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 جملس جامعة الدول العربيةالقرارات الصادرة عن 

 (147على املستوى الوزاري د.ع )

 7/3/2017بتاريخ اليت ُعقدت 

 ـــ
 

 الصفحة القرار/ البيان الموضـــوع البنــد
تقريــر األمــين العــاش طــن ننــال األمانــة العامــة وا  ــرا ا   البند األول

 .(147–146تنفيذ قرارا  الم لس بين الدورتين )
8107. 5. 

 البند الثاني
 تلوير  امعة الدول العربية

نتـاجج عطمـال الل نـة مفتوحـة العضـوية طلـى م ــتو  
ــة الــدول  ــداجمين  صــوي وتلــوير  امع ــدوبين ال المن

 العربية وفرق العمل المنبثقة طنها.

8108. 6. 

 البند الثالث
 قضية فل لين

 ا  راجيلي -والصراع العربي 

ورا  ال يا ـية للقضـية الفل ـلينية والصـراع متابعة التل -1
 .العربي ا  راجيلي وتفعيل مبادرة ال وش العربية

8109. 7. 

التلـــورا  واهنتها ـــا  ا  ـــراجيلية فـــي مدينـــة  -2
 القدس المحتلة.

8110. 12. 

متابعــــــــة تلــــــــورا  )اه ــــــــتيلان  ال ــــــــدار   -3 
 اهنتفاضة  الو جون  األونروا  التنمية(.

8111. 17. 

 .25 .8112 .طش موازنة دولة فل لين وصمود النعب الفل لينيد -4 
تقريـــــر وتوصــــــيا  مـــــىتمر المنــــــرفين طلـــــى نــــــىون  -5 

 .(97الفل لينيين في الدول العربية المضيفة )الدورة 
8113. 27. 

تقريــر طــن عطمــال الم تــب الرجي ــي والم اتــب  -6 
ا قليمية لمقالعة إ ـراجيل بـين دورتـي م لـس 

 (.147-146ال امعة )

8114. 28. 

األمن الماجي العربي و رقة إ راجيل للمياه فـي  -7 
 األراضي العربية المحتلة.

8115. 29. 

 .31 .8116 ال وهن العربي ال وري المحتل. -8 

 .36 .8117 التضامن مع ال مهورية اللبنانية. -9 

رفض ترنيح إ راجيل لنغل مقعد غير داجش في  -10 
 .2020-2019م لس األمن لعامي 

8118. 41. 
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 الصفحة القرار/ البيان الموضـــوع البنــد
منـروع  ــدول عطمــال م لـس ال امعــة طلــى م ــتو   البند الرابع

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

 .46 .8120 تلورا  الوضع في  ورية. البند الخامس

 .50 .8121 تلورا  الوضع في ليبيا. البند ال ادس

 .53 .8122 تلورا  الوضع في اليمن. البند ال ابع

ـــر  احـــتول  البند الثامن ـــثوث لنـــب ال ب ـــة ال إيـــران لل ـــزر العربي
ولنــب الصــغر  وعبــو مو ــى التابعــة لدولــة ا مــارا  

 العربية المتحدة في الخليج العربي.

8123. 56. 

 .59 .8124 التدخو  ا يرانية في النىون الداخلية للدول العربية. البند التا ع

 .62 .8125   التر ية لل يادة العراقية.اتخاذ موقف طربي موحد إزا  انتهاك القوا البند العانر

 .64 .8126 دطش ال وش والتنمية في  مهورية ال ودان. البند الحادي طنر

 .66 .8127 دطش  مهورية الصومال الفيدرالية. البند الثاني طنر

 .70 .8128 دطش  مهورية القمر المتحدة. البند الثالث طنر

 .72 .8129 ا ريتري. –ع ال يبوتي الحل ال لمي للنزا البند الرابع طنر

 .73 .8130 ن في  مهورية العراق.ون القلريوالُمْخَتَلف البند الخامس طنر

 البند ال ادس طنر
مخالر الت لح ا  راجيلي طلى األمن 

 القومي العربي وال وش الدولي

إننا  المنلقـة الخاليـة مـن األ ـلحة النوويـة وغيرهـا 
 ي النرق األو ل.من ع لحة الدمار النامل ف

8131. 75. 

 .78 .8132 ل نة الح ما  المعنية بقضايا ضبل الت لح وطدش اهنتنار. البند ال ابع طنر

 .80 .8133 ا رهاب الدولي وُ ُبل م افحته. البند الثامن طنر

 .83 .8134 صيانة األمن القومي العربي وم افحة ا رهاب. البند التا ع طنر

 البند العنرون
وقا  العربية مع الع

 الت معا  الدولية وا قليمية

   :األفريقية –العوقا  العربية  -1
 .86 .8135 األفريقي. –م يرة التعاون العربي  -ع

 .90 .8136 .الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية -ب

 .91 .8137 :العوقا  العربية مع الت معا  الدولية وا قليمية -2 
   :األوروبية –العوقا  العربية  :عوها  
 .91  األوروبي. –الحوار العربي  -ع 
 .91  .المتو لية –النرا ة األوروبية  -ب 
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 الصفحة القرار/ البيان الموضـــوع البنــد
 .92  الرو ي. –منتد  التعاون العربي  :ثانياا  

تعزيز التعاون مع دول آ ـيا الو ـلى  :ثالثاا  
 و مهورية عذربي ان.

 92. 

وريـة الصـين العوقا  العربية مع  مه :رابعاا  
 النعبية.

 92. 

 .93  .العوقا  العربية مع  مهورية الهند :خام اا  

 .94  اليابانية. –العوقا  العربية   اد اا: 

ـــا  العربيـــة مـــع م موطـــة دول  : ابعاا   العوق
  زر البا يفيك.

 94. 

 .94  .العوقا  العربية مع دول عمري ا ال نوبية :ثامناا  

للــب  مهوريــة التنــيك اطتمــاد  ــفيرها فــي القــاهرة  رونالبند الحادي والعن
 مفوضاا لد   امعة الدول العربية.

8138. 96. 

ـــة ال وي ـــرية اطتمـــاد  ـــفيرها فـــي  البند الثاني والعنرون للـــب ال ونفدرالي
 القاهرة مفوضاا لد   امعة الدول العربية.

8139. 97. 

 امعـــة الـــدول  إننـــا  إلـــار تنـــاوري بـــين م لـــس البند الثالث والعنرون
 العربية وم لس األمن التابع لألمش المتحدة.

8140. 98. 

ـــــدة وو اهتهـــــا  البند الرابع والعنرون الترنـــــيحا  لمناصـــــب األمـــــش المتح
 المتخصصة ومنظما  ومى  ا  دولية عخر .

8141. 100. 

ـــدول  البند الخامس والعنرون ـــل عننـــلة  امعـــة ال فـــتح ح ـــاب خـــاأ لتموي
 نتخابا .العربية في م ال اه 

8142. 105. 

( لم لــس 148تحديــد موطــد انعقــاد الــدورة العاديــة ) البند ال ادس والعنرون
  امعة الدول العربية طلى الم تو  الوزاري.

8143. 106. 

 البند ال ابع والعنرون
 النـىون اهقتصاديــة

 .107 .8144 .تعيين رجيس الل نة العربية الداجمة لألرصاد ال وية -1

افة طدد من الدول العربية لم تـب خـار ي للب ا تض -2
 للمنظمة العالمية للمل ية الف رية )الوايبو(.

8145. 108. 

 البند الثامن والعنرون
النـىون القانونيــة وحقـوق 

 ا ن ان

ــــر وتوصــــيا  الل نــــة الداجمــــة للنــــىون  -1 تقري
القانونية في ا تماطها الـذي ُطقـد خـول الفتـرة 

 .22/2/2017إلى  20من 

8146. 109. 
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 الصفحة القرار/ البيان الموضـــوع البنــد
 .112 .8147 تعيين رجيس الل نة الداجمة للنىون القانونية. -2 
تقرير وتوصيا  الل نة العربية الداجمة لحقوق  -3 

( التي انعقـد  41ا ن ان في دورتها العادية )
 .23/2/2017إلى  19خول الفترة من 

8148. 113. 

التقريـر ال ـنوي الثــامن لل نـة حقـوق ا ن ــان  -4 
 ثاق(.العربية )ل نة المي

8149. 130. 

تعيــــين عطضــــا   ــــدد فــــي المح مــــة ا داريــــة  -5 
 ل امعة الدول العربية.

8150. 131. 

 البند التا ع والعنرون
 النىون ا دارية والمالية

ـــس  -1 ـــي الم ل ـــين دورت ـــة ب ـــة العام ننـــال األمان
وا  ــرا ا  المتخــذة لتنفيــذ قــرارا   146-147

 الم لس في م ال النىون ا دارية والمالية.

8151. 132. 

ـــة  -2  ـــة ل امع ـــة العام الصـــناديق الخاصـــة باألمان
 الدول العربية.

8152. 133. 

المر ـــز المـــالي وموقـــف الـــدول األطضـــا  مـــن  -3 
  داد األنصبة.

8153. 134. 

 .135 .8154 الدطش والتبرطا  المقدمة لألمانة العامة. -4 

مناقنة تقرير الهيجة العليا للرقابـة العامـة طـن  -5 
ورد  2015العامــــــة لعــــــاش ح ــــــابا  األمانــــــة 

 األمانة العامة.

8155. 136. 

التعاقــــد مــــع بعــــض رى ــــا  بعثــــا  وم اتــــب  -6 
 ال امعة العربية في الخارج.

8156. 138. 

تعيــين ال ــيد الــد تور خالــد بــن نــايف الهبــاس  -7 
 عميناا طاماا م اطداا.

8157. 139. 

بيــان بنــألن األزمــة ا ن ــانية اللارجــة نتي ــة لمو ــة  
 ي تضرب ع زا  وا عة من الصومال.ال فاف الت

227. 140. 
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 تقرير األمين العاش طن ننال األمانة العامة
 (147-146وا  را ا  تنفيذ قرارا  الم لس بين الدورتين )

 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  (،147-146العامة فيما بين الدورتين )وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة 

  السياسيةوعلى توصية لجنة الشؤون، 

 ر ُيقــــر

أخذذذ العلذذم بمذذا ورد فذذا تقريذذر األمذذين العذذام عذذن نشذذاط األمانذذة العامذذة فيمذذا بذذين الذذدورتين 
للمجلذ،، ويوجذ   (146وعلى اإلجراءات التا اتخذتها األمانة العامة لتنفيذ قرارات الدورة العاديذة )

 كر لألمين العام ومساعدي  على الجهد المبذول فا هذا الشأن.الش
 

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

 ةـة العضويـة مفتوحـال الل نـج عطمـنتاج
 طلى م تو  المندوبين الداجمين

 االعربية وفرق العمل المنبثقة طنهالدول  صوي وتلوير  امعة 
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  ( بتذذذذذذذذاري  27د.ع ) 668وعلذذذذذذذذى قذذذذذذذذرار مجلذذذذذذذذ، الجامعذذذذذذذذة علذذذذذذذذى مسذذذذذذذذتو  القمذذذذذذذذة رقذذذذذذذذم
( 146د.ع ) 8080، وقذذذرار مجلذذذ، الجامعذذذة علذذذى المسذذذتو  الذذذو ار  رقذذذم 25/7/2016

 ،8/9/2016بتاري  

 سية،وعلى توصية لجنة الشؤون السيا 
ذ يشذذيد بذذالجهود التذذا بذذذلت مذذن جانذذو اللجنذذة مفتوحذذة الع ذذوية إلصذذ   وتطذذوير الجامعذذة  - وا 

 العربية برئاسة الجمهورية اإلس مية الموريتانية، وفرق العمل المشكلة فا إطارها،

 ر ُيقــــر

أخذذذذ العلذذذم بمذذذا ورد فذذذا تقريذذذر اشجتمذذذاع الوذذذانا عشذذذر للجنذذذة مفتوحذذذة الع ذذذوية إلصذذذ    -1
 لجامعة العربية برئاسة الجمهورية اإلس مية الموريتانية.وتطوير ا

الطلو من مجل، الجامعة على مستو  المندوبين الدائمين عقد اجتماع لو ع تقييم شامل  -2
بشذذأن تطذذوير جامعذذة الذذدول العربيذذة فذذا  ذذوء مذذا توصذذلت إليذذ  فذذرق العمذذل المنبوقذذة عذذذن 

جامعذذة فذذذا هذذذا الشذذذأن وتوصذذذيات اللجنذذة مفتوحذذذة الع ذذوية، وذلذذذر وفقذذال لقذذذرارات مجلذذذ، ال
اللجنذذة المسذذتقلة برئاسذذة السذذيد األخ ذذر اإلبراهيمذذا، وو ذذع مرجعيذذات وا ذذحة شسذذتكمال 

 .مهامها وتحديد اآلليات الم ئمة لذلر
 

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

                                                 
 تتحفظ المملكة العربية السعودية على م مون هذا القرار. -
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 اإلسرائيلا: -ق ية فلسطين والصراع العربا 
 
 

 للقضية الفل لينية متابعة التلورا  ال يا ية
 والصراع العربي ا  راجيلي وتفعيل مبادرة ال وش العربية

 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

  لهيئة متابعة تنفيذ القرارات واشلت امذات علذى وعلى التوصية الصادرة عن اشجتماع األول
 ،8/9/2016المستو  الو ار  الذ  ُعقد بتاري  

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

إذ يؤكد على جميع قرارات  السابقة بخصوص متابعة التطذورات السياسذية للق ذية الفلسذطينية،  -
 ،8/9/2016بتاري   (146د.ع ) - 8050رقم  هوآخرها قرار 

 ر قــــرُي

التأكيذذد مجذذددال علذذى مرك يذذة ق ذذية فلسذذطين بالنسذذبة لألمذذة العربيذذة جمعذذاء، وعلذذى الهويذذذة  -1
عذذذادة التأكيذذذد علذذذى حذذذق دولذذذة  العربيذذذة للقذذذد، الشذذذرقية المحتلذذذة، عاصذذذمة دولذذذة فلسذذذطين. وا 

، بمذذا فيهذذا القذذد، 1967فلسذطين بالسذذيادة علذذى كافذذة األرط الفلسذذطينية التذذا احتلذذت عذذام 
 لها الجو ، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوار.الشرقية، ومجا

التأكيذذد علذذى أن السذذ م العذذادل والشذذامل خيذذار اسذذتراتيجا، وأن الشذذرط المسذذبق لتحقيقذذ  هذذو  -2
، 1967التذذا احتلذذت عذذام  إنهذذاء اشحذذت ل اإلسذذرائيلا لكامذذل األرا ذذا الفلسذذطينية والعربيذذة

ر القابلذة للتصذذرب، بمذا فيهذا حذق تقريذذر وتمكذين الشذعو الفلسذطينا مذن ممارسذذة حقوقذ   يذ
طذذ ق سذذرا  جميذذع األسذذر  مذذن  قامذذة دولذذة فلسذذطين المسذذتقلة كاملذذة السذذيادة، وا  المصذذير وا 
سجون اشحت ل، وحل ق ية ال جئذين الفلسذطينيين، اسذتنادال إلذى القذانون الذدولا، وقذرارات 

شلتذ ام بمبذادرة السذ م العربيذة الشرعية الدوليذة، وقذرارات القمذم العربيذة المتعاقبذة، والتمسذر وا
 .2002عام فا كما ُطرحت 

( من التماد  فا استف ا  مشاعر العذرو والمسذلمين القوة القائمة باشحت لتحذير إسرائيل ) -3
حذذول العذذالم، مذذن خذذ ل التصذذعيد الخطيذذر لسياسذذاتها وخطواتهذذا  يذذر القانونيذذة التذذا تهذذدب 

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ

 (0407)معدل   -03(/15/09)030-ج
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ويعتبر المجل، أن أ  قوانين ترما إلى إقرار إلى تهويد وتقسيم المسجد األقصى المبارر، 
موذذل هذذذذه األعمذذذال ش يذذذة وباطلذذذةه ويحذذذذر مذذن أن هذذذذه المخططذذذات مذذذن شذذذأنها أن تشذذذعل 

 المسؤولية الكاملة عن . القوة القائمة باشحت ل(صراعال دينيال فا المنطقة، تتحمل إسرائيل )
دانة كافة الجرائ -4 م التذا ترتكبهذا حكومذة اشحذت ل الت امن الكامل مع الشعو الفلسطينا، وا 

اإلسرائيلا بحق أبناء الشذعو الفلسذطينا، ودعذوة المجتمذع الذدولا، وخاصذة مجلذ، األمذن، 
رهذاو حكومذة القوة القائمة باشحت لإلى تحميل إسرائيل ) ( المسؤولية المباشرة عن جذرائم وا 

والمطالبذة بتطبيذق  اشحت ل والمستوطنين  د أبناء الشذعو الفلسذطينا األعذ ل وممتلكاتذ ،
حالذة  القانون الذدولا اإلنسذانا والقذانون الذدولا لحقذوق اإلنسذان علذى األرط الفلسذطينية، وا 

 مرتكبا هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
( بموجذو القذرار 26الدعوة إلذى مواصذلة الجهذود العربيذة التذا أقرتهذا قمذة شذرم الشذي  د.ع ) -5

بشأن إجراء ما يل م من اتصاشت ومشذاورات لحشذد الذدعم  ،29/3/2015بتاري   615رقم 
الذذدولا إلعذذادة طذذر  وتبنذذا مشذذروع قذذرار فذذا مجلذذ، األمذذن يؤكذذد اشلتذذ ام بأسذذ، ومبذذاد  
ومرجعيذذذات مبذذذادرة السذذذ م العربيذذذة وحذذذل الذذذدولتين، وي ذذذع جذذذدوشل  منيذذذال إلنهذذذاء اشحذذذت ل 

نجذذا  التسذذوية النهائيذذة،  مذذع آليذذة رقابذذة دوليذذة ت ذذمن التنفيذذذ اإلسذذرائيلا لدولذذة فلسذذطين، وا 
الدقيق، واستمرار التشذاور بهذذا الشذأن مذع الذدول األع ذاء فذا مجلذ، األمذن والمجموعذات 

 اإلقليمية والدولية.
لعذذام  2334مطالبذذة المجتمذذع الذذدولا بايجذذاد اآلليذذة المناسذذبة لتنفيذذذ قذذرار مجلذذ، األمذذن رقذذم  -6

أن اشسذذذتيطان اإلسذذذرائيلا يشذذذكل (، والذذذذ  أكذذذد،  ذذذمن جملذذذة أمذذذور أخذذذر ، علذذذى 2016)
القذذذوة القائمذذذة انتهاكذذذال صذذذارخال للقذذذانون الذذذدولا وعقبذذذة فذذذا طريذذذق السذذذ م، وطالذذذو إسذذذرائيل )

( بذذالوقب الفذذور  والكامذذل لجميذذع األنشذذطة اشسذذتيطانية وفذذا األرط الفلسذذطينية بذذاشحت ل
ا لذن يعتذرب بذأ  ولالمحتلة، بما فا ذلر القد، الشذرقية، والذذ  أكذد علذى أن المجتمذع الذد

، بمذا فذا ذلذر مذا يتعلذق بالقذد،، سذو  1967 ح يذرانيونيذو/ الرابع مذن  دتغييرات فا حدو 
 التغييرات التا يتفق عليها الطرفان من خ ل المفاو ات.

، والذذذ  نذذدد 6/1/2017اتخذذذه مجلذذ، النذذواو األمريكذذا فذذا الذذرفط المطلذذق للقذذرار الذذذ   -7
القلذذق الشذذديد إ اء موذذل هذذذا الذذنهع الذذذ  تتبعذذ  ، واإلعذذراو عذذن 2334بقذذرار مجلذذ، األمذذن 

المؤسسذذذذذذات التشذذذذذذريعية األمريكيذذذذذذة، والذذذذذذذ  يقذذذذذذوط القذذذذذذانون الذذذذذذدولا ويتنذذذذذذاقط مذذذذذذع دور 
ومسؤوليات الوشيذات المتحذدة كع ذو دائذم فذا مجلذ، األمذن، وينحذا  ل حذت ل اإلسذرائيلا 

 على حساو حقوق الشعو الفلسطينا  ير القابلة للتصرب.
بح ذذذور عربذذذا ودولذذذا كبيذذذر،  15/1/2017اد مذذذؤتمر بذذذاري، للسذذذ م فذذذا الترحيذذذو بانعقذذذ -8

والمطالبذذة بايجذذاد آليذذة دوليذذة فعالذذة لمتابعذذة وتنفيذذذ عناصذذر البيذذان الصذذادر عنذذ  نحذذو إنهذذاء 
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اشحذذذت ل اإلسذذذرائيلا لدولذذذة فلسذذذطين، وتحقيذذذق حذذذل الذذذدولتين،  ذذذمن إطذذذار  منذذذا محذذذدد. 
سذذذيما ا لذذذم تعتذذذرب بعذذذد بدولذذذة فلسذذذطين، شودعذذذوة الذذذدول الراعيذذذة والحا ذذذرة للمذذذؤتمر والتذذذ

جمهورية فرنسا صاحبة المبادرة، إلى اشعتراب بدولة فلسطين كمساهمة فعالة منها لتحقيق 
 حل الدولتين.

(، ومبذذذاد  1980لعذذام ) 478و 476مطالبذذة جميذذع الذذذدول بذذاشلت ام بقذذذرار  مجلذذ، األمذذذن  -9
وباطذل،  القذد، الشذرقية المحتلذة، ش   القانون الدولا، التذا تعتبذر القذانون اإلسذرائيلا ب ذم 

وعذذدم إنشذذاء بعوذذات دبلوماسذذية فذذا مدينذذة القذذد، أو نقذذل تلذذر البعوذذات إليهذذا. ودعذذوة الذذدول 
األع اء، واألمين العام، ومجال، السفراء العربيذة، وبعوذات الجامعذة، بالعمذل علذى متابعذة 

 ، والتصد  ل  بفاعلية.أ  توج  لخرق قرارات مجل، األمن والقانون الدولا فا هذا الشأن
نفذاذ  -10 مطالبة مجل، األمن باصدار قذرار بشذأن تذوفير الحمايذة الدوليذة للشذعو الفلسذطينا، وا 

القا ذذية  1987( لعذذام 605والقذذرار) 1994( لعذذام 904قراراتذذ  ذات الصذذلة شسذذيما القذذرار )
لدوليذذة بانطبذذاق اتفاقيذذة جنيذذب الرابعذذة علذذى األرا ذذا الفلسذذطينية و ذذرورة تذذوفير الحمايذذة ا

باألرا ا الفلسطينية بما فيها القد،. ودعوة األطراب السامية المتعاقذدة فذا اتفاقيذة جنيذب 
نفذذاذ اشتفاقيذذة فذذا أرط دولذذة فلسذذطين المحتلذذة،  الرابعذذة لتحمذذل مسذذؤولياتها وكفالذذة احتذذرام وا 

ا بمذذا فيهذذا القذذد، الشذذرقية، مذذن خذذ ل وقذذب اشنتهاكذذات اإلسذذرائيلية للقذذانون الذذدولا اإلنسذذان
 والقانون الدولا لحقوق اإلنسان.

التأكيذذذد علذذذى دعذذذم ان ذذذمام دولذذذة فلسذذذطين إلذذذى المنظمذذذات والمعاهذذذدات والمواويذذذق الدوليذذذة،  -11
 بصفة ذلر حق أصيل لها.

اشحت ل( كدولذذذة القائمذذذة بذذذقذذذوة الالتأكيذذذد مجذذذددال علذذذى الذذذرفط القذذذاطع ل عتذذذراب باسذذذرائيل ) -12
 يهودية.

دود مؤقتذذذة، أو أ  تج ئذذذة لذذذألرط الفلسذذذطينية، رفذذذط أ  مشذذذروع لدولذذذة فلسذذذطينية ذات حذذذ -13
والتأكيذد علذى مواجهذذة المخططذات اإلسذذرائيلية التذا تهذذدب إلذى فصذذل قطذاع  ذذ ة عذن بذذاقا 

 أرط دولة فلسطين، والتحذير من تماها أ  طرب مع هذه المخططات.
م اسذذتمرار تكليذذب األمذذين العذذام لجامعذذة الذذذدول العربيذذة بالتشذذاور والتنسذذيق مذذع األمذذين العذذذا -14

لمنظمذذذذذة التعذذذذذاون اإلسذذذذذ ما فذذذذذا مختلذذذذذب الموا ذذذذذيع واإلجذذذذذراءات التذذذذذا تخذذذذذص الق ذذذذذية 
 الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية واإلس مية فا هذا الشأن.

اسذذذتمرار دعذذذم قذذذرارات المجلذذذ، المركذذذ   لمنظمذذذة التحريذذذر الفلسذذذطينية، الداعيذذذة إلذذذى إعذذذادة  -15
القائمة قوة الية واألمنية الفلسطينية مع إسرائيل )النظر فا كل الع قات السياسية واشقتصاد

اشحت ل(، بمذذا ي ذذمن إجبارهذذا علذذى احتذذرام اشتفاقيذذات الموقعذذة، واحتذذرام القذذانون الذذدولا بذذ
 وقرارات الشرعية الدولية.
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التأكيذذذد علذذذى احتذذذرام الشذذذرعية الوطنيذذذة الفلسذذذطينية برئاسذذذة فخامذذذة الذذذرئي، محمذذذود عبذذذا،،  -16
المصذذذالحة الوطنيذذذة الفلسذذذطينية وتشذذذكيل حكومذذذة وحذذذدة وطنيذذذة، وتومذذذين جهذذذوده فذذذا مجذذذال 

والتأكيد على اشلت ام بوحدة التمويل الفلسطينا، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية 
فذذا إطذذار منظمذذة التحريذذر الفلسذذطينية، المموذذل الشذذرعا والوحيذذد للشذذعو الفلسذذطينا، تشذذكل 

لوطنية الفلسطينية. وحث كافة الفصائل الفلسطينية ال مانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق ا
 على الذهاو إلى انتخابات عامة وفق اشتفاقات المعقودة بينها.

إدانة سياسة الحكومة اإلسذرائيلية الهادفذة إلذى تطبيذق القذانون اإلسذرائيلا علذى المسذتوطنات  -17
اصذة مذا ُيسذمى المقامة على أرا ا المواطنين الفلسطينيين فذا دولذة فلسذطين المحتلذة، وخ

بذ"قانون التسوية"، مما يعنا تشريع البناء اشستيطانا وال ذم والتوسذع فذا المنطقذة المسذماة 
 لذ  يؤد  إلى تدمير حل الدولتين.، وامن أرا ى ال فة الغربية المحتلة )ج(

فذذذا أر ذذذهم ودفذذذاعهم عذذذن حقذذذوقهم فذذذا وجذذذ   1948دعذذذم صذذذمود فلسذذذطينيا الذذذداخل عذذذام  -18
اشحذذذذت ل التحري ذذذذية والعنصذذذذرية المدانذذذذة، التذذذذا تقودهذذذذا حكومذذذذة السياسذذذذات والتشذذذذريعات 

ينذذاير/ كذذانون وذذانا مذذن كذذل عذذام، باعتبذذاره  30 ذذدهم، والذذدعوة إلذذى إحيذذاء يذذوم  اإلسذذرائيلا
 .1948يومال عالميال للت امن مع أهل الداخل الفلسطينا عام 

ومذات والبرلمانذات الدعوة إلى استمرار العمل العربا واإلس ما المشترر على مسذتو  الحك -19
واشتحادات لتوسيع اشعتراب الدولا بدولة فلسطين، ودعذوة الذدول التذا لذم تعتذرب بهذا بعذد 

 للقيام بذلر.
تشذذكيل لجنذذة قانونيذذة استشذذارية فذذا إطذذار جامعذذة الذذدول العربيذذة لتقذذديم المشذذورة حذذول رفذذع  -20

و الفلسذطينا وأر ذ  ق ايا أمام المحاكم الدولية بشأن اشنتهاكات اإلسرائيلية لحقذوق الشذع
وممتلكاتذ  ومقدسذات ، وكذذلر بشذأن المظذالم التاريخيذة التذا لحقذت بالشذعو الفلسذطينا، بمذذا 

 ، وتقديم مقترحات عملية فا هذا الشأن.1917فيها "وعد بلفور" عام 
اسذذتمرار تكليذذب المجموعذذة العربيذذة فذذا مجلذذ، حقذذوق اإلنسذذان بجنيذذب، والمجموعذذة العربيذذة  -21

رر مع الدول والمجموعات اإلقليميذة المختلفذة للتصذويت لصذالا قذرارات فا اليونسكو، بالتح
 فلسطين فا هذه المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها.

 استمرار تكليب المجموعة العربية فا األمم المتحدة: -22
  الذدوليين، متابعة الجهود داخل مجل، األمن لتحمذل مسذؤوليات  فذا حفذظ األمذن والسذلم

نهاء اشحت ل، ولوقب كافة الممارسات اإلسرائيلية  ير الشرعية.  وا 
  بشذأن اشسذتيطان اإلسذرائيلا  يذر القذانونا فذا  2334متابعة تنفيذ قرار مجلذ، األمذن

 دولة فلسطين.
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  حشذذد الذذدعم والتأييذذد للقذذرارات المتعلقذذة بالق ذذية الفلسذذطينية فذذا الجمعيذذة العامذذة، وكافذذة
ر  التا تسعى إلنهاء اشحت ل اإلسرائيلا لألرا ا الفلسطينية المحتلة التحركات األخ

 وكافة األرا ا العربية المحتلة.
 .متابعة قبول طلو دولة فلسطين الع وية الكاملة فا األمم المتحدة 
  مطالبذذذذة األمذذذذم المتحذذذذدة متابعذذذذة توويذذذذق حقذذذذوق وأمذذذذ ر ال جئذذذذين فذذذذا ارط فلسذذذذطين

يوها، بمذذا فذذا ذلذذر سذذج ت األرا ذذا ل ذذمان حذذل عذذادل التاريخيذذة للحفذذاظ عليهذذا وتحذذد
 (.3-)د 194لمحنة ال جئين وفقال للقرار 

  مطالبذذة األمذذم المتحذذدة بالقيذذام بتحمذذل مسذذؤولياتها واتخذذاذ اإلجذذراءات ال  مذذة وفذذق آليذذة
مناسبة للتطبيق لمنع التصرب بأم ر ال جئين الفلسذطينيين فذا أرا ذا فلسذطين عذام 

  ي  وباطلة و ير قانونية.، باعتبارها ش1948
 

 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8109)ق: رقش 
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 اإلسرائيلا: -ق ية فلسطين والصراع العربا 
 
 

 التلورا  واهنتها ا  ا  راجيلية في مدينة القدس المحتلة
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

  وعلى التوصية الصادرة عن اشجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات واشلت امذات علذى
 ،8/9/2016المستو  الو ار  الذ  ُعقد بتاري  

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ يؤكد على جميع قرارات  السابقة بخصوص و  -  8051مدينة القد، المحتلة، وآخرها قراره رقذم ا 
 ،8/9/2016بتاري   (146د.ع ) -

 ر ُيقــــر

 :عوها 

التأكيد مجددال أن القد، الشرقية ها عاصمة دولة فلسطين، ورفط أ  محاولذة ل نتقذاص  -1
 من السيادة الفلسطينية على القد، الشريب.

خطذذط اإلسذذرائيلية  يذذر القانونيذذة التذذا اإلدانذذة الشذذديدة والذذرفط القذذاطع لجميذذع السياسذذات وال -2
هويتهذذا العربيذذة، وتغييذذر تركيبتهذذا السذذكانية، وع لهذذا  شذذوي وتالمدينذذة المقدسذذة   م تستهدف

 عن محيطها الفلسطينا.
دانة كافة اشنتهاكذات التذا تقذوم بهذا إسذرائيل ) -3 ( القذوة القائمذة بذاشحت لالتأكيد على رفط وا 

يحية، وخاصذذذة المحذذذاوشت الراميذذذة إلذذذى تغييذذذر الو ذذذع ل مذذذاكن المقدسذذذة اإلسذذذ مية والمسذذذ
القذذذذذانونا للمسذذذذذجد األقصذذذذذى المبذذذذذارر، وتقسذذذذذيم   مانيذذذذذال ومكانيذذذذذال، وتقذذذذذويط حريذذذذذة صذذذذذ ة 

بعادهم عن  وفرط السذيطرة علذى إدارة األوقذاب اإلسذ مية والمسذيحية فذا  ،المسلمين في  وا 
 القد، المحتلة.

والمسذتوطنين المتطذرفين اإلسذرائيليين علذى حرمذة إدانة اشعتداءات المتكررة من المسذؤولين  -4
المسذذذجد األقصذذذذى المبذذذارر، تحذذذذت دعذذذذم وحمايذذذة ومشذذذذاركة الحكومذذذة اإلسذذذذرائيلية، واعتبذذذذار 

 المسا، ب  خط أحمر سيؤد  إلى تقويط األمن والسلم الدوليين.
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، والذذذ  يرمذذذا إلذذذى 2020التحذذذير مذذذن المخطذذط اإلسذذذرائيلا الهيكلذذذا المعذذروب بذذذالمخطط  -5
(، وتغييذذر أسذذماء بوابذذات القذذوة القائمذذة بذذاشحت لالقذذد، عاصذذمة موحذذدة إلسذذرائيل ) اعتبذذار

المسذذذجد األقصذذذى وأسذذذواره اإلسذذذ مية وو ذذذع لوحذذذات عليهذذذا تحمذذذل أسذذذماء توراتيذذذة، وهذذذدم 
البذذذراق، وحفذذذر شذذذبكة أنفذذذاق أسذذذفل المسذذذجد  حذذذائطالمبذذذانا واآلوذذذار اإلسذذذ مية فذذذا منطقذذذة 

 .األقصى المبارر والمدينة المقدسة
( لمصذذذادرتها أرا ذذذا المذذذواطنين المقدسذذذيين إلقامذذذة القذذذوة القائمذذذة بذذذاشحت لإدانذذذة إسذذذرائيل ) -6

(، E1مستوطنات جديدة وتوسيع مسذتوطنات قائمذة بمذا فيهذا المشذروع اشسذتيطان الُمسذمى )
 من خ ل بناء آشب الوحدات اشستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها.

ة جذذدار الفصذذل العنصذذر  حذذول القذذد، لتطويقهذذا، ومطالبذذة المجتمذذع التنديذذد بمواصذذلة إقامذذ -7
الذذذدولا ومنظمذذذة األمذذذم المتحذذذدة، خاصذذذة مجلذذذ، األمذذذن، اتخذذذاذ اإلجذذذراءات ال  مذذذة إلر ذذذام 

( علذذذى وقذذذب بنذذذاء جذذذدار الفصذذذل العنصذذذر  حذذذول مدينذذذة القذذذوة القائمذذذة بذذذاشحت لإسذذذرائيل )
ا للذذرأ  اشستشذذار  الصذذادر عذذن محكمذذة تنفيذذذ لجذذدار،القذذد،، وا  الذذة مذذا تذذم بنذذاؤه مذذن هذذذا ا

( 15/10، وقذذذرار الجمعيذذذة العامذذذة لألمذذذم المتحذذذدة رقذذذم )9/7/2004العذذذدل الدوليذذذة بتذذذاري  
 .20/7/2004بتاري  

( لمصذادرة وهذدم البيذوت فذا مدينذة القذد،، القوة القائمذة بذاشحت ل) لإسرائي مواصلة إدانة -8
سة، وكذذلر مواصذلة تجريذب آشب الذدونمات خدمة لمشاريعها اشستيطانية فا المدينة المقد

لصذذالا إنشذذاء مشذذروع مذذا ُيسذذمى بذذذ"القد، الكبذذر "، وبنذذاء طذذوق اسذذتيطانا يمذذ ق التواصذذل 
 السيطرة عليها. إحكامالجغرافا الفلسطينا بهدب 

إدانذذة اإلجذذراءات اإلسذذرائيلية المتمولذذذة فذذا تطبيذذق قذذانون عنصذذذر  يسذذتهدب حذذق المقدسذذذيين  -9
امذذة فذذا مذذدينتهم، والذذذ  بموجبذذ  يذذتم سذذحو بطاقذذات الهويذذة مذذن آشب الفلسذذطينيين مذذن اإلق

دانذذذذة  الفلسذذذذطينيين المقدسذذذذيين الذذذذذين يعيشذذذذون فذذذذا  ذذذذواحا القذذذذد، المحتلذذذذة أو خارجهذذذذا، وا 
استئناب إسرائيل )القذوة القائمذة بذاشحت ل( تطبيذق مذا يسذمى بذذ"قانون أمذ ر الغذائبين" والذذ  

ُسذذذذحبت هويذذذذاتهم، ومطالبذذذذة كافذذذذة المؤسسذذذذات  يسذذذذتهدب مصذذذذادرة عقذذذذارات المقدسذذذذيين ممذذذذن
والجهذذذات الدوليذذذة ال ذذذغط علذذذى إسذذذرائيل )القذذذوة القائمذذذة بذذذاشحت ل( لوقذذذب قراراتهذذذا وقوانينهذذذا 

عبذر إبعذادهم عذن مذدينتهم  ،العنصرية والتا تعمل على تفريذ  المدينذة مذن سذكانها األصذليين
 البناء.قسرال، وفرط ال رائو الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص 

إدانذذذذة اإلجذذذذراءات اإلسذذذذرائيلية التعسذذذذفية بذذذذا  ق المؤسسذذذذات الوطنيذذذذة العاملذذذذة فذذذذا القذذذذد،،  -10
والمطالبذة باعذذادة فذذتا هذذه المؤسسذذات وعلذذى رأسذها بيذذت الشذذرق والغرفذة التجاريذذة، لتمكينهذذا 

 من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطينا فا المدينة المقدسة.
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جميذذذذع الذذذذدول بتنفيذذذذ القذذذذرارات الصذذذذادرة عذذذذن الذذذدورات المتعاقبذذذذة للمجلذذذذ، التنفيذذذذذ   مطالبذذذة -11
الصذادرة  19رقذم  "فلسذطين المحتلذة"لليونسكو بخصوص الق ية الفلسطينية، وخاصة قذرار 

أكذد علذى أن  والذذ  ،18/10/2016 للمجل،، المنعقدة فذا بذاري، بتذاري  199عن الدورة 
لشريب هو تراث إس ما خالص، وان باو المغاربة ج ء المسجد األقصى المبارر/ الحرم ا

( السما  القوة القائمة باشحت لش يتج أ من ، والتأكيد على اإلدانة الشديدة لرفط إسرائيل )
للبعوذذة الفنيذذة مذذن اليونسذذكو للقيذذام بمهمذذة الرصذذد فذذا المدينذذة القديمذذة فذذا القذذد، وجذذدرانها، 

القذذوة القائمذذذة جديذذد وشيذذة البعوذذذة وبذذال ام إسذذذرائيل )لليونسذذكو إلذذذى ت نفيذذذذ ودعذذوة المجلذذ، الت
( بذذذذاشلت ام بقذذذذرارات الشذذذذرعية الدوليذذذذة وقذذذذرارات اليونسذذذذكو المتعلقذذذذة بتذذذذراث القذذذذد، بذذذذاشحت ل

 1981القديمذذة وأسذذوارها التذذا تذذم إدراجهذذا علذذى شئحذذة التذذراث العذذالما مذذن قبذذل األردن عذذام 
 .1982والتراث المهدد بالخطر عام 

( القذذوة القائمذذة بذذاشحت لظمذذات الدوليذذة المعنيذذة التصذذد  لمخططذذات إسذذرائيل )مطالبذذة المن -12
الهادفذة إلذذى بنذاء متحذذب علذى األرط المصذذادرة مذن مقبذذرة مذأمن ا  )أقذذدم مقبذرة إسذذ مية( 
فذذا القذذد، المحتلذذة التذذا ت ذذم قبذذور اآلشب مذذن الشخصذذيات التاريخيذذة والدينيذذة، ومطالبذذة 

علذذى إيقذذاب اشنتهاكذذات اإلسذذرائيلية الخطيذذرة لمعذذالم التذذراث  لالعمذذمنظمذذة اليونسذذكو الدوليذذة 
 اإلنسانا اإلس ما فا المدينة.

دعوة األمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولا للدفاع عذن القذد، والذذ  عقذد فذا  -13
( رقذذم 23وذلذذر فذا إطذذار تنفيذذ قذذرار قمذة بغذذداد الذدورة ) 27/2/2012 – 26الدوحذة يذوما 

 (.31قرة )الف 551
دعوة العواصم العربية مجذددا للتوأمذة مذع مدينذة القذد،، ودعذوة المؤسسذات الحكوميذة و يذر  -14

الحكوميذذذة التعليميذذذة والوقافيذذذة واشقتصذذذادية واشجتماعيذذذة والصذذذحية، للتوأمذذذة مذذذع المؤسسذذذات 
 المقدسية المماولة دعما لمدينة القد، المحتلة وتع ي ا لصمود أهلها ومؤسساتها.

أكيد على أهمية اشتفاق الموقع بين ج لة الملر عبد ا  الوانا بن الحسذين )ملذر إعادة الت -15
المملكذذذة األردنيذذذة الهاشذذذمية( وفخامذذذة الذذذرئي، محمذذذود عبذذذا، رئذذذي، دولذذذة فلسذذذطين، بتذذذاري  

، بهذذذدب الذذذذدفاع عذذذذن المسذذذذجد األقصذذذى المبذذذذارر والمقدسذذذذات وحمايتهذذذذا بكذذذذل 31/3/2013
ج لت  فا الدفاع عن المقدسات وحمايتها، وتجديد رفذط بجهود  اإلشادةو  .السبل الممكنة،

 ( المسا، بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية.القوة القائمة باشحت لكل محاوشت إسرائيل )
اإلشذذذذادة بجهذذذذود منظمذذذذة التعذذذذاون اإلسذذذذ ما الراميذذذذة إلذذذذى التصذذذذد  ل جذذذذراءات اإلسذذذذرائيلية  -16

لها ج لذذة الملذذر محمذذد السذذاد، ملذذر المسذذتهدفة للقذذد، الشذذريب وخاصذذة الجهذذود التذذا يبذذذ
المملكة المغربيذة رئذي، لجنذة القذد، فذا الذدفاع عذن المدينذة المقدسذة ودعذم صذمود الشذعو 

 التا تبذلها وكالة بيت مال القد، التابعة للجنة القد،. بالجهودالفلسطينا. واإلشادة 
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م تعبئذذة الذذرأ  العذذام مطالبذذة منظمذذة التعذذاون اإلسذذ ما والمراجذذع الدينيذذة والوقافيذذة فذذا العذذال -17
العذذالما لوقذذب تذذدمير المقدسذذات اإلسذذ مية والمسذذيحية وحمايتهذذا، ووقذذب اشعتذذداءات التذذا 
يتعذذرط لهذذا رجذذال الذذدين المسذذيحيين والمسذذذلمين فذذا مدينذذة القذذد، المحتلذذة وكافذذذة األرط 

وحذذث فريذذق اشتصذذال الذذو ار  التذذابع لمنظمذذة التعذذاون اإلسذذ ما علذذى  لمحتلذذة،الفلسذذطينية ا
 واصلة تحرك  فا العواصم الدولية النافذة لحماية القد، الشريب.م

دعوة جميع المسلمين فا كافة أنحذاء العذالم لذدعم و يذارة القذد، الشذريب والمسذجد األقصذى  -18
المبذذذذارر لكسذذذذذر الحصذذذذذار المفذذذذذروط عليذذذذذ ، وشذذذذذد الرحذذذذذال إليذذذذذ  لحمايتذذذذذ  مذذذذذن مخططذذذذذات 

 الجماعات اليهودية المتطرفة.
 م العرو لتع ي  البرامع والمشروعات الخاصة بدعم مدينة القذد، دعوة مجل، و راء اإلع -19

المحتلذذذة، ودعذذذوة وسذذذائل اإلعذذذذ م العربيذذذة تخصذذذيص بذذذرامع إع ميذذذذة حذذذول مدينذذذة القذذذذد، 
 ومواطنيها، وكشب ما تتعرط ل  المدينة من أخطار التهويد.

ميذذذع الذذذدول التأكيذذذد علذذذى المسذذذؤولية العربيذذذة واإلسذذذ مية الجماعيذذذة تجذذذاه القذذذد،، ودعذذذوة ج -20
والمنظمذذات العربيذذة واإلسذذ مية والصذذناديق العربيذذة ومنظمذذات المجتمذذع المذذدنا، إلذذى تذذوفير 
التمويذذذذل وتنفيذذذذذ المشذذذذروعات التنمويذذذذة الخاصذذذذة بقطذذذذاع التعلذذذذيم والصذذذذحة والشذذذذباو والرفذذذذاه 

اشقتصذذذاد  واإلسذذذكان فذذذا القذذذد،، ودعوتهذذذا للتحذذذرر العاجذذذل واتخذذذاذ  طذذذاعاشجتمذذذاعا والق
إلنقاذ المدينة المقدسة وحمايذة مقدسذاتها وتع يذ  صذمود أهلهذا والحفذاظ علذى  مواقب حا مة

 عروبتها.
تكليب مجال، السفراء العرو بتكويب نشاطاتها فا ف ا الممارسات اإلسرائيلية  ذد أهذل  -21

 القد، والمقدسات، وبذل جهودها للمحافظة على عروبة مدينة القد،.
ورر بمواصذذذذلة تحركاتهذذذذا لذذذذد  المجموعذذذذات اسذذذذتمرار تكليذذذذب المجموعذذذذة العربيذذذذة فذذذذا نيويذذذذ -22

اإلقليميذذذة والسياسذذذية فذذذا األمذذذم المتحذذذدة، لكشذذذب خطذذذورة مذذذا يتعذذذرط لذذذ  المسذذذجد األقصذذذى 
علذى المبارر من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة والتا لها انعكاسذات وخيمذة 

 األمن والسلم الدوليين.
بالذذدعم اإل ذذافا لصذذندوقا األقصذذى والقذذد،  دعذذوة الذذدول العربيذذة التذذا لذذم تسذذدد الت اماتهذذا -23

 إلى اإليفاء بهذه اشلت امات، وذلر تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.
الطلذذو إلذذى األمذذين العذذام متابعذذة تنفيذذذ هذذذا القذذرار وتقذذديم تقريذذر حذذول اإلجذذراءات التذذا تذذم  -24

 اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجل،.

 
 :ــاا ثاني
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، ومبذذذذاد  1980لعذذذذام  478و 476مطالبذذذة جميذذذذع الذذذذدول بذذذاشلت ام بقذذذذرار  مجلذذذذ، األمذذذن  -1
القذذذانون الذذذدولا، التذذذا تعتبذذذر القذذذانون اإلسذذذرائيلا ب ذذذم القذذذد،، ش   وباطذذذل، وعذذذدم إنشذذذاء 

 بعوات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها.
المدينذذة، اعتذذداءل صذذريحال علذذى اعتبذذار إنشذذاء أ  بعوذذة دبلوماسذذية فذذا القذذد، أو نقلهذذا إلذذى  -2

حقذذذوق الشذذذعو الفلسذذذطينا وجميذذذع المسذذذلمين والمسذذذيحيين، وانتهاكذذذال خطيذذذرال للقذذذانون الذذذدولا 
واتفاقية جنيب الرابعة، وقرارات مجل، األمن ذات الصلة، والفتذو  القانونيذة لمحكمذة العذدل 

للسذذلم واألمذذن فذذا  ، ومذذن شذذأنها أن ُتشذذكل تهديذذدال جذذديال 9/7/2004الدوليذذة الصذذادرة بتذذاري  
 المنطقة، ع وة على أنها تساهم فا نسب حل الدولتين، وتع ي  التطرب والعنب.

الطلو إلى األمين العام تقديم تقرير حول تطورات هذا المو وع إلذى مجلذ، جامعذة الذدول  -3
 (.28العربية على مستو  القمة فا دورت  المقبلة )

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8110)ق: رقش 
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 اإلسرائيلا: -ق ية فلسطين والصراع العربا 
 
 

 متابعـة تلـورا 
   التنمية(األونروا)اه تيلان  ال دار  اهنتفاضة  الو جون  

 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 الدورتين ألمانة العامة فيما بينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا، 

  وعلى التوصية الصادرة عن اشجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات واشلت امذات علذى
 ،8/9/2016المستو  الو ار  الذ  ُعقد بتاري  

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

إذ يؤكد علذى جميذع قراراتذ  السذابقة بخصذوص تطذورات مختلذب مكونذات الق ذية الفلسذطينية،  -
 ،8/9/2016( بتاري  146)د.ع  8052رار رقم وآخرها ق

 ر ُيقــــر

 :اه تيلـان :عوها 
اإلدانذذذذة الشذذذذديدة للسياسذذذذة اشسذذذذتيطانية اشسذذذذتعمارية اإلسذذذذرائيلية التوسذذذذعية  يذذذذر القانونيذذذذة  -1

بمختلذذب مظاهرهذذا، فذذا أرط دولذذة فلسذذطين المحتلذذة، بمذذا فيهذذا القذذد، الشذذرقية ومحيطهذذا، 
ى أن بنذذذاء المسذذذتوطنات اإلسذذذرائيلية  يذذذر الشذذذرعية وجذذذدار ومنطقذذذة األ ذذذوار، والتأكيذذذد علذذذ

، باطلذة وش يذة ولذن تشذكل 1967أرط دولذة فلسذطين المحتلذة عذام  االفصل العنصر ، فذ
أمذذذرال واقعذذذال مقبذذذوشل، وتموذذذل انتهاكذذذا للقذذذانون الذذذدولا وقذذذرارات األمذذذم المتحذذذدة واتفاقيذذذة جنيذذذب 

تجاهذذل تذذام للذذرأ  اشستشذذار  لمحكمذذة الرابعذذة، وجريمذذة حذذرو وفذذق نظذذام رومذذا األساسذذا، و 
، وتهدب إلى تقسيم األرط الفلسطينية وتقذويط 9/7/2004العدل الدولية الصادر بتاري  

تواصلها الجغرافا، وبالتالا إنهاء حل الذدولتين، والتأكيذد علذى  ذرورة و ذع خطذط عمليذة 
ة الجانذو الهادفذة إلذى للتصد  لهذه السياسة اإلسرائيلية، وبقية اإلجراءات اإلسذرائيلية أحاديذ

 خلق وقائع جديدة على األرط.
(، والذذذ  أكذذد 2016لعذذام ) 2334قذذرار مجلذذ، األمذذن رقذذم بتنفيذذذ مطالبذذة المجتمذذع الذذدولا  -2

علذذذى أن اشسذذذتيطان اإلسذذذرائيلا يشذذذكل انتهاكذذذال صذذذارخال للقذذذانون الذذذدولا وعقبذذذة فذذذا طريذذذق 
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ب الفذور  والكامذل لجميذع األنشذطة ( بذالوقالقذوة القائمذة بذاشحت لالس م، وطالو إسذرائيل )
 .حتلة، بما فا ذلر القد، الشرقيةاشستيطانية وفا األرط الفلسطينية الم

مطالبذذذة المجتمذذذع الذذذدولا بذذذذل جهذذذوده لوقذذذب النشذذذاط اشسذذذتيطانا اإلسذذذرائيلا فذذذا األرط  -3
الفلسذذذطينية المحتلذذذة وتنفيذذذذ القذذذرارات الدوليذذذة ذات الصذذذلة شسذذذيما قذذذرار  مجلذذذ، األمذذذن رقذذذم 

اللذذذذان يؤكذذذدان علذذذى عذذذدم شذذذرعية اشسذذذتيطان  1981لعذذذام  497ورقذذذم  1980لعذذذام  465
 .قائمةو رورة تفكير المستوطنات ال

اإلشذذذادة بقذذذرارات ومواقذذذب اشتحذذذاد األوروبذذذا التذذذا تُذذذدين اشسذذذتيطان، وتعتبذذذر المسذذذتوطنات  -4
ية كيانذذات  يذذر قانونيذذذة و يذذر شذذذرعية، وتحظذذر تمويذذذل مشذذاريع فذذذا المسذذتوطنات اإلسذذذرائيل

داخل األرط الفلسطينية المحتلة، وت ع ع مات ُمميِّ ة لب ائع المستوطنات، وتشير إلى 
( وأ  مذذذذذن دول اشتحذذذذذاد القذذذذذوة القائمذذذذذة بذذذذذاشحت لبذذذذذين إسذذذذذرائيل ) موقعذذذذذةأن اشتفاقيذذذذذات ال

 األوروبا، ش تنطبق فا األرط الفلسطينية المحتلة.
ألفذذراد إلذذى وقذذب كافذذة أشذذكال التعامذذل اسذذتمرار دعذذوة جميذذع الذذدول والمؤسسذذات والشذذركات وا -5

مذذع المسذذتوطنات اإلسذذرائيلية المقامذذة علذذى األرط الفلسذذطينية المحتلذذة، بمذذا فذذا ذلذذر حظذذر 
استيراد منتجاتها أو اشستومار فيها، بشكل مباشر أو  ير مباشر لمخالفتها للقانون الدولا. 

إلذى مقاطعذة المؤسسذات يقذدر المجلذ، جميذع المواقذب الدوليذة التذا تذدعو  لصذددوفا هذذا ا
 والشركات التا تعمل فا المستعمرات اإلسرائيلية فا أرط دولة فلسطين المحتلة.

اإلدانذذة الشذذديدة لجذذرائم المسذذتوطنين اإلرهابيذذة المسذذتمرة  ذذد الفلسذذطينيين العذذ ل وممتلكذذاتهم  -6
ومذذذ ارعهم وأمذذذاكن عبذذذادتهم ومقذذذابرهم بحمايذذذة مذذذن سذذذلطات اشحذذذت ل اإلسذذذرائيلا، وتحميذذذل 

( المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم واشعتذداءات، ومطالبذة القوة القائمة باشحت لسرائيل )إ
المجتمع الدولا بالتصذد  لهذذه الجذرائم العنصذرية التذا تعذد انتهاكذا صذارخا للقذانون الذدولا 
اإلنسذذذانا، واتفاقيذذذات جنيذذذب األربذذذع، و يرهذذذا مذذذن المعاهذذذدات والمواويذذذق الدوليذذذة التذذذا تكفذذذل 

وأمذذذن الشذذذعوو الواقعذذذة تحذذذت اشحذذذت ل وتذذذدعوها إلذذذى إدراج مجموعذذذات وعصذذذابات سذذذ م 
قذذوائم اإلرهذذاو، وفذذرط عقوبذذات ماليذذة واتخذذاذ  علذذىالمسذذتوطنين التذذا ترتكذذو هذذذه الجذذرائم 

 التدابير القانونية بحقهم.
إدانذة الممارسذذات اإلسذذرائيلية فذذا اسذذتخدام األرط الفلسذطينية المحتلذذة كمكذذان للذذتخلص مذذن  -7

يذذذذات الصذذذذلبة والنفايذذذذات الخطذذذذرة والسذذذذامة الناتجذذذذة عذذذذن اسذذذذتخدام سذذذذكان المسذذذذتوطنات النفا
اإلسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق فا هذه المخالفات واتخاذ ما يل م لت فذا 

 والبيئية الخطيرة فا األرط الفلسطينية المحتلة. لصحيةآوارها ا
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لا والمسذذتوطنين الهادفذذة للسذذيطرة علذذى أجذذ اء كبيذذرة إدانذذة كافذذة ممارسذذات اشحذذت ل اإلسذذرائي -8
من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم اإلبراهيما ومنذا لهم 
 ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولا لتشمل حماية أهلها المدنيين.

 : دار الفصل العنصري :ثانياا 
( لبنذذاء جذذدار الفصذذل وال ذذم العنصذذر  داخذذل أرط القذذوة القائمذذة بذذاشحت ل) إدانذذة إسذذرائيل -9

، واعتبذذذذذار هذذذذذذا الجذذذذذدار شذذذذذك ل مذذذذذن أشذذذذذكال الفصذذذذذل 1967دولذذذذذة فلسذذذذذطين المحتلذذذذذة عذذذذذام 
العنصر ، ومطالبذة جميذع الذدول والمنظمذات والهيئذات الدوليذة اشسذتجابة للذرأ  اشستشذار  

، بشأن عذدم قانونيذة وشذرعية إنشذاء 9/7/2004 تاري الذ  أصدرت  محكمة العدل الدولية ب
جذذدار الفصذذل العنصذذر ، واشمتنذذاع عذذن اشعتذذراب بالو ذذع الناشذذل عذذن إقامذذة هذذذا الجذذدار 

علذذذى تفكيذذذر مذذذا تذذذم  القذذذوة القائمذذذة بذذذاشحت لوعذذذن تقذذذديم أ  مسذذذاعدة لعمليذذذة بنائذذذ ، وحمذذذل 
 إنشاؤه من  والتعويط عن األ رار الناتجة عن .

ع ذذاء اشسذذتمرار فذذا دعذذذم عمذذل لجنذذة تسذذجيل األمذذم المتحذذدة لأل ذذذرار مطالبذذة الذذدول األ -10
الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصر  فذا األرط الفلسذطينية المحتلذة ألهميذة اسذتمرار 
عملهذذا فذذا توويذذق األ ذذرار الناجمذذة عذذن بنذذاء الجذذدار، والمسذذاهمة فذذا سذذداد العجذذ  المذذالا 

 .لجنةالذ  تعانا من  هذه ال
همية استمرار العمل العربا واإلس ما المشترر علذى كافذة المسذتويات لحشذد التأكيد على أ -11

التأييد الدولا ال  م لتنفيذ ما ورد فا الرأ  اشستشار  الصادر من محكمذة العذدل الدوليذة، 
 وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصر .

صذذذد  أل  عمليذذذة تهجيذذذر جديذذذدة ألبنذذذاء دعذذذوة المجتمذذذع الذذذدولا لتحمذذذل مسذذذؤوليات  فذذذا الت -12
الشذذعو الفلسذذطينا نتيجذذة الممارسذذات اإلسذذرائيلية وأي ذذال إلذذى تحمذذل مسذذؤوليات  فذذا تفعيذذل 
حالذة ملذب الجذدار إلذى  فتو  محكمة العذدل الدوليذة بشذأن إقامذة جذدار الفصذل العنصذر ، وا 

 لقانون الدولا.تمهيدا إلدراج   من جرائم الحرو المخالفة ل وليةالمحكمة الجنائية الد

 :اهنتفاضـة :ثالثاا 
تقذديم الذدعم والت ذامن مذذع الشذعو الفلسذطينا فذا مواجهذذة العذدوان اإلسذرائيلا علذى أر ذذ   -13

 ومقدسات  وممتلكات .
إدانذذة قيذذام قذذوات اشحذذت ل اإلسذذرائيلا باإلعذذدامات الميدانيذذة واشعتقذذاشت لألطفذذال والفتيذذات  -14

الجنائيذذذذة الدوليذذذذة وبذذذذاقا آليذذذذات العدالذذذذة الدوليذذذذة والشذذذذباو الفلسذذذذطينيين، ومطالبذذذذة المحكمذذذذة 
دانذة سياسذة سذلطات اشحذت ل  حالة مرتكبيهذا إلذى المحاكمذة. وا  بالتحقيق فا هذه الجرائم، وا 

 بيوت الشهداء، واحتجا  جوامينهم ومعاقبة ذويهم. هدمب
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التأكيذذذذذد علذذذذذى العمذذذذذل إلنهذذذذذاء األ مذذذذذة اإلنسذذذذذانية واشقتصذذذذذادية التذذذذذا يعذذذذذانا منهذذذذذا الشذذذذذعو  -15
لفلسذذذطينا، وخاصذذذة فذذذا قطذذذاع  ذذذ ة، نتيجذذذة للحصذذذار اإلسذذذرائيلا الجذذذائر عليذذذ ، ومطالبذذذة ا

المجتمذذذذع الذذذذدولا والمنظمذذذذات الدوليذذذذة بممارسذذذذة ال ذذذذغط لرفذذذذع الحصذذذذار اإلسذذذذرائيلا وفذذذذتا 
 المعابر بشكل فور  ودائم.

الطلو من األمانة العامة استمرار التنسيق مع المجتمع الدولا والمنظمات الحكوميذة و يذر  -16
الحكوميذذذذذذة، لتركيذذذذذذ  الجهذذذذذذود علذذذذذذى معالجذذذذذذة األو ذذذذذذاع المعيشذذذذذذية المتذذذذذذدهورة فذذذذذذا األرط 
الفلسذذذطينية المحتلذذذة جذذذراء الممارسذذذات واإلجذذذراءات القمعيذذذة اإلسذذذرائيلية بمذذذا فيهذذذا الحذذذواج  

الصذذذحة والتعلذذذيم والطفولذذذة  -السذذذلبية خاصذذذة فذذذا مجذذذاشت وتأويراتهذذذاواإل ذذذ ق والحصذذذار 
 .واإل اوة واشقتصاد بشكل عام

اإلشادة باست افة دولة الكويت لمؤتمر دولا عن معاناة الطفل الفلسطينا فا ظذل انتهذار  -17
، 11/5/2017-9خذ ل الفتذرة مذن ( شتفاقية حقوق الطفذل القوة القائمة باشحت لإسرائيل )

 والتأكيد على المشاركة الفاعلة من الدول األع اء فا هذا المؤتمر.

 :األ ر  :رابعاا 
دة لمواصذلة سذذلطات اشحذت ل اإلسذذرائيلا اعتقذال واحتجذذا  آشب الفلسذذطينيين اإلدانذة الشذذدي -18

بمذذذا فذذذا ذلذذذر األطفذذذال والنسذذذاء والقذذذادة السياسذذذيين والنذذذواو، ولحملذذذة اشعتقذذذاشت التعسذذذفية 
المسذذذتمرة، بحذذذق المذذذواطنين الفلسذذذطينيين، باعتبذذذاره مخالفذذذال لمبذذذاد  القذذذانون الذذذدولا، وكذذذذلر 

سذرائيلا لقذانون اإلطعذام القسذر  لألسذر  والمعتقلذين الم ذربين عذن الكنيست اإل إقرارإدانة 
أجذل  الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات اشختصاص بالعمل الفور  من

إدانذذذة ووقذذذب هذذذذه الممارسذذذات التعسذذذفية واشنتهاكذذذات الجسذذذيمة لحذذذق األسذذذر  الفلسذذذطينيين، 
 ين كج ء من أ  حل سياسا.األسر  والمعتقل ةو مان إط ق سرا  كاف

مطالبذذذذة الجهذذذذات والمؤسسذذذذات والهيئذذذذات الدوليذذذذة وهيئذذذذات حقذذذذوق اإلنسذذذذان المعنيذذذذة بتحمذذذذل  -19
مسذذذؤولياتها بتذذذدخلها الفذذذور  والعاجذذذل إللذذذ ام الحكومذذذة اإلسذذذرائيلية، بتطبيذذذق القذذذانون الذذذدولا 

الوالوذة  اإلنسانا ومعاملة األسر  والمعتقلين فا سجونها وفق ما تذنص عليذ  اتفاقيذة جنيذب
دانذذة سياسذذة اشعتقذذال اإلدار  لمئذذات األسذذر   شذذأنب 1949لعذذام  معاملذذة أسذذر  الحذذرو، وا 

الفلسذذذذطينيين، وتحميذذذذذل سذذذذلطات اشحذذذذذت ل المسذذذذذؤولية الكاملذذذذة عذذذذذن حيذذذذاة األسذذذذذر  الذذذذذذين 
يخو ذذذون إ ذذذرابال عذذذن الطعذذذام وعذذذن حيذذذاة كافذذذة األسذذذر ، والتحذذذذير مذذذن سياسذذذة العقوبذذذات 

 اشحت ل. تق تخطورة الو ع داخل مع الفردية والجماعية، ومن
دعذوة المجتمذذع الذذدولا والهيئذات الحقوقيذذة الدوليذذة لل ذذغط علذى سذذلطة اشحذذت ل اإلسذذرائيلا  -20

ل فذذذراج الفذذذور  عذذذن كافذذذة األسذذذر  والمعتقلذذذين خاصذذذة الدفعذذذة الرابعذذذة مذذذن قُذذذدامى األسذذذر ، 
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جبارها على  التخلا عن سياسذة العقذاو والمر ى واألطفال والنواو والمعتقلين اإلداريين، وا 
بشذذذأن حمايذذذة األشذذذخاص  1949يتنذذذافا مذذذع اتفاقيذذذة جنيذذذب الرابعذذذة لعذذذام  لذذذذ الجمذذذاعا ا

 المدنيين وقت الحرو.
دعذذذذوة المجتمذذذذع الذذذذدولا إلرسذذذذال لجنذذذذة تحقيذذذذق إلذذذذى السذذذذجون اإلسذذذذرائيلية ل طذذذذ ع علذذذذذى  -21

لسذذذذامية اشنتهاكذذذذات التذذذذا ترتكذذذذو بحذذذذق األسذذذذر ، والتأكيذذذذد علذذذذى  ذذذذرورة قيذذذذام األطذذذذراب ا
المتعاقذذذذدة فذذذذا اتفاقيذذذذات جنيذذذذب األربذذذذع بذذذذال ام إسذذذذرائيل )القذذذذوة القائمذذذذة بذذذذاشحت ل( بتطبيذذذذق 

بمذذا فذذا ذلذذر األسذذر والمعتقلذذين فذذا السذذجون  محتلذذة،اشتفاقيذذات علذذى األرط الفلسذذطينية ال
 .اإلسرائيلية

 ذذد  دعذذم التوجذذ  الفلسذذطينا لم حقذذة ومسذذاءلة اإلسذذرائيليين علذذى جذذرائم الحذذرو، والجذذرائم -22
اإلنسذذذانية والتذذذا ارتكبذذذت بحذذذق األسذذذر  وتخذذذالب القذذذانون الذذذدولا اإلنسذذذانا وقذذذرارات األمذذذم 

 المتحدة وميواق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيب األربع.
دعذذذوة الذذذدول العربيذذذة واإلسذذذذ مية والمؤسسذذذات واألفذذذراد إلذذذى دعذذذذم الصذذذندوق العربذذذا لذذذذدعم  -23

( 24الذذذدول العربيذذذة، والذذذذ  أقرتذذذ  قمذذذة الدوحذذذة الذذذدورة )األسذذذر  الذذذذ  تشذذذرب عليذذذ  جامعذذذة 
 .26/3/2013( بتاري  19فقرة ) 574بالقرار رقم 

 :ونـالو ج :خام اا 
التأكيد على أن ق ية ال جئين الفلسطينيين ها جوهر الق ية الفلسطينية، وعلذى التمسذر  -24

شذكال  ورفذط أ  بحق ال جئذين الفلسذطينيين فذا العذودة ورفذط محذاوشت التذوطين بكافذة أ
تحركذذات مذذن أطذذراب دوليذذة مذذن شذذانها إسذذذقاط حذذق العذذودة، ودعذذوة األمانذذة العامذذة والذذذدول 

جهودهذا علذذى السذذاحة الدوليذة، وفذذا األمذم المتحذذدة، لتأكيذذد  وتكويذذباألع ذاء إلذذى مواصذلة 
( 1948) 194هذذذا الحذذق وفقذذا لقذذرارات الشذذرعية الدوليذذة وخاصذذة قذذرار الجمعيذذة العامذذة رقذذم 

( القانونيذذذة القذذذوة القائمذذذة بذذذاشحت لبذذذادرة السذذذ م العربيذذذة وتأكيذذذد مسذذؤولية إسذذذرائيل )ووفقذذا لم
 ال جئين الفلسطينيين. كلةوالسياسية واألخ قية عن نشوء واستمرار مش

مطالبة كافة أطراب الصراع فا سورية وقب العذدوان علذى مخيمذات ال جئذين الفلسذطينيين  -25
م حيذذادهم منذذذ بذذدء الصذذراع، والتعبيذذر عذذن بذذال  القلذذق وعذذدم الذذ ج بهذذم فذذا أتذذون المعذذارر ر ذذ

إ اء اسذذتمرار األحذذداث داخذذل المخيمذذات، والمطالبذذة باخ ئهذذا مذذن السذذ   والمسذذلحين، وفذذر 
سذذذذكانها إليهذذذذا، وتقذذذذديم كذذذذل الخذذذذدمات ال ذذذذرورية لذذذذدعم ال جئذذذذين  ودةالحصذذذذار عنهذذذذا وعذذذذ
 الفلسطينيين فيها.

لكريمذذة ل جئذذين الفلسذذطينيين فذذا مخيمذذات اللجذذوء الذدعوة لتذذوفير مقومذذات الصذذمود والحيذذاة ا -26
 ورفع األذ  والتميي  الجائر  دهم.
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 :األونروا : اد اا 
 302التأكيذد علذى التفذويط الممنذو  لألونذروا وفذق قذرار إنشذائها )قذرار الجمعيذة العامذة رقذذم  -27

ة ( وعدم المسا، بوشيتها أو مسؤوليتها وعذدم تغييذر أو نقذل مسذؤوليتها إلذى جهذ1949عام 
أخر ، والعمل على أن تبقى األونروا ومرجعيتها القانونية األمم المتحدة، وكذا التأكيذد علذى 

اسذذتمرار األونذذروا بتحمذذل مسذذؤولياتها فذذا تقذذديم الخذذدمات ل جئذذين داخذذل المخيمذذات  رة ذذرو 
وخارجها فا كافة مناطق عملياتها، بما فيها القد، المحتلة، حتى يتم حل ق ذية ال جئذين 

، 2002يين حذذ  عذذادش وشذذام  وفذذق مذذا نصذذت عليذذ  مبذذادرة السذذ م العربيذذة لعذذام الفلسذذطين
( لعذذذذام 194ذات الع قذذذذة وفذذذذا مقذذذذدمتها قذذذذرار الجمعيذذذذة العامذذذذة ) يذذذذةوقذذذذرارات الشذذذذرعية الدول

1948. 
التأكيذذذد علذذذى أهميذذذة اسذذذتمرار تذذذوفير الذذذدعم المذذذالا الذذذ  م لبذذذرامع ونشذذذاطات وكالذذذة الغذذذوث  -28

طارئذذة، ودعذذوة األمانذذة العامذذة وبعواتهذذا فذذا الخذذارج ومجذذال، السذذفراء الدوليذذة اشعتياديذذة وال
العذذرو إلذذى مواصذذلة تفعيذذل قنذذوات اشتصذذال المختلفذذة مذذع الذذدول المانحذذة كافذذة، لحوهذذا علذذى 

المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيذام بمهامهذا كاملذة  ت اماتهاالوفاء بال
 الم يفة أعباء إ افية تقع أساسا  من مسؤولية األونروا. وعدم تحميل الدول العربية

دعذذذوة األونذذذروا إلذذذى إيجذذذاد الوسذذذائل الكافيذذذة لتوسذذذيع قاعذذذدة الذذذدول المانحذذذة و يذذذادة األمذذذوال  -29
المل مة بها وفق احتياجات الوكالة مع عذدم تقلذيص أل  خذدمات تقذدمها الوكالذة وفقذال لقذرار 

فذذا إعذذداد موا نتهذذا حسذذو أولويذذات ومتطلبذذات  ، واشسذذتمرار1949لعذذام  302إنشذذائها رقذذم 
مذذع الذذدول العربيذذة الم ذذيفة فذذا إعذذداد وتنفيذذذ برامجهذذا بمذذا يتوافذذق مذذع  والتنسذذيقال جئذذين، 

سياسذذات تلذذر الذذدول، والعمذذل علذذى إشذذرار القطذذاع الخذذاص فذذا الذذدول المانحذذة فذذا تمويذذل 
بذدي ل شلت امذات الذدول برامع ومشاريع إ افية لتحسين أحوال ال جئين على أش يكون ذلذر 

 المانحة تجاه األونروا.
تحميل سلطات اشحت ل اإلسرائيلا مسؤولية األعباء اإل افية التا تتكبدها األونروا نتيجة  -30

إجذذذذذراءات اإل ذذذذذ ق والحصذذذذذار وتقييذذذذذد حركذذذذذة إيصذذذذذال المسذذذذذاعدات لمسذذذذذتحقيها ومطالبتهذذذذذا 
 بالتعويط عن هذه الخسائر.

حمذذذل مسذذذؤولياتها تجذذذاه ال جئذذذين الفلسذذذطينيين فذذذا سذذذورية دعذذذوة األونذذذروا ل سذذذتمرار فذذذا ت -31
وأولئذذذر الذذذذين ن حذذذوا خارجهذذذا بتقذذذديم الذذذدعم الذذذ  م لهذذذم، ومناشذذذدة المجتمذذذع الذذذدولا مسذذذاندة 

 األونروا من خ ل تقديم التمويل ال  م.
الترحيو ب يذادة بعذط الذدول العربيذة مسذاهمتها فذا دعذم موا نذة األونذروا وحذث بذاقا الذدول  -32

ت المانحة إلى  يادة دعمها و يادة نسبة مساهمتها فا مي انية األونروا، وذلر تفعذي ل والجها
، ومذنا األولويذة 1987للقرارات المتعاقبة لمجل، الجامعذة علذى المسذتو  الذو ار  منذذ عذام 
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أنصذذبة الذذدول فذذا موا نذذة األونذذروا أوشل، وذذم تقذذديم الذذدعم الطذذوعا لبذذاقا المشذذروعات  دلسذذدا
 وانيال.

 :التنمية :اا  ابع
( الهادفة إلى استمرار القوة القائمة باشحت لإدانة التدابير الممنهجة التا تفر ها إسرائيل ) -33

تقذذذذويط تنميذذذذة اشقتصذذذذاد الفلسذذذذطينا وحرمذذذذان الشذذذذعو الفلسذذذذطينا مذذذذن حقذذذذ   يذذذذر القابذذذذل 
للتصذذرب فذذا التنميذذة، وا  ذذعاب حيويذذة وجذذدو  اقتصذذاد دولذذة فلسذذطين. ومطالبذذة المجتمذذع 

الفلسطينا من السيطرة على كامل موارده وممارسة حق   عوبالعمل على تمكين الشالدولا 
 فا التنمية.

/ تشذرين نذوفمبر A/71/L.18 (18التأييذد الكامذل لقذرارات الجمعيذة العامذة لألمذم المتحذدة رقذم  -34
(، ورقذذذذذذذذم 2015 / تشذذذذذذذذرين وذذذذذذذذانانذذذذذذذذوفمبر 24) A\RES\70\12(، ورقذذذذذذذذم 2016 وذذذذذذذذانا

A\RES\69\20 (25 وبذذذاألخص الفقذذذرة التاسذذذعة مذذذن هذذذذه 2014 تشذذذرين وذذذانا/ نذذذوفمبر ،)
والتنميذذذة  ارةالقذذذرارات، والتذذذا طلبذذذت فيهذذذا الجمعيذذذة العامذذذة مذذذن مذذذؤتمر األمذذذم المتحذذذدة للتجذذذ
والترحيذذو  )األونكتذذاد( أن يقذذدم إليهذذا تقريذذرال عذذن التكذذاليب اشقتصذذادية ل حذذت ل اإلسذذرائيلا،

/ تشرين العامة لألمم المتحدة فا شهر نوفمبر ةللجمعيبجهود أمانة )األونكتاد( التا قدمت 
( عذذن تلذذر التكذذاليب، وأوصذذت ب ذذرورة تقذذديم تقريذذر A/71/174، تقريذذرال أوليذذال )2016 وذذانا

سنو  عن هذه التكاليب إلى الجمعيذة العامذة، لتأسذي، ووذائق ذات مرجعيذة دوليذة عذن هذذه 
لذذدول األع ذذاء للمسذذاهمة التكذذاليب وعذذن الحقذذوق اشقتصذذادية للشذذعو الفلسذذطينا. ودعذذوة ا

 مليون دوشر. 5فا تمويل هذه العملية التوويقية المهمة، والتا قدرتها األونكتاد بمبل  
دعوة المجتمع الدولا لتحمل مسؤوليات  ومواصلة الت ام  بتقديم المساعدات لتع يذ  وتمكذين  -35

لتنمويذة التذا بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداتذ  الخاصذة بذدعم الخطذط والبذرامع ا
 أعدتها دولة فلسطين.

دعذذوة الذذدول العربيذذة اشسذذتمرار بذذدعم اشقتصذذاد الفلسذذطينا وفذذتا أسذذواقها أمذذام التذذدفق الحذذر  -36
للمنتجذذذات الفلسذذذطينية المنشذذذأ عبذذذر إعفائهذذذا مذذذن الرسذذذوم الجمركيذذذة، وذلذذذر تنفيذذذذال للقذذذرارات 

د األمانة العامة لجامعة الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لت وي
الذذذذدول العربيذذذذة بتقذذذذارير دوريذذذذة حذذذذول الصذذذذعوبات التذذذذا تعتذذذذرط تذذذذدفق السذذذذلع والمنتجذذذذات 

 الفلسطينية إلى الدول العربية.
عذادة  -37 العمل على تنفيذ قرارات القمذم العربيذة السذابقة والخاصذة بانهذاء الحصذار اإلسذرائيلا وا 

(، 2009موية )الكويت: يناير/ كانون وانا اإلعمار لقطاع   ة، وبخاصة القمة العربية التن
(، وباإلشذارة إلذى نتذائع 2010والقمة العربية العادية الوانيذة والعشذرين )سذرت: مذار،/ آذار 
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(، ودعذذوة كافذذة المشذذاركين فذذا 2009قمذذة شذذرم الشذذي  إلعمذذار  ذذ ة )مذذار،/ آذار  اجتمذذاع
ت المنصوص عليها، وذلر مؤتمر شرم الشي  إلعمار   ة إلى اجتماع آخر لتنفيذ اشلت اما

فذذا إطذذار الذذدعم العربذذا إلنجذذا  خطذذوات تحقيذذق المصذذالحة الفلسذذطينية وانجا هذذا فذذا أسذذرع 
 وقت.

دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة فا اشسذتومار فذا فلسذطين  -38
 ودعم القطاع الخاص الفلسطينا.

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8111)ق: رقش 
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 اإلسرائيلا: -ق ية فلسطين والصراع العربا 
 
 

 دطش موازنة دولة فل لين وصمود النعب الفل ليني
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

 اشجتماع الوانا لهيئة متابعة تنفيذ القرارات واشلت امات على  وعلى التوصية الصادرة عن
 الذ  ُعقد بنواكشوط، 23/7/2016المستو  الو ار  بتاري  

  وعلى التوصية الصادرة عن اشجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات واشلت امذات علذى
 ،8/9/2016المستو  الو ار  الذ  ُعقد بتاري  

  الشؤون السياسية،وعلى توصية لجنة 

ذ يؤكد على أهمية اشلت ام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول األع اء فا دعم موا نة  - وا 
(، وتذون، 2003(، وشذرم الشذي  )2002دولة فلسطين وفقال لقرارات القمم العربية فا بيروت )

(، 2008(، ودمشذذذذق )2007(، والريذذذذاط )2006(، والخرطذذذذوم )2005(، والج ائذذذذر )2004)
(، 2014(، والكويت )2013(، والدوحة )2012(، وبغداد )2010(، وسرت )2009والدوحة )

 (،2016(، ونواكشوط )2015وشرم الشي  )
ذ يؤكذذد علذذى قذذرارات المجلذذ، علذذى المسذذتو  الذذو ار  وعلذذى مسذذتو  المنذذدوبين الذذدائمين رقذذم  - وا 

، 2/3/2011( بتذذذذذذاري  135د.ع ) 7301، ورقذذذذذذم 16/9/2010( بتذذذذذذاري  134د.ع ) 7224
وكذلر القرار الصادر عن اشجتماع الطار  لمجل، الجامعة على مستو  المندوبين الذدائمين 

د. .ع بتذذذذذذذذذاري   7368، وكذذذذذذذذذذلر القذذذذذذذذذرار رقذذذذذذذذذم 31/5/2011د. .ع بتذذذذذذذذذاري   7366رقذذذذذذذذذم 
الصذادر عذن مجلذ، الجامعذة علذى مسذتو  المنذدوبين الذدائمين فذا دورتذ   يذذر  26/7/2011

د.ع  7453، والقرار رقذم 13/9/2011( بتاري  136د.ع ) 7376م العادية، وكذلر القرار رق
، والبيذذذان 5/9/2012 ري ( بتذذذا138د.ع ) 7516، والقذذذرار رقذذذم 10/3/2012( بتذذذاري  137)

، 9/12/2012الصادر عن اجتماع لجنة مبادرة الس م العربيذة الذذ  ُعقذد فذا الدوحذة بتذاري  
المستو  الو ار  فا دورت   ير العادية رقم والقرار الصادر عن اجتماع مجل، الجامعة على 

 لقذذذرار، وا6/3/2013( بتذذذاري  139د.ع ) 7588، والقذذذرار رقذذذم 13/1/2013بتذذذاري   7579
( بتذذذذذذذذذاري  141د.ع ) 7730، والقذذذذذذذذذرار رقذذذذذذذذذم 1/9/2013( بتذذذذذذذذذاري  140د.ع ) 7660رقذذذذذذذذم 
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د.ع  7857، والقذذذرار رقذذذم 7/9/2014( بتذذذاري  142د.ع ) 7797، والقذذذرار رقذذذم 9/3/2014
، والقذذذرار 13/9/2015( بتذذذاري  144د.ع ) 7924، والقذذذرار رقذذذم 9/3/2015( بتذذذاري  143)

( بتذذذذذذذاري  146د.ع ) 8053، والقذذذذذذذرار رقذذذذذذذم 11/3/2016( بتذذذذذذذاري  145د.ع ) 7995رقذذذذذذذم 
8/9/2016، 

 ر ُيقــــر

اليذة التأكيد على دعوة الدول العربية اشلت ام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمذان م -1
بأسذذذرع وقذذذذت ممكذذذن بمبلذذذذ  مائذذذة مليذذذذون دوشر شذذذذهريال لدولذذذة فلسذذذذطين، وذلذذذر دعمذذذذال لدولذذذذة 
فلسذذذطين فذذذذا مواجهتهذذذذا لل ذذذذغوطات واأل مذذذذات الماليذذذة التذذذذا تتعذذذذرط لهذذذذا بفعذذذذل اسذذذذتمرار 

( باتخذذذاذ إجذذذراءات اقتصذذذادية وماليذذذة عقابيذذذة، مذذذن بينهذذذا القذذذوة القائمذذذة بذذذاشحت لإسذذذرائيل )
الفلسذذذطينية واقتطاعهذذذا لجذذذ ء كبيذذذر منهذذذا بشذذذكل يتنذذذافى مذذذع كافذذذة  احتجذذذا  أمذذذوال ال ذذذرائو

 القوانين والمواويق الدولية واشتفاقيات بين الجانبين.
توجيذذذ  الشذذذكر إلذذذى الذذذدول العربيذذذة التذذذا أوفذذذت بالت اماتهذذذا فذذذا دعذذذم موا نذذذة دولذذذة فلسذذذطين،  -2

شذذعبية، ودعذذوة بذذاقا وخاصذذةل المملكذذة العربيذذة السذذعودية والجمهوريذذة الج ائريذذة الديمقراطيذذة ال
الذدول العربيذذة إلذذى الوفذاء بالمتذذأخرات المسذذتحقة عليهذا بأقصذذى سذذرعة، والتأكيذد علذذى أهميذذة 

 استمرار الدول العربية فا دعم موا نة دولة فلسطين.
دعذذوة الذذدول العربيذذة اشلتذذ ام بتحويذذل األمذذوال التذذا تعهذذدت بهذذا فذذا مذذؤتمر القذذاهرة إلعذذادة بنذذاء مذذا  -3

. ودعوتهذا مجذددا 2014سرائيلا خ ل الحرو التا شنها على قطاع   ة صذيب دمره اشحت ل اإل
 .ل يفاء باشلت امات التا تعهدت بها الدول العربية خ ل القمم العربية المتعاقبة

توجيذذ  الشذذكر للذذدول األع ذذاء التذذا أوفذذت بالت اماتهذذا ومسذذاهماتها كليذذال أو ج ئيذذال فذذا دعذذم مذذوارد  -4
، وفذذا 2000القذذد، وفقذذال لقذذرارات قمذذة القذذاهرة  يذذر العاديذذة لعذذام صذذندوقا األقصذذى وانتفا ذذة 

( عذذذذام 14تقذذذديم الذذذدعم اإل ذذذافا للصذذذندوقين وفذذذق مقذذذررات قمذذذة بيذذذروت فذذذا دورتهذذذا العاديذذذة )
بدعم القذد،، ودعذوة الذدول  2010( عام 22، وتفعيل قرار قمة سرت فا دورتها العادية )2002

 .لدعم اإل افا سرعة الوفاء بهذه اشلت اماتالعربية التا لم تب بالت اماتها تجاه ا
 .مليون دوشر أمريكا 500دعوة الدول األع اء إلى  يادة رأ، مال صندوقا األقصى والقد، بمبل   -5
الصذذادر  25/7/2016بتذذاري   643الطلذذو مذذن الذذدول األع ذذاء اشلتذذ ام بتنفيذذذ القذذرار رقذذم  -6

( بنواكشذذذوط لذذذدعم موا نذذذة دولذذذة 27عذذذن مجلذذذ، جامعذذذة الذذذدول العربيذذذة فذذذا دورتذذذ  العاديذذذة )
 .2002وفقال لآلليات التا أقرتها قمة بيروت  1/4/2016فلسطين لمدة عام تبدأ من 

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8112)ق: رقش 
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 اإلسرائيلا: -ق ية فلسطين والصراع العربا 
 
 

 تقريـر وتوصيـا 
مىتمر المنرفين طلى نىون الفل لينيين في 

 (97بية المضيفة )الدورة الدول العر 
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

 (  97وعلى تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فا دورت،) 
 ؤون السياسية،وعلى توصية لجنة الش 

 ر ُيقــــر

العلم بتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فا الدول العربية الم يفة  أخذ
 .8/12/2016-4 ( والذ  انعقد فا مقر األمانة العامة بالقاهرة خ ل الفترة97فا دورت  )

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8113)ق: رقش 
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 اإلسرائيلا: -ا ق ية فلسطين والصراع العرب
 
 

 تقرير طن عطمال الم تب الرجي ي
 والم اتب ا قليمية لمقالعة إ راجيل

 (147-146بين دورتي م لس ال امعة )
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 نألمانة العامة فيما بين الدورتيوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا، 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر ُيقــــر

ست ذذذذافة مذذذذؤتمرات  ذذذذباط اتصذذذذال المكاتذذذذو اإلقليميذذذذة لمقاطعذذذذة شدعذذذذوة الذذذذدول العربيذذذذة 
إسذذرائيل، وذلذذر فذذا إطذذار تفعيذذل وتطذذوير عمذذل أجهذذ ة المقاطعذذة واللجذذان اشقتصذذادية المشذذتركة، 

بذذذين المقاطعذذذة الرسذذذمية ممولذذذة بذذذأجه ة وتنشذذذيط دورهذذذا، والتأكيذذذد علذذذى أهميذذذة بلذذذورة آليذذذات للتعذذذاون 
 العربية والمقاطعة الشعبية الدولية. ةالمقاطع

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8114)ق: رقش 



-29- 

 اإلسرائيلا: -ق ية فلسطين والصراع العربا 
 
 

األمن الماجي العربي و رقة إ راجيل للمياه في 
 األراضي العربية المحتلة

 

 
 الم تو  الوزاري إن م لس ال امعة طلى 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

  ( بتذذاري  146د.ع ) 8056وعلذذى قذذرارات مجلذذ، الجامعذذة بهذذذا الشذذأن وآخرهذذا القذذرار رقذذم
8/9/2016، 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ يؤكد مجددال  - - على أهمية تحقيق األمن المائا العربذا بالمحافظذة علذى الحقذوق العربيذة  وا 
 ومواجهة التحديات المائية فا الوطن العربا،

 ر ُيقــــر

( لمواصذذلتها مصذذادرة المذذوارد المائيذذة فذذا األرا ذذا القذذوة القائمذذة بذذاشحت لإدانذذة إسذذرائيل ) -1
ل وجنذذذذوو لبنذذذذان(، واسذذذذتمرار العربيذذذذة المحتلذذذذة )فلسذذذذطين والجذذذذوشن العربذذذذا السذذذذور  المحتذذذذ

اسذذذتغ لها واسذذذتن افها وتحويذذذل مسذذذارها بذذذالقوة، وبنذذذاء المشذذذاريع لنهبهذذذا والذذذذ  يشذذذكِّل تهديذذذدال 
ولألمن القوما العربذا أي ذال، والتنديذد بهذذه اإلجذراءات  يذر القانونيذة  بالألمن المائا العر 

لا وقذذرارات الشذذرعية الدوليذذة و يذذر الشذذرعية والتذذا تموذذل انتهاكذذال خطيذذرال لقواعذذد القذذانون الذذدو 
التذذذا تكفذذذل مبذذذدأ السذذذيادة الدائمذذذة للشذذذعوو الواقعذذذة تحذذذت اشحذذذت ل األجنبذذذا علذذذى مواردهذذذا 

والميذذاه، ودعذذوة الذذدول العربيذذة لتكويذذب تحركهذذا لذذد  المجتمذذع  ا ذذاالطبيعيذذة بمذذا فيهذذا األر 
رتكبذذ  إسذذرائيل الذذدولا ودعوتذذ  لتحمذذل مسذذؤوليات  لتنفيذذذ قذذرارات الشذذرعية الدوليذذة تجذذاه مذذا ت

 ( من انتهاكات وتعديات فا هذا المجال.القوة القائمة باشحت ل)
مطالبة المجتمع الدولا وخاصة منظومات األمم المتحدة: )الجمعية العامة، مجل، األمذن،  -2

القذذذذوة القائمذذذذة وكافذذذذة منظماتهذذذذا ذات الع قذذذذة( باتخذذذذاذ اإلجذذذذراءات ال  مذذذذة إللذذذذ ام إسذذذذرائيل )
وسذذرقة الميذذاه العربيذذة واسذذتمرارها فذذا اسذذتغ ل المذذوارد المائيذذة فذذا  ( وقذذب نهذذوبذذاشحت ل

والتسبو فذا اسذتنفاذها وتعري ذها للخطذر، ومطالبتذ  أي ذال إر ذام  تلةاألرا ا العربية المح
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( علذى اشلتذ ام بتطبيذق كافذة القذوانين والقذرارات الدوليذة ذات القوة القائمة باشحت لإسرائيل )
 الع قة.

( بتصريب الميذاه العادمذة والسذامة مذن القوة القائمة باشحت ليدة لقيام إسرائيل )اإلدانة الشد -3
المسذذتوطنات المقامذذة علذذى األرا ذذا الفلسذذطينية المحتلذذة فذذا ينذذابيع وأوديذذة ال ذذفة الغربيذذة 

 المحتلة والتا تؤد  لتلويث المياه الفلسطينية واإل رار البال  على البيئة أي ال.
( القذوة القائمذة بذاشحت لمواصلة تسليط ال وء على عدوان إسذرائيل )دعوة اإلع م العربا  -4

علذذذى المذذذوارد الطبيعيذذذة فذذذا األرا ذذذا العربيذذذة المحتلذذذة واسذذذتمرار نهبهذذذا ومصذذذادرتها للميذذذاه 
 العربية فا األرا ا العربية المحتلة.

دعذذذوة المجتمذذذع الذذذدولا ومنظماتذذذ  المتخصصذذذة تقذذذديم مسذذذاعدات عاجلذذذة لتحسذذذين ومعالجذذذة  -5
اه التذذذا أصذذذبحت  يذذذر القابلذذذة ل سذذذتعمال اآلدمذذذا بسذذذبو اشنتهاكذذذات اإلسذذذرائيلية لهذذذذه الميذذذ

% مذن 97الموارد المائيذة فذا األرا ذا الفلسذطينية المحتلذة وخاصذة فذا قطذاع  ذ ة، إذ أن 
 يذذر صذذالحة ل سذذتخدام اآلدمذذا بسذذبو تذذداخل ميذذاه البحذذر  احلاميذذاه الخذذ ان الجذذوفا السذذ

 وتسرو مياه الصرب الصحا.
تمرار األمانذذة العامذذة فذذا متابعذذة ورصذذد هذذذا المو ذذوع، ومواصذذلة الطلذذو مذذن المجذذال، اسذذ -6

الو اريذذة والمنظمذذات العربيذذة المتخصصذذة المعنيذذة بهذذذا المو ذذوع طذذر  هذذذا المو ذذوع فذذا 
المحافذذذذل والمذذذذؤتمرات والنذذذذدوات الدوليذذذذة واإلقليميذذذذة المعنيذذذذة بشذذذذؤون البيئذذذذة والميذذذذاه، لكشذذذذب 

( للقذذانون الذذدولا وقذذرارات الشذذرعية الدوليذذة ذات القائمذذة بذذاشحت لالقذذوة انتهاكذذات إسذذرائيل )
الع قذذة بنهذذو المذذوارد المائيذذة فذذا األرا ذذا العربيذذة المحتلذذة، ولتحقذذق حشذذد الذذدعم والتأييذذد 

( نهذذو المذذوارد القذذوة القائمذذة بذذاشحت لللمطالذذو العربيذذة المحقذذة والمشذذروعة لوقذذب إسذذرائيل )
وقذذذوانين الشذذذرعية الدوليذذذة علذذذى  راراتوفذذذق مذذذا نصذذذت عليذذذ  قذذذالطبيعيذذذة العربيذذذة ومحاسذذذبتها 

 مواصلة سلبها للموارد الطبيعية، وعرط ما يستجد على دورات المجل، القادمة.
 

 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8115)ق: رقش 
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 اإلسرائيلا: -ق ية فلسطين والصراع العربا 
 
 

 ال وهن العربي ال وري المحتل
 

 
 طلى الم تو  الوزاري  إن م لس ال امعة

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

  ( بتذذذاري  133د.ع ) 7161وعلذذذى قذذذرارات مجلذذذ، الجامعذذذة علذذذى المسذذذتو  الذذذو ار  رقذذذم
( 135.ع )د 7306، ورقذذم 16/9/2010( بتذذاري  134د.ع ) 7230، ورقذذم 3/3/2010

د.ع  7457، ورقذذذم 13/9/2011( بتذذذاري  136د.ع ) 7381، ورقذذذم 2/3/2011بتذذذاري  
، ورقذذذذذذذذم 5/9/2012 اري ( بتذذذذذذذذ138د.ع ) 7521، ورقذذذذذذذذم 10/3/2012( بتذذذذذذذذاري  137)

، 1/9/2013( بتذذاري  140د.ع ) 7665، ورقذذم 6/3/2013( بتذذاري  139د.ع ) 7593
( بتذذذذذذذذذذذذاري  142د.ع ) 7802، ورقذذذذذذذذذذذذم 9/3/2014( بتذذذذذذذذذذذذاري  141د.ع ) 7735ورقذذذذذذذذذذذذم 

( 144د.ع ) 7928، ورقذذذذذم 9/3/2015( بتذذذذذاري  143د.ع ) 7862، ورقذذذذذم 7/9/2014
 8041، ورقذذذذذذذم 11/3/2016( بتذذذذذذذاري  145د.ع ) 7999، ورقذذذذذذذم 13/9/2015بتذذذذذذذاري  

 ،8/9/2016( بتاري  146د.ع. ) 8057ورقم  ،21/4/2016)د. .ع( بتاري  
 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ ي - ( 27د.ع ) 644سذذتذكر قذذرارات مذذؤتمرات القمذذم العربيذذة، وآخرهذذا قذذرار قمذذة نواكشذذوط رقذذم وا 
 ،25/7/2016بتاري  

 ر ُيقــــر

سذذورية العذذادل التأكيذذد الذذدول العربيذذة دعمهذذا ومسذذاندتها الحا مذذة لمطلذذو الجمهوريذذة العربيذذة  -1
يونيذو/ ح يذران  وحقها فا استعادة كامل الجوشن العربا السور  المحتل إلى خط الرابع من

، اسذتنادال إلذذى أسذ، عمليذذة السذ م، وقذذرارات الشذرعية الدوليذذة، والبنذاء علذذى مذا أنجذذ  1967
 .1991الس م الذ  انطلق فا مدريد عام  مؤتمرفا إطار 

بتذذذذاري   4126التأكيذذذذد مجذذذذددال علذذذذى قذذذذرار مجلذذذذ، الجامعذذذذة علذذذذى المسذذذذتو  الذذذذو ار  رقذذذذم  -2
وقذذذذذرارات القمذذذذذم  (146د.ع. ) 8057لقذذذذذرار رقذذذذذم وقراراتذذذذذ  ال حقذذذذذة وآخرهذذذذذا ا 13/2/1982

، الذذذ  نذذص 25/7/2016( بتذاري  27د.ع ) 644العربيذة وآخرهذذا قذرار قمذذة نواكشذوط رقذذم 
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اإلسذذرائيلا، مذذن إجذذراءات تهذذدب إلذذى تغييذذر  حذذت لعلذذى رفذذط كذذل مذذا اتخذتذذ  سذذلطات اش
اعتبار اإلجذراءات الو ع القانونا والطبيعا والديمغرافا للجوشن العربا السور  المحتل، و 

اإلسذذرائيلية لتكذذري، سذذيطرتها عليذذ   يذذر قانونيذذة وش يذذة وباطلذذة، وتشذذكل خرقذذال ل تفاقيذذات 
(، 1981) 497قذذرار مجلذذ، األمذذن رقذذم  يماالدوليذذة ولميوذذاق األمذذم المتحذذدة وقراراتهذذا، وشسذذ

لذذذ  وا 5/12/2008بتذذاري   99/63وقذذرار الجمعيذذة العامذذة فذذا دورتهذذا الوالوذذة والسذذتين رقذذم 
ب ذذذم الجذذذوشن  14/12/1981أكذذذد علذذذى أن قذذذرار إسذذذرائيل )القذذذوة القائمذذذة بذذذاشحت ل( فذذذا 

انتهاكذذذال  شذذذكلوباطذذذل و يذذذر ذ  أوذذذر قذذذانونا وي العربذذذا السذذذور  المحتذذذل  يذذذر قذذذانونا وش   
( وكذذذذلر قذذذرار الجمعيذذذة العامذذذة فذذذا دورتهذذذا 1981) 497خطيذذذرال لقذذذرار مجلذذذ، األمذذذن رقذذذم 

، وكذذذذذلر قذذذذرارات الجمعيذذذة العامذذذذة رقذذذذم 2/12/2009بتذذذاري   21/64الرابعذذذة والسذذذذتين رقذذذذم 
 19/66، ورقذذذذذذم 10/12/2010بتذذذذذذاري   106/65، ورقذذذذذذم 25/11/2010بتذذذذذذاري   18/65

، 15/11/2015بتذاري   17/70المتعاقبة وآخرها قذرار رقذم  ها، وقرارات1/12/2011بتاري  
، وتقريذذذذر 24/3/2016بتذذذذاري   A/HRC/RES/31/25وقذذذذرار مجلذذذذ، حقذذذذوق اإلنسذذذذان رقذذذذم 

عذن  9/9/2013بتذاري   A/68/371األمين العام لألمم المتحدة المقذدم للجمعيذة العامذة رقذم 
وتقريذذر األمذذين  لمحتذل،السذذور  االعربذا الحالذة فذذا الشذرق األوسذذط والمت ذمن بنذذد الجذذوشن 

، 13/1/2014بتذذذاري   37/25العذذذام لألمذذذم المتحذذذدة المقذذذدم لمجلذذذ، حقذذذوق اإلنسذذذان رقذذذم 
 520/2016لمقدم لمجل، األمن عن قوة األمم المتحدة لمراقبة فط اششتبار رقم وتقريره ا
 لعامذةالجمعيذة العامذة لألمذم الُمتحذدة فذا جلسذتها ا إلذى، والتقرير الُمقّدم 8/6/2016بتاري  
فا دورتها الحادية والسذبعين واعتمذاد مشذروع القذرار المعنذون "السذيادة  16/9/2016بتاري  

للشعو الفلسطينا فا األرط الفلسطينية الُمحتلة، بما فيها القد، الشذرقية، الكاملة الدائمة 
 ."السور  الُمحتلّ العربا وللسكان العرو فا الجوشن 

 1967التأكيذذذد مذذذن جديذذذد أن اسذذذتمرار احذذذت ل الجذذذوشن العربذذذا السذذذور  المحتذذذل منذذذذ عذذذام  -3
 يشكل تهديدال مستمرال للسلم واألمن فا المنطقة والعالم.

الممارسات اإلسرائيلية فا الجوشن العربا السور  المحتل المتمولة فا اشستي ء على إدانة  -4
قامذذة السذذدود واسذذتن اب وسذذحو  األرا ذذا والمذذوارد الطبيعيذذة، ومنهذذا نهذذو المذذوارد المائيذذة وا 
ميذذاه بحيذذرة مسذذعدة وطبريذذا والحولذذة وتحذذويلهم إلذذى مذذ ارع للمسذذتوطنين، وحرمذذان المذذ ارعين 

مصادر المياه لذر  م روعذاتهم وسذقاية مواشذيهم، وكذذلر سذعيها المحمذوم  من أهم ينالسوري
لنهذذذذو وذذذذروات الجذذذذوشن العربذذذذا السذذذذور  المحتذذذذل مذذذذن خذذذذ ل التنقيذذذذو الكويذذذذب عذذذذن الذذذذنفط 
واسذتخراج  واعتبذار تلذر الوذروات ملكذا خالصذذا ألبنذاء الجذوشن العربذا السذور  المحتذل وهذذو 

 لشرعية الدولية.ا وقراراتما أقرت  المواويق واشتفاقيات 
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تأكيذذد الموقذذب العربذذا بالت ذذامن الكامذذل مذذع سذذورية ولبنذذان، والوقذذوب معهمذذا فذذا مواجهذذة  -5
اشعتذذداءات والتهديذذدات اإلسذذرائيلية المسذذتمرة  ذذدهما، واعتبذذار أ  اعتذذداء عليهمذذا اعتذذداء 

 على األمة العربية.
وب إلذى جذانبهم فذا دعم صمود المواطنين العرو فا الجوشن العربا السور  المحتل والوقذ -6

صرارهم على التمسر بأر هم وهذويتهم  تصديهم ل حت ل اإلسرائيلا وممارسات  القمعية، وا 
علذذذى  1949العربيذذذة السذذذورية، والتأكيذذذد علذذذى  ذذذرورة تطبيذذذق اتفاقيذذذة جنيذذذب الرابعذذذة لعذذذام 

دانذذة سذذلطات اشحذذت ل اإلسذذرائيلا وانتهاكاتهذذا  لعربذذامذذواطنا الجذذوشن ا السذذور  المحتذذل وا 
الصذذذارخة لجميذذذع حقذذذوق المذذذواطنين السذذذوريين الذذذواقعين تحذذذت اشحذذذت ل فذذذا الجذذذوشن كبذذذارال 
وصغارال بموجو مباد  القانون الدولا وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذذا اشحذت ل 

أرا ذيهم وانفصذذال األسذر وانعكذذا، ذلذر الو ذذع  سذذلومذن نذ و  آشب السذذكان وتشذريدهم و 
يتهم إ ذذافة إلذذى انتهاكذذات أخذذر  عديذذدة فذذا مجذذال حقذذوق الطفذذل علذذى حيذذاة األطفذذال وتذذرب

 )والتا تتعارط مع اشلت امات الدولية الناشئة عن اشتفاقية الدولية لحقوق الطفل(.
دعوة إسرائيل )القوة القائمة باشحت ل( إلى الكب عن فرط المواطنذة اإلسذرائيلية وبطاقذات  -7

ين فذا الجذوشن العربذا السذور  المحتذل، والتوقذب الهوية اإلسذرائيلية علذى المذواطنين السذوري
فذذذورا عذذذن تذذذذدابيرها القمعيذذذة  ذذذدهم وعذذذذن جميذذذع الممارسذذذات األخذذذذر  التذذذا تعذذذوق تمذذذذتعهم 

 وحقوقهم المدنية والسياسية واشقتصادية واشجتماعية والوقافية. سيةبحقوقهم األسا
رام إسذرائيل )القذوة مطالبة األمم المتحدة ومجل، األمن ومجل، حقوق اإلنسان،  مان احتذ -8

القائمة باشحت ل( شتفاقية جنيب الرابعة، والعهد الذدولا للحقذوق المدنيذة والسياسذية والعمذل 
علذى تسذهيل قيذام سذكان الجذوشن العربذا السذور  المحتذل ب يذارة أهلذيهم وأقذاربهم فذا الذوطن 

 األم سورية عبر معبر القنيطرة وباشراب اللجنة الدولية للصليو األحمر.
دانة الممارسات واشستف ا ات التا تقوم بها قوات اشحذت ل اإلسذرائيلا فذا الجذوشن العربذا إ -9

السور  المحتل والتنديد بالتصريحات العدوانيذة والتصذعيدية و يذر المسذؤولة الصذادرة مذؤخرا 
عن رئي، حكومة اشحت ل اإلسرائيلا بشأن الجذوشن العربذا السذور  المحتذل، وكذذلر قيذام 

حذذذت ل اإلسذذذرائيلا بعقذذذد اجتماعهذذذا فيذذذ  واعتبذذذار تلذذذر الخطذذذوة التصذذذعيدية عمذذذ  اش ةحكومذذذ
إلرادة  صذذذارخال  منافيذذا لقواعذذذد القذذانون الذذذدولا وقذذذرارات الشذذرعية الدوليذذذة ذات الصذذلة وتحذذذديال 

(، والذذذذ  أعتبذذذر بكذذذل و ذذذو  أن 1981) 497المجتمذذذع الذذذدولا وقذذذرار مجلذذذ، األمذذذن رقذذذم 
دارتهذذا فذذا مرتفعذذات الجذذوشن شحت لبذذافذذرط إسذذرائيل )القذذوة القائمذذة  ( لقوانينهذذا وسذذلطاتها وا 

العربذذا السذذور  المحتذذل هذذا إجذذراءات ش يذذة وباطلذذة و يذذر ذات اوذذر قذذانونا كمذذا أن تلذذر 
(، 1973) 338(، و1967) 242اإلجذذذذراءات تموذذذذل خرقذذذذا فا ذذذذحا لقذذذذرار  مجلذذذذ، األمذذذذن 

العامذة لألمذم المتحذدة والذرأ   يذةإ افة إلى القرارات األخيرة ذات الصلة الصادرة عن الجمع
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فذذذذا هذذذذذا الشذذذذأن، وأن تلذذذذر  2004اشستشذذذذار  الصذذذذادر عذذذذن محكمذذذذة العذذذذدل الدوليذذذذة عذذذذام 
األعمال تعتبر تهديدا مباشرا للسلم واألمن الدوليين وتجهط كافة المشاريع والجهود الدولية 

 الهادفة إلى تحقيق س م دائم وعادل وشامل فا المنطقة.
مذذذذن  ة القائمذذذذة بذذذاشحت ل( إلذذذى إطذذذ ق سذذذذرا  األسذذذر  السذذذوريين فذذذورال دعذذذوة إسذذذرائيل )القذذذو  -10

عامذال وأن  29السجون والمعتق ت اإلسرائيلية الذين اعتُقل البعط مذنهم منذذ مذا ي يذد علذى 
تعذذذاملهم معاملذذذة تتفذذذق مذذذع القذذذانون الذذذدولا اإلنسذذذانا، ومطالبذذذة المجتمذذذع الذذذدولا والجهذذذات 

كشذذب تلذذر اشنتهاكذذات اإلسذذرائيلية لحقذذوق األسذذر  حقذذوق اإلنسذذان إلذذى  مذذاتالدوليذذة ومنظ
دانة تلر الممارسات وال غط على إسذرائيل )القذوة القائمذة بذاشحت ل( بالسذما   الجوشنيين وا 
لمنذذذدوبا اللجنذذذة الدوليذذذة للصذذذليو األحمذذذر ب يذذذارة األسذذذر  العذذذرو السذذذوريين فذذذا المعذذذتق ت 

م الصذحية البدنيذة والعقليذة وحمايذة للوقذوب علذى حذالته صصذيناإلسرائيلية برفقة أطباء متخ
أرواحهذذذم واعتبذذذار اسذذذتمرار اعتقذذذالهم انتهاكذذذال سذذذافرال لقذذذرارات األمذذذم المتحذذذدة وللقذذذانون الذذذدولا 

 اإلنسانا وألبسط قواعد حقوق اإلنسان.
بتذاري   17/70التمسر بقرارات الشرعية الدوليذة المتعاقبذة وآخرهذا قذرار الجمعيذة العامذة رقذم  -11

ت ذذذذمن عذذذذدم مشذذذذروعية النشذذذذاط اشسذذذذتيطانا واألنشذذذذطة اإلسذذذذرائيلية  الذذذذذ  25/11/2016
، وحذث المجتمذع الذدولا علذى 1967األخر  فا الجوشن العربذا السذور  المحتذل منذذ عذام 

الدولية الراف ة ل ، من خ ل إدانة ممارسات الحكومة اإلسرائيلية  عيةالتمسر بقرارات الشر 
سذذذذرائيلية ل سذذذذتيطان فذذذذا الجذذذذوشن العربذذذذا التذذذا تعمذذذذل علذذذذى اسذذذذتقطاو آشب العذذذذائ ت اإل

السور  المحتل والكب عذن تغييذر الطذابع العمرانذا والتكذوين الذديمغرافا والهيكذل المؤسسذا 
المحتذذل، والتأكيذذد علذذى وجذذوو السذذما  للنذذا حين  سذذور والو ذذع القذذانونا للجذذوشن العربذذا ال

 واستعادة ممتلكاتهم.من أهالا الجوشن العربا السور  المحتل بالعودة إلى ديارهم 
مطالبذذذة إسذذذرائيل )القذذذوة القائمذذذة بذذذاشحت ل( اشلتذذذ ام بقذذذرار الجمعيذذذة العامذذذة لألمذذذم المتحذذذدة  -12

المشذذذذار إليذذذذ  والذذذذذ  ت ذذذذمن إعذذذذادة تأكيذذذذد مذذذذا قررتذذذذ  مذذذذن أن جميذذذذع األحكذذذذام ذات الصذذذذلة 
تعلقذة واتفاقيذة جنيذب الم 1907بالمو وع من األنظمة المرفقة باتفاقيذة شهذا  الرابعذة لعذام 

وقذذت الحذذرو مذذا  الذذت تنطبذذق علذذى األرط السذذورية التذذا تحتلهذذا إسذذرائيل  دنيينبحمايذذة المذذ
، وتهيو باألطراب فا اشتفذاقيتين احتذرام الت اماتهذا بموجذو هذذين الصذكين 1967منذ عام 

 فا جميع الظروب وكفالة احترامها.
، وأدت إلذذى التصذذعيد إدانذذة سياسذذة حكومذذة اشحذذت ل اإلسذذرائيلا التذذا دمذذرت عمليذذة السذذ م -13

المسذذذتمر للتذذذوتر فذذذا المنطقذذذة، ودعذذذوة المجتمذذذع الذذذدولا إلذذذى حمذذذل إسذذذرائيل )القذذذوة القائمذذذة 
بذذذاشحت ل( علذذذى تطبيذذذق قذذذرارات األمذذذم المتحذذذدة المتعلقذذذة باشنسذذذحاو اإلسذذذرائيلا التذذذام مذذذن 
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مذن السور  المحتذل ومذن جميذع األرا ذا العربيذة المحتلذة، إلذى خذط الرابذع  االجوشن العرب
 .1967يونيو/ ح يران 

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8116)ق: رقش 
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 اإلسرائيلا: -ق ية فلسطين والصراع العربا 
 
 

 ةـة اللبنانيـع ال مهوريـن مـالتضام
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

  ( بتذذذذاري  141د.ع ) 7738وعلذذذذى قذذذذرار مجلذذذذ، الجامعذذذذة علذذذذى المسذذذذتو  الذذذذو ار  رقذذذذم
بشأن اشنعكاسات السلبية والخطيرة المترتبذة علذى لبنذان جذراء أ مذة النذا حين  9/3/2014

 السوريين،

  ( 146د.ع ) 8058وعلى قرارات مجل، الجامعة على المستو  الو ار  وآخرها قراره رقم
 ،8/9/2016بتاري  

   وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات واشلت امات على المستو
 فا هذا الشأن، 8/9/2016الو ار  بتاري  

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ يؤكذد علذذى قذذرارات مذذؤتمرات القمذة العربيذذة وآخرهذذا قمذذة نواكشذوط ) - يما قذذرار قمذذة (، وشسذذ2016وا 
 ،المتعلق بدعم الجيش اللبنانا 26/3/2014( بتاري  25د.ع ) 599الكويت رقم 

ذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية واإلقليمية والدولية المتعلقة بلبنان، -  وا 

 1701واستنادال إلى القرارات الدولية ذات الصلة التذا تلتذ م بهذا حكومذة لبنذان، وشسذيما القذرار  -
 بكامل مندرجات ، 426ورقم  425لقرارين رقم المبنا على ا

 ر ُيقــــر

الترحيذذو بانتخذذاو العمذذاد ميشذذال عذذون رئيسذذال للجمهوريذذة اللبنانيذذة كخطذذوة  حاسذذمة ل ذذمان قذذدرة  -1
لبنذذان علذذى مواجهذذذة التحذذديات السياسذذذية واألمنيذذة واشقتصذذادية واشجتماعيذذذة ال ذذا طة والتغلذذذو 

ا المؤسسذذات اللبنانيذذة والترحيذذو بتشذذكيل حكومذذة عليهذذا و ذذمان حسذذن سذذير العمذذل الدسذذتور  فذذ
وحذذدة وطنيذذة برئاسذذة سذذعد الحريذذر  وتجديذذد الت ذذامن الكامذذل مذذع لبنذذان وتذذوفير الذذدعم السياسذذا 
واشقتصذذاد  لذذ  ولحكومتذذ  ولكافذذة مؤسسذذات  الدسذذتورية بمذذا يحفذذظ الوحذذدة الوطنيذذة اللبنانيذذة وأمذذن 

يذد حذق اللبنذانيين فذا تحريذر أو اسذترجاع مذ ارع واستقرار لبنان وسيادت  على كامل أرا ي ، وتأك



-37- 

شذذبعا وتذذ ل كفذذر شذذوبا اللبنانيذذة والجذذ ء اللبنذذانا مذذن بلذذدة الغجذذر، وحقهذذم فذذا مقاومذذة أ  اعتذذداء 
بالوسذذائل المشذذروعة، والتأكيذذد علذذى أهميذذة و ذذرورة التفريذذق بذذين اإلرهذذاو والمقاومذذة المشذذروعة 

مواويذذق الدوليذذة ومبذذاد  القذذانون الذذدولا، وعذذدم  ذذد اشحذذت ل اإلسذذرائيلا التذذا هذذا حذذق أقرتذذ  ال
 .اعتبار العمل المقاوم عم ل إرهابيال 

المبنذى  1701دعم موقب لبنان فا مطالبت  المجتمع الذدولا تنفيذذ قذرار مجلذ، األمذن رقذم  -2
عبذذر و ذذع حذذد نهذذائا شنتهاكذذات إسذذرائيل ولتهديذذداتها  426ورقذذم  425علذذى القذذرارين رقذذم 
 المدنية وبنيت  التحتية.الدائمة ل  ولمنشآت  

الترحيذذذو وتأكيذذذد الذذذدعم للخ صذذذات الصذذذادرة عذذذن اشجتماعذذذات المتتاليذذذة لمجموعذذذة الذذذدعم  -3
الدوليذذة للبنذذان وآخرهذذا اشجتمذذاع الذذذ  انعقذذد علذذى هذذامش الذذدورة السذذبعين للجمعيذذة العامذذة 

 .30/9/2015لألمم المتحدة فا 

نا والقذذو  األمنيذذة اللبنانيذذة فذذا صذذون اإلشذذادة بالذذدور الذذوطنا الذذذ  يقذذوم بذذ  الجذذيش اللبنذذا -4
اشسذتقرار والسذلم األهلذا ودعذذم الجهذود المبذولذة مذذن أجذل بسذط سذذيادة الدولذة اللبنانيذة حتذذى 
الحذذدود المعتذذرب بهذذا دوليذذا، وتومذذين الت ذذحيات التذذا يقذذدمها الجذذيش اللبنذذانا فذذا مكافحذذة 

التا وردت فا قرار مجلذ، اإلرهاو ومواجهة التنظيمات اإلرهابية والتكفيرية، وخاصةل تلر 
دانذذذة اشعتذذذداءات النكذذذراء التذذذا تعذذذرط لهذذذا فذذذا أكوذذذر مذذذن 2015) 2170األمذذذن رقذذذم  (، وا 

منطقة لبنانية، والترحيو بالمساعدات التا قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفذا طليعتهذا 
ن  من المملكة العربية السعودية وحث جميع الدول على تع ي  قدرات الجيش اللبنانا وتمكي

القيام بالمهام الملقذاة علذى عاتقذ ، كونذ  ركيذ ة ل ذمان األمذن واشسذتقرار والسذلم األهلذا فذا 
دانة خطب العسذكريين اللبنذانيين مذن قبذل تنظيمذات إرهابيذة واشسذتمرار باحتجذا هم  لبنان، وا 

ذذن  يريذذدون  2014منذذذ أ سذذط،/ آو  والمطالبذذة بذذاط ق سذذراحهم بغيذذة إفشذذال مخططذذات م 
قليمية.إشعال فتن  ة داخلية وا 

إدانذذذة جميذذذع األعمذذذال اإلرهابيذذذة والتحركذذذات المسذذذلحة والتفجيذذذرات اإلرهابيذذذة التذذذا اسذذذتهدفت  -5
عذذددال مذذن المنذذاطق اللبنانيذذة وأوقعذذت عذذددال مذذن المذذواطنين األبريذذاء، ورفذذط كذذل المحذذاوشت 
 اآليلذذذة إلذذذى بذذذث الفتنذذذة وتقذذذويط أسذذذ، العذذذيش المشذذذترر والسذذذلم األهلذذذا والوحذذذدة الوطنيذذذة
و ع عذذذذة األمذذذذن واشسذذذذتقرار، و ذذذذرورة محاربذذذذة التطذذذذرب والتعصذذذذو والتكفيذذذذر والتذذذذدخل فذذذذا 
الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون التام والتنسيق لمكافحة اإلرهاو والق اء علي  وتجفيذب 
مصذذذادر تمويلذذذ  والتعذذذاون فذذذا مجذذذال تبذذذادل المعلومذذذات والخبذذذرات وبنذذذاء القذذذدرات ومحاسذذذبة 

رهابيذذذذذة والجذذذذذرائم  ذذذذذد اإلنسذذذذذانية والمحر ذذذذذين علذذذذذى أعمذذذذذال العنذذذذذب مرتكبذذذذذا األعمذذذذذال اإل
والتخريذذو التذذا تهذذدد السذذلم واألمذذن وتشذذديد العقوبذذات علذذيهم وانتهذذاج إجذذراءات احترا يذذة فذذا 

 هذا الشأن.
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دعم لبنذان فذا تصذدي  ومقاومتذ  للعذدوان اإلسذرائيلا المسذتمر عليذ  وعلذى وجذ  الخصذوص  -6
، والتذذذرحم علذذذى أروا  الشذذذهداء اللبنذذذانيين، واعتبذذذار 2006عذذذدوان يوليذذذو/ تمذذذو  مذذذن العذذذام 

تماسذذذذر ووحذذذذدة الشذذذذعو اللبنذذذذانا فذذذذا مواجهذذذذة ومقاومذذذذة العذذذذدوان اإلسذذذذرائيلا عليذذذذ   ذذذذمانال 
لمستقبل لبنان وأمن  واستقراره، وتوصيب الجرائم اإلسرائيلية بجرائم حذرو تسذتوجو م حقذة 

ل امهذا بذالتعويط للجمهوريذة مرتكبيها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتذد اءاتها، وا 
اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين والترحيو بالقرارات التا تبنتها الجمعيذة العامذة لألمذم المتحذدة 

الذذذ  تبنتذذ  فذذا  71/218حذذول "البقعذذة النفطيذذة علذذى الشذذواطل اللبنانيذذة" وآخرهذذا القذذرار رقذذم 
بذدفع تعوي ذات ماليذة يل م إسرائيل ذ  ، وال21/12/2016تاري  دورتها الحادية والسبعين ب

عن األ ذرار التذا لحقذت بلبنذان جذراء قصذب إسذرائيل لمحطذة الجيذة للطاقذة الكهربائيذة فذا 
 .2006حرو يوليو/ تمو  

 إدانة اشعتداءات اإلسرائيلية على السيادة اللبنانية برال وبحرال وجوال، منها: -7

 العم ء ونشر شبكات التجس،. الخرق اإلسرائيلا للمجتمع اللبنانا عن طريق  رع 

   اشنتهاكذات اإلسذذرائيلية لحقذذوق لبنذذان السذذيادية واشقتصذذادية فذذا مياهذذ  اإلقليميذذة ومنطقتذذ
اشقتصذذذادية الخالصذذذة وفذذذا وروتذذذ  النفطيذذذة والغا يذذذة المتواجذذذدة  ذذذمن مناطقذذذ  البحريذذذة، 

 .لتنقيووآخرها التهديدات اإلسرائيلية الخطية بعد إط ق دورة التراخيص لعمليات ا

  الحرو اشلكترونية المتناهيذة األبعذاد التذا تشذنها إسذرائيل  ذد الجمهوريذة اللبنانيذة عبذر
ال يذذادة الملحوظذذة فذذا عذذدد األبذذراج والهوائيذذات وأجهذذ ة الرصذذد والتجسذذ، والمراقبذذة التذذا 

 تهدب إلى القرصنة والتجس، على كافة شبكات اشتصاشت والمعلوماتية اللبنانية.

 ل عذذن تسذذليم كامذذل المعلومذذات الصذذحيحة والخذذرائط المتعلقذذة بمواقذذع الذذذخائر امتنذذاع إسذذرائي
 ير المتفجرة كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقودية التا ألقتها بشكل  عشوائا على 

 .2006المناطق المدنية اآلهلة بالسكان إبان عدوانها على لبنان فا صيب العام 

 تأكيد المجل، على: -8

 ظ علذذذى الصذذذيغة اللبنانيذذذة التعدديذذذة الفريذذذدة القائمذذذة علذذذى المناصذذذفة بذذذين  ذذذرورة الحفذذذا
المسذذذلمين والمسذذذيحيين وكذذذذلر صذذذيغة التعذذذايش بذذذين األديذذذان والحذذذوار بينهذذذا والتسذذذاما 
دانذذذذة نقي ذذذذها الح ذذذذار  الصذذذذارإل الذذذذذ  تمولذذذذ  التنظيمذذذذات اإلرهابيذذذذة  وقبذذذذول اآلخذذذذر وا 

التذذذا تحذذذاكا إسذذذرائيل فذذذا سياسذذذاتها اإللغائيذذذة بمذذذا ترتكبذذذ  مذذذن جذذذرائم بحذذذق اإلنسذذذانية و 
 اإلقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه المسلمين والمسيحيين.

  دعذذذم المؤسسذذذات الدسذذذتورية اللبنانيذذذة فذذذا تع يذذذ  ح ذذذور لبنذذذان العربذذذا والذذذدولا ونشذذذر
األقليذات  رسالت  الح ارية وتنوع  الوقافا، شسيما فا مواجهذة إسذرائيل، والحفذاظ علذى

كمكونات أصلية وأساسية فا النسيع اشجتماعا لدول المنطقة و رورة صون حقوقهذا 
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ومنع استهدافها مذن قبذل الجماعذات اإلرهابيذة وتوصذيب الجذرائم المرتكبذة بحقهذا بجذرائم 
  د اإلنسانية.

  دعذذم المؤسسذذات الدسذذتورية اللبنانيذذة فذذا الُم ذذا بذذاشلت ام بأحكذذام الدسذذتور لجهذذة رفذذط
طين والتمسذر بحذذق ال جئذين الفلسذذطينيين فذا العذذودة إلذى ديذذارهم، وتومذين الموقذذب التذو 

الوا ا والوابت للشعو وللقيادة الفلسذطينية الذرافط لتذوطين ال جئذين الفلسذطينيين فذا 
، والتأكيذذد علذذى  ذذرورة أن تقذذوم الذذدول والمنظمذذات الذذدول الم ذذيفة، خاصذذةل فذذا لبنذذان
والمسذذذاهمة بشذذذكل  دائذذذم و يذذذر منقطذذذع بتمويذذذل وكالذذذة الدوليذذذة بتحمذذذل كامذذذل مسذذذؤولياتها 

 ذذوث وتشذذغيل ال جئذذين الفلسذذطينيين )األونذذروا( واسذذتكمال تمويذذل إعذذادة إعمذذار مخذذيم 
نهر البارد ودفع المتوجبات المالية لصالا خ ينة الدولة اللبنانية من )كهرباء واسته ر 

التذذذذا ُأنشذذذذئت عليهذذذذا للبنيذذذذة التحتيذذذذة( ودفذذذذع المسذذذذتحقات ألصذذذذحاو األمذذذذ ر الخاصذذذذة 
 .المخيمات المؤقتة على األرا ا اللبنانية

  حذذذرص الحكومذذذة اللبنانيذذذة علذذذى احتذذذرام قذذذرارات الشذذذرعية الدوليذذذة وعلذذذى جذذذ ء الحقيقذذذة
وتبيانها فا جريمة ا تيال الرئي، الشهيد رفيق الحرير  ورفاقذ ، بعيذدال عذن أ  تسذيي، 

 ان ووحدت  وسلم  األهلا.أو انتقام وبما ش ينعك، سلبال على استقرار لبن

  دعذذم جهذذود الحكومذذة اللبنانيذذذة فذذا متابعذذة ق ذذية تغييذذذو سذذماحة اإلمذذام موسذذى الصذذذدر
ورفيقيذذذ  الشذذذي  محمذذذد يعقذذذوو والصذذذحافا عبذذذا، بذذذدر الذذذدين، مذذذن أجذذذل التوصذذذل إلذذذى 

 .تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولا النظام الليبا السابق لو ع حد لهذه الجريمة

 ترحيو المجل،: -9
 ذذم لفخامذذة رئذذي، الجمهوريذذة مذذن تأكيذذد علذذى وحذذدة موقذذب الشذذعو بمذذ ا ورد فذذا خطذذاو الق س 

اللبنذذانا وتمسذذك  بسذذلم  األهلذذا الذذذ  يبقيذذ  بمنذذأ  عذذن النذذار المشذذتعلة حولذذ  فذذا المنطقذذة 
والت امذذ  احتذذرام ميوذذاق جامعذذة الذذدول العربيذذة وبشذذكل  خذذاص المذذادة الوامنذذة منذذ  مذذع اعتمذذاد 

 .ستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولالبنان لسياسة خارجية م

  بالجهود التا يبذلها لبنان حكومةل وشعبال حيال مو وع النا حين السوريين الوافدين إلى
لجهذذة است ذذافتهم ر ذذم إمكاناتذذ  المحذذدودة، والتأكيذذد علذذى  ذذرورة مذذؤا رة ودعذذم أرا ذذي  

داد مع ، ووقذب ت ايذد تلذر األعبذاء واألعذداد لبنان فا هذا المجال وتقاسم األعباء واألع
فا ظل رفط لبنان أل  شكل  من من النا حين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتال 

أشذذذكال انذذذدماجهم أو إدمذذذاجهم فذذذا المجتمعذذذات الم ذذذيفة وحرصذذذ  علذذذى أن تكذذذون هذذذذه 
ألمذذر لمذذا فذذا االمسذذألة مطروحذذة علذذى رأ، قائمذذة اشقتراحذذات والحلذذول لأل مذذة السذذورية 
هم اآلمنذذة إلذذذى مذذن تهديذذد كيذذانا ووجذذود  للبنذذان والسذذعا بكذذل مذذا أمكذذن لتذذأمين عذذودت

ب دهم فا أسرع وقت ممكن باعتبارها الحذل الوحيذد المسذتدام للنذا حين مذن سذورية إلذى 
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واإلشذذذذادة بالمحذذذذاوشت الحويوذذذذة التذذذذا تبذذذذذلها الحكومذذذذة اللبنانيذذذذة لتقلذذذذيص أعذذذذداد لبنذذذذان، 
ودين على األرا ا اللبنانيذة وتذوفير أمذن اللبنذانيين والسذوريين النا حين السوريين الموج

وتخفيذذذذب األعبذذذذاء عذذذذن شذذذذعو لبنذذذذان واقتصذذذذاده، بعذذذذد أن أصذذذذبا علذذذذى شذذذذفير انفجذذذذار 
 اجتماعا واقتصاد  وأمنى يهدد وجوده.

  بتوجذذذ  لبنذذذان إلذذذى المحكمذذذة الجنائيذذذة الدوليذذذة مذذذن أجذذذل إدانذذذة جذذذرائم الحذذذرو التذذذا ارتكبتهذذذا
 .والجرائم  د اإلنسانية التا ارتكبتها ويرتكبها اإلرهاو فا العراقإسرائيل فا   ة، 

  اقتصذاد  والمحافظذة  –ترسذي  اشسذتقرار المذاكرو بجهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى
على اشستقرار النقد ، وبالت امها العمل فورال على معالجة المشاكل الم منة التا يعانى 

 منها جميع اللبنانيين.

 لحكومذذة اللبنانيذة التذذا تذربط مذذا بذذين تحقيذق النمذذو اشقتصذاد  وتحسذذين وتوسذذيع برؤيذة ا
 شبكة األمان اشجتماعية والصحية والتعليمية لجميع اللبنانيين.

  بشذذروع الحكومذذة اللبنانيذذة فذذا اإلجذذراءات المتعلقذذة بذذدورة التذذراخيص للتنقيذذو عذذن الذذنفط
 لر.واستخراج  مع إصدار المراسيم التطبيقية ال  مة لذ

  بجهذذذذود الحكومذذذذة اللبنانيذذذذة لبنذذذذاء دولذذذذة القذذذذانون والمؤسسذذذذات عبذذذذر التوجذذذذ  نحذذذذو و ذذذذع
إستراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد، وتع ي  استق ل الق اء، وتفعيل دور األجه ة 

 الرقابية، واشلت ام بتع ي  دور المرأة فا الحياة السياسية والعامة.

  م بهذذا األمذذين العذذام لجامعذذة الذذدول العربيذذة دعمذذال وتأييذذدال بذذالجهود الدؤوبذذة والمسذذتمرة التذذا يقذذو
للجمهوريذذذة اللبنانيذذذة بالتشذذذاور مذذذع الذذذدول العربيذذذة والمؤسسذذذات الدسذذذتورية اللبنانيذذذة ومختلذذذب 
القذذو  السياسذذية مذذن أجذذل تكذذري، اشسذذتقرار وتع يذذ  النمذذو اشقتصذذاد  المسذذتدام فذذا لبنذذان 

 .ال ل  من مواجهة األخطارحفاظال على وحدت  وأمن  واستقراره وتمكين
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تذتحفظ مملكذة البحذرين علذى هذذا القذرار نظذرال لمذا يتحملذ  مذا يسذمى حذ و ا  اللبنذانا اإلرهذابا، والع ذو فذا الحكومذة  -
لتقويط السلم األهلا و ع عة األمن واشستقرار عبر إوذارة الفتنذة الطائفيذة ودعذم اللبنانية من مسؤولية كاملة فا السعا 

مؤكدة وقوفها ومسذاندتها للشذعو اللبنذانا الشذقيق  .اإلرهاو والتدخل السافر فا الشؤون الداخلية لعدد  من الدول العربية
 وحق  بالعيش فا دولة  مستقرة ذات سيادة بعيدال عن التدخ ت الخارجية.

 ملكة العربية السعودية تنأ  بنفسها عن هذا القرار وتؤيد تحفظ مملكة البحرين.الم -

 دولة اإلمارات العربية المتحدة تنأ  بنفسها عن هذا القرار وتؤيد تحفظ مملكة البحرين. -
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 اإلسرائيلا: -ق ية فلسطين والصراع العربا 
 
 

 رفض ترنيح إ راجيل لنغل مقعد غير داجش
 2020-2019في م لس األمن لعامي 

 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 على مذكرة األمانة العامة، 

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

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ يؤكد على قراريذ  السذابقين رقذم  - د.ع  6966ورقذم  5/3/2008( بتذاري  129د.ع ) 6890وا 
 ،8/9/2016( بتاري  146د.ع ) - 8059، رقم 8/9/2008( بتاري  130)

 ،25/7/2016( بتاري  27د.ع ) 641قمة نواكشوط رقم  واسترشادال بقرار -

 ر ُيقــــر

التأكيد على رفذط ترشذا إسذرائيل لع ذوية مجلذ، األمذن، باعتبارهذا قذوة احذت ل مخالفذة ألحكذام  -1
ميوذذاق األمذذم المتحذذدة وقذذرارات الشذذرعية الدوليذذة، والقذذانون الذذدولا، وفذذا  ذذوء اسذذتمرار سياسذذاتها 

جهاط حل الدولتين المعطلة للس م والمستمرة فا  .اشستيطان  ير القانونا، وا 
تكليذذب األمذذين العذذام، والمجموعذذة العربيذذة فذذا نيويذذورر، وبعوذذات الجامعذذة العربيذذة، باتخذذاذ كافذذة  -2

علذذى ع ذذوية مجلذذ، )القذذوة القائمذذة بذذاشحت ل( التذذدابير ال  مذذة للحيلولذذة دون حصذذول إسذذرائيل 
جذراء اشتصذذاشت األمذن، بمذا فذذا ذلذر التنسذذيق مذع منظمذذة التعذاو  ن اإلسذ ما فذذا هذذا الشذذأن، وا 

، والمجموعذات WEOGال  مة مع اشتحاد األوروبذا، ومجموعذة دول  ذرو أوروبذا ودول أخذر  
الدوليذذة األخذذر ، واألمذذين العذذام لألمذذم المتحذذدة، ورئذذي، الجمعيذذة العامذذة، وجميذذع الذذدول األع ذذاء 

 .ط هذا الترشياباألمم المتحدة، لحشد التأييد الدولا ال  م إلجها
الطلو من األمانة العامذة اشسذتمرار فذا رصذد الترشذيحات اإلسذرائيلية للمناصذو فذا أجهذ ة  -3

عداد خطة عمل متكاملة للتصد  لها.  ولجان األمم المتحدة المختلفة وا 
الطلو إلى األمين العام تقديم تقرير حول تطورات هذا المو وع إلذى مجلذ، جامعذة الذدول  -4

 (.28القمة فا دورت  المقبلة )العربية على مستو  
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 منروع  دول عطمال م لس ال امعة طلى م تو  القمة
 (28في دورته العادية )

 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 مانة العامة فيما بين الدورتينألوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا، 

  السياسيةوعلى توصية لجنة الشؤون، 

( مذذن الملحذذق الخذذاص باشنعقذذاد الذذدور  لمجلذذ، الجامعذذة علذذى 6واسذذتنادال إلذذى نذذص المذذادة ) -
 مستو  القمة،

 ،المملكة األردنية الهاشميةوبعد استماع  إلى مداخلة معالا و ير خارجية  -

 ر ُيقــــر

 عمذذذذذذال مجلذذذذذذ، جامعذذذذذذة الذذذذذذدول العربيذذذذذذة علذذذذذذى مسذذذذذذتو  القمذذذذذذةاعتمذذذذذذاد مشذذذذذذروع جذذذذذذدول أ
ذذذذان  ، لعر ذذذذ  علذذذذى اجتمذذذذاع و راء الخارجيذذذذة التح ذذذذير (28د.ع ) للقمذذذذة المقذذذذرر عقذذذذده فذذذذا عم 

 .27/3/2017بالمملكة األردنية الهاشمية بتاري  
 

 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8119)ق: رقش 
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 مشروع جدول أعمال

 العربية على مستوى القمة جملس جامعة الدول

 (28الدورة العادية )

 ــــــــ

 

  :التقارير المرفوطة إلى القمة: عوها 
 

- 
- 
- 

 (.27تقرير رجا ة القمة ال ابقة د.ع )
التقريـــــر الختـــــامي لهيجـــــة متابعـــــة تنفيـــــذ القـــــرارا  

 واهلتزاما .

تــش إدراج هــذا البنــد ا ــتناداا إلــى  
/ج( مـن النظـاش 14نأ المـادة )

ــــذ األ ــــة تنف ــــة متابع  ا ــــي لهيج
 القــــــــــــــــــــرارا  واهلتزامــــــــــــــــــــا 

 

    

تــش إدراج هــذا البنــد ا ــتناداا إلــى   تقرير األمين العاش طن العمل العربي المنترك. -
( 18د.ع ) 327قــرار القمــة رقــش 

 29/3/2006بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  
 

 :القضية الفل لينية والصراع العربي ا  راجيلي وم ت داته :ثانياا 
ــــة التلــــ - ورا  ال يا ــــية للقضــــية الفل ــــلينية متابع

والصـــراع العربـــي ا  ـــراجيلي وتفعيـــل مبـــادرة ال ـــوش 
 العربية.

  

 بنـد داجـش

    

ـــــدس  اه ـــــتيلان  ال ـــــدار   - ـــــة تلـــــورا  )الق متابع
 .  التنمية(األونروااهنتفاضة  الو جون  

 
 بنـد داجـش

    

ــــــة فل ــــــلين وصــــــمود النــــــعب  - ــــــة دول دطــــــش موازن
 ي.الفل لين

بند داجش بمو ـب قـرار القمـة رقـش  
( بتـــــــــــــــــــــــــــاري  25د.ع ) 596

26/3/2014 
 

    

 بنـد داجـش  ال وهن العربي ال وري المحتل. -
    

  التضامن مع لبنان ودطمه. -
 

 بنـد داجـش
    

ـــى تـــش إدراج هـــذا البنـــد   تلورا  األزمة ال ورية. :ثالثـا ـــا ا طل بن
ــــــــــــة العامــــــــــــة ــــــــــــراي األمان  اقت

 

    

 مرفــق
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تش إدراج هذا البند بمو ب مذ رة   عزمة الل و  ال وري. :رابعـا
ـــــــة الداجمـــــــة للممل ـــــــة  المندوبي
ــــــــش ج  األردنيــــــــة الهانــــــــمية رق

 2/3/2017بتاري   2/601ع/

    

تش إدراج هذا البند بمو ب مذ رة   تلورا  الوضع في دولة ليبيا. :خام ا
 533/1/1مندوبية دولة ليبيا رقـش 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري    6/3/2017بت

 

    

تش إدراج هذا البنـد بمو ـب مـذ رة   تلورا  األوضاع في ال مهورية اليمنية. : اد ا
ــة اليمنيــة مندوبيــة  رقــش ال مهوري

 5/3/2017بتاري   220/6

    

 إلــىتــش إدراج هــذا البنــد ا ــتناداا   دطش  مهورية الصومال الفيدرالية. :اـ ابع
( 27د.ع ) 649قــرار القمــة رقــش 

 25/7/2016بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  
 

    

تش إدراج هذا البند بمو ب مذ رة   دطش ال وش والتنمية في  مهورية ال ودان.  :اـثامن
المندوبيـــــة الداجمـــــة ل مهوريـــــة 

بتـاري   147-17-21ال ودان رقش 
12/2/2017 

 

    

ال بـر  ولنـب احتول إيران لل زر العربية الثوث لنب  :اـتا ع
ولة ا مارا  العربيـة المتحـدة الصغر  وعبو مو ى التابعة لد

 .في الخليج العربي

 
 بنـد داجـش

    

ــــدول  :راـطان ــــة لل ــــي النــــىون الداخلي ــــة ف التــــدخو  ا يراني
 العربية.

بند داجش بمو ـب قـرار القمـة رقـش  
( بتـــــــــــــــــــــــــــاري  27د.ع ) 652

25/7/2016 

    

ــــة  :حادي طنر ــــوا  التر ي ــــي إزا  انتهــــاك الق ــــف طرب اتخــــاذ موق
 العراقية.لل يادة 

بند داجش بمو ـب قـرار القمـة رقـش  
( بتـــــــــــــــــــــــــــاري  27د.ع ) 653

25/7/2016 

    

ــــي وم افحــــة ا رهــــاب   :ثاني طنر صــــيانة األمــــن القــــومي العرب
 والتلرف العنيف.

تــش إدراج هــذا البنــد ا ــتناداا إلــى  
( 27د.ع ) 654قــرار القمــة رقــش 

 25/7/2016بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  
 

    

تــش إدراج هــذا البنــد ا ــتناداا إلــى   لدول العربية.تلوير  امعة ا :ثالث طنر
( 27د.ع ) 668قــرار القمــة رقــش 

 25/7/2016بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  
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العمـــــل اهقتصـــــادي واه تمـــــاطي العربـــــي المنـــــترك  :رابع طنر
)مناريع القـرارا  المرفوطـة مـن الم لـس اهقتصـادي 
واه تمـــــاطي طلـــــى الم ـــــتو  الـــــوزاري التحضـــــيري 

 (:28-للقمة

  

دراج هــذا البنــد ا ــتناداا إلــى تــش إ
ــش  ــونس رق د.ع  280قــرار قمــة ت

 23/5/2004( بتـــــــــــــــــاري  16)
 

    

تــش إدراج هــذا البنــد ا ــتناداا إلــى   اقتراي تنظيش قمة طربية عوروبية بن ل دوري. :طنر خامس
إطـــون اه تمـــاع الرابـــع لـــوزرا  
خار يـــة دول  امعـــة الـــدول العربيـــة 

 20/12/2016 واهتحــاد األوروبــي
 

 

    

ـــا ا تـــش إدراج هـــذا البنـــد   منروع إطون طّمان. :طنر  ادس ـــى  بن طل
ــــــــــــة العامــــــــــــة ــــــــــــراي األمان  اقت

 

    

   ما ي ت د من عطمال. 
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 تلـورا  الوضـع فـي  وريـة
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  ألمانة العامة فيما بين الدورتيننشاط اوعلى تقرير األمين العام عن، 

  وعلى التوصية الصادرة عن اشجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات واشلت امذات علذى
 ،8/9/2016المستو  الو ار  بتاري  

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

( 23د.ع ) 554واسذذتنادال إلذذى قذذرارات مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى مسذذتو  القمذذة رقذذم  -
 600، ورقم 26/3/2013( بالدوحة بتاري  24د.ع ) 580، ورقم 29/3/2012ببغداد بتاري  

( بشذذذذذذذرم الشذذذذذذذي  بتذذذذذذذاري  26د.ع ) 623، ورقذذذذذذذم 26/3/2014( بالكويذذذذذذذت بتذذذذذذذاري  25د.ع )
، وكافة قرارات المجل، 25/7/2016( بنواكشوط بتاري  27د.ع ) 646، ورقم 29/3/2015

( بتذذذذذاري  146د.ع ) 8060فذذذذذا هذذذذذذا الشذذذذذأن وآخرهذذذذذا القذذذذذرار رقذذذذذم علذذذذذى المسذذذذذتو  الذذذذذو ار  
، وقرار المجل، علذى مسذتو  19/12/2016د. .ع بتاري   8106والقرار رقم  ،8/9/2016

، وبيانات اللجنة الو ارية المعنية 15/12/2016د. .ع بتاري   8105المندوبين الدائمين رقم 
 بالو ع فا سورية،

ذ يعرو من جديذد عذن ت ذامن  - التذام مذع الشذعو السذور  إ اء مذا يتعذرط لذ  مذن انتهاكذات  وا 
 خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين األبرياء،

ذ يجذذدد الت امذذذ  الكامذذذل بذذذالوقوب إلذذى جانذذذو تطلعذذذات الشذذذعو السذذور  فذذذا الحريذذذة والعدالذذذة  - وا 
ء والمساواة، وحق  الوابت فا اختيذار نظذام الحكذم الذذ  يحقذق آمالذ  ويلبذا طموحاتذ  فذا إرسذا

 األمن والسلم فا مختلب أرجاء سورية،
ذ يرحو مجددال بالجهود التا تبذلها مجموعة الدعم الدولية لسورية لتهيئة الظذروب الم ئمذة  - وا 

شستئناب عملية المفاو ات بين المعار ة والحكومة السورية الهادفة إلذى تشذكيل هيئذة حكذم 
( بتذذذذاري  1بيذذذذان مذذذذؤتمر جنيذذذذب ) انتقذذذذالا ذات صذذذذ حية تنفيذيذذذذة كاملذذذذة، وفقذذذذال لمذذذذا جذذذذاء فذذذذا

 30/10/2015، وبيذذذذذذذذان مجموعذذذذذذذذة الذذذذذذذذدعم الدوليذذذذذذذذة لسذذذذذذذذورية بفيينذذذذذذذذا بتذذذذذذذذاري  30/6/2012
( إلذذذى جانذذذو بيذذذان 2015) 2254والذذذذ  أيذذذدهما قذذذرار مجلذذذ، األمذذذن رقذذذم  14/11/2015و

 2286فذذذذذا ميذذذذون  والذذذذذذ  أيذذذذذده قذذذذرار مجلذذذذذ، األمذذذذذن رقذذذذذم  11/2/2016المجموعذذذذة بتذذذذذاري  
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وبمذذا ُيلّبذذا تطلعذذات الشذذعو السذذور  بكافذذة فئاتذذ   17/5/2016ينذذا بتذذاري  (، وبيذذان في2016)
 ،وأطياف 

 ر ُيقــــر

التأكيذذد مجذذددا علذذى اشلتذذ ام الوابذذت بالحفذذاظ علذذى سذذيادة سذذورية ووحذذدة أرا ذذيها واسذذتقرارها  -1
 وس متها اإلقليمية، وذلر استنادا لميواق جامعة الدول العربية ومبادئ .

الوابذذذت بذذذأن الحذذذل الوحيذذذد الممكذذذن لأل مذذذة السذذذورية يتموذذذل فذذذا الحذذذل التأكيذذذد علذذذى الموقذذذب  -2
السياسذذا القذذائم علذذى مشذذاركة جميذذع األطذذراب السذذورية، بمذذا يلبذذا تطلعذذات الشذذعو السذذور  

سذذذذنادا علذذذى مذذذذا نصذذذذت عليذذذذ  30/6/2012( بتذذذذاري  1وفقذذذال لمذذذذا ورد فذذذذا بيذذذان جنيذذذذب) ، وا 
(، 2015)2254ار مجلذذذ، األمذذذن القذذذرارات والبيانذذذات الصذذذادرة بهذذذذا الصذذذدد وبذذذاألخص قذذذر 

تحذذت رعايذذة  23/2/2017والترحيذذو فذذا هذذذا اإلطذذار باسذذتئناب مفاو ذذات جنيذذب بتذذاري  
، ودعذوة الجامعذة العربيذة إلذى التعذاون مذع األمذم المتحذدة إلنجذا  المفاو ذات األمم المتحدة

رساء السلم واشستقرار فا سورية.  السورية التا تجر  برعايتها إلنهاء الصراع وا 
اإلعراو عن القلق الشديد من تذداعيات اسذتمرار األعمذال العسذكرية التذا تشذهدها عذدد مذن  -3

أنحذذذذذاء سذذذذذورية بذذذذذالر م مذذذذذن اتفذذذذذاق وقذذذذذب إطذذذذذ ق النذذذذذار الذذذذذذ  تذذذذذم التوصذذذذذل إليذذذذذ  بتذذذذذاري  
، ودعوة األطراب التا لم تلت م بتطبيق اشتفاق إلى التقيد بآلية توبيت وقذب 29/12/2016

، والترحيذو فذا هذذا دائيذة وفقذا لقذرارات مجلذ، األمذن ذات الصذلةإط ق النار واألعمذال الع
القا ا بوقب إطذ ق النذار  31/12/2016بتاري   2336رقم اإلطار بقرار مجل، األمن 

، والترحيذذو بذذالجهود الدوليذذة المبذولذذة لتوبيذذت وقذذب إطذذ ق النذذار باعتبذذاره خطذذوة فذذا سذذورية
 2254 ( وقذرار مجلذ، األمذن1ن جنيب )هامة على صعيد تحقيق الحل السياسا وفقال لبيا

، وأخذذذذ العلذذذم بذذذالجهود المبذولذذذة لتوبيذذذت وقذذذب إطذذذ ق النذذذار فذذذا إطذذذار اجتماعذذذات (2015)
 أستانة.

حث مجموعة الدعم الدولية لسورية علذى تكويذب جهودهذا ومواصذلة مسذاعيها لتنفيذذ مذا ورد  -4
ة عذذذن مجموعذذذة ، وبيانذذات فيينذذذا الصذذادر 30/6/2012( بتذذذاري  1فذذا بيذذذان مذذؤتمر جنيذذذب )
، إ ذذافةل إلذذى 17/5/2016، و14/11/2015و 30/10/2015الذذدعم الدوليذذة لسذذورية فذذا 

، والعمل على التقيد بالمباد  واآلليات التا تم اشتفاق عليهذا 11/2/2016بيان ميون  فا 
والواردة فا تلر البيانات، وعلى نحو  خاص ما يتعلق منهذا بآليذة توبيذت وقذب إطذ ق النذار 

العدائيذذة، وآليذذة تذذوفير المسذذاعدات اإلنسذذانية. وبتذذوفير األجذذواء الم ئمذذة إلنجذذا   واألعمذذال
عمليذذة المفاو ذذات فذذا جنيذذب تحذذت رعايذذة األمذذم المتحذذدة والهادفذذة إلذذى تشذذكيل هيئذذة حكذذم 

 انتقالا ذات ص حيات تنفيذية كاملة.
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فذذا حلذذو  إدانذذة واسذذتنكار ممارسذذات النظذذام السذذور  الوحشذذية  ذذد السذذكان المذذدنيين العذذ ل -5
وريفها، و د المذواطنين السذوريين فذا كذل أنحذاء سذورية، واعتبذار عمليذات القصذب الجذو  
والمجذذذا ر والجذذذرائم المسذذذتمرة التذذذا يقذذذوم بهذذذا فذذذا حلذذذو و يرهذذذا مذذذن المذذذدن السذذذورية انتهاكذذذال 

 صارخال لمعاهدات جنيب والقانون الدولا اإلنسانا.
ين فذا مختلذب المنذاطق السذورية والتذا ترتكبهذا إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية  د المدني -6

التنظيمذذذات والجماعذذذات اإلرهابيذذذة كذذذداعش وجبهذذذة النصذذذرة المرتبطذذذة بالقاعذذذدة و يرهذذذا مذذذن 
 التنظيمات اإلرهابية.

الطلو من المجموعة العربية فا جنيب التنسيق الوويق مع مفو ية األمم المتحدة السامية  -7
ت الكفيلة بايقاب اشنتهاكذات الدائمذة لحقذوق اإلنسذان لحقوق اإلنسان، شتخاذ كافة اإلجراءا

التذذا يرتكبهذذا النظذذام السذذور ، بمذذا فذذا ذلذذر تذذوفير الحمايذذة ال  مذذة لألطفذذال والنسذذاء ومنذذع 
 استهداب المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقال للقانون الدولا اإلنسانا.

رية الذذذ  عقذذد تحذذت رعايذذة الترحيذذو بالنتذذائع اشيجابيذذة ل جتمذذاع الموسذذع للمعار ذذة السذذو  -8
ومذذذا سذذذبق  مذذذن اجتماعذذذات  ،9/12/2015و 8المملكذذذة العربيذذذة السذذذعودية بالريذذذاط بتذذذاري  

ألطذذراب مذذن المعار ذذة السذذورية فذذا القذذاهرة وموسذذكو والهادفذذة إلذذى توحيذذد رؤيذذة المعار ذذة 
السذذورية حذذول خطذذوات الحذذل السياسذذا المنشذذود لأل مذذة السذذورية مذذن خذذ ل عمليذذة سياسذذية 

( والبيانذذات الصذذادرة عذذن 1هذذا السذذوريون بأنفسذذهم، وعلذذى أسذذا، تطبيذذق بيذذان جنيذذب )يتوش
 المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجل، األمن ذات الصلة.

اإلشذذذادة بذذذدور ح ذذذرة صذذذاحو السذذذمو الشذذذي  صذذذبا  األحمذذذد الجذذذابر الصذذذبا  أميذذذر دولذذذة  -9
الوذانا والوالذث للمذانحين لذدعم الكويت فا است افة دولة الكويت للمؤتمرات الدوليذة األول و 

، والترحيذو بمشذاركتها 2015و 2014و 2013الو ع اإلنسانا فا سذورية خذ ل األعذوام 
، حيذذث وصذذل إجمذذالا مذذا قدمتذذ  2016فذذا رئاسذذة المذذؤتمر الرابذذع الذذذ  ُعقذذد فذذا لنذذدن فذذا 

مليذذذذار دوشر أمريكذذذذا،  1.6دولذذذذة الكويذذذذت مذذذذن مسذذذذاهمات خذذذذ ل المذذذذؤتمرات الدوليذذذذة إلذذذذى 
المؤتمر الدولا الخذام، للمذانحين لذدعم الو ذع  بمشاركة دولة الكويت فا تنظيمرحيو والت

ل تحذت رعايذة فذا بروكسذ 2017 / نيسذانبريذلأاإلنسانا فا سورية المقرر عقده فا شذهر 
اشتحذذذاد األوروبذذذا، والذذذذ  يتذذذوج الذذذدور الريذذذاد  اإلنسذذذانا الذذذذ  أخذتذذذ  دولذذذة الكويذذذت علذذذى 

، ومناشذدة الذدول المانحذة سذرعة الوفذاء بالتعهذدات التذا أعلنذت عاتقها حيال األ مة السذورية
عنها فا مؤتمر لنذدن لذدعم الو ذع اإلنسذانا فذا سذورية، وبالخصذوص فيمذا يتعلذق بتذوفير 
الذذدعم الذذ  م للذذدول العربيذذة المجذذاورة لسذذورية و يرهذذا مذذن الذذدول العربيذذة الم ذذيفة ل جئذذين 

مذذل األعبذذاء الُملقذذاة علذذى عاتقهذذا فذذا مجذذاشت والنذذا حين السذذوريين، وذلذذر لمسذذاندتها فذذا تح
 توفير أعمال اإل اوة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لهم.
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الطلذذذو إلذذذى األمذذذين العذذذام للجامعذذذة مواصذذذلة مشذذذاورات  واتصذذذاشت  مذذذع األمذذذين العذذذام لألمذذذم  -10
 ، وكذلر مع مختلب األطراب المعنية من أجذل تكويذبإلى سورية المتحدة ومبعوو  الخاص

الجهذذذود المبذولذذذة لتهيئذذذة األجذذذذواء الم ئمذذذة لجذذذوشت مفاو ذذذات جنيذذذذب الهادفذذذة إلذذذى إقذذذذرار 
( 1خطوات الحل السياسا اشنتقالا لأل مة السورية وفقال لمذا جذاء فذا بيذان مذؤتمر جنيذب )

، وبيانذات مجموعذذة الذدعم الدوليذذة لسذورية وقذذرارات مجلذ، األمذذن ذات 30/6/2012بتذاري  
 الصلة.

جنذة الو اريذة الخاصذة بسذورية واألمذين العذام مواصذلة الجهذود والمشذاورات مذع الطلو مذن الل -11
مختلب األطراب اإلقليمية والدولية المعنية بالو ع فذا سذورية، وعذرط نتذائع تلذر الجهذود 

 .على الدورة القادمة لمجل، الجامعة على المستو  الو ار 
 

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

                                                 
ول يؤكذذد لبنذذان علذذى سياسذذة اشبتعذذاد عذذن الصذذراعات الداخليذذة فذذا الذذدول العربيذذة الشذذقيقة، مذذع الذذدعوة إلذذى اعتمذذاد حلذذ -

 سياسية توافقية، بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية وُيلبا تطلعات شعوبها.
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 ا  الوضـع فـي ليبيــاتلـور 
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

 لمجلذ، الجامعذة علذى  (27)العاديذة الذدورة الصذادر عذن  647رقذم مذا جذاء بذالقرار  ىوعل
 ،25/7/2016نعقدة فا نواكشوط بتاري  الممستو  القمة 

 المسذذتو  علذذى  فذذا دورتذذ   يذذر العاديذذة 8045قذذرارات المجلذذ، وآخرهذذا القذذرار رقذذم  ىوعلذذ
 ،28/5/2016الو ار  بتاري  

 علذى  التوصية الصادرة عن اشجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات واشلت امذات ىوعل
 ،8/9/2016عقد بتاري   الذ المستو  الو ار  

 توصية لجنة الشؤون السياسية ىوعل، 
ذ يؤكذذد مجذذددال  -  ذذرورة اشلتذذ ام بذذاحترام وحذذدة وسذذيادة ليبيذذا وسذذ مة أرا ذذيها، وحمايذذة  ىعلذذ وا 

اسذذذتق لها السياسذذذا وعلذذذا رفذذذط التذذذدخل الخذذذارجا والعسذذذكر  فذذذا علذذذى  مواطنيهذذذا، والحفذذذاظ
 ،الشأن الليبا

 ر ُيقــــر

وسيادة ليبيا وس مة أرا يها وعلا رفذط التذدخل  ةام وحدباحتر  اشلت ام ىال علالتأكيد مجدد -1
طلذذو مذذن المجلذذ، الرئاسذذا لحكومذذة الوفذذاق علذذى  كذذان نوعذذ  مذذا لذذم يكذذن بنذذاء ال الخذذارجا أيذذ

البذذال  إ اء تمذذدد أعمذذال الجماعذذات اإلرهابيذذة القلذذق عذذن  واإلعذذراوالذذوطنا وبالتنسذذيق معذذ ، 
 .فا ليبيا

المنعقذذد علذذى هذذامش أعمذذال المشذذترر حذذول ليبيذذا   البيذذان الذذو ار فذذا التأكيذذد علذذى مذذا جذذاء  -2
 .22/9/2016بتاري  للجمعية العامة لألمم المتحدة  (71)الدورة العادية 

للتنفيذذ الكامذل ل تفذاق وتأكيد دعذم المجلذ،  ،إلى حل سياسا شامل لأل مة فا ليبياالدعوة  -3
 .17/12/2015بتاري  السياسا الليبا الموقع فا الصخيرات 

لحذذوار السياسذذا القذائم تحذذت رعايذذة المموذل الخذذاص لألمذذين العذذام علذذى دعذم ا ال ددمجذذالتأكيذد  -4
 لألمم المتحدة فا ليبيا والممول الخاص لألمين العام لجامعة الدول العربية.
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األموال الليبية فا البنذور األجنبيذة وكافذة الموجذودات الليبيذة  ىإلى إلغاء التجميد علالدعوة  -5
التذذا هذذا ملذذر للشذذعو الليبذذا وتسذذخيرها لخدمتذذ  لمواجهذذة  المجمذذدة لتخصذذص هذذذه المذذوارد

رقذم مذن القذرار  (18)للفقذرة  ال وفقذ ال الوقت الذذ  يذراه المجلذ، الرئاسذا مناسذب اوف، احتياجات 
مذذذن قذذذرارات مجلذذذ، األمذذذن  (2011) 1973رقذذذم مذذذن القذذذرار  (20)والفقذذذرة  (2011) 1970

 .ذات الصلة

لحكومذة الوفذاق الذوطنا الليبذا للمجلذ، الرئاسذا   إلى تقديم الذدعم السياسذا والمذادالدعوة  -6
الذدعم والتواصذل مذع مؤسسذات باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة فا ليبيا، واشمتناع عذن 

السياسذذا الليبذذا، الذذدول إلذذى تقذذديم مسذذاعدة عاجلذذة للتنفيذذذ الكامذذل ل تفذذاق ودعذذوة ، موا يذذة
عادة دعم وتأهيل  والتا تعمذل تحذت قيذادة المجلذ، وطنية الالمؤسسات المدنية والعسكرية وا 

ومذذدها بذذالخبرات واألدوات ال  مذذة فذذا المجذذاشت التذذا يحذذددها المجلذذ، الرئاسذذا  ،الرئاسذذا
وكذذذلر اشلتذذذ ام بقذذذرارات مجلذذذ،  ،لحكومذذة الوفذذذاق الذذذوطنا ل  ذذط ع بمسذذذؤولياتها الملحذذذة

 .(2016) 2278والقرار رقم (، 2015) 2259وأخرها القرار رقم  األمن ذات الصلة
وتشذذجيع ، ة والتهديذذدات اإلرهابيذذة فذذا ليبيذذاالتحذذديات األمنيذذإ اء العميذذق اإلعذذراو عذذن القلذذق  -7

توحيذذد القذذوات الليبيذذة تحذذت القيذذادة المدنيذذة للمجلذذ، الرئاسذذا كطريذذق وحيذذد لعذذودة اشسذذتقرار 
 والس م إلى ليبيا.

يذذذذذة وطن، ومؤسسذذذذذات مصذذذذذرب ليبيذذذذذا المركذذذذذ  المجلذذذذذ، الرئاسذذذذذا، مجلذذذذذ، النذذذذذواو، دعذذذذذوة  -8
 ، تفذذاق وتنفيذذذ حلذذول لمواجهذذة مشذذاكل ليبيذذا اشقتصذذاديةل ال اقتصذذادية ليبيذذة أخذذر  للعمذذل معذذ

والتأكيذذذد علذذذى كذذذل ، 17/11/2016والصذذذادر بتذذذاري  ببيذذذان رومذذذا حذذذول ليبيذذذا واألخذذذ علمذذذال 
وكذذذل ، لبتذذذرول يذذذر المشذذذروع ل تصذذذديرالوالخاصذذذة بقذذذرارات مجلذذذ، الجامعذذذة ذات الصذذذلة، 

المؤسسذات اشقتصذادية  ىويذة سذلطة حكومذة الوفذاق الذوطنا علذلتق ،لةاإلجراءات ذات الصذ
 الليبية.

اإلشادة بدور دول الجوار ودعوتها ل ستمرار فا تقديم الدعم لدفع مسار التسذوية السياسذية  -9
فا ليبيا، بما يصون وحدة وس مة أرا يها، وحماية مواطنيها، وتحقيذق األمذن واشسذتقرار، 

 ل، الرئاسا لحكومة الوفاق الوطنا الليبا.وذلر بالتنسيق مع المج

التأكيد على دور جامعة الدول العربية، والترويكا الو وية التا اقترحها األمين العام لتنسذيق  -10
جهود جامعة الدول العربية مع كل  من األمم المتحذدة، واشتحذاد األفريقذا، والترحيذو بنتذائع 

، واألخذذذ علمذذال 21/1/2017و 25/10/2016اجتمذذاعا آليذذة الترويكذذا اللذذذين ُعقذذدا بتذذاري  
بتوج  الترويكا المقبل ل م اشتحاد األوروبا إلى ع ويتها وتشكيل آلية رباعيذة ُتسذهم فذا 
قليميذذذة متناسذذذقة وتكامليذذذة لمسذذذاندة المجلذذذ، الرئاسذذذا لحكومذذذة الوفذذذاق  بلذذذورة مقاربذذذة دوليذذذة وا 

 ادية التا تواجهها.الوطنا فا التعامل مع التحديات السياسية واألمنية واشقتص
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ت ذذافت  القذذاهرة بتذذاري  اشجتمذذاع الذذو ار  العاشذذر لذذدول جذذوار ليبيذذا الذذذ  اسنتذذائع اإلشذذادة ب -11
 ، وكذلر اشجتماعات السابقة لدول الجوار.21/1/2017

تومذذين ودعذذم المبذذادرة التونسذذية التذذا أطلقهذذا سذذيادة رئذذي، الجمهوريذذة التونسذذية البذذاجا قائذذد  -12
بر الحذوار الشذامل والمصذالحة الوطنيذة فذا ليبيذا، والتذا أصذبحت السبسا للحل السياسا ع

بعد إع ن تون، الصادر عن اجتماع و راء خارجية كل من تون، والج ائر ومصر يوما 
، مبادرة و وية لدعم التسوية السياسية الشاملة فذا ليبيذا مذن أجذل تهيئذة 20/2/2017و 19

ليبذذا برعايذذذة  –فذذا حذذوار  وطنذذذا ليبذذا الظذذروب الم ئمذذة لجمذذذع مختلذذب األطذذراب الليبيذذذة 
بالصذذخيرات، والذذذ   17/12/2015األمذذم المتحذذدة، اسذذتنادال ل تفذذاق السياسذذا الموقذذع فذذا 
 ُيشكل إطارال مرجعيال للتسوية السياسية لأل مة فا ليبيا.

دعذذذذوة الذذذذدول األع ذذذذاء إلذذذذى المشذذذذاركة والمسذذذذاهمة الفعالذذذذة فذذذذا تحسذذذذين الو ذذذذع اإلنسذذذذانا  -13
م المسذذاعدات للشذذعو الليبذذا مذذن خذذ ل دعذذم خطذذة اشسذذتجابة اإلنسذذانية المتذذرد  عبذذر تقذذدي

 العاجلة التا و عتها األمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلر بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطنا.
الطلو إلى األمين العام مواصلة اتصاشت  ومشاورات  مع ممول األمين العذام لألمذم المتحذدة  -14

، والتأكيذد علذى تع يذ  دور جامعذة الذدول دول الجذوار الليبذاطذراب الليبيذة و ومع مختلذب األ
 الذذذت تعتذذذرط تنفيذذذذ اشتفذذذاق السياسذذذا الليبذذذا  تذذذذليل الصذذذعاو التذذذا مذذذاالعربيذذذة، مذذذن أجذذذل 

 .الموقع علي  فا مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية تحت رعاية األمم المتحدة

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8121)ق: رقش 
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 ا  الوضـع فـي اليمــنتلـور 
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

  وعلى التوصية الصادرة عن اشجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات واشلت امذات علذى
 ،8/9/2016الو ار  الذ  ُعقد بتاري  المستو  

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر ُيقــــر

التأكيذذذد علذذذذى أمذذذذن واسذذذذتقرار ووحذذذذدة الذذذذيمن وسذذذذ مة وسذذذذيادة أرا ذذذذي ، والتأكيذذذذد علذذذذى دعذذذذم  -1
ومسذذذاندة الشذذذرعية الدسذذذتورية متمولذذذة فذذذا فخامذذذة الذذذرئي، عبذذذد ربذذذ  منصذذذور هذذذاد  رئذذذي، 

 الجمهورية اليمنية.
لذذذى أن الحذذذل السذذذلما فذذذا الذذذيمن يسذذذتند إلذذذى المرجعيذذذات الذذذو ث المتفذذذق عليهذذذا، التأكيذذذد ع -2

والمتمولة فا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مذؤتمر الحذوار الذوطنا الشذامل، 
، واإلشذذادة بجهذذود المبعذذوث 2216وقذذرارات مجلذذ، األمذذن ذات الصذذلة، خاصذذةل القذذرار رقذذم 

لمتحدة إلى اليمن السذيد إسذماعيل ولذد الشذي  أحمذد، شسذتئناب الخاص لألمين العام لألمم ا
 العملية السلمية، بناءل على المرجعيات الُمشار إليها.

اإلشذذذذادة بمواقذذذذب الحكومذذذذة اليمنيذذذذة الداعمذذذذة للجهذذذذود األمميذذذذة لتحقيذذذذق السذذذذ م فذذذذا الذذذذيمن،  -3
اشحتياجذات  ومساعيها إليقاب الحرو، ولتخفيب المعاناة اإلنسانية للشعو اليمنذى، ولتذدفق

عادة إعمار ما دمرت  آلة الحرو  يصال الرواتو لكافة مناطق اليمن، وا  الغذائية والدوائية، وا 
عادة بناء مؤسسات الدولذة المدنيذة والعسذكرية فذا  اشنق بية، ومحاربة التطرب واإلرهاو، وا 

 المناطق التا تم تحريرها من سيطرة القو  اشنق بية.

ات األحادية الجانو التا ُيقذدم عليهذا اشنق بيذون، ومنهذا تشذكيل مذا اإلدانة الحا مة ل جراء -4
ُيسمى بالمجل، السياسا والحكومة  ير الشرعية، ورف هم المستمر إلجذراءات بنذاء الوقذة، 
وعذذذذدم إطذذذذ ق سذذذذرا  المعتقلذذذذين، وعرقلذذذذة جهذذذذود المبعذذذذوث الذذذذدولا، بمذذذذا فذذذذا ذلذذذذر عرقلذذذذة 
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ات  ير الشذرعية التذا تُقذوط العمليذة السذلمية اجتماعات لجنة التهدئة، و يرها من اإلجراء
 وتُفاقم من معاناة الشعو اليمنى.

اإلدانذذذة الحا مذذذة لكافذذذة اشنتهاكذذذات التذذذا ترتكبهذذذا القذذذو  اشنق بيذذذة بحذذذق النسذذذيع المجتمعذذذا  -5
اليمنذذذى، مذذذن ا تيذذذاشت واعتقذذذاشت، وتجنيذذذد قسذذذر  لألطفذذذال للذذذ ج بهذذذم فذذذا ميذذذادين القتذذذال، 

لمسذذذذذاكن ودور العبذذذذذادة، ومنذذذذذع تذذذذذدفق اشحتياجذذذذذات اإلنسذذذذذانية وحصذذذذذار للمذذذذذدن، وتفجيذذذذذر ل
للمحتذذذاجين والمحاصذذذرين، و رع األلغذذذام، وعمليذذذات التهجيذذذر القسذذذر  للسذذذكان، وبيذذذع المذذذواد 
اإل اوية، ونهو األموال من البنذور وصذناديق المتقاعذدين، وتسذخير ذلذر شسذتمرار الحذرو 

ة داخذذل الذذيمن وعبذذر الحذذدود، وتهديذذد والذذدمار، واإلصذذرار علذذى اسذذتمرار العمليذذات العسذذكري
حركذذة النقذذل والم حذذة فذذا الممذذرات والميذذاه اإلقليميذذة والدوليذذة، و يرهذذا مذذن الممارسذذات التذذا 
ترقى إلى مصاب جرائم الحرو التا ُيعاقو عليهذا القذانون الذدولا. ودعذوة المجتمذع الذدولا 

نتهاكات، واعتبذار أفعذال وكافة المنظمات الحقوقية شتخاذ موقب سريع وصارم إ اء هذه اش
القذذذو  اشنق بيذذذة فذذذا الذذذيمن انتهاكذذذات  صذذذارخة للقذذذانون الذذذدولا اإلنسذذذانا وكافذذذة المواويذذذق 

 الحقوقية الدولية.

إدانة استمرار التدخ ت اإليرانية التا تنتهر أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ودعوة  -6
الجمهوريذذة اإلسذذ مية اإليرانيذذة مذذن  المجتمذذع الذذدولا، ممذذو ل بمجلذذ، األمذذن، لل ذذغط علذذى

 أجل وقب نشاطها الُمعاد  للشعو اليمنى، واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية.

اإلشذذادة بالذذدور الذذذ  تؤديذذ  دول التحذذالب العربذذا، والذذدول العربيذذة كافذذة، التذذا تُقذذدم الذذدعم  -7
يقذذذاب الحذذذرو، للقيذذذادة الشذذذرعية والشذذذعو اليمنذذذى، والمسذذذاندة شسذذذتئناب العمليذذذة السذذذلم ية، وا 

عذذادة إعمذذذار الذذذيمن. واإلعذذراو عذذذن الشذذذكر والتقذذدير لمذذذا قدمتذذذ   واسذذتعادة الدولذذذة اليمنيذذذة، وا 
مليذذذار دوشر إلعذذذادة اإلعمذذذار فذذذا  10حكومذذذة المملكذذذة العربيذذذة السذذذعودية مذذذن دعذذذم  بمبلذذذ  

 يذ  اليمن، ودعم البنر المرك   اليمنى، وكذلر ما يقوم ب  مرك  الملذر سذلمان بذن عبذد الع
مذذذن دور  إنسذذذانا وتقذذذديم المسذذذاعدات اإلنسذذذانية للشذذذعو اليمنذذذى. والشذذذكر والتقذذذدير للجهذذذود 
والمساهمات والت حيات التا تقدمها دولذة اإلمذارات العربيذة المتحذدة، لذدعم الشذرعية، ومذن 
يقاب الحرو، وتقديم المساعدات اإلنسانية واإل اوية وجهود إعادة  أجل استعادة اشستقرار وا 

ر فذذا الذذيمن. والشذذكر والتقذذدير لدولذذة قطذذر علذذى دعمهذذا ومسذذاندتها للشذذعو اليمنذذى اإلعمذذا
عذذادة اإلعمذذار. والشذذكر لجمهوريذذة  وحكومتذذ  الشذذرعية مذذن أجذذل تحقيذذق األمذذن واشسذذتقرار وا 
السذذذودان لمذذذا تقدمذذذ  مذذذن مسذذذاندة للشذذذرعية والشذذذعو اليمنذذذى، وتقذذذديم المسذذذاعدات اإلنسذذذانية 

الشذذذكر لجمهوريذذذة جيبذذذوتا لجهودهذذذا الداعمذذذة للشذذذعو والطبيذذذة ومعالجذذذة جرحذذذى الحذذذرو، و 
 اليمنى وشستقبالها ل جئين اليمنيين.
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اإلعراو عن الشذكر والتقذدير لصذاحو السذمو الشذي  صذبا  األحمذد الجذابر الصذبا ، أميذر  -8
دولة الكويت، والشعو الكويتا، لما قدمت  وتقدم  الكويت من دور  حيذو  وهذام فذا مسذاندة 

 رعاية وتيسير واست افة جهود الس م اليمنية.الشعو اليمنى، وفا 

دعذذذوة الذذذدول األع ذذذاء والمجتمذذذع الذذذدولا إلذذذى تذذذوفير الذذذدعم الذذذ  م فذذذا الجوانذذذو السياسذذذية  -9
واألمنيذذذة واشقتصذذذادية والماليذذذة لتمكذذذين الجمهوريذذذة اليمنيذذذة مذذذن مواجهذذذة التحذذذديات الماولذذذة، 

اسذذتقرار األو ذذاع واسذذتكمال وخصوصذذال تلبيذذة اشحتياجذذات اإلنسذذانية بشذذكل  عاجذذل ل ذذمