جامعة الدول العربية، وان   
  .المدني

3M            دعوة جميع الدول العربية للسعي لدى جميع الدول المعنية، ولدى كافة المنظمات الدولية
واإلقليمية المعنية بشؤون الطيران المدني، والسيما سالمة الطيران المدني للعمل علـى            

ران المدني السوداني، وشركات الطيران السودانية      رفع هذا الحظر المفروض على الطي     
مما يتيح لها شراء واستئجار الطائرات وقطع الغيار والتجهيزات للتمكن من تحقيق أمن             
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وسالمة الطيران المدني لكافة الركاب الذين يستخدمون الطائرات والمطارات السودانية          
  .من مختلف الجنسيات

4M      ا الموضوع وتقديم تقرير عن نتائج اتصاالتها إلـى         الطلب من األمانة العامة متابعة هذ
  .المجلس في دورته المقبلة

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7877رقم : ق(
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   الفيدراليةة الصومالدعم جمهوري
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  اط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن نش �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M       مسيرة المصالحة الوطنيـة الـصومالية وبنـاء        الترحيب بالنجاح المتحقق على صعيد
حكومـة المتوافـق    مؤسسات الدولة وانجاز المسؤوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل ال        

  .)2016رؤية (عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماة 
2M            الترحيب بالتحسن المضطرد في األوضاع األمنية على الساحة الصومالية واإلعـراب

ي في الصومال، وتعاونهـا مـع   فريقعن التقدير للدور الذي تضطلع به بعثة االتحاد األ   
، وإدانة الهجمـات وأعمـال العنـف        قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع األمني     

ـ بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة االتحـاد األ            ي فريق
  .العاملة في الصومال

3M عن التقدير للزيارة التي قام بها الوفد الوزاري العربي رفيع المستوى برئاسة             اإلعراب 
يس مجلس الوزراء ووزيـر      لرئ األولالنائب  صباح الخالد الحمد الصباح     معالي الشيخ   

معالي السيد احمد ولـد تكـدي       و) 25(ع  .دخارجية دولة الكويت رئيس القمة العربية       
مجلـس   الموريتانيـة رئـيس      اإلسالميةالخارجية والتعاون للجمهورية    الشؤون  وزير  

نبيل العربي األمـين العـام      . ، ومعالي د  )142(ع  .دالوزاري  الجامعة على المستوى    
، ومـا   4/12/2014الفيدرالية بتـاريخ    الصومال  جمهورية  لعربية إلى   لجامعة الدول ا  

تركته من آثار ايجابية وما عبر عنه الصوماليون من آمال في متابعة تنفيذ الوعود التي               
صدرت عنها وبخاصة عقد مؤتمر عربي إلعادة إعمار الصومال وإعفاء الديون العربية 

ية وفتح سـفارة لدولـة الكويـت فـي     على الصومال، ودعم موازنة الحكومة الصومال     
 .مقديشو
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4M     تقديم أشكال الدعم كافة سياسـيا وماديـا وماليـا للحكومـة            إلى  دعوة الدول األعضاء
الصومالية لتمكينها من مواصلة تحقيق التقدم علـى الـصعيدين الـسياسي واألمنـي              

الحكومة ، والطلب من األمانة العامة وبالتعاون مع ومساعدتها على بناء مؤسسات الدولة
الصومالية التحضير الجيد لعقد مؤتمر عربي إلعادة إعمار الصومال يشارك فيه الدول            

 اإلسالميبالتنسيق مع منظمة التعاون     األعضاء ومؤسسات التمويل واالستثمار العربية،      
لتنموية ومشروعات الجـدوى     فيه الحكومة الصومالية خطتها ا     ض المتحدة، تعر  واألمم

  .الالزمة
5M  والتـي ) 4( فقرة رقـم     7/9/2012 بتاريخ   )142(ع  . د 7811لى قراره رقم    التأكيد ع 

 شهرياً لمدة سنة من     أمريكي مليون دوالر    10 عاجل بقيمة    ماليتقديم دعم   : "تنص على 
خالل حساب دعم الصومال المفتوح حالياً في األمانة العامة، لدعم موازنـة الحكومـة              

تها الفعالة وتنفيذ برامجهـا فـي األمـن          مؤسسا وإدارة إقامة تتمكن من    كيالصومالية  
  ."واالستقرار، ومحاربة الفساد والعنف، وتقديم الخدمات الهامة والضرورية

6M    الدول التي تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال، ودعوة الـدول            إلىتوجيه الشكر 
 األعضاء التي لم تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال إلى سداد التزاماتها تنفيـذَاً             

 وتوجيه الشكر إلى الدول األعـضاء التـي         لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة     
  .قدمت الدعم المادي والفني واإلنساني لجمهورية الصومال الفيدرالية

7M         لـدعم   أمريكـي  مليـون دوالر     7تقديم الشكر لجمهورية العراق على تبرعها بمبلغ ،
علـى  الديمقراطية الشعبية   زائرية  لى الجمهورية الج  إ، و 2014بداية عام   في  الصومال  

  .2014 أيار/ ، لدعم الصومال في مايوأمريكي مليون دوالر 1.5تبرعها بمبلغ 
8M    والمنظمات والصناديق العربية والمجالس الوزارية المتخصصة والجمعيات        األعضاءدعوة الدول 

  .ع المعاناة عنه للشعب الصومالي والمساهمة في رفاإلنساني تقديم الدعم إلى العربية األهلية
9M       عقد اجتماع عاجـل لدراسـة تطـورات        إلى  دعوة اللجنة الوزارية الخاصة بالصومال

الوضع في الصومال، ومواصلة جهودها، للمساهمة في تحقيـق المـصالحة الوطنيـة             
  .عمار وبناء الصومالإ إعادةالشاملة وفي جهود 

10M         اف التي لم تنضم إلى     إدانة أي عمليات تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة، ودعوة األطر
مسيرة المصالحة أن تعيد النظر في موقفها، وان تتخلى عن العنـف لتحقيـق الوفـاق                
الوطني ونشر األمن واالستقرار في ربوع الصومال كافة، وقيام األمانة العامة بمواصلة      

  .تقديم الدعم المالي واإلنساني لعملية المصالحة الصومالية
11M      الشواطئ الصومالية وخليج عدن، وتعزيز التعاون العربي       إدانة عمليات القرصنة قبالة

لمكافحتها والتنسيق مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمة مرتكبيها ورفض أي           
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محاوالت تستهدف تدويل منطقة البحر األحمر، وتعزيز التعاون العربي لتحقيق األمـن            
لية الدول العربية المتشاطئة على في البحر األحمر وخليج عدن، أخذاً في االعتبار مسؤو

  .البحر األحمر في تأمين سواحلها
12M المتطـرفين   اإلرهابيين والتفجيرية واالغتياالت من جانب      اإلرهابية كافة العمليات    إدانة 

  .في الصومال) جماعة الشباب(
13M   لجهودها المتواصلة فـي تقـديم الـدعم         دولة اإلمارات العربية المتحدة   توجيه الشكر ل 

لمكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل     الرابع   للمؤتمر الدولي    والستضافتهاللصومال  
 وذلـك فـي إطـار الجهـود         2014تشرين أول   / أكتوبرالصومالية وخليج عدن في     

  .المتواصلة التي تبذلها اإلمارات على المستوى اإلقليمي والدولي
14M          ظمة التعاون اإلسـالمي    سرعة تنسيق جهود األمانة العامة لجامعة الدول العربية مع من

ي ومنظمات ووكاالت األمم المتحدة المعنية، بما في ذلك عقد مـؤتمر            فريقواالتحاد األ 
فني عاجل فيما بينها يضم منظمات العمل العربي ذات الخبرة في مجال اإلغاثة، بغيـة               
حشد أكبر قدر ممكن من الدعم اإلنساني وضمان سرعة إيصال وتوزيـع المـساعدات              

  .لى جميع المتضررين السيما في المحافظات الصومالية المنكوبةاإلغاثية ع
15M        الطلب من الدول األعضاء وجمعيات الهالل األحمـر والمنظمـات الخيريـة العربيـة

 المتأثرين من الجفـاف وتـداعيات المجاعـة فـي           ىمواصلة تقديم العون اإلنساني إل    
ؤتمر إنساني عربي موسـع     الصومال، والطلب مجدداً من األمانة العامة اإلعداد لعقد م        

ة لمواجهة الجفاف والنزوح في الصومال تُشارك عيخصص للنظر في أفضل السبل الناج
فيه المنظمات العربية المتخصصة وصناديق التمويل العربية والقطاع الخاص العربـي           

  .ورجال وسيدات األعمال والمنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني
16M    مة التنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي         الطلب من األمانة العا

لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة ومجلس وزراء الـصحة العـرب ومجلـس             
وزراء الشؤون االجتماعية العرب تكثيف تعاونها مع منظمات ووكاالت األمم المتحـدة            

 العالمية لسرعة إعداد خطة عمل      المعنية، خاصة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الغذاء      
  .يفريقلمواجهة مشكلة الجفاف وآثاره الكارثية على الصومال ودول القرن األ

17M      الطلب من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة إعداد
برامجها المادية والتنموية والفنية لعرضها على مجالسها التشريعية الستصدار قرارات          

سهم في إعادة إعمار وتنمية الصومال وخاصة في مجاالت الصحة والتنمية والشؤون            تُ
  .الخ... االجتماعية والكهرباء واالتصاالت والمواصالت
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18M       دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لالضطالع بدور أساسي في تنسيق العون
  . الصومالالعربي إلعادة تأهيل قطاع التعليم باللغة العربية في

19M    الفيدراليـة   الديون المترتبة على جمهورية الـصومال        إعفاء إلى األعضاءدعوة الدول
لديها نظرا لظروفها االقتصادية الصعبة وتمكينا لها من االقتـراض مـن المؤسـسات              

، وتوجيه الشكر إلى كٍل من الجمهوريـة        والهيئات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي     
ة الشعبية والمملكة العربية الـسعودية علـى إعفـاء جمهوريـة            الجزائرية الديمقراطي 

  .الصومال الفيدرالية من الديون المترتبة عليها
20M              الطلب من الدول األعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسـية والقنـصلية

 الصومالية المعتمدة لديها وقيام مجالس السفراء العرب بالمساهمة في تحمل كلفة البعثات           
. الدبلوماسية الصومالية، وتلك المعتمدة لدى المنظمات الدولية واإلقليمية فـي الخـارج           
  .ودعوة الدول العربية التي ليس لها سفارات في مقديشو إلى فتح بعثات لها في الصومال

21M               الطلب من األمانة العامة مجددا سرعة توفير احتياجات قطاع الصحة وإطفـاء الحرائـق
بشراء عربتي مطافي ومعدات إصحاح بيئة وأجهزة ومعدات طبيـة          وإصحاح البيئة وذلك    

تشمل أجهزة مختبرات لغسيل الكلى ولألشعة، وتخصيص سيارات إسعاف وأجهزة ومعدات 
  .رض الصومال، وذلك خصما من حساب دعم الصومال لدى الجامعةأطبية لمنطقة 

22M  ي ومنظمة اإليجاد واألمـم     قفري تضافر جهود كل من الجامعة العربية واالتحاد األ        ىالدعوة إل
 السبل لمساعدة الشعب الصومالي ومؤسساته      عالمتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي، لتوفير أنج     

إلنهاء الفترة االنتقالية وفق ما ورد في اتفاقية كمباال وخارطة الطريـق ومبـادئ جـاروي                
  .الوصايةواالنتقال بالصومال لمرحلة المؤسسات الدائمة بعيداً عن فرض أي نوع من 

23M   دعوة الدول األعضاء إلى دعم وتمويل صندوق االستقرار المحلي للصومال بهدف دعم االستقرار
في المدن الصومالية المحررة حديثاً، وتقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية إلعادة بناء وتأهيل             

ات األساسـية   مؤسسات الدولة األمنية والعسكرية والتنموية لتوفير االسـتقرار وتقـديم الخـدم           
  .للمواطنين، ودعوة مجلس األمن لرفع الحظر عن توريد السالح إلى الحكومة الصومالية

24M توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده المبذولة مـن اجـل تحقيـق المـصالحة                و
الصومالية وعلى جهوده في مساعيه الرامية إلغاثة الشعب الصومالي من كارثة الجفاف 

اعي المبذولة من األمانة العامة في هذا اإلطـار، والطلـب إلـى             والمجاعة وعلى المس  
األمين العام مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلـى               

  .المقبلةالمجلس في دورته 
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  دعـم جمهوريـة القمـر المتحـدة
  

  
  عة على المستوى الوزاري،إن مجلس الجام

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M       هورية القمر المتحدة وسالمة أراضـيها      تأكيد الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجم
  .وسيادتها اإلقليمية

2M       ي واألمم المتحدة ودول الجوار     فريقتقدير الجهود المشتركة للجامعة العربية واالتحاد األ
خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنيـة، ودعـوة األمانـة العامـة           

 بالوضع في جمهورية القمر المتحدة إلـى        والمنظمات الدولية واإلقليمية والدول المعنية    
  .مواصلة جهودها في هذا الشأن

3M             التأكيد على هوية جزيرة مايوت القمرية ورفض االحتالل الفرنسي لها، ومطالبة فرنسا
بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلـى              

  .السيادة القمرية
4M    حـول انـدماج    29/3/2009ستفتاء الذي أجرته فرنسا فـي       عدم االعتراف بنتائج اال ،

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

5M       ي إلنشاء آلية وسـاطة تـشجع       فريق األ دعوة األمانة العامة للتعاون مع مفوضية االتحاد
  .المشاورات بهدف تحقيق مطالب ومواقف الحكومة القمرية بشأن جزيرة مايوت القمرية

6M        ي االستثنائية الخاصة ببحث وتـسوية      فريقتأييد خطة العمل التي أقرتها قمة االتحاد األ
والتي أكدت على الحـرص علـى       ) 31/8/2009-30طرابلس  (يا  أفريقالنزاعات في   

ي المتعلقة بجزيرة مايوت    فريقوحدة وسالمة األراضي القمرية وفقاً لقرارات االتحاد األ       
القمرية، والدعوة إلعادة تفعيل مجموعة الدول السبعة المعنية بجزيرة مايوت، وضرورة 
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عقد اجتماع لها على هامش الجمعية العمومية لألمم المتحدة، وتأكيد أنه ال يجوز قانونياً              
ية من خالل استفتاءات تنظمها قوى أجنبيـة علـى          فريقأراضي القارة األ  المس بسالمة   
  .يةفريقاألراضي األ

7M              الترحيب بالخطوات المتخذة والجهود التي بذلت من قبل دولة قطر واألمانة العامة لتنفيذ
نتائج وتعهدات المؤتمر العربي لالستثمار والتنمية في جمهورية القمر المتحدة، ودعوة           

ء وصناديق االستثمار والتمويل العربية والمنظمات العربية المتخصـصة         الدول األعضا 
والمجالس العربية الوزارية وغيرها من المؤسسات التي أعلنت تعهدات بـشأن تنميـة             
جزر القمر أن تقوم بتنفيذ هذه التعهدات بالتنسيق مع اللجنة العربية للتنمية واالسـتثمار              

  .في جزر القمر
8M الدول العربية في العاصمة موروني والموافقة على تخـصيص           فتح مكتب جامعة   إعادة 

 .األموال الالزمة لذلك

9M        إلى اللجنة العربية للتنمية واالستثمار      والفني الماليحث الدول العربية على تقديم الدعم
في جزر القمر إلنشاء شركة الزراعة الوطنية التي سوف يتم تأسيسها بمبادرة كريمـة              

 .من دولة قطر

10M  دول األعضاء التي لم تسدد مساهماتها المالية في حساب دعم جمهورية القمـر             دعوة ال
المتحدة إلى سداد التزاماتها والمساهمة في رأسمال صندوق التنمية واالستثمار في جزر            

  .2010القمر تنفيذاً لقرار قمة سرت 
11M            طلب من بقية   تقديم الشكر إلى الدول األعضاء التي قدمت دعماً مالياً وتنموياً إضافياً وال

الدول زيادة الدعم المالي المقدم إلى جمهورية القمر المتحدة، ومطالبة مؤسسات التمويل            
واالستثمار العربية وخاصة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتمـاعي تقـديم           
الدعم التنموي لجمهورية القمر المتحدة في مختلف المجاالت وخاصة في مجـال دعـم       

  .ة الوليدة بجمهورية القمر المتحدةالجامعة الوطني
12M              الطلب من الدول األعضاء ومؤسسات التمويل واألطراف العربيـة معالجـة الـديون

  .المترتبة على جمهورية القمر المتحدة إسهاماً في مسيرة السالم والتنمية في البالد
13M            التعلـيم   الطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقديم الدعم الممكن لـدعم 

  .باللغة العربية في جمهورية القمر المتحدة
14M في العاصـمة مـوروني تعزيـزاً        ة الدول األعضاء إلى فتح سفاراتها وقنصلياتها      دعو 

  .للحضور العربي على الساحة القمرية
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15M             مناشدة الدول األعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسية القمرية، وحـث
 المساهمة في تحمل كلفة البعثات الدبلوماسية القمرية، وتلك         مجالس السفراء العرب في   

  .في الخارجالمعتمدة لدى المنظمات الدولية واإلقليمية 
16M              اإلعراب عن التقدير لجهود األمين العام دعم المصالحة واالستقرار والتنمية في جـزر

ـ      القمر وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى         ة الـدول   الدورة العادية القادمة لمجلـس جامع
 .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، �

   الدورتين،األمانة العامة فيما بينتقرير األمين العام عن نشاط وعلى  �
  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          المساس بالحدود القائمة بين البلدين     الدعوة مجدداً إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم
  .عشية االستقالل

3M             الترحيب بالوساطة القطرية الهادفة إلنهاء الخالف القائم بين جمهورية جيبوتي ودولـة
إريتريا بالطرق السلمية وإعادة الوضع في منطقة رأس دوميرا وجزيرة دوميرا إلى ما             

  .2008شباط /  فبراير4كان عليه قبل 
4M  حزيران /  يونيو 6ق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة إريتريا بتاريخ         الترحيب باالتفا

 تحت رعاية دولة قطر، ودعم تنفيذ هذا االتفاق من اجل معالجة جميع القـضايا               2010
المطروحة وتعزيز تطبيع العالقات بين البلدين، والتعبير عن األمل في أن ينعكس هـذا          

  .ي بصفة عامةفريقرن األالتطور اإليجابي على الوضع في منطقة الق
5M                 الطلب من الجانبين تنفيذ بنود االتفاق الذي يمنح تفويضاً لدولة قطر لوضع حد لألزمة التـي

  . في منطقة رأس دوميرا، وتبادل إطالق األسرى بينهما2008شباط / اندلعت منذ فبراير
6M              19/12/2010الترحيب بالبيان المشترك الصادر عن مجلس السلم واألمـن بتـاريخ 

  .ي حول النزاع بين جيبوتي وإريتريافريقللجامعة العربية واالتحاد األ
7M             الطلب من األمين العام متابعة تطورات المستجدات على ضوء الوساطة القطرية وتقديم

  .تقرير إلى الدورة المقبلة للمجلس على المستوى الوزاري
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7880رقم : ق(
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  والسالم الدوليالعربي القومي على األمن سرائيلياإلمخاطر التسلح 
  
 

  إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية

  وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  عامة فيما بين الدورتين،األمانة التقرير األمين العام عن نشاط وعلى  �
لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا األسلحة النووية وغيرها         "وعلى توصيات    �

  ،"من أسلحة الدمار الشامل
 حول إنـشاء    2012التحرك العربي في إطار التحضير لمؤتمر       "وعلى الملف التوثيقي حول      �

 ،"امل األخرى في الشرق األوسطمنطقة خالية من األسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الش

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M      لجنة كبار المسؤولين العرب المعنيـة بقـضايا األسـلحة          "أخذ العلم بتقرير وتوصيات
الذي اجتماعها الثالث والثالثين    الصادرة عن   " النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل     

وتوجيه الشكر ألعضاء اللجنة على الجهـود       . 24/2/2015 و 23يومي  عقد على مدار    
  .المبذولة لصياغة مواقف عربية موحدة بما يحقق المصالح المشتركة

2M                 التأكيد على أن الدول العربية معنية في المقام األول بالحفاظ على أمـن شـعوبها، وأن
 جميع دول منطقة الشرق األوسط أصبحوا أطرافاً في معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة              

 بالمعاهدة وترفض إخـضاع     غير طرف النووية عدا إسرائيل لتبقى الوحيدة في المنطقة        
  .جميع منشأتها النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية

التحضير لمؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لمراجعة المعاهدة             :أوالً
  :)22/5/2015–27/4: ركنيويو (2015عام 

3M              التأكيد على أهمية المشاركة الفعالة للدول العربية في أعمال مؤتمر مراجعة المعاهـدة
، والحفاظ على وحدة الموقف العربي وعلى الحقوق التي اكتـسبتها الـدول             2015لعام  

  .العربية خالل المؤتمرات السابقة لمراجعة المعاهدة وعدم التنازل عنها والبناء عليها
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4M   باختيار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الـشعبية لرئاسـة الـدورة التاسـعة            التهنئة
مؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لمراجعة المعاهـدة عـام             "لـ

2015."  
5M    مازال سارياً حتى يحقق غايته وأهدافـه،  األوسط حول الشرق 1995التذكير بأن قرار 

، وأنه كان 1995 من نتائج مؤتمر المراجعة وتمديد المعاهدة عام ويشكل جزءاً ال يتجزأ
ضمن صفقة تم بناء عليها الموافقة دون تصويت على التمديد الالنهائي لمعاهـدة عـدم    

  .انتشار األسلحة النووية في هذا المؤتمر
6M        حول إنشاء منطقة خالية من األسـلحة        2012اإلعراب عن األسف إلخفاق عقد مؤتمر 

الشرق األوسط، والـذي يعـد      منطقة  وجميع أسلحة الدمار الشامل األخرى في       النووية  
مطلباً دولياً تم التوافق عليه باإلجماع خالل مؤتمر األطراف في معاهدة عـدم انتـشار            

  .2010األسلحة النووية لمراجعة المعاهدة عام 
7M مؤتمر  مبررات أو محاوالت لتحميل الدول العربية مسؤولية اإلخفاق في عقد          أي   رفض 

، برغم الدعم والمرونة التي تحلت بها على مدار خمس سنوات، ويذكر بالمواقف     2012
والقرارات التي أتخذها المجلس سعياً منه إلنجاح التحضير للمؤتمر، بـرغم التأجيـل             

  .أحادي الجانب من قبل المنظمين والذي يعد إخالالً بالتزاماتهم أمام المجتمع الدولي
8M   العربي مع المجموعات اإلقليمية والـسياسية األخـرى لتوضـيح           التأكيد على التحرك 

، والتأكيد على تمسك الدول العربية بتحقيق       2012الموقف اإليجابي بشأن عقد المؤتمر      
  .األمن واالستقرار لمنطقة الشرق األوسط

9M               التأكيد على أن أي مقترح مستقبلي حول إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وجميع
الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط، يجب أن يراعي المرجعيـات التـي             أسلحة  

اً ، ووفق األوسط حول الشرق    1995 وقرار   2010حددها مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام      
  .لخطوات محددة وقابلة للتنفيذ

10M                2015الطلب من الدول العربية تفعيل التنسيق قبل وأثناء مـؤتمر المراجعـة لعـام ،
 مـن  األوسطئل للتوجه العربي خالل مؤتمر المراجعة بشأن إخالء الشرق         واقتراح البدا 

، والعمل بصورة   مل عربية حول محاور المؤتمر كافة     األسلحة النووية، وتقديم أوراق ع    
الجمهوريـة  الـذي سترأسـه     ،  2015عامة، على إنجاح أشغال مؤتمر المراجعة لعام        

  .الجزائرية الديمقراطية الشعبية
11M  عدم االنحياز علـى هـامش      دول  ح عقد اجتماع دولي في إطار حركة        الترحيب بمقتر

 بشأن إنشاء المنطقـة     1995، يتمحور حول قرار     2015أعمال مؤتمر المراجعة لعام     
  .الخالية من األسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط
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12M           أعمالاإلعالم قبل وخالل    الترحيب بمقترح وضع خطة عمل عربية للتعامل مع وسائل 
، وإبراز المواقف العربية من إنشاء منطقـة خاليـة مـن            2015مؤتمر المراجعة لعام    

  .األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط
13M               التأكيد على أهمية الملف التوثيقي الذي أعدته األمانة العامة حول التحرك العربي فـي

حول إنشاء منطقة خالية من األسلحة النوويـة وجميـع           2012تمر  إطار التحضير لمؤ  
أسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط، واستخدامه إلبراز الخطوات اإليجابية    

  .للتعاون مع منظمي المؤتمر
14M              تكليف لجنة كبار المسؤولين بإعداد تقييم شامل للسياسات العربية في المجال النووي في

 بما يحافظ   2015ر مراجعة معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عام         ضوء نتائج مؤتم  
  .على المصالح العربية

  : للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية59التحضير العربي للدورة العادية   :ثانياً

15M          علـى   "لقدرات النووية اإلسـرائيلية   ا"تكليف مجلس السفراء العرب في فيينا بإدراج بند
 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها الجهة         59ال الدورة العادية    جدول أعم 

المعنية بالتعامل مع هذا الملف، ووضع خطة للتحرك فوراً لحشد الدعم لمشروع القـرار          
  .العربي مع الدول األعضاء في الوكالة الدولية ومع المجموعات الجغرافية السياسية

16M    وعلى أعلى المستويات،    المبكر للدول العربية في العواصم    ك  التأكيد على أهمية التحر ،
  .لحشد الدعم لمشروع القرار العربيوتكليف األمانة العامة 

17M              تكليف لجنة كبار المسؤولين العرب بالتنسيق مع مجلس السفراء العرب في فيينا بإعداد
لس جامعة  يعرض على مج   )59(دية  اتقرير تقييمي بالموقف قبل بدء أعمال الدورة الع       

  .المقبلةالدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 
والخطوات المتفق بالموقف العربي الموحد   جميع الدول العربية    التأكيد على أهمية التزام      : ثالثاً

  .في الفقرات العاملة أوالً وثانياً من هذا القرارالواردة عليها 
جلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورتـه        عرض الموضوع وتطوراته على م    : رابعاً

  .)144 (المقبلةالعادية 
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  اإلرهـاب الدولـي وسبـل مكافحتـه
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  انة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األم �
 اإلرهابوعلى توصيات االجتماع السابع عشر لفريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة            �

)2 – 3/3/2015(،  
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M ومظاهرها وأيا كـان مرتكبوهـا       أشكالها وممارساته بكافة    اإلرهاب أعمال جميع   إدانة 
 اإلرهابأيا كانت أغراضها، والتصميم على مكافحتها، واقتالع جذور         وحيثما ارتكبت و  

وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية واالتفاقيـة العربيـة             
  . واالتفاقيات العربية األخرى ذات الصلةاإلرهابلمكافحة 

2M      يجب أن تتفق مع قواعـد   اإلرهاب مكافحة فيالتأكيد على أن جميع التدابير المستخدمة
 لالجئـين،   الدولي، والقانون   اإلنسان لحقوق   الدولي ذلك القانون    في بما   الدوليالقانون  

 اإلرهـاب لة عن مكافحـة     ؤو توعية السلطات الوطنية المس    إلى األعضاءودعوة الدول   
  .بأهمية هذه االلتزامات

3M        ضارة، وتعزيز الحوار    بأي دين أو جنسية أو ح      اإلرهابالتأكيد على أنه ال مجال لربط
  .والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب واألديان

4M     اإلرهابيـة  على يد التنظيمـات      سورية العراق و  في والثقافي الدينيإدانة تدمير التراث 
وخاصة التدمير المتعمد لآلثار الدينية والثقافية وإحراق اآلالف من الكتب والمخطوطات          

  .النادرة
5M لفريق الخبراء العـرب المعنـى      ) 17( على التوصيات الصادرة عن االجتماع       الموافقة

ية الخاصـة   ، وعلى وجه الخصوص التوص    )3/3/2015-2القاهرة   (اإلرهاببمكافحة  
 لإلرهاب، وأخـذاً فـي      للتصديالتأكيد على أن الجهود الوطنية وحدها غير كافية         "بـ

 مواجهة فاعلة   ين أ أدود الوطنية، و  ة أصبحت عابرة للح   االعتبار أن المنظمات اإلرهابي   
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، وأن تتحد الجهود إليجاد منظومـة دفاعيـة         اإلقليميله يجب أن تكون على المستوى       
  ".عربية مشتركة تكفل هزيمة اإلرهاب، وتصفيته من جذوره

6M      تفعيل االتفاقيات العربية ذات الـصلة       أسلوب في النظر   إلىدعوة وزراء العدل العرب 
  . آلية لضمان تنفيذ هذه االتفاقياتإيجاد في ذلك النظر في بما اإلرهاببمكافحة 

7M      للتصدي عملية قابلة للتنفيذ     وإجراءات بلورة اقتراحات    إلىدعوة وزراء الداخلية العرب 
  .العربي القومي واجتثاث جذورها حماية لألمن اإلرهابيةبحزم للعمليات 

8M   إلـى  الضمني الصريح أو  شكل من أشكال الدعمأي االمتناع عن تقديم إلىدعوة الدول 
 االبتزاز من   أشكال، ورفض كل    اإلرهابية األعمال في الضالعين   األشخاصالكيانات أو   

  . من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فديةاإلرهابيةقبل الجماعات 
9M تواجهها المنطقة العربيـة    التي والتحديات   اإلقليمياألمن  " علما بنتائج مؤتمر     اإلحاطة  "

نحـو  " بمقر األمانة العامة للجامعة، وبنتائج مـؤتمر         24/2/2015 و 23 يوميالمنعقد  
 خالل المدة من    اإلسكندرية عقد بمكتبة    الذي"  عربية شاملة لمواجهة التطرف    إستراتيجية

 الدول العربية لمتابعة تنفيذ ما جاء فيهما        في، ودعوة الجهات المعنية     5/1/2015 إلى 3
  .من توصيات

10M     اإلرهـاب سبل مكافحـة تمويـل   " اجتماع المنامة حول الترحيب بما صدر عن أعمال "
 واإلرهـاب  مواجهة التطرف    في العالمي األزهر، وببيان   9/11/2014 عقد يوم    والذي

 3 يـومي  عقـد    والـذي  واإلرهـاب  لمواجهة التطـرف     الدوليالصادر عن المؤتمر    
  .4/12/2014و

11M       ـ      الوطنيضرورة اتخاذ تدابير على المستوى  اإلرهـابيين اتلين   من أجل منع تنقل المق
، ووضع  اإلرهابية التنظيمات   إلى واليها لالنضمام    األعضاء الدول   أراضى من   األجانب

 المناسبة لمعاقبة هؤالء المقاتلين، والحد من الخطر        اإلدارية واإلجراءاتالنظم القانونية   
  .إليها يسافرون التي يعبرونها، والدول التي، والدول األصلية يمثلونه لدولهم الذي

12M     من حيـازة    اإلرهابية اتخاذ تدابير وطنية بشأن منع الجماعات        إلىدعوة الدول العربية 
 اإلقليميةأسلحة الدمار الشامل، والتعاون فيما بينها وفيما بين الدول العربية والمنظمات            

 لم  التي هذا المجال، ودعوة الدول العربية       فيوالدولية المعنية لتعزيز القدرات الوطنية      
 التصديق  إجراءات إتمام إلى النووي   اإلرهاب أعمال االتفاقية الدولية لقمع     تصدق على 

  .إليها االنضمامأو 
13M           إلـى  اإلرهـاب دعوة الدول العربية المصدقة على الصكوك العربية المتعلقة بمكافحة 

 إتمـام  لم تصدق على تلك االتفاقيات على        التي، وحث الدول    إبطاءتطبيق بنودها دون    
 لم ترسل تـشريعاتها     التي الدول العربية    في، ودعوة الجهات المعنية      التصديق إجراءات
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 إلـى  مجال مكافحة اإلرهـاب      في أبرمتها   التيالوطنية واالتفاقيات الثنائية والجماعية     
التشريعات " حول   العربي التشريعيموافاة األمانة العامة بها قصد استكمال إعداد الدليل         

  ".جماعية لمكافحة اإلرهابالوطنية واالتفاقيات الثنائية وال
14M وتقـديم الـدعم لهـم وألسـرهم         اإلرهابية األعمال مساعدة ضحايا    أهمية على   التأكيد 

 من قرار مجلـس     10مهم، والمطالبة بتنفيذ الفقرة     الآلمساعدتهم على تحمل مصابهم و    
 األعمـال  لتعـويض ضـحايا      دولـي  صندوق   إنشاءبشأن  ) 2004 (1566 رقم   األمن

 يتم االستيالء عليها مـن      التي واألصوليمول عن طريق التبرعات      وأسرهم اإلرهابية
  .اإلرهابيةالجماعات 

15M      باإلرهاب تكثيف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة        إلىدعوة جميع الدول العربية ،
 مجال مكافحـة اإلرهـاب      في العربي القضائي شبكة للتعاون    إلنشاءومواصلة الجهود   

 كخطوة أولـى    ، لم تحدد بعد نقاط اتصال     التيدول العربية   والجريمة المنظمة، ودعوة ال   
  . القيام بذلكإلى الشبكة، إلنشاء

16M     من استغالل تكنولوجيا المعلومات     اإلرهابيين التعاون على منع     إلىدعوة الدول العربية 
 أنشطتهم وتجنيد وتمويل    اإلرهابية أعمالهمواالتصاالت واالنترنت للتحريض على دعم      

 االستفادة من مدونة قواعد السلوك الدوليـة ألمـن          إلى، ودعوتها   دهاوإعداوتخطيطها  
  .المعلومات

17M             التأكيد على مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية
  .واإلقليمية المعنية بمكافحة اإلرهاب

18M     منشأ بمبادرة من    ال اإلرهاب المتحدة لمكافحة    األمم مركز   إمكانياتتعظيم االستفادة من
 إتباع للحوار بين العالميخادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيز 

 والمركز األفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحـة         ، فيينا فيالديانات والثقافات   
  .ظبي أبو في للتميز لمكافحة التطرف الدولي، والمركز  بالجزائراإلرهاب

19M  العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمةميناأل إلىالطلب .  
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  يةفريق األ-العالقات العربية 

  - أ -
  
 

  يفريق األ–مسيرة التعاون العربي 
  

  
  لمستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على ا

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M        الجـابر   األحمدسمو الشيخ صباح    اإلعراب مجدداً عن بالغ االمتنان والتقدير لصاحب ال 
 السخية بمنح قروض على الجهود المقدرة في تنفيذ مبادرته     دولة الكويت،    أميرالصباح،  

 في غضون السنوات الخمس القادمة،      أمريكي بقيمة مليار دوالر     يةفريقاألميسرة للبلدان   
ثمارات فـي   من خالل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، وكذلك بتمويل است         

وكـذلك  . أمريكـي  وتأمينها، مع التركيز على البنية التحتية، بقيمة مليار دوالر           ياأفريق
 تخصصها دولة الكويـت تخليـدا لـذكرى         أمريكيدوالر  مليون  سنوية بقيمة   الجائزة  ال

، تحـت رعايـة     يـا أفريقفـي   لألبحاث التنموية    السميط الراحل،    نعبد الرحم الدكتور  
  .، والبدء باتخاذ اإلجراءات العملية لتنفيذها والدوليةالعلمية الكويتية اإلنمائيةالمؤسسات 

2M  تنفيذ قرار الرياض إلىدعوة الدول األعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك المعنية 
 المتعلقـة   2013 تـشرين ثـاني   /  الثالثة في نوفمبر   يةفريقاألالمعتمد في القمة العربية     

ئي، والترحيب باستضافة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتنمية الزراعية واألمن الغذا
ية المشتركة حول التنمية الزراعيـة  فريقلوحدة التسهيل الخاصة بخطة العمل العربية األ      

يا والمنطقة العربية والتأكيد أن الميزانية السنوية للوحدة المتمثلة أفريقواألمن الغذائي في 
يجب أن تغطي مناصـفة     ) $517000(مريكي  في خمسمائة وسبعة عشر ألف دوالر أ      

ي، على أن تكون الموازنة     فريقبين األمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية االتحاد األ       
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كانون ثاني من كل عام، ودعوة األمانة العامـة إلـى المبـادرة             / متاحة في شهر يناير   
  .يفريقبتسديد حصتها أسوة بمفوضية االتحاد األ

3M   30 يـومي  أبابا أديس الثانية والعشرون التي عقدت في       يةفريقاأل الترحيب بقرار القمة 
 األمانـة ، والطلب مـن     2016الرابعة في   األفريقية  ، بعقد القمة العربية     31/1/2014و

 التشاور مع غينيا االستوائية بهدف تحديد المواعيـد         يفريقاألالعامة ومفوضية االتحاد    
  .رابعة وضمان التحضير الجيد النعقادها العربية ال-يةفريقاألالدقيقة لعقد القمة 

4M           ـ توجيه الشكر والتقدير إلى المملكة المغربية إلقامة المعرض التجاري العربي األ ي فريق
، واإلعراب عن التقدير    2014آذار  /  مارس 21-19في الدار البيضاء خالل الفترة من       

يـا لدعمـه    قأفريللجهود المبذولة من جانب المصرف العربي للتنمية االقتصادية فـي           
ية األقل  فريقالمتواصل للمعرض التجاري والترحيب بالتزامه لتمويل مشاركة البلدان األ        

  .نموا وجناح جامعة الدول العربية في الدورة السابعة للمعرض
5M               التأكيد على أهمية مواصلة الجهود إلزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيـل وتطـوير

ماعات أجهزته، وذلك في ضوء قـرارات القمـة         ي وتنظيم اجت  فريقالتعاون العربي األ  
، وانطالقا من إستراتيجية التعاون المشترك ومقـررات        2013ية الثالثة   فريقالعربية األ 

  .ية ويدرأ عنها األخطارفريقإعالن الكويت وبما يصون العالقات العربية األ
6M             ـ التأكيد على أهمية دعم الدول األعضاء المعهـد الثقـافي العربـي األ لثقافـة  ي ل فريق

والدراسات اإلستراتيجية حتى يتمكن من أداء الدور المنوط به تنفيذا لمقـررات القمـة              
 العامـة تـسديد     األمانـة ، والطلب من    2013 دولة الكويت    -ية العربية الثالثة    فريقاأل

 مـن كـل     األول في الربع    أمريكي دوالر   ألف 250حصتها في موازنة المعهد البالغة      
  .عام

7M   ي العربي لدعم العالقات الثقافية بين شعوب       فريقلمهرجان السينمائي األ  الترحيب بإقامة ا
ية وتكليف األمانة العامة بالتعاون مـع مفوضـية االتحـاد           فريقالمنطقتين العربية واأل  

ي للثقافة والدراسات اإلستراتيجية مواصلة العمل إلقامة    فريقي والمعهد العربي األ   فريقاأل
  .هذا المهرجان

8M   يا إلى إقامة أسابيع ثقافية عربية أسوة بما يتم في          أفريقفراء العرب في    دعوة مجالس الس
 لما تحققه تلك األسابيع من نتائج جادة في إطـار تفعيـل   إثيوبيايا و أفريقكل من جنوب    

ي في المجال الثقافي، والطلب من مجلس السفراء العـرب فـي            فريقالتعاون العربي األ  
ضع اللغة العربية كلغة عمل أساسية في اجتماعات أديس أبابا العمل على تأكيد ترسيخ و      

  .، ومطالبة الوفود العربية التحدث باللغة العربيةيفريقاالتحاد األ
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9M      ي المؤيد للموقف العربـي تجـاه القـضية         فريقاإلعراب عن التقدير لموقف االتحاد األ
لعاديـة  ي في دورته ا   فريقعن قمة االتحاد األ   اإلعالن الصادر   الفلسطينية والمتمثل في    

 كـانون ثـاني   / يناير 31-30 خالل الفترة    إثيوبيا - أديس أبابا  والعشرون في    الرابعة
 الذي يجدد التأكيد على حق الشعب       ،الوضع في فلسطين والشرق األوسط      بشأن ،2015

النهج الفلسطيني الرامي إلى نيـل العـضوية         الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ويؤيد     
ن في األمم المتحدة وفي الوكاالت الدولية وانضمامها إلى االتفاقيات          الكاملة لدولة فلسطي  

والبروتوكوالت الدولية، ويرحب بقرار كل من المجلس الوطني الـسويدي والبرلمـان            
األسباني ومجلس العموم البريطاني والجمعية الوطنية الفرنـسية االعتـراف بالدولـة            

إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقـف       الفلسطينية المستقلة، ودعوة المجتمع الدولي      
جميع األنشطة االستيطانية، وإطالق سراح السجناء الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية          
ويطالب إسرائيل باالمتناع عن االعتقاالت التعسفية للفلسطينيين بمـن فـيهم األطفـال             

بما فيها اتفاقية جنيف    والنساء مما يعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية ومعايير حقوق اإلنسان          
  .حول حقوق المرأة والطفل

10M ية لبذل كافة الجهود مع الدول فريقدعوة مجالس السفراء العرب وخاصة في العواصم األ
ي لمنع حصول إسرائيل على وضعية مراقـب فـي االتحـاد       فريقية واالتحاد األ  فريقاأل
  .يفريقاأل

11M         عاون مـع مجـالس الـسفراء       دعوة مجالس السفراء العرب في مختلف دول العالم بالت
األفارقة لتشكيل لجان السفراء العرب واألفارقة ألهمية هذه اللجان في تنسيق المواقـف             

ية تجاه القضايا ذات االهتمام المشترك، وذلك تنفيذا لقـرارات القمـة            فريقالعربية واأل 
  .2013ية الثالثة فريقالعربية األ

12M        بذولة من اجل دعم مسيرة التعاون العربي       توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده الم
  .يفريقاأل
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  يةفريق األ-العالقات العربية 

  - ب -
  
  

 يةفريقالصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األ
  

  
  الوزاري،إن مجلس الجامعة على المستوى 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  األمانة العامة فيما بين الدورتين،تقرير األمين العام عن نشاط وعلى  �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ، للصندوقاألساسي من المادة السادسة من النظام )أ(وعمالً بنص الفقرة  -
 ،يفريقاأل العربيون  دعم التعافيوانطالقاً من تقدير دور الصندوق  -

†{{{{ÏŁè<…< <

 العربي تعزيز وتفعيل التعاون   فيالتأكيد على دور الصندوق وأهميته كأداة فاعلة تساهم           
، تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وقرارات مجلس الجامعـة علـى              يفريقاأل

 يؤكد على الذي 7/9/2014بتاريخ ) 142(ع . د7818 وآخرها القرار رقم  الوزاريالمستوى  
 .الفني مجال العون في يفريقاأل العربي دعم التعاون فيأهمية ذلك الدور 
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
   األوروبية-العالقات العربية 

  - أ -
  
 

  األوروبـي- الحـوار العربـي 
  

  
  جامعة على المستوى الوزاري،إن مجلس ال

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M            الموافقة على إطالق الحوار اإلستراتيجي بين جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي
والترحيب بنتـائج    دعم نهج تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات االهتمام المشترك،         ل

االجتماع الثالث بين السادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة            
/ ديـسمبر األول من    الذي عقد في     (PSC)السياسية واألمنية لمجلس االتحاد األوروبي      

  .ر األمانة العامة بالقاهرة في مق2014كانون أول 
2M             دعوة األمانة العامة لتفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي

(EEAS) في بروكسل2015ثاني كانون /  يناير19 والتي وقعت في .  
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  :قليميةالعالقات العربية مع التجمعات الدولية واإل
   األوروبية-العالقات العربية 

  - ب -
  
 

  المتوسطيـة–الشراكـة األوروبيـة 
  

  
  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، �

Łè†{{{{Ï<…< <

1M              ضرورة استمرار التنسيق العربي الجيد برئاسة جمهورية مصر العربية في إطار آليـة
التنسيق العربي في كافة اجتماعات ولجان المسار خاصـة لجنـة كبـار المـسؤولين،              

ب لالتحاد مـن    والترحيب بدور المملكة األردنية الهاشمية في رئاستها المشتركة للجنو        
  .أجل المتوسط

2M  عادة انتخاب السفير فتح اهللا السجلماسي لوالية ثانية لمنصب األمـين العـام           الترحيب بإ
اختيار السفير حاتم عطـا اهللا لمنـصب المـدير التنفيـذي            و لالتحاد من أجل المتوسط   

  .السفير أبو بكر حفني رئيساً لمجلس محافظي المؤسسةو لمؤسسة آناليند
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  :لعالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليميةا
  العالقات العربية مع روسيا االتحادية

  
 

  الروسي–منتدى التعاون العربي 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ن،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتي �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M   توجيه الشكر ل   سن تنظيم الـدورة الثانيـة لمنتـدى التعـاون         جمهورية السودان على ح
، والترحيـب   3/12/2014-2الخرطوم يومي   بالعاصمة  عقدت   الروسي، التي -العربي

المزمـع  بعقد المنتدى المصرفي العربي الروسي والمنتدى الصناعي العربي الروسـي           
  .جمهورية السودان / في الخرطوم2015عقدهما خالل النصف األول من عام 

2M               حث كل من الدول العربية وروسيا االتحادية على تنفيذ األنشطة الواردة في خطة العمل
، والترحيب بعقد المنتـدى     2015-2013ألولى للمنتدى لألعوام    الصادرة عن الدورة ا   

بمدينـة   26/4/2015-25 ميغذائي الذي سيعقد يو   العربي الروسي للزراعة واألمن ال    
  .مكناس بالمملكة المغربية

3M               العمل على توقيع اتفاقية مقر بعثة الجامعة العربية بموسكو بين جامعة الدول العربيـة
  .ووزارة الخارجية الروسية في أقرب وقت ممكن

4M         الروسـي،   -بيالترحيب باستضافة روسيا االتحادية للدورة الثالثة لمنتدى التعاون العر
  . بموسكو2015والمزمع عقدها خالل عام 
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
   التركية-العالقات العربية 

  
 

  التركي–منتدى التعاون العربي 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 مذكرة األمانة العامة،على  �

  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M      الدورة الـسادسة لمنتـدى      استضافة بشأن االتصاالت   مواصلةدعوة األمانة العامة إلى 
عمل على التحضير الجيد لها مـع       التعاون العربي التركي في إحدى الدول العربية، وال       

  .الدولة المضيفة والجانب التركي
2M                اإلشادة بالتحضير الجيد من قبل دولة الكويت لالجتمـاع الثـاني لـوزراء االقتـصاد

، ودعوة الدول 20/4/2015-19والتجارة واالستثمار العرب ونظرائهم في تركيا يومي 
  .العربية للمشاركة فيه بفاعلية

3M     تركي يضم في عضويته االتحاد العام       –إنشاء مجلس أعمال عربي   مواصلة العمل على 
لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البالد العربية ومؤسـسات القطـاع الخـاص             

  .األخرى ونظيرتها التركية
4M        ورشة العمل التي دعـت إليهـا       في  دعوة الدول العربية والجمهورية التركية للمشاركة

اء والماء حول التعاون العربي التركي في مجال الميـاه          المؤسسة العامة القطرية للكهرب   
، ودعوتهم كذلك الستضافة ورش العمل والندوات       2015خالل النصف األول من عام      

 –لمبادرة الرباط من أجل شـراكة عربيـة         "والفعاليات المذكورة في البرنامج التنفيذي      
 ".شاملة ومستديمة تركية

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7888رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  
 

 أذربيجانجمهورية وتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،األمانة العامة فيما بين الدورتينتقرير األمين العام عن نشاط وعلى  �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M             الترحيب باستعداد جمهورية طاجيكستان استضافة الدورة الثانيـة لمنتـدى االقتـصاد
 فـي   2016والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان خالل عـام            

  .جمهورية طاجيكستان/ دوشنبيه
2M      ولى لمؤتمر رجال األعمـال والمـستثمرين       العمل والتنسيق الجيد للتحضير للدورة األ

أذربيجان التي تستضيفها الجمهوريـة اللبنانيـة       جمهورية  العرب ودول آسيا الوسطى و    
  . في بيروت2015 خالل عام

3M               العمل على تنفيذ اإلعالن الصادر عن الدورة األولى لالجتمـاع المـشترك التحـادات
أذربيجان الذي عقـد  جمهورية   و الغرف العربية ورجال األعمال مع دول آسيا الوسطى       

 في الرياض، ودعوة الدول العربية الستضافة إحـدى مجـاالت           29/4/2014بتاريخ  
التعاون الواردة في مذكرة التعاون بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية ودول آسيا             

  . في الرياض13/5/2014أذربيجان الموقعة بتاريخ جمهورية الوسطى و
4M   مجلس أعمال مشترك بين الجانبين يعمل على تعزيز الـروابط بـين             العمل على إنشاء 

أصحاب األعمال والمستثمرين ودعم العالقات االقتصادية بين الدول العربية ودول آسيا           
  .الوسطى وأذربيجان

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7889رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
   اآلسيوية-ت العربية العالقا

  - أ -
  
  

 العالقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية
 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  األمانة العامة فيما بين الدورتين،تقرير األمين العام عن نشاط وعلى  �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

بتـاريخ  ) 142(ع  . د 7822على قراراته السابقة في هذا الشأن وآخرها القرار         وإذ يؤكد    -
   بشأن العالقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية،7/9/2014

†{{{{ÏŁè<…< <

1M             اإلعراب عن حرص الدول األعضاء على تعزيز عالقاتها مع جمهورية الصين الشعبية
  .ول العربية لمبدأ الصين الواحدةفي مختلف المجاالت، والتأكيد مجدداً على دعم الد

2M               اإلعراب عن الشكر والتقدير لجمهورية الصين الـشعبية الستـضافة الـدورة الثالثـة
لمهرجان الفنون العربية في الصين وتنظيم الفعاليات الني أقيمت في إطار هذه الـدورة              

ـ     "2015-2014"بمناسبة االحتفال بعام الصداقة العربية الصينية        ذا ، والترحيب فـي ه
منتـدى رؤسـاء    " و "منتدى وزراء الثقافة العرب ووزير الثقافة الـصيني       "اإلطار بعقد   

، ودعوة األمانة العامة لمواصلة جهودهـا بالتنـسيق مـع           "المكتبات العربية والصينية  
  .الجانبين العربي والصيني من أجل تنفيذ ما تم التوصل إليه من نتائج في هذين الملتقيين

3M   رة الرابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة التـي           الترحيب بنتائج الدو
-18استضافتها المملكة العربيـة الـسعودية فـي مدينـة الريـاض خـالل الفتـرة                 

، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل تعزيز التعاون           20/11/2014
ها هذه الدورة موضع    العربي الصيني في هذا المجال، ووضع النتائج التي تمخضت عن         

  .التنفيذ
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4M          تكليف األمانة العامة بمتابعة التنسيق مع الجهات العربية والـصينية المعنيـة لإلعـداد
الصيني يسبقه   -للدورة الثانية عشرة الجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي          

بـار  الصيني علـى مـستوى ك      -الدورة األولى للحوار السياسي االستراتيجي العربي       
، 10/6/2015-9المسؤولين، المزمع عقدهما في جمهورية مـصر العربيـة يـومي            

  .والتأكيد على أهمية المشاركة العربية الفعالة في االجتماعين
5M             التأكيد على أهمية المشاركة العربية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات منتدى التعاون

جهودها بالتنسيق مع الجهات العربية     الصيني، ودعوة األمانة العامة لمواصلة       -العربي  
والصينية المعنية لإلعداد لألنشطة والفعاليات المنصوص عليها في البرنامج التنفيـذي           

، ومختلف الفعاليات المزمع عقدها قبل نهايـة عـام        2016 –2014للمنتدى بين عامي    
ومـات  ، بما في ذلك الدورة األولى الجتماع الخبراء في مجال المكتبـات والمعل            2015

 في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدورة         2015المزمع عقدها خالل عام     
السادسة لمؤتمر رجال األعمال العرب والصينيين والدورة الرابعة لندوة االسـتثمارات           

 في الجمهورية اللبنانية، الدورة السادسة لنـدوة        27/5/2015-26يومي  المزمع عقدها   
في  11/11/2015-10يومي  ين العربية والصينية المزمع عقدها      الحوار بين الحضارت  

الصيني في مجال اإلعالم المزمـع       -دولة قطر، الدورة الرابعة لندوة التعاون العربي        
عقدها في مملكة البحرين، والدورة الخامسة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية، والدورة           

رب والصينيين في مجال الصحة المزمـع       الثانية الجتماع كبار المسؤولين والخبراء الع     
  .عقدها في إحدى الدول العربية

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7890رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
   اآلسيوية-العالقات العربية 

  - ب -
  
  

 العالقات العربية مع جمهورية الهند
 

  
  ى الوزاري،إن مجلس الجامعة على المستو

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  األمانة العامة فيما بين الدورتين،تقرير األمين العام عن نشاط وعلى  �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 بتـاريخ   7823وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الـشأن وآخرهـا القـرار رقـم                 -
  هورية الهند، بشأن العالقات العربية مع جم7/9/2014

†{{{{ÏŁè<…< <

1M                اإلعراب عن حرص الدول األعضاء على تعزيز عالقاتها مع جمهوريـة الهنـد فـي
مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل تفعيـل آليـات            

  .الهندي -منتدى التعاون العربي 
2M        تـدى التعـاون العربـي       الترحيب بنتائج الدورة األولى الجتماع كبار المسؤولين لمن- 

 في نيودلهي، وبنتائج الدورة     7/11/2014الهندي والتي استضافتها جمهورية الهند يوم       
 في نيـودلهي،    27/11/2014-26الرابعة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية خالل الفترة        

 2014والترحيب كذلك بعقد الفعاليات التالية في إطار البرنامج التنفيذي للمنتدى للعامين        
الهندي في مجال اإلعالم خالل الفترة       -الدورة األولى لندوة التعاون العربي      : 2015و

 في نيودلهي، والدورة الثانية لمهرجان الثقافة العربية الهندية خـالل           20-24/8/2014
  .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 27/11/2014-20الفترة 

3M    للدورة األولى لالجتماع الوزاري لمنتدى التعـاون        الترحيب باستضافة مملكة البحرين 
، وتكليف األمانـة العامـة بمتابعـة        2015العربي الهندي خالل الربع األخير من عام        

التنسيق مع الجهات العربية والهندية المعنية من أجل اإلعداد لهذه الدورة، والتأكيد على             
  .أهمية المشاركة الفعالة فيها
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4M     بمتابعة جهودها بالتنسيق مع الجهات العربية والهنديـة المعنيـة          تكليف األمانة العامة
لتنظيم مختلف األنشطة والفعاليات التي يتضمنها البرنامج التنفيـذي لمنتـدى التعـاون          

، بما في ذلك عقد مؤتمر رؤساء الجامعـات         2015 و 2014الهندي للعامين    -العربي  
الهندي  -ثانية لندوة التعاون العربي      في الكويت، والدورة ال    2015العربية والهندية عام    

الهندي  - في إحدى الدول العربية، وندوة التعاون العربي         2016في مجال اإلعالم عام     
  .في مجال الطاقة

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7891رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
   اآلسيوية-العالقات العربية 

  - ج -
  
 

   اليابانيـة–العالقـات العربيـة 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

بتـاريخ  ) 142(ع  . د 7824خرها القرار   وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن وآ         -
   اليابانية،- بشأن العالقات العربية 7/9/2014

†{{{{ÏŁè<…< <

1M                اإلعراب عن حرص الدول األعضاء على تعزيز وتطوير عالقاتها مـع اليابـان فـي
مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالستفادة مـن التقـدم           

  . اليابانية للدفع بالجهود التنموية في الدول العربيةاالقتصادي والخبرات
2M               التأكيد على أهمية المشاركة العربية الفعالة في الدورة الرابعـة للمنتـدى االقتـصادي

، 2015الياباني المزمع عقدها في مدينة مراكش بالمملكة المغربية خالل عام            -العربي  
ص والمجتمـع المـدني إلـى       ودعوة مؤسسات العمل العربي المشترك والقطاع الخـا       

المشاركة الفعالة في هذه الدورة، وتقديم مبادرات للدفع بالتعاون العربي اليابـاني فـي              
  .مختلف المجاالت ذات االهتمام المشترك وبما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين

3M         الياباني على مـستوى وزراء      -الترحيب بعقد االجتماع األول للحوار السياسي العربي
ارجية في مدينة مراكش بالمملكة المغربيـة يـسبقه اجتمـاع كبـار المـسؤولين               الخ

اليابـاني   -التحضيري، وذلك بالتزامن مع الدورة الرابعة للمنتدى االقتصادي العربي          
والتأكيـد علـى     ،2015المزمع عقدها في مدينة مراكش بالمملكة المغربية خالل عام          

  . االجتماعأهمية المشاركة العربية الفعالة في هذا
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7892رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  
  

 العالقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك
 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن  �
 العربية المتحدة حول سبل تعزيز      اإلماراتوعلى الورقة التوضيحية المقدمة من دولة        �

 العالقات بين الدول العربية ومجموعة دول جزر الباسيفيك،

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
 7/9/2014بتـاريخ   ) 142(ع  . د 7828وإذ يؤكد على قراره السابق في هذا الشأن رقم           -

  ،بية مع مجموعة دول جزر الباسيفيكبشأن العالقات العر

†{{{{ÏŁè<…< <

1M       الخارجية العـرب   الصادر عن اجتماع وزراء      أبو ظبي    إعالنالتأكيد على ما ورد في
من توصيات تصب   وما تضمنه    25/6/2010بتاريخ  مع مجموعة دول جزر الباسيفيك      

 . موضع التنفيذووضع تلك التوصيات ،ل جزر الباسيفيك تعزيز التعاون مع دوإطارفي 

2M                 الطلب من األمانة العامة االستمرار في متابعة هذا الموضـوع بالتـشاور مـع دولـة
  .اإلمارات العربية المتحدة

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7893رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  
  

 ربية مع دول أمريكا الجنوبيةالعالقات الع
 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  ،على مذكرة األمانة العامة �
  األمانة العامة فيما بين الدورتين،تقرير األمين العام عن نشاط وعلى  �
  ،)اإعالن برازيلي(وعلى اإلعالن الصادر عن القمة األولى للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  �
  ،)إعالن الدوحة(وعلى اإلعالن الصادر عن القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  �
  ،)إعالن ليما(وعلى اإلعالن الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  �
  ،7/9/2014بتاريخ ) 142(ع . د7827وعلى قراره رقم  �
  ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية �

، وما جـاء فـي      28/3/2010بتاريخ  ) 22(ع  . د 527واسترشاداً بقرار قمة سرت رقم       -
  ،29/3/2012بتاريخ ) 23(ع . من إعالن قمة بغداد د) 43(الفقرة 

†{{{{ÏŁè<…< <

1M               التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين اإلقليمين في شتى المجاالت والمـشاركة فـي
  .هاجميع النشاطات واالجتماعات المقرر إقامت

2M الترحيب بما يلي:  
دعوة المملكة العربية السعودية الستضافة القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا            �

  .5/11/2015-3الجنوبية في الرياض في الفترة من 
استضافة مملكة البحرين اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا            �

  .2015 أيار/ الجنوبية في المنامة في شهر مايو
دعوة جمهورية اإلكوادور لعقد االجتماع الثاني لوزراء البيئة في الـدول العربيـة              �

 على أن يسبقه اجتماعاً علـى مـستوى         2/4/2015بتاريخ  ودول أمريكا الجنوبية    
  . في كيتو1/4/2015-31/3الخبراء يومي 

 دعوة جمهورية بوليفيا المتعددة القوميات الستضافة االجتمـاع الثالـث لـوزراء             �
  .31/8/2015بتاريخ  االقتصاد في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية
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دعوة المملكة األردنية الهاشمية الستضافة االجتماع األول لوزراء الـسياحة فـي             �
  .2015الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية خالل النصف الثاني من عام 

ؤولين في وزارات الشؤون    دعوة األمانة العامة لعقد اجتماع على مستوى كبار المس         �
االجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مقر األمانة العامة يـومي             

 وذلك للتحضير لالجتماع الثالث لوزراء الشؤون االجتماعية في         12-13/5/2015
  .الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

جنوبية لمتابعة تنفيذ ما جـاء فـي        الطلب من األمانة العامة التنسيق مع دول أمريكا ال          -3
  .، وتحديد موعد ومكان االجتماعات المشتركة القادمة"إعالن ليما"

  .المقبلةالطلب من األمانة العامة عرض الموضوع على المجلس في دورته العادية   -4
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7894رقم : ق(
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  الستجابة لألزماتالتعاون العربي في مجال اإلنذار المبكر وا
  

  
  

  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
لين من الـدول العربيـة واألمانـة    ؤوتقرير وتوصيات اجتماع لجنة كبار المس   وعلى   �

إلنـذار المبكـر وإدارة     فـي مجـال ا     شبكة عربية    إنشاء العامة إلجراء دراسة حول   
  ،15/1/2015-14 القاهرة -األزمات والكوارث 

  ،على توصيات لجنة الشؤون السياسيةو �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M     في مجال   العربيلتعاون  مشروع إنشاء شبكة ل    دراسة حول    بإعدادتكليف األمانة العامة 
ميمها علـى الـدول األعـضاء إلبـداء     ، وتع  األزمات والكوارث  وإدارة المبكر   اإلنذار

 .مالحظاتها ومقترحاتها

2M               تُعرض الدراسة على لجنة فنية من الدول األعضاء للموافقة عليها وصـياغة مـسودة
 . األزمات والكوارثوإدارة المبكر إلنذارعمل الشبكة العربية لنظم وثيقة تُ

3M         فـي دورة انعقـاده      الطلب من األمانة العامة متابعة الموضوع وإحاطة مجلس الجامعة 
  . بالتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصددالمقبلة

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7895رقم : ق(
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  الترشيحات لمناصب األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة

  ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 لعامة،على مذكرة األمانة ا �

  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

  :الترشيحات العربية غير المتعارضة لمناصب األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة  : أوالً

  :م لهاتأييد الترشيحات العربية التالية والعمل على توفير أقصى الدع
لمنصب األمين  ) عائشة الهاملي / الكابتن (دولة اإلمارات العربية المتحدة   ترشيح   -

  .(ICAO)العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 
 لعضوية مجلس المنظمـة الدوليـة للمالحـة         المملكة العربية السعودية  ترشيح   -

  ).2018 -2016(للفترة ) ج( فئة (IMO)البحرية 
 لعضوية مجلس المنظمة الدولية للمالحة البحرية بيةجمهورية مصر العرترشيح  -

(IMO) 2018-2016(للفترة ) ج( فئة.(  
لعضوية اللجنة المعنية   ) أحمد السيف / الدكتور (المملكة العربية السعودية  ترشيح   -

  ).2020-2017(باتفاقية حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة للفترة 
 (HRC) لعضوية مجلس حقوق اإلنـسان  ةالمملكة العربية السعودي  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   الهاشمية المملكة األردنية ترشيح   -

  ).2019-2017(الذرية للفترة 
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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( للفترة الدائمة بمجلس األمن  للعضوية غيردولة قطرترشيح  -
 لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمـة األمـم المتحـدة          جمهورية العراق ترشيح   -

 ).2019-2015(للسياحة العالمية عن مجموعة الشرق األوسط للفترة 

 لمنظمة الـسياحة العالميـة      التنفيذي لعضوية المجلس    المملكة المغربية ترشيح   -
  ).2019-2015(للفترة 

  :عربية المتعارضة لمناصب األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصةالترشيحات ال  :ثانياً

  .)2031-2030( للعضوية غير الدائمة بمجلس األمن للفترة سلطنة عمانترشيح  -
  .)2031-2030( للعضوية غير الدائمة بمجلس األمن للفترة الجمهورية اليمنيةترشيح  -

واالتفاق علـى مرشـح     للتشاور  إلى المجموعة العربية بنيويورك      ينترشيحإحالة ال 
  .عربي واحد

لمنصب األمين التنفيـذي للجنـة      ) كريم الشكر / السفير (مملكة البحرين ترشيح   -
  ).سكوااأل(األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 لمنصب األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية جمهورية العراقترشيح  -
  .)سكواألا(واالجتماعية لغربي آسيا 

واالتفاق علـى مرشـح     للتشاور  إلى المجموعة العربية بنيويورك      ينترشيحإحالة ال 
  .عربي واحد

لمنصب مدير عام منظمـة     ) أحمد الصياد / الدكتور (الجمهورية اليمنية ترشيح   -
  ).اليونسكو(األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

ير عام منظمـة األمـم      لمنصب مد ) حمد الكواري / الدكتور (دولة قطر ترشيح   -
  ،)اليونسكو(المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 بمتابعة موقف الترشيحات    هاتكليف المجموعة العربية بباريس مع      إلى الترشيحين   إحالة
أخذاً في االعتبار عدم فتح باب الترشح لشغل المنصب حتى اآلن            ،للمنصب المذكور 

بية بباريس بإفادة مجلـس جامعـة        المجموعة العر  إلىفي ظل عدم شغوره، والطلب      
 األوفر حظاً لنيل المنصب، وذلك بعـد        العربيالدول العربية بمرئياتها حول المرشح      

اكتمال الترشيحات العربية جميعها في الفترة القادمة، على أن يتخذ مجلـس جامعـة              
  . عن شغور المنصباإلعالنالدول العربية قراره في هذا الشأن عند 



-138-  

  :)اليونسكو(ت العربية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الترشيحا  :ثالثاً
  :المجلس التنفيذي

الجمهوريـة  و 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 لة ترشيح   إحا -
  .إلى المجموعة العربية لدى المنظمة التخاذ الالزم نحوه) 2019

 يوماً على األقل 15ضرورة موافاة األمانة العامة بالترشيحات للمناصب الدولية قبل        :رابعاً
  .ربية مع ذكر فترة الترشيح للمنصبمن انعقاد الدورات العادية لمجلس الجامعة الع

الطلب إلى األمانة العامة عدم عرض أي ترشيح سبق أن نظر فيه مجلس الجامعـة                 :خامساً
  .العربية

الطلب إلى األمانة العامة عدم إدراج ضمن هذا البند الترشـيحات لمناصـب فـي                 :سادساً
ل العربية، أو   منظمات عربية، أو مؤسسات إقليمية ال تضم في عضويتها كافة الدو          

  .مؤسسات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7896رقم : ق(
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  تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 لفنية الدائمة، للجان االداخليوعلى النظام  �

  أجراه المجلس،الذي السريوفي ضوء نتيجة االقتراع  -

†{{{{ÏŁè<…< <

 العربيـة   اإلمـارات دولـة   مرشح  المندوس  الدكتور عبد اهللا أحمد     تعيين  الموافقة على     
 إلـى  27/3/2015مـن   رئيساً للجنة العربية الدائمـة لألرصـاد الجويـة للفتـرة            ،  المتحدة

26/3/2017. 

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7897رقم : ق(
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  ةـة دائمـة عربيـ لجنإنشـاء

   وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناءإلعداد
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ع.د -1ق(رقـم    30 والتعمير العرب في دورته      اإلسكانقرار مجلس وزراء    وعلى   �
 في هذا الشأن،) 30-18/12/2013

 – 93ع  . د – 1988ق  ( رقـم    واالجتمـاعي  االقتـصادي قـرار المجلـس     وعلى   �
13/2/2014(، 

 – 94ع  . د – 2018ق  ( رقـم    واالجتمـاعي  االقتـصادي قـرار المجلـس     وعلى   �
11/9/2014(، 

 – 95ع  . د – 2039ق  ( رقـم    واالجتمـاعي  االقتـصادي قـرار المجلـس     وعلى   �
19/2/2015(، 

 الشؤون االقتصادية،وعلى توصية لجنة  �

  األمانة العامة،إيضاحاتوبعد االستماع إلى  -

 وفي ضوء المناقشات، -

†{{{{ÏŁè<…< <

 وصياغة وتحديث الكودات العربية     إلعدادالموافقة على أن تكون اللجنة العربية الدائمة          
  . واالجتماعياالقتصادي المجلس إشرافالموحدة للبناء تحت 

  
  )9/3/2015 - 4  ج–) 143(ع .د – 7898رقم : ق(
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  التقرير والتوصيات الصادرة

  ن القانونيةؤوعن اللجنة الدائمة للش

   عقد بمقر األمانة العامةالذي اجتماعها في
  26/2/2015 إلى 24 من الفترةخالل 

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 عقد خالل   الذي في اجتماعها    ن القانونية ؤوالتقرير الصادر عن اللجنة الدائمة للش     على   �

  ،26/2/2015 إلى 24 من الفترة
  توصية لجنة الشؤون القانونية،وعلى  �

  وبعد المناقشة، -

†{{{{ÏŁè<…< <

 اللجنـة الدائمـة   فـي أخذ العلم بالتقرير الذي أعدته األمانة العامة عن مناقشات الوفود   -1
تها بجامعة الدول   ة وعالق وضعية منظمة المرأة العربي   "ن القانونية حول موضوع     ؤوللش

  .)1مرفق  ("العربية
بمشروع األحكام االنتقاليـة    "الموافقة على التوصية الصادرة بشأن البند الثاني الخاص          -2

، والتوصـية   "ة اإلدارية لجامعة الدول العربيـة     لمشروع تعديل النظام األساسي للمحكم    
م أوضاع الالجئـين    بمشروع االتفاقية العربية لتنظي   "الصادرة بشأن البند الثالث الخاص      

 .)2مرفق  ("المحدثة

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7899رقم : ق(
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  )1مرفـق (
  ولـر حـتقري

  ن القانونيةؤومناقشات الوفود المشاركة في اللجنة الدائمة للش
  وعالقتها بجامعة الدول العربية بشأن وضعية منظمة المرأة العربية

  ـــ

 تقديمها لهذا البند أن عرضه على اللجنـة الدائمـة            معرض فيأوضحت األمانة العامة     -1
 7764 رقـم    الوزارين القانونية جاء تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى          ؤوللش
، وأشارت إلى أنه وبناء على تكليف من األمين العـام           9/3/2014بتاريخ  ) 141(ع  .د

لي ؤوالعربية وبعض مـس   عقدت األمانة العامة اجتماعاً مع المدير العام لمنظمة المرأة          
المنظمة للتباحث حول أسلوب مواءمة أحكام اتفاقية إنشاء المنظمة مع قرارات المجلس            

يـرفض   االقتصادي واالجتماعي، ثم أبلغنا وفد المنظمة بأن المجلس األعلى للمنظمـة          
 عالقاتهـا   فـي إدخال أي تعديالت على اتفاقية اإلنشاء، وأكد الوفد على أن المنظمـة             

  . للجامعة على المنظمات العربية المتخصصةالرقابية العربية تلتزم بالدور بالجامع
ذكر وفد الجزائر أن منظمة المرأة العربية منظمة ذات طابع حكومي تتمتع بالشخصية              -2

 عملها وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ودعا المنظمة          فيالقانونية واالستقاللية   
 لتوفيق أوضاعها المالية واإلدارية تماشـيا مـع أنظمـة           إلى التنسيق مع األمانة العامة    

  .ولوائح جامعة الدول العربية واألنظمة الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة
أوضح وفد كل من دولة اإلمارات المتحدة وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق             -3

ن ؤوجنة الدائمـة للـش    والجمهورية اإلسالمية الموريتانية والمملكة المغربية أنه ليس لل       
 وأنه فيما يتعلق بتعديل بعـض أحكـام         ،القانونية أساساً واضحا لمناقشة هذا الموضوع     

اتفاقية إنشاء المنظمة، فهناك آلية لهذا التعديل يلزم التقيد بها، وفى كل األحوال يتعـين               
 هذا الخصوص، وأكد فيعلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أن يوجه بما يراه 

  .3/3/2009 الصادر بتاريخ 7050فد مصر على قرار المجلس الوزاري رقم و
ذكرت مندوبة السودان أن المنظمة تحتاج إلى إصالح، ويلزم عليها التقيد بمظلة الجامعة  -4

  .العربية على جميع المنظمات العربية المتخصصة
 المجلـس  أوضح مندوب تونس أهمية تعديل اتفاقية اإلنشاء تدريجيا لتتفق مع قـرارات            -5

  .االقتصادي واالجتماعي
طلب وفد السعودية التأكيد على تحفظه على قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم             -6

 بإنشاء المنظمة لمخالفته قواعد وإجراءات عمل المجلـس         13/2/2002 بتاريخ   1435
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وأنه كان يلزم عرض اقتراح إنشاء المنظمة على الجهات والمجالس المختصة ثم رفـع              
  .ر إلى المجلس االقتصادي واالجتماعياألم

  .أعادت قطر تحفظها على إنشاء المنظمة -7
  .أكد وفد دولة الكويت على موقفه السابق من قرار إنشاء منظمة المرأة العربية -8
أكد وفد منظمة المرأة العربية على انتماء المنظمة إلى منظومة العمل العربي المشترك،              -9

سنوي على لجنة المنظمـات للتنـسيق والمتابعـة         وأشار إلى أنها تعرض برنامجها ال     
العتماده، كما تلتزم بكل األنظمة واللوائح والنمـاذج الموحـدة للمجلـس االقتـصادي              

 ال تتعارض مع لوائح منظمة المرأة العربيـة، وتخـضع الميزانيـة    والتيواالجتماعي  
. معة الدول العربية  السنوية للمنظمة للمراجعة من الهيئة العليا للرقابة التابعة لمجلس جا         

وأضاف الوفد أنه قد صدر قرار للمجلس األعلى للمنظمة إلعادة هيكلة النظام اإلداري             
  .لها
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  )2مرفـق (
  تقرير وتوصيات

  اللجنة الدائمة للشؤون القانونية
  عن أعمال اجتماعها خالل المدة من

  هـ1436 من شهر جماد أول 5-7
  2015  شباط/ فبراير26-24الموافق 

  ـــ

ن القانونية لجامعة الدول العربية اجتماعها بمقـر األمانـة          ؤودت اللجنة الدائمة للش   عق
 الدول األعضاء ممثليم، بمشاركة السادة  26/2/2015 إلى   24العامة بالقاهرة خالل المدة من      

ن ؤو األمين العام المساعد رئيس قطـاع الـش        حنفيوجيه  / واألمانة العامة وبحضور السفير   
  ). قائمة باألسماءمرفق(القانونية 

 مكرم مـدير إدارة المعاهـدات واالتفاقيـات      إيهاب/ افتتح أعمال اللجنة مستشار أول    
 الدول األعضاء ونقل إليهم تحيات معالي األمين ممثلين القانونية، فرحب بالسادة ؤوبقطاع الش

  .العام وتمنياته الطيبة لهم بالتوفيق

لرمحي رئيس اللجنة، حيث رحـب      حمود بن علي بن أحمد ا     / ثم تحدث وزير مفوض   
  .بدوره بالسادة أعضاء اللجنة متمنيا لهم النجاح في إنجاز المهمة الموكولة إليهم

  :أقرت اللجنة مشروع جدول أعمالها، ويتضمن
  .وضعية منظمة المرأة العربية وعالقتها بجامعة الدول العربية  :البند األول

شروع تعديل النظام األساسي للمحكمة اإلداريـة       مشروع األحكام االنتقالية لم     :الثانيالبند 
  .لجامعة الدول العربية

  . الالجئين المحدثةأوضاعمشروع االتفاقية العربية لتنظيم   :البند الثالث

  :وضعية منظمة المرأة العربية وعالقتها بجامعة الدول العربية: بالنسبة للبند األول
  :يليأوصت اللجنة بما 

 اللجنة حـول موضـوع      فيبإعداد تقرير عن مناقشات الوفود      تكليف األمانة العامة    "
وضعية منظمة المرأة العربية وعالقتها بجامعة الدول العربية، وعرض هذا التقريـر علـى              

  ".للنظر فيه) 143(ه القادمة  دورتفيمجلس الجامعة 
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حكمـة  مشروع األحكام االنتقالية لمشروع تعديل النظام األساسـي للم        : بالنسبة للبند الثاني  
  :اإلدارية لجامعة الدول العربية

  :يليأوصت اللجنة بما 
إعادة تعميم مشروع النظام األساسي المعدل للمحكمة اإلدارية على الـدول األعـضاء              -1

مواد األحكام االنتقالية المقتـرح، ودعـوة الـدول     إلبداء مالحظاتها في ضوء مشروع    
  .م خصوص هذه األحكافياألعضاء إلى التقدم باقتراحاتها 

 فـي ن القانونيـة    ؤوعرض المشروع متضمنا األحكام االنتقالية على اللجنة الدائمة للش         -2
في ) 144( دورته فيدورتها القادمة إلعادة دراسته تمهيداً لعرضه على مجلس الجامعة          

  . القادم إلقرارهأيلول/ شهر سبتمبر

  :ئين المحدثة الالجأوضاعمشروع االتفاقية العربية لتنظيم : بالنسبة للبند الثالث

  :أصدرت اللجنة التوصية التالية
إعادة نص مشروع االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين المحدثـة إلـى اللجنـة              "

 مشروعات االتفاقيات ذات الصلة     بإعدادالعربية الدائمة لحقوق اإلنسان بصفتها الجهة المعنية        
ن ؤوسوف تتولى اللجنة الدائمة للش     الذي النهائي مشروع النص    إلعدادبحماية حقوق اإلنسان    

 دورة  فـي  الـوزاري  للعرض على مجلس الجامعة على المستوى        وإعدادهالقانونية صياغته   
  ".قادمة للنظر فيه

  حمود بن علي بن أحمد الرمحي/ وزير مفوض
  

  ن القانونيةؤورئيس اللجنة الدائمة للش
  لجامعة الدول العربية
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  ون القانونيةللشؤ رئيس اللجنة الدائمة تعيين
  

 

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة، �

  أجراه المجلس،الذي السريوفي ضوء نتيجة االقتراع  -

†{{{{ÏŁè<… 

ـ دولـة  مرشـح  سعادة السفير يعقوب يوسف الحوسني  تعيين  الموافقة على     اراتاإلم
  . سنتين قابلة للتجديدلمدةللشؤون القانونية ، رئيساً للجنة الدائمة العربية المتحدة

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7900رقم : ق(
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  تقرير وتوصيات

  اإلنساناللجنة العربية الدائمة لحقوق 

  )37( في دورتها العادية 
  19/2/2015-15الفترة التي عقدت خالل 

  

  
  جامعة على المستوى الوزاري،إن مجلس ال

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

خالل ) 37(تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها          على  و �
  ،19/2/2015 -15الفترة من 

  توصية لجنة الشؤون القانونية،وعلى  �
  وبعد المناقشة، -

†{{{{ÏŁè<…< <

) 37(جنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها        الموافقة على تقرير وتوصيات الل    
  . بالصيغة المرفقة19/2/2015-15خالل الفترة 

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7901رقم : ق(
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  )مرفـق(
  تقرير وتوصيات

  )37(الدورة السابعة والثالثون 
  للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

15–19/2/2015  
  ـــ

  :مقدمـة

بمقر األمانة العامـة    ) 37(لجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان أعمال الدورة        عقدت ال 
لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلي الدول األعضاء، وممثلي المنظمـات العربيـة غيـر              
الحكومية الوطنية والقومية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الحاصلة على صفة مراقـب            

 الدائمة لحقوق اإلنسان، وممثلي األمانة العامة لجامعـة الـدول           في اجتماعات اللجنة العربية   
  ).مرفق قائمة المشاركين(العربية 

محمد سليمان الراشدي رئيس اللجنة العربيـة الدائمـة لحقـوق           / افتتح السيد الدكتور  
 مدير إدارة حقوق اإلنسان     -ي  الهام الشجن / لجنة، وألقت السيدة  ل) 37(اإلنسان أعمال الدورة    

مانة العامة لجامعة الدول العربية، كلمة رحبت فيها بالسيد الدكتور الراشدي رئيساً جديـداً              باأل
، كما رحبت فيها بالسادة الحضور، وأشارت إلى عدد من          اإلنسانللجنة العربية الدائمة لحقوق     

  .)37(روضة على جدول أعمال الدورة الموضوعات الهامة المع

للجنة المعد من قبل  ) 37(ع جدول أعمال الدورة     قام السيد رئيس اللجنة بعرض مشرو     
  :األمانة العامة على السادة الحضور، وتم الموافقة عليه وإقراره على النحو التالي

للجنة ) 36(تقرير األمانة العامة عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة            -1
  .العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

  .سرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلةالتصدي لالنتهاكات اإل -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
  .قوق اإلنسانمشروع اإلعالن العربي للمدافعين عن ح -5
  .مشروع تعديل الالئحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان -6
  .مشروع الدليل االسترشادي العربي لمناهضة التعذيب -7



-149-  

  .تجريم ازدراء األديان كحق من حقوق اإلنسان -8
  .مشروع إستراتيجية عربية لحقوق اإلنسان -9

ين اللجنة ولجنة حقـوق اإلنـسان       واستناداً لتوصية سابقة للجنة بشأن تفعيل التعاون ب       
، وبدعوة من األمانة العامة، شارك الدكتور هادي اليامي، رئيس لجنـة            )لجنة الميثاق (العربية  
وذلك خالل مناقشة اللجنة بند     ) 37( العربية في اليوم األول الجتماعات الدورة        اإلنسانحقوق  

، وقد )لجنة الميثاق( العربية اناإلنسالميثاق العربي لحقوق اإلنسان، لعرض جهود لجنة حقوق 
ألقى سيادته كلمة رحب بها بالدعوة وأثنى على جهود اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنـسان،               

من جهود لتنفيذ ما ورد فـي       ) لجنة الميثاق (وأوضح ما تقوم به لجنة حقوق اإلنسان العربية         
ات التـي اتخـذتها الـدول       الميثاق من خالل اجتماعات مناقشة تقارير الدول حول اإلجـراء         

األطراف لتنفيذ مواد الميثاق، وجهودها في حث الدول غير المصادقة على التوقيع والتصديق             
  ).مرفق(على الميثاق، وقد تم اعتماد كلمة سيادته ضمن وثائق هذه الدورة 

وفي ثاني أيام اجتماعات الدورة، وبطلب من األمانة العامة، وقف الحضور دقيقة حداد 
  .رواح ضحايا العنف واإلرهاب في العالم العربيعلى أ

وقد اعتمدت اللجنة عدداً من التوصيات المتعلقة ببنود جدول األعمال المـشار إليـه              
  ).مرفق(أعاله 

  :الخاتمة

وفي ختام أعمال اللجنة، وجه أعضاؤها الشكر والتقدير إلى السيد رئيس اللجنة والسادة             
إلعداد والتحضير الجيد للدورة وتنظيم جلساتها وإعـداد        الحضور، وإلى األمانة العامة على ا     

  .وثائقها، األمر الذي ساهم بشكل كبير في نجاح أعمالها

  محمد سليمان الراشدي/ الدكتور    الهام الشجني/ السيدة
      

  ممثل األمانة العامة
  مدير إدارة حقوق اإلنسان

  ـسيرئ  
  اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
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 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

  :بعد اطالعها -
  على تقرير األمانة العامة، �
ع . د 7628ي رقـم    وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزار          �

  ،6/3/2013بتاريخ ) 139(
ع . د 7704وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،1/9/2013بتاريخ ) 140(
ع . د – 7775وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقـم             �

  ،9/3/2014بتاريخ ) 141(
 دع  -7835 على المستوى الـوزاري رقـم        وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية      �

  ،7/9/2014بتاريخ ) 142(
 وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

أخذ العلم بتقرير األمانة العامة بشأن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة العربية الدائمـة               .1
  ).36(لحقوق اإلنسان في دورتها السابقة 

دول العربية على جهودها في متابعـة تنفيـذ توصـيات           توجيه الشكر لألمانة العامة لجامعة ال      .2
  .اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان الصادرة عن اللجنة
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 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

  :بعد اطالعها -
 نة العامة،مذكرة األماعلى  �

ع . د 7628وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �
  ،6/3/2013بتاريخ ) 139(

ع . د 7704وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �
  ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

ع . د – 7775وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقـم             �
  ،9/3/2014 بتاريخ) 141(

 دع  -7835وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �
  ،7/9/2014بتاريخ ) 142(

 وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

دعوة المجموعة العربية في مجلس حقوق اإلنسان الستمرار التنسيق مـع مجموعـة الـدول                . 1
أوضـاع  (حياز للتصدي لمحاوالت إسرائيل بإلغاء البند الـسابع         اإلسالمية ومجموعة عدم االن   

ئم على أجندة مجلـس     كبند دا ) حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى       
  .حقوق اإلنسان

في مجلس حقـوق    " ريتشارد فولك "تثمين جهود المقرر الخاص باألراضي الفلسطينية المحتلة         . 2
ة الجهود التي يبذلها لفضح االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنـسان          اإلنسان والتأكيد على أهمي   

  .والتي تأتي منافية لكافة المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة االحتالل اإلسـرائيلي              . 3

طانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة فـي مدينـة          على وقف جميع نشاطاتها االستي    
القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات اإلسرائيلية من تلك األراضي، واعتبـار عمليـة             

  .االستيطان جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي
األمـم المتحـدة    دعم توجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد صدور قـرار              . 4

 الخاص بعضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة مما يتـيح لهـا إمكانيـة االنـضمام              19/67
للمنظمات واالتفاقيات الدولية، وذلك لمحاكمة القادة اإلسرائيليين بتهمة ارتكاب جـرائم حـرب        
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ية علـى   ضد أبناء الشعب الفلسطيني خالل فترة االحتالل الطويلة، خاصة أثناء الحروب المتتال           
قطاع غزة، وكذلك لألنشطة االستيطانية المستمرة في األراضي الفلسطينية المحتلـة وتهويـد             

  .القدس، في مخالفة صارخة للقانون الدولي اإلنساني وكافة المواثيق واألعراف الدولية
التأكيد على أن مدينة القدس الشريف جزء ال يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتـصب، وهـي                 . 5

سطين األبدية، وتأمين حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات الـسماوية األخـرى     عاصمة فل 
التي حفظها العرب والمسلمون على مدار القـرون األربعـة عـشرة الماضـية وأن جميـع                 
اإلجراءات التي اتخذتها قوات االحتالل في أعقاب احتالل المدينة، تـشكل مخالفـة صـريحة               

  .يئة األمم المتحدةللقانون الدولي، ولقرارات ه
إدانة األعمال التي تقوم بها سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي مـن هـدم لمنـازل المـواطنين                   . 6

الفلسطينيين وترحيل العديد منهم في منطقة األغوار الفلسطينية، والتي تعتبر عمليـة تطهيـر              
تهاكـا  عرقي للمواطنين الفلسطينيين وتفريغ األراضي الفلسطينية من سـكانها، وهـذا يعـد ان             

صارخا لمبادئ حقوق اإلنسان العالمية، وعليه، دعوة المجتمع الدولي بإلزام دولـة االحـتالل              
  .لوقف جميع هذه الممارسات ضد المواطنين الفلسطينيين ووقف مصادرة أراضيهم

تثمين دور المجتمع الدولي ومؤسساته العاملة في مجال حقوق اإلنسان في مـساندتها لـصمود        . 7
طينيين في منطقة النقب وفي إفشال مخطط برافر الذي يهـدف إلـى ترحيـل               المواطنين الفلس 

  .المواطنين الفلسطينيين واقتالعهم من أراضيهم ومصادرتها
دعم المؤسسات التعليمية في مدينة القدس الشريف من مدارس وجامعات وتمكينهـا مـن أداء                . 8

 الالزم لترميم األبنية التاريخية     وتقديم الدعم المالي  . رسالتها في مناهضة تهويد المدينة المقدسة     
والمساكن المهددة باالنهيار في القدس الشريف وبناء المـساكن للمـواطنين العـرب لتعزيـز               

  .صمودهم وإفشال مخطط تهويد القدس الشريف
التأكيد على تغطية رأسمال صندوق القدس، ووقفية هذا الصندوق حتى تتم مواجهة االحتياجات              . 9

 صمود ونضال الشعب الفلسطيني بشكل عام والمقدسيين منهم بـشكل           الضرورية والملحة لدعم  
كـانون  / والتأكيد على ما جاء في بيان لجنة القدس األخيرة التي عقدت في شهر يناير             . خاص
 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية بما يخص وقف االنتهاكات اإلسـرائيلية بحـق             2014 ثاني

  .ية التهويد للمؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقيةالمقدسيين والمسجد األقصى الشريف وعمل
اعتماد تدريس مادة تاريخ وجغرافية فلسطين في جميع مدارس الدول العربية وفقاً للقـرارات               .10

 وذلك من أجل مواصلة تعريف أجيال األمة العربيـة بفلـسطين أرضـاً              ،الصادرة بهذا الشأن  
شويه الحقائق التاريخيـة المتعلقـة بعروبـة        وشعباً وحقوقاً ومقدسات للحيلولة دون استمرار ت      

وإسالمية األراضي واألماكن المقدسة في فلسطين ومدينة القدس الشريف وخاصـة المـسجد             
  .األقصى المبارك، والحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه

لتـوفير الحمايـة   دعوة الدول األطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجـل            .11
الدولية لسكان األراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قوات االحتالل اإلسرائيلي التفاقية           
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جنيف الرابعة في كل األحوال، كجزء من واجبها القانوني واألخالقي تجاه السكان وممتلكـاتهم   
  .في األراضي الفلسطينية المحتلة

 بالعمل على الرفع الفـوري لكافـة أشـكال الحـصار            مطالبة المجتمع الدولي واألمم المتحدة     .12
  .اإلسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة

مطالبة المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدوليـة،              .13
  .فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة

أو الدول األعضاء في االتحاد إلى العمل على تفعيل المـادة الثانيـة     /عوة االتحاد األوروبي و   د .14
من اتفاقية الشراكة اإلسرائيلية األوروبية التي تشترط اسـتمرار التعـاون االقتـصادي بـين               
الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق اإلنسان ودعوة االتحـاد األوروبـي إلـى مقاطعـة               

  .توطناتمنتجات المس
تقدير الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حقوق اإلنسان ونقابـات                .15

المحامين واالتحادات والمنظمات غير الحكومية، ولجان التضامن، وحثها على مواصلة دورها           
في الضغط على حكوماتها من أجل احترام إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضـي المحتلـة،               

  .ضع حد لالعتداءات على المدنيين الفلسطينيينوو
التأكيد على استمرار المسؤولية الثابتة لألمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجـاد حـل                 .16

عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقـه              
ه في العودة وتقرير المـصير وإقامـة دولتـه          الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حق       

  .المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف
التأكيد على المسؤولية المستمرة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فـي              .17

أمـاكن  في تأدية مهامها تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كـل            ) األونروا(الشرق األدنى   
وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة بهذا الشأن، ودعوة الدول األعضاء إلى التوجه بطلـب              
إلى األمين العام لألمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مع وكالة اإلغاثة والدول المعنية               
 بإعداد حصر شامل لالجئين الفلسطينيين وأمالكهم ووضع تصور شامل لحل مـشاكلهم علـى             

ودعوة الدول إلى تقديم المزيـد      . 194أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقاً للقرار رقم          
  .من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها

التأكيد على مسؤولية وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين فـي الـشرق                .18
 وبـاألخص   ةحو الالجئين الفلسطينيين في سوري    عوتها إلى القيام بدورها ن    ود) األونروا(األدنى  

  .في مخيم اليرموك
تقديم الشكر للدول األعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة دولة فلسطين ودعوة               .19

امها بقية الدول األعضاء إلى اإلسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكينها من االضطالع بمه            
في مواجهة ممارسات سلطات االحتالل وتجاوز األزمة المالية الطاحنة التي تواجهها وتعزيـز             
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وفى هذا اإلطـار تُـشيد اللجنـة        . التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه       
  .بمبادرة المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي إضافي لموازنة دولة فلسطين

 عدوان إسرائيل واحتاللها للجوالن العربي الـسوري يـشكل انتهاكـاً جـسيماً        التأكيد على أن   .20
لنصوص ومبادئ ومقاصد ميثاق األمم المتحدة ولمبادئ وقواعد القـانون الـدولي اإلنـساني،              
وعلى حق المواطنين العرب السوريين في الجوالن العربي الـسوري المحتـل فـي رفـض                

 المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل إلزام إسـرائيل          االحتالل ومقاومته بكل الوسائل، ودعوة    
بالتوقف عن ممارساتها التي تنتهك حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنـساني فـي الجـوالن               

  . ومنها المادة األولى1949العربي السوري المحتل وذلك إعماال باتفاقية جنيف الرابعة لعام 
 القاضي بتطبيق القـوانين اإلسـرائيلية   1981 لعام التأكيد على إدانة قرار الكنيست اإلسرائيلي     .21

على الجوالن العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير واإلجراءات التشريعية واإلداريـة         
التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بهدف تغيير طبيعة الجـوالن العربـي              

ة والغيه وليس لها أي أثر قانوني لما تشكله         السوري المحتل ومركزه القانوني واعتبارها باطل     
الـصادر بهـذا   ) 1981 (497من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس األمن رقـم     

  .الشأن
دعوة المجتمع الدولي إلى إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التي حرمت المواطنين العرب السوريين             .22

 إلى المـستوطنات اإلسـرائيلية باعتبارهـا        من مياه الجوالن العربي السوري المحتل وحولتها      
تشكل انتهاكاً ألحكام الفقرة التمهيدية السابعة والفقرة العاملة الخامسة من قرار مجلـس األمـن     

  .1949 والتفاقية جنيف الرابعة لعام 1980لعام / 465/رقم
لجـوالن  إدانة انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق األطفال والنساء السوريين فـي ا            .23

العربي السوري المحتل وألحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان، وبخاصة اتفـاقيتي حقـوق الطفـل              
  .واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
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  إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،
  :بعد اطالعها -

  مذكرة األمانة العامة،على  �
ع . د 7628وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،6/3/2013بتاريخ ) 139(
ع . د 7704ري رقـم    وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزا          �

  ،1/9/2013بتاريخ ) 140(
ع . د – 7775وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقـم             �

  ،9/3/2014 بتاريخ) 141(
 دع  -7835وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،7/9/2014بتاريخ ) 142(
 وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

1M               إطالق حملة دولية سياسية وإعالمية في جميع الساحات والمحافل اإلقليمية والدولية، من أجـل
   .التعبير عن التضامن مع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك لإلفراج عنهم 

2M               مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق اإلنسان بـاألمم
ة خاصة بقضية األسرى التخاذ قرار يلزم سلطة االحتالل بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات             المتحد 
حقوق اإلنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعـة ذات العالقـة ويطالبهـا التوقيـع علـى                  
بروتوكوالتها اإلضافية الخاصة بفتح سجون االحتالل اإلسرائيلي ومعتقالته أمام اللجان الدولية            
صة بمراقبة تحقيق المعاملة اإلنسانية لألسرى والمعتقلين داخل هذه السجون اإلسرائيلية،           المخت 
وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقـوق اإلنـسان                
   .والقانون الدولي اإلنساني على األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي 

3M   الـسلطة  (لسامي لحقوق اإلنسان مواصلة اتصاالتها مع الكيـان اإلسـرائيلي   مطالبة المفوض ا
إللزامها بمعاملة األسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا التفاقيـة          ) باالحتالل القائمة  
وقواعد القانون الدولي واإلعالن العالمي لحقوق اإلنـسان واالتفاقيـات ذات الـصلة،              جنيف  
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لميدانية لألراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق مـا يتعـرض لـه            زياراتها ا  واستمرار  
   .سجون االحتالل اإلسرائيلي من انتهاكات وممارسات خطيرة األسرى في 

4M               بناء شبكات ضغط دولي إللزام حكومة االحتالل اإلسرائيلي بإعادة جثامين الـشهداء وتمكـين
  . وبما يليق بكرامتهم اإلنسانية والوطنيةذويهم من تشييعهم ودفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية

5M                 دعوة المجموعة العربية في نيويورك تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقـشة
قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإلسـرائيلي، الستـصدار             
ي الهاي حول المركز القانوني لألسرى      قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية ف         
الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي وفقا ألحكام القانون الدولي ذات الـصلة،              
وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة االحتالل، وإجراء االتـصاالت              
   .لرأي االستشاريالالزمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب ا 

6M                  العمل على تنسيق التحرك بين مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربيـة ونظيراتهـا فـي
الدول األجنبية وذلك لشرح أوضاع األسرى والمعتقلين الفلـسطينيين والعـرب فـي سـجون                
ن م االحتالل اإلسرائيلي، وحث منظمات المجتمع المدني في تلك الدول للضغط على حكوماتها              

   .أجل اإلفراج عن هؤالء األسرى والمعتقلين
7M               مطالبة اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية واإلنـسانية تجـاه

األسرى وقيامها بتكثيف اتصاالتها مع الكيان اإلسرائيلي لوقف الممارسـات الخطيـرة بحـق               
 بحق األطفال والنساء والشيوخ والمرضـى       والمعتقلين، وخاصة االنتهاكات الصارخة    األسرى  
   .األسرى وقدامى 

8M                 دعوة مجالس السفراء العرب في مختلف العواصم األجنبية إلى شـرح األوضـاع المأسـاوية
لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية من خالل التحـرك الـسياسي        
   .واإلعالمي في الدول المعتمدين لديها 

9M ة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية لمواصلة دورها في فضح االنتهاكات اإلسرائيلية           دعو
المستمرة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ولتشكيل جبهات ضغط على إسرائيل لوقف االعتقـاالت             
التعسفية ضد األطفال والنساء، حيث شهدت القدس مؤخراً حملة اعتقاالت واسعة وصل خاللها             

 طفل، ومطالبتها باإلفراج الفوري وغيـر المـشروط عـن           400تقلين األطفال إلى    أعداد المع 
  .هؤالء األطفال والمعتقالت الفلسطينيات في سجون االحتالل اإلسرائيلي

10M               تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع األسرى والمعتقلـين الفلـسطينيين
 12/12/2012-11لذي عقد فـي بغـداد يـومي         والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي وا      
وكذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للتضامن مع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين            
  ).2012(وتونس ) 2011(والمغرب ) 2010(والعرب التي عقدت في كٍل من الجزائر  

11M         ينيين حـذواً جمهوريـة    دعوة الدول العربية للمساهمة في صندوق األسرى والمحررين الفلسط 
  .العراق الشقيقة، من أجل دعم صمود المعتقلين الفلسطينيين وذويهم
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12M              تشكيل لجنة قانونية من األمانة العامة لجامعة الدول العربية التخاذ اإلجراءات الالزمة ووضع
 اآلليات المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة بما في ذلك إدانة سياسـة               
االعتقال اإلداري واعتقال القاصرين والتي تنتهك االتفاقية الدولية لحقـوق الطفـل والعهـدين               
   .الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية 

13M                تشكيل لجنة دائمة من خبراء الطب الشرعي عربية ودولية تكلف بزيارة األسرى في سـجون
  .وقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهماالحتالل اإلسرائيلي وال
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 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

  :بعد اطالعها -
  مذكرة األمانة العامة،على  �
ع . د 7628وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،6/3/2013 بتاريخ) 139(
ع . د 7704وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،1/9/2013بتاريخ ) 140(
ع . د – 7775وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقـم             �

  ،9/3/2014 بتاريخ) 141(
 دع  -7835وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،7/9/2014بتاريخ ) 142(
 وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

قيام األمانة العامة بمخاطبة الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربـي لحقـوق                 . 1
  .اإلنسان لحثها على سرعة المصادقة عليه

لم تصادق بعد علـى     دعوة ممثلي الدول العربية في اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان التي             . 2
الميثاق العربي لحقوق اإلنسان إلى متابعة إجراءات مصادقة دولهم عليه، وتقديم تقرير حـول              

  .ما تم اتخاذه من إجراءات
دعوة الدول التي صادقت على الميثاق إلى تقديم تقريرها األول للجنة حقوق اإلنسان العربيـة                . 3

مـن الميثـاق    ) 48(من المادة   ) 2،3(فقرتين  في الموعد المحدد كما ورد في ال      ) لجنة الميثاق (
  .العربي لحقوق اإلنسان

دعوة البرلمان العربي إلى حث البرلمانات العربية على المصادقة على الميثاق العربي لحقوق              . 4
  .اإلنسان

لجنـة  ( العربيـة    اإلنسان ولجنة حقوق    اإلنساندعم التعاون بين اللجنة العربية الدائمة لحقوق         . 5
  ).الميثاق

موافاة األمانة الفنية للجنة العربية الدائمة      ) لجنة الميثاق ( العربية   اإلنسان من لجنة حقوق     الطلب . 6
 الـسيد   إلـى بنسخة من التقرير السنوي للجنة المرفوع       ) اإلنسانإدارة حقوق    (اإلنسانلحقوق  
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 العام وذلك لالستفادة منه، وموافاتها كذلك بتقرير موجز يتضمن أهم موضوعات حقوق             األمين
 التي بحاجة للدراسة وتسليط الضوء عليها من قبل اللجنة العربية الدائمة وذلك إلثـراء               إلنسانا

  .عمل اللجنة وجدول أعمالها
توجيه الدعوة لممثلي الـدول األعـضاء   ) لجنة الميثاق( العربية اإلنسانالطلب من لجنه حقوق    . 7

  .الدولباللجنة العربية الدائمة لحضور دورات مناقشات اللجنة لتقارير 
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 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

  :بعد اطالعها -
  مذكرة األمانة العامة،على  �
ع . د 7488وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،10/3/2012بتاريخ ) 137(
ع . د 7555امعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم          وعلى قرار مجلس ج    �

  ،5/9/2012بتاريخ ) 138(
ع . د 7628وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،6/3/2013بتاريخ ) 139(
ع . د 7704وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،1/9/2013بتاريخ ) 140(
من المادة  ) د (- 3 الفقرة   اإلنسانوعلى الالئحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق         �

 المـسائل "أن يتضمن جدول األعمـال الـدورة العاديـة           :الخامسة والتي تنص على   
  ،"المقترحة من أي دولة عضو لعرضها على اللجنة

 علـى   36ورتهـا    في د  اإلنسانوفي ضوء عرض توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق          -
اللجنة القانونية الدائمة وإقرارها من قبل مجلس جامعة الدول العربيـة علـى المـستوى               

  ،7/9/2014بتاريخ ) 142(ع . د7835الوزاري رقم 
  وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

الطلب من األمانة العامة إعادة تعميم مشروع اإلعالن العربي للمدافعين عن حقـوق اإلنـسان                . 1
دولـة اإلمـارات العربيـة    (لدول األعضاء التي لم توافي األمانة العامة بعد بمالحظاتها    على ا 

المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية الـسعودية،           
جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية مصر العربية، الجمهوريـة           

، وذلك لموافاتها بمالحظاتها حول مشروع اإلعـالن        )ة الموريتانية، الجمهورية اليمنية   اإلسالمي
  .2015 آب/ في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس
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بعقد اجتماع بمشاركة   ) إدارة حقوق اإلنسان وإدارة الشؤون القانونية     (الطلب من األمانة العامة      . 2
 أولتشرين  / ، وذلك خالل شهر أكتوبر    الدول الراغبة ودولة فلسطين لمراجعة مشروع اإلعالن      

  .للبت فيه) 39(، قبل عرضه على اللجنة في دورتها 2015
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 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

  :بعد اطالعها -
  مذكرة األمانة العامة،على  �
 7775لس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بقراره رقـم           وعلى قرار مج   �

  ،9/3/2014بتاريخ ) 141(ع .د
 وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

المملكة (الطلب من األمانة العامة حث الدول األعضاء التي لم توافي األمانة العامة بمالحظاتها               . 1
ة، مملكة البحرين، جمهورية جيبوتي، المملكة      األردنية الهاشمية، دولة اإلمارات العربية المتحد     

العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية القمر المتحدة، جمهوريـة الـصومال             
الفيدرالية، دولة الكويت، جمهورية مـصر العربيـة، الجمهوريـة اإلسـالمية الموريتانيـة،              

  .2015 نيسان/ بريلأشهر ، لموافاتها بمالحظاتها في موعد أقصاه )الجمهورية اليمنية
الطلب من األمانة العامة عرض مشروع تعديل الالئحة الداخلية للجنـة متـضمناً مالحظـات                . 2

للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بعد موائمتها بما سوف         ) 38(الدول األعضاء على الدورة     
 مـشاركة   يصدر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري من قرار بشأن ضوابط ومعايير           

منظمات المجتمع المدني بصفة مراقب في آليات وأجهزة الجامعة العربية ضمن محاور البعـد              
الشعبي، واألخذ في االعتبار توافق مواد الالئحة مع مواد النظام الداخلي للجان الفنية الدائمـة               

  .لجامعة الدول العربية
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 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 الوزاري رقـم             �

  ،9/3/2014 بتاريخ) 141(
 لمناقشة،وبعد البحث وا -

  :ـي بـوصـت

دولة ( العامة بعد بمالحظاتها     األمانةقيام األمانة العامة بمخاطبة الدول األعضاء التي لم توافي           . 1
اإلمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الـشعبية،           

ـ      ة الـصومال الفيدراليـة،   جمهورية جيبوتي، سلطنة عمان، جمهورية القمر المتحدة، جمهوري
الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربيـة، المملكـة المغربيـة، الجمهوريـة              

لموافاتها بأية مالحظات أو مقترحات حول مشروع الدليل االسترشـادي  ) اإلسالمية الموريتانية 
  .2015 أيار/ العربي لمناهضة التعذيب في موعد أقصاه نهاية شهر مايو

م األمانة العامة بتضمين المالحظات الواردة إليها في مشروع الدليل وموافاة الدول األعضاء             قيا . 2
، وطلب موافاتهـا بمالحظاتهـا      2015 آب/ به في صيغته المعدلة بحلول نهاية شهر أغسطس       

، 2015 ثـاني  تشرين/ حول المشروع في صيغته المعدلة، في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر    
  .نها في الصيغة األخيرة للمشروعحتى يتسنى تضمي

قيام األمانة العامة بعرض مشروع الدليل االسترشادي العربي لمناهضة التعذيب المعـدل فـي           . 3
  .للبت فيه) 39(صيغته األخيرة على اللجنة في الدورة 
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 مة لحقوق اإلنسان،إن اللجنة العربية الدائ

  :بعد اطالعها -
  ،9/12/2012 بتاريخ 3/5/4601/على مذكرة ممثلية جمهورية العراق رقم ج �
  وعلى مذكرة األمانة العامة، �
ع . د 7704وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،1/9/2013بتاريخ ) 140(
ع . د 7775الوزاري بقراره رقـم     وعلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى         �

  ،9/3/2014بتاريخ ) 141(
ـ              � م وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدى جامعة الـدول العربيـة رق

  ،30/12/2014، بتاريخ 3/5/4896/ج
 وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

ة العراق موافاة   للجنة، والطلب من جمهوري   ) 38(الموافقة على تأجيل طرح البند على الدورة         . 1
األمانة العامة بتصور كامل عن كيفية تنفيذ المقترح الخاص بتجـريم ازدراء األديـان علـى                
المستوى اإلقليمي والدولي، مع األخذ في االعتبار القانون العربي االسترشـادي لمنـع ازدراء              

ــم    – 29 د– 967(األديــان الــصادر عــن وزراء العــدل العــرب بموجــب قــرار رق
، حتى يتسنى لألمانة    2015 آذار/ ، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر مارس       )26/11/2013

نيسان / أبريلا في موعد أقصاه نهاية شهر       العامة تعميمه على الدول األعضاء وتلقي مالحظاته      
2015.  

حث الدول األعضاء على موافاة األمانة العامة بمالحظاتها على مقترح جمهورية العراق أخذاً              . 2
  .لقانون العربي االسترشادي لمنع ازدراء األديانفي االعتبار ا
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 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

  :بعد اطالعها -
  مذكرة األمانة العامة،على  �
ادة من الم ) أ (- 3 الفقرة   اإلنسانوعلى الالئحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق         �

المواضـيع  "أن يتضمن جدول األعمال الـدورة العاديـة          :الخامسة والتي تنص على   
  ،" العاماألمينالمحالة إلى اللجنة من المجلس الوزاري أو 

 ،وبعد البحث والمناقشة -

  :ـي بـوصـت

والمفوضية الـسامية لحقـوق اإلنـسان       ) إدارة حقوق اإلنسان  (الترحيب بجهود األمانة العامة      . 1
تيجية عربية لحقوق اإلنسان، ودعم التعاون القائم بين األمانة العامة لجامعة الدول            إلعداد إسترا 

  .العربية واألمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة
الطلب من األمانة العامة عرض الخطوط االسترشادية إلعداد مـشروع اإلسـتراتيجية علـى               . 2

  . في دورتها القادمةاإلنساناللجنة العربية الدائمة لحقوق 
 العامة مخاطبة الدول األعضاء لموافاتها بالخطط واالستراتيجيات الوطنيـة          األمانةلطلب من   ا . 3

  .ذات العالقة حتى يتسنى االستفادة منها عند إعداد مشروع اإلستراتيجية
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  (A/HRC/27/L.27/Rev.1)قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 

   والتوجه الجنسي والهوية الجنسيةحقوق اإلنسان: المعنون
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بشأن المـذكرة التفـسيرية حـول               �
 ،8/3/2015الموضوع بتاريخ 

حقـوق  :  المعنـون  A/HRC/27/L.27/Rev.1 رقم   اإلنسانمجلس حقوق   على قرار   و �
 توجه الجنسي والهوية الجنسية، والاإلنسان

 ،الشؤون االجتماعية والثقافيةوعلى توصية لجنة  �

 كما جاء في الفقرة     اإلنسانوحيث إن مثل هذا القرار يتعارض مع المبادئ العامة لحقوق            -
 التي تنص على أن يخضع الفرد       اإلنسان لحقوق   العالمي اإلعالنمن  ) 29(من المادة   ) 2(

 التي يقررها القانون فقط لضمان االعتراف بحقـوق الغيـر           في ممارسة حقوقه وحرياته   
وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة واألخالق          

 تنص أن األسرة والتي) 6(من المادة ) 3(، وكذلك ما ورد في الفقرة ديمقراطيفي مجتمع 
 ،الدولي حق التمتع بحماية المجتمع  الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع، ولهاهي

، اإلسـالم وحيث إن هذا القرار يشتمل على عدة أمور ال يمكن قبولها لتعارضها مع قـيم       -
 ،واإلسالمية مع النظام العام في الدول العربية وبالتالي

†{{{{ÏŁè<…< <

  .إللغائه موحد عربياتخاذ موقف ضرورة رفض هذا القرار جملةً وتفصيالً، و  
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7902رقم : ق(
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  التقرير السنوي السادس للجنة حقوق اإلنسان العربية

  )لجنة الميثاق(
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ة عن الميثاق،قالتقرير السنوي السادس للجنة حقوق اإلنسان العربية المنبثوعلى  �
 توصية لجنة الشؤون القانونية،لى وع �

  وبعد المناقشة، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M أخذ العلم بالتقرير السنوي السادس للجنة حقوق اإلنسان العربية المنبثقة عن الميثاق.  
2M   الشكر لجمهورية العراق على تقديم تقريرها األول إلى لجنـة حقـوق اإلنـسان        توجيه

  .من الميثاق) 48(العربية تنفيذا للمادة 
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7903 رقم :ق(
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  اإلستراتيجية العربية الموحدة لحوار الحضارات
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،)143 و142(وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين  �
ع . د 7694جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم          وعلى قرار مجلس     �

  ،1/9/2013الصادر بتاريخ ) 140(
ع . د 7767وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم              �

  ،9/3/2014الصادر بتاريخ ) 141(
كـانون  /  ديسمبر 15-14التوصية الصادرة عن اجتماع نقاط االتصال بتاريخ        على  و �

   الخاصة بتعديل اإلستراتيجية،2014 أول
  العربية الموحدة لحوار الحضارات،اإلستراتيجيةوعلى  �

  وعلى توصية لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M               دعوة الدول العربية إلى اإلسراع بتقديم مرئياتهـا ومالحظاتهـا ومقترحاتهـا حـول
 آذار  / مـارس  31في موعد أقـصاه     اإلستراتيجية العربية الموحدة لحوار الحضارات      

2015. 

2M               عقد االجتماع الخاص بنقاط االتصال المعنية بملف تحالف الحـضارات خـالل شـهر
، تمهيداً   تطويرها إمكانية بما في ذلك النظر في       اإلستراتيجيةبشأن   2015نيسان   /أبريل

 .لعرض الموضوع على مجلس الجامعة في الدورة القادمة

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7904رقم : ق(
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  يـميثـاق الشـرف اإلعالمـي العرب
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 ،)15/5/2014 -45/دع -384/ق( وزراء اإلعالم العرب رقم قرار مجلسو! �  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M الموافقة على ميثاق الشرف اإلعالمي العربي بالصيغة المرفقة.  
2M               الطلب من وزارات اإلعالم أو الجهات المعنية باإلعالم في الدول العربيـة والقنـوات

ء بميثـاق   الفضائية العربية واإلعالميين والصحفيين العرب بالعمل على تفعيل ما جـا          
الشرف اإلعالمي العربي من مبادئ وأهداف تكرس االلتزام باألمانـة والموضـوعية            
وتحري الدقة والمصداقية فيما يبثه اإلعالم العربي بكافة أشكاله من بيانات ومعلومـات             

  .وأخبار وضرورة الحصول عليها من مصادرها األساسية
3M         لتحيز والتمييز والتعصب أيـا     ضرورة تعميق روح التسامح والتآخي ونبذ كل دعاوى ا

  واالمتناع عن عرض أو إذاعة أو بث أو نـشر          ، وطنياً أو عرقياً أو دينياً     ،كانت أشكاله 
 مواد يمكن أن تشكل تحريضاً على التطرف والعنف واإلرهاب واحترام سيادة الدول         أي

 . وذلك استرشاداً بما جاء في ميثاق الشرف اإلعالمي العربي،العربية

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7905رقم : ق(
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  األمانة العامة

  قطاع اإلعالم واالتصال

  إدارة األمانة الفنية
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نحن اإلعالميون العرب العاملون في مجاالت االتصال واإلعالم والمعلومات نلتـزم           
اتـه  التزاماً ذاتياً نابعاً من إحساسنا بمسؤولياتنا المهنية والقومية، بمواد هذا الميثاق وفقاً لمنطلق         

  .ومبادئه وأهدافه

  :المنطلقات  :أوالً

المواثيق واالتفاقيات التي صاغتها اإلرادة المشتركة لألمة العربية وفي مقـدمتها ميثـاق              -
  .جامعة الدول العربية

 وما تؤكده من حرص على التضامن العربـي         ،قرارات مؤتمرات القمة العربية وبياناتها     -
 العليـا للـوطن العربـي وتحقيقـاً آلمـال           ودعم للعمل العربي المشترك خدمة للمصالح     

وطموحات األمة العربية في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعيـة           
  .واألمنية

قرارات مجلس وزراء اإلعالم العرب وما تبلوره من رؤية عربية مشتركة لمبادئ العمل              -
عربي في داخل الوطن العربي     اإلعالمي ومرتكزات الخطاب اإلعالمي ورسالة اإلعالم ال      

  .وخارجه
التطور النوعي والتقني الذي تحقق في مجال اإلعالم واالتصال بدخوله عـصر الفـضاء            -

  .وثورة المعلومات وتجاوزه حدود الجغرافيا والتأثير المحلي

  :المبادئ واألهداف  :ثانياً

ح العليـا لألمـة     تسخير كافة إمكانيات اإلعالم العربي في خدمة اإلنسان العربي والمصال          -
 وصون ، وتعزيز العمل العربي المشترك باعتباره ركيزة أساسية للتضامن العربي ،العربية

  .الهوية العربية
 والتقدم التقني المتـسارع     ، في ضوء المتغيرات الدولية    ،التعامل الواعي مع قضايا العصر     -

ور اإلعـالم    وظواهر العولمة بمـا يؤكـد د       ،في مجاالت اإلعالم واالتصال والمعلومات    
العربي في حماية الهوية العربية وإبراز الصورة الصحيحة لألمة العربيـة وحـضارتها             
وقضاياها الجوهرية على الرأي العام الدولي، ودعم قدرة األمة العربيـة علـى اإلسـهام        

  .المتكافئ في حوار الحضارات والثقافات
إلعالمي بحيث يحدث تفاعـل     اإليمان بأن حرية التعبير ركيزة أساسية من ركائز العمل ا          -

 وتقترن هذه الحرية بالمسؤولية حماية للمـصالح العليـا          ،خالق بين الرأي والرأي اآلخر    
لألمة العربية واحتراماً لحريات اآلخرين وحقوقهم، والحرص على تمكين اإلعالم العربي           

 .من اإلطالع على الحقيقة من مصادرها
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  :مواد الميثاق  :ثالثاً
:�; 4<�   

 والحفاظ على خصوصيات المجتمع العربـي مـع         ،تأكيد على صون الهوية العربية    ال
  .الحرص على االستفادة من الجوانب اإليجابية للعولمة

�2��� 4<� /  
مواصلة تطوير دور وسائل اإلعالم العربي في إثراء شخصية اإلنسان العربي والعمل      

 والتعريف بحقوق اإلنسان العربي ،تماعياً وسياسياًعلى تكاملها قومياً وإنمائها فكرياًُ وثقافياً واج
 وترسيخ إيمانه بالقيم الروحية ،وحرياته األساسية وواجباته تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه وأمته   

  .والمبادئ األخالقية وااللتزام باحترام حياته الخاصة

/����� 4<�   
غة العربية باعتبارها قـوام الثقافـة       تشجيع البرامج اإلعالمية التي تهتم بالحفاظ على سالمة الل        

  .العربية ورمز الهوية العربية، والعمل على نشرها عن طريق تيسير قواعدها والتعريف بجماليات بيانها

�	
� 4<� /  
  .االهتمام اإلعالمي بالقضايا األساسية للوطن العربي، وحشد الطاقات والجهود العربية لنصرتها

=��> 4<� /  
 فـي  ،التضامن العربي في كل ما يقدمه اإلعالم العربي للـرأي العـام      الحرص على   

 وتجنب نشر أو عرض أو إذاعة أو بث ما من شأنه اإلساءة إلى التـضامن                ،والخارج الداخل
  . وذلك لإلسهام في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية،العربي

?<�=� 4<� /  
لعمل العربي المشترك باعتباره السبيل األمثل لتحقيق       تسليط األضواء اإلعالمية على ا    

  .التكامل العربي في كافة المجاالت

�	�=� 4<� /  
تكثيف الجهود على الساحة الدولية للتعريف بالوطن العربي، وتاريخه وحضارته وتراثه،           

ية الفلسطينية،  وإمكانياته البشرية والمادية والمعنوية، وعدالة قضاياه األساسية، وفي مقدمتها القض         
  .وفق قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري
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"���� 4<� /  
 واحترام كرامة الشعوب والدول وسـيادتها الوطنيـة         ،االلتزام باألمانة والموضوعية  

 زعزعـة    واالبتعاد عن الحمالت اإلعالمية التي تهدف إلى اإلثـارة أو          ،واختياراتها األساسية 
  .الصف العربي

�?��� 4<� /  
االلتزام بالصدق وتحري الدقة فيما يبثه اإلعالم العربي بكافة أشـكاله مـن بيانـات               

 وااللتزام بتصويب أية أخطاء في هـذا        ،ومعلومات وأخبار واستقاؤها من مصادرها األساسية     
  .الصدد


@��� 4<� 4  
تحيز والتمييز والتعصب أيـا كانـت       تعميق روح التسامح والتآخي ونبذ كل دعاوى ال       

 واالمتناع عن عرض أو إذاعة أو بث أو نشر أية مواد يمكن ،أشكاله، وطنياً أو عرقياً أو دينياً
  .أن تشكل تحريضاً على التطرف والعنف واإلرهاب واحترام سيادة الدول العربية


�� /�<�A 4<� 4  
 بطريقة تغـري بارتكابهـا أو       ،ا بكافة أشكالها وصوره   ،االمتناع عن وصف الجرائم   

 أو مـنح مرتكبيهـا      ،تنطوي على إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها         
  .والمحفزين عليها أو المروجين لها فرصة استخدام وسائل اإلعالم منبراً لهم

4<� 
�� /�2��� 4  
 علـى الهـواء   مراعاة أصول الحوار وآدابه وبخاصة الذي يعرض أو يذاع أو يبـث  

 وعـرض  ، والمتلقين في التعقيـب ، من حيث حقوق ضيوف الحوار في شرح آرائهم   ،مباشرة
كافة اآلراء والحقائق وصوالً إلى بلورة رؤية متكاملة وشاملة وموضـوعية لـدى المتلقـي               

  .العربي

4<� 
�� /�����   
مية والمعلوماتية  االهتمام المتواصل بتوفير بدائل عربية ثرية ومتنوعة لألشكال اإلعال        

التي تتفق وطموحات اإلنسان العربي وتعمل على توسيع مداركه وتنمية ملكاته فـي البحـث               
  . وترسيخ اعتزازه بانتمائه إلى األمة العربية وثقافتها وقيمها،واإلبداع
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� 4<� 
�� /�	
  
مراعاة حقوق ذوى االحتياجات الخاصة في الحصول على ما يناسبهم من الخـدمات             

  . تعزيزاً لفرص اندماجهم في مجتمعاتهم،عالمية والمعلوماتيةاإل

�� /=��> 4<� 
  
تشجيع االهتمام الجماهيري بالرياضة باعتبارها واحدة من العوامل الرئيسية في النهوض           
بالصحة البدنية والنفسية للمجتمع، والحرص على تنقية اإلعالم الرياضي من أية شوائب تعكـس              

  .لتعصب والتحيز، والسعي إلى تنمية الروح الرياضية في المنافسةأو تؤجج نزعات ا

�� /?<�=� 4<� 
  
الحرص على حماية األطفال واألحداث من مخاطر المواد اإلعالمية التـي تتـضمن             

  .مشاهد عنف أو أنماطاً سلوكية غير سليمة تتناقض مع القيم النبيلة

�� /�	�=� 4<� 
  
 ، وخاصة تلك التي تنال اعترافاً أو تقديراً عالميـاً         ،لعربيةإبراز الكفاءات والمواهب ا   

 وتحفيزاً للـنشء علـى      ،وذلك إثباتاً لثراء الطاقات اإلبداعية والقدرات الخالقة للوطن العربي        
  .االقتداء بالنماذج الناجحة وتشجيعاً على ظهور مزيد من الكفاءات العربية


�� /"���� 4<�   
الواقعية عن المرأة العربية ونهوضها بمسؤولياتها الحياتية،       تقديم الصورة الموضوعية    

 ، وما تضطلع به من دور مشرف في بناء اإلنسان العربـي           ،وإسهاماتها في التنمية المجتمعية   
  .وبث ونشر المواد والمعلومات والبرامج التي تعينها على ذلك


�� /�?��� 4<�   
 حماية للمبدعين العرب    ،تشريعاتها المختلفة االلتزام بحقوق الملكية الفكرية والتعريف ب     
  .وتشجيع االبتكار واإلبداع على امتداد الوطن العربي

�
��� 4<� B  
 هـذه األخيـرة     والتـزام  ،ضرورة التمييز بين المواد اإلعالمية والمواد اإلعالنيـة       

ل يـسيء  بأخالقيات المجتمع العربي وعدم استغالل الطفل والمرأة في الحمالت اإلعالنية بشك        
  .إليهما
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B�
���� /�<�A 4<�   
االلتزام بالقيم الدينية واألخالقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته األسـرية وترابطـه            

  .االجتماعي

B�
���� /�2��� 4<�   
  .تعميق الوعي بأهمية التصدي لمشكلة األمية بأشكالها المختلفة في المجتمع العربي

�
���� /����� 4<� B  
باألمراض المتفشية   -  دون تهويل أو تهوين    -نمية الوعي الصحي العام والتعريف      ت

 وإيضاح األساليب العلمية للوقاية والتحذير من األسـاليب العـشوائية أو غيـر              ،المستجدة أو
  .العلمية في العالج

�
���� /�	
� 4<� B  
 على البيئة والحـد     نشر الوعي البيئي وبخاصة في مجال السلوكيات المتصلة بالحفاظ        

 والتعريف بالتشريعات البيئية وقواعد الصحة والسالمة       ، وترشيد استخدام الموارد   ،من التلوث 
  . وتشجيع إدخال التقنيات الصديقة للبيئة،المهنية والعامة في هذا المجال

���� /=��> 4<� �
B  
ء اإلعالمي العربي   لرصد وتقويم األدا   يعتبر ميثاق الشرف اإلعالمي وثيقة استرشادية     

وفي منح العضوية أو تعليقها أو إلغائها في االتحادات والمنظمات العربية وما ينبثق عنها من               
  .مجالس وهيئات في مجال اإلعالم العربي

�
���� /?<�=� 4<� B  
 ويعتبر وثيقة من ،تسري أحكام هذا الميثاق على اإلعالم العربي بأشكاله ووسائله كافة     

  .ة الدول العربيةوثائق جامع
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  مشروع توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 ،9/3/2014بتاريخ ) 141(ع . د7769وعلى قرار مجلس الجامعة رقم  �

 ،7/9/2014بتاريخ ) 142(ع . د7843 وعلى قرار مجلس الجامعة رقم �

  وعلى توصية لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية، �
على اعتبار مشروع توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية مشروع قـومي عربـي     يؤكد  وإذ   -

 يهدف إلى الحفاظ على الهوية القومية العربية،

†{{{{ÏŁè<…< <

1M    مـشروع قـومي   باعتبـاره  ع توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية    التأكيد على أن مشرو
 .جهود الدول األعضاءعربي يتطلب تكاتف كافة 

2M       مشروع توثيق ذاكـرة جامعـة       في ساهمت   التيتقديم الشكر والتقدير للدول األعضاء 
الدول العربية من خالل تزويد األمانة العامة بمواد وثائقية أرشيفية حول جامعة الـدول            

المملكة األردنية الهاشمية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربيـة          (ة  العربي
حث الدول األعضاء التي لم تسهم بعد في المشروع على اإلسـراع فـي              ، و )السعودية

تزويد األمانة العامة بنـسخ     ، من خالل     للمشروع الوثائقيتقديم مساهماتها في المحتوى     
  . ذات الصلة بمسيرة العمل العربي المشتركمرقمنة من المواد الوثائقية

3M               دعوة الجهات الحكومية االستشارية في الدول األعضاء لتقديم الـدعم الفنـي والتقنـي
الالزمين لتنفيذ هذا المشروع من خالل قيام الجهات العاملة في مجال التوثيق والتحويل             

من موظفي األمانة   الرقمي بتقديم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في هذا المشروع          
  .العامة

4M                 األخذ علماً بالجهود التي قامت بها األمانة العامة في هذا الصدد والبدء فـي المرحلـة
األولى للمشروع، والطلب إلى األمانة العامة مواصلة هذه الجهود للحصول على نـسخ             

ي توثق  مرقمنة عالية الجودة من الدول األعضاء للمواد الوثائقية واألرشيفية الرسمية الت          
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لتاريخ جامعة الدول العربية، وإنشاء المعمل الرقمي المنوط به تنفيذ عمليـة التوثيـق              
المرقمن، والتنسيق بين اللجان التنفيذية واالستشارية والفنية المختصة بتسيير مراحـل           

  .المشروع المختلفة
5M         يةتوثيق ذاكرة جامعة الدول العرب    "الطلب من األمانة العامة عرض مستجدات مشروع "

  .على مجلس الجامعة في دورته المقبلة
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7906رقم : ق(
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  المسلوبة والمنهوبةاستعادة األرشيفات العربية المنزوعة و

  لدى الدول األجنبية واالستعمارية
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  قرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى ت �
  ، في هذا الشأن7/9/2014بتاريخ ) 142(ع . د7834وعلى قرار مجلس الجامعة رقم  �
  ،االجتماعية والثقافيةن ؤووعلى توصية لجنة الش �

لثقافيـة  وباإلشارة إلى ما تتعرض له الدول العربية من تزوير وتزييف وسرقة ونهب لموروثاتها ا          -
  ،والحضارية والتاريخية وترحيل ألرشيفاتها الوثائقية وحفظها لدى أرشيفات الدول االستعمارية

وتأكيداً من األمانة العامة لجامعة الدول العربية على ضرورة استعادة األرشيفات العربية             -
  ،المنهوبة والمنزوعة والمسلوبة لدى الدول األجنبية واالستعمارية

†{{{{ÏŁè<…< <

1M   العلم بمشروع اإلطار العام لخطة عمل إسـتراتيجية عربيـة موحـدة السـتعادة              أخذ
األرشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول االستعمارية واألجنبيـة،          
والطلب من األمانة العامة مواصلة الجهود من خالل اللجنة المصغرة لبلورة مـشروع             

داً لعرضها على الدول األعضاء ألخذ مرئياتهـا         وصياغة مضمونها، تمهي   اإلستراتيجية
  .المقبلةومالحظاتها، ومن ثم عرضها على مجلس جامعة الدول العربية في دورته 

2M             الطلب من الدول األعضاء بإجراء المسوح والزيارات الميدانية إلعداد قوائم وفهـارس
وبـة للمطالبـة    المواد األرشيفية العربية بكافة أشكالها المنزوعـة والمـسلوبة والمنه         

  .باستعادتها من الدول األجنبية واالستعمارية
3M               أخذ العلم بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية والفـرع

 بهدف تعزيز ودعـم     26/10/2014اإلقليمي العربي للمجلس الدولي لألرشيف بتاريخ       
شطة تهدف للحفـاظ علـى األرشـيفات        توجهاته اإلقليمية والدولية وما يقوم به من أن       

 .الوثائقية الوطنية باعتبارها ذاكرة األمة العربية وهويتها
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جامعة الدول العربية نشاط األمانة العامة بين دورتي مجلس 

  واإلجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس) 143، 142(

  إلدارية والماليةفي مجال الشؤون ا
  

  
  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 اإلدارية والمالية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

تها األمانة العامة لتنفيـذ قـرارات مجلـس         أخذ المجلس علما باإلجراءات التي اتخذ       :والًأ
  .الجامعة في مجال الشؤون اإلدارية والمالية

جدول يوضح القرارات     العامة األمانة يشمل تقرير نشاط     أنالطلب من األمانة العامة       :ثانياً
  . العامةاألمانة نشاطات إلى باإلضافةواإلجراءات المتخذة بشأنها 

 بذلت  التين اإلدارية والمالية على الجهود      ؤووظفي قطاع الش  توجيه الشكر لرئيس وم      :ثالثاً
  . مجاالت التدريب والتطويرفيواألنشطة التي تم القيام بها وخاصة 
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   األنصبةسدادالمركز المالي وموقف الدول األعضاء من 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :د اطالعهبع -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 وعلى توصية لجنة الشؤون اإلدارية والمالية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M       واالحتيـاطي  بسداد مساهماتها والمتـأخرات      األعضاءالتأكيد على ضرورة قيام الدول 
  .الوزاريجامعة على مستوى القمة والمجلس العام طبقا لقرارات مجلس ال

2M            العامة  باألمانةدراسة الطلب المقدم من الجمهورية التونسية حول كيفية سداد مساهمتها 
  . واالتفاقات الدولية بهذا الشأنالماليوفقا للنظام 
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  الدعم والتبرعات المقدمة لألمانة العامة
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى توصية لجنة الشؤون اإلدارية والمالية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M مـن  ) 20(  على قبول التبرعات للغاية والهدف المحدد لها وفق أحكام المـادة           الموافقة
  .المتبرعة للدول والجهات توجيه الشكر والنظام المالي لألمانة العامة للجامعة

2M  من النظام المالي فيما يتعلق بهذه التبرعات) 21(تطبيق المادة. 
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  2013تقرير الهيئة العليا للرقابة عن السنة المالية 

  ورد األمانة العامة
  

  
  العربية على المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة 

  :عهبعد اطال -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،المالية ون اإلداريةؤووعلى توصية لجنة الش   �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M  الماليضرورة تحديد الدول العشر المشكلة للهيئة العليا للرقابة العامة وفقا لما جاء بالنظام.  
2M      يكون مرشـح  أن سنوات دون تغيير على 3 لمدة   األعضاءالتزام الدول باستمرار عمل 

  . المالية مجال الرقابةفيمن المتخصصين الدولة 
3M    العامة بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة بوضع تصور حول تطـوير            األمانةالطلب من 

  . عمل الهيئة العليا للرقابة العامة تمهيدا لعرضها على الدولأسلوب
4M       المـالي  النظـام    أحكام موازنة الجامعة حسب     فيضرورة قيام الدول بسداد مساهماتها 

 من  األولى أشهر يقضى بأن تسدد كل دولة عضو كامل مساهماتها خالل الثالثة            الذيو
  . تستحق عنها المساهمةالتيالسنة المالية 

5M للترجمـة بتقـديم     العربـي  العالي القائمين على مشروع الذخيرة العربية والمعهد        إلزام 
ـ    األمانة إلىالحسابات الختامية والمستندات الالزمة      اع الهيئـة العليـا      العامة قبل اجتم

  .المالي من النظام 59 من كل سنة وفقا للمادة أيار/  شهر مايوفيللرقابة العامة 
6M  العامةباألمانة الئحة تنفيذية تختص بآلية التعاقد مع الخبراء إعداداالنتهاء من .  
7M  األول العامة بالعمل على حصر التعاقد على الباب األمانةاستمرار.  
8M    هيئة العليا للرقابة السابقة بشأن عدم تعيين موظفين من الـدول           التأكيد على توصيات ال

 في وفقا لما ورد األساسي من النظام 11المستكملة لحصتها من الوظائف وتطبيق المادة 
  .2012،2013 ،2011 األعوامتقرير الهيئة العليا للرقابة بهذا الشأن عن 

9M أمـر دمجهـا     فيالنظر   شاملة عن وضعية حسابات الصناديق الخاصة و       مذكرة إعداد 
 . األمانة العامةموازنةضمن 
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  والتعاقد مع رؤساء بعثات للجامعة في الخارجالتمديد 
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 الية،توصية لجنة الشؤون اإلدارية والموعلى  �

†{{{{ÏŁè<…< <

 الخارج وضرورة تطبيق النظام فيتأجيل التعاقد مع المرشحين لرئاسة بعثات الجامعة   :والًأ
 عـن   اإلعـالن   لرئاسة البعثات ثـم    أوال العامة   األمانة بموظفيبحيث يتم االستعانة    

 هذا الـشأن    في وفقا لقرارات مجلس الجامعة      األعضاءالبعثات الشاغرة لجميع الدول     
 ثالثة  أقصاه موعد   في العامة   لألمانة ترشيحاتها   بإرسال األعضاء تقوم الدول    نأعلى  

  .شهور قبل انعقاد مجلس الجامعة مع مراعاة حصص الدول
بنفس شروط التعاقد ) رئيس بعثة موسكو(جالل الماشطة . تجديد التعاقد للسيد السفير د    :ثانياً

  .الحالية لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد
  :تجديد التعاقد لمدة سنة وبنفس شروط التعاقد الحالية لكٍل من  :اًثالث

  .)نيروبيرئيس بعثة ( محمد عبد المنعم مبروك /السيد السفير �
  .)أبابا أديسرئيس بعثة ( صالح ميلود سحبون /السيد السفير �
  .)رئيس بعثة باريس( بطرس عساكر /السيد السفير �

 وبمكافـأة شـهرية تعـادل       لمدة سنتين   كرئيس بعثة  سداألئل   وا /يتم التعاقد مع السيد     :رابعاً
 راتب أول مربوط درجة مستشار أول بمقر البعثة وذلك بعـد انتهـاء عملـه             إجمالي

  .بالجامعة العربية كونه يعمل حاليا رئيس بعثة فيينا
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  مةمشروع الملخص التنفيذي لموازنة األمانة العا
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى العرض الذي قدمته األمانة العامة حول المشروع، �

 توصية لجنة الشؤون اإلدارية والمالية،وعلى  �

†{{{{ÏŁè<…< <

1M    ظـات   مالح أي وإبداء التنفيذي بدراسة الجداول المرفقة بالملخص      األعضاءتقوم الدول
  . العامةاألمانة تمهيدا لبدء التطبيق من قبل تاريخهعليها خالل شهر من 

2M    مجاالت تطوير العمل    في والمالية للجهود المبذولة     اإلداريةن  ؤوتقديم الشكر لقطاع الش 
 . العامةاألمانة في واإلداري المالي
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  عليا للرقابة العامةتعيين أعضاء الهيئة ال
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 من النظام المالي لألمانة العامة،) 53( نص المادة وعلى �

 وبناء على نتيجة االقتراع السري، -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M    لمـدة  وذلك   ،اء التالية تشكيل الهيئة العليا للرقابة العامة من الدول األعض       الموافقة على
 :ثالث سنوات قابلة للتجديد وفقاً للنظام المالي

 .المملكة األردنية الهاشمية �

 .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية �

 .المملكة العربية السعودية �

 .دولة قطر �

 .دولة الكويت �

 .جمهورية مصر العربية �

 . الموريتانيةاإلسالميةالجمهورية  �

2M    أول مهمة لمراجعة الحسابات الختامية للعـام       هيئة اعتباراً من تاريخ     تبدأ والية عمل ال
 .2014المالي المنتهى 

3M     مكـانين  ، ويتبقـى    عضواً احتياطياً بالهيئـة   الجمهورية اليمنية   تكون  الموافقة على أن
 .شاغرين لم تتقدم أي دولة من الدول األعضاء خالل المجلس لشغلهما
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  إلغاء قرار مجلس الجامعة

  سمير القصير أميناً عاماً مساعداً/ بتجديد تعيين السفير
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

بعد اطالعه على خطاب صاحب السمو الملكي األمير سعود الفيـصل وزيـر خارجيـة                -
 ،المملكة العربية السعودية الموجه لمعالي األمين العام

Łè†{{{{Ï<…< <

1M  7/9/2014بتاريخ ) 142(ع . د7489إلغاء قرار مجلس الجامعة رقم. 

2M سمير القصير كأمين عام مساعد من تاريخ صدور هذا القرار/ إنهاء خدمة السفير. 

3M الطلب من األمانة العامة تعميم شغور المنصب على الدول األعضاء. 
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   النظام اإلداري والمالي باألمانة العامةتطوير
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

 بتشكيل 7/9/2014بتاريخ ) 142(ع . د7847مجلس الجامعة رقم  بعد اطالعه على قرار -
  لجنة لتطوير النظام اإلداري والمالي باألمانة العامة،

†{{{{ÏŁè<…< <

1M       شار إليها أعاله كلضاف إلى اللجنة المرئيس اللجنة الدائمة للـشؤون اإلداريـة       :  من ي
والمالية، واألمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون اإلدارية والمالية، واألمين العـام            

 .المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية

2M       نيسان القادم وتنتهي من أعمالها في غضون       / تبدأ اللجنة أعمالها اعتباراً من شهر أبريل
 .األكثرثالثة أشهر على 

3M أن تأخذ في االعتبار المالحظات التي أبدتها كافة الدول األعضاء حيال هذا األمر. 
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نظام صندوق مكافأة نهاية الخدمة 

  لموظفي الجامعة العربية
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

 ئم للمملكة العربية السعودية،على مذكرة الوفد الدا بعد اطالعه -

†{{{{ÏŁè<…< <

1M   من نظام صندوق مكافأة نهاية الخدمة الحـالي لتـصبح      ) 7(المادة  من  ) أ(الفقرة  تعديل
 :على النحو التالي

يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة تُحسب بواقع شهر عن كل سنة              (
 .)من سنوات الخدمة

2M     علـى سـنوات     ، وال يسرى بأثر رجعي    1/4/2015  من يدخل هذا التعديل حيز النفاذ 
 .الخدمة السابقة للموظف

3M        لوضع هذا القرار ) إدارياً ومالياً واكتوارياً  (قيام األمانة العامة باتخاذ اإلجراءات الالزمة
 .موضع التنفيذ
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9/3/2015  

  ـــ

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية على سيادة دولة اإلمارات              -
ث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييده        العربية المتحدة على جزرها الثال    

كافة اإلجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة اإلمارات السـتعادة سـيادتها علـى              
  .جزرها المحتلة

واستنكر المجلس استمرار الحكومة اإليرانية في تكريس احتاللها للجزر الثالث وانتهاكاتها  -
 30ين البلدين حول جزيرة أبو موسـى الموقعـة فـي        المتكررة لمذكرة التفاهم المبرمة ب    

، بما فيها قيام الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة بممارسـة     1971تشرين ثاني   / نوفمبر
نشاطات مخالفة لاللتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلـى جانـب قيامهـا بأعمـال               

ت سكنية وتوطين سكان    استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآ        
غير سكانها األصليين، إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير            
مشروعة والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبنـاء            
مستشفيات، وزيارات متكررة لكبار المسؤولين اإليرانيين وأعضاء لجنة األمـن القـومي            

 .ون السياسة الخارجية بمجلس الشورى اإليرانيلشؤ

إن تلك االنتهاكات تُعتبر تعدياً صارخاً لسيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة على جزرها              -
الثالث، باعتبار أن تلك اإلجراءات واالدعاءات باطلة، وليس لها أي أثـر قـانوني، وال               

زرها الثالث، كما أنها تُعد انتهاكـاً       تُنقص من الحق السيادي لدولة اإلمارات الثابت في ج        
 .لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعماالً منافية ألحكام القانون الدولي

طالب المجلس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية باحترام سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة  -
ية التي تُعد تدخالً في     على جزرها الثالث وبالكف عن هذه االنتهاكات واألعمال االستفزاز        

الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة داعياً الحكومة اإليرانية مجدداً إلى إنهاء احتاللها           
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للجزر اإلماراتية الثالث، والكف عن فرض األمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامـة أي              
 .منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية

جلس مجدداً الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إلى القبول في الدخول في مفاوضات        ويدعو الم  -
جادة ومباشرة مع دولة اإلمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العـدل الدوليـة               

 .إليجاد حل سلمى للقضية وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي
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9/3/2015  

  ـــ

يعرب السادة وزراء خارجية الدول األعضاء عن تضامنهم التام مع معالي السيد عبد             
لرفع الفوري لإلقامة الجبرية عنه،     اهللا الصايدي وزير خارجية الجمهورية اليمنية، ويطالبون با       

 في إطار السلطة الشرعية التي      واإلفراج عنه حتى يتمكن من ممارسة مهامه الوطنية والقومية        
  .يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية
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للتصريحات التي صدرت عـن     مجلس جامعة الدول العربية يعرب عن استنكاره        إن  
وزيرة خارجية مملكة السويد ضد المملكة العربية السعودية والتي أدلت بها أمـام البرلمـان               

 لصدور مثل هذه التصريحات التـي   عن استغرابه ويعرب،رفضها جملةً وتفصيالًيسويدي و ال
تتنافى مع حقيقة أن دستور المملكة العربية السعودية قائم على الشريعة اإلسـالمية الـسمحاء            

عتبر أن كل ما صـدر      يالتي كفلت لإلنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته و          
غير مسؤول وغير مقبولمن تصريحات هو أمر .  

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 197بيان رقم (

óàbÉÜa@óäbàÿa@ @
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <


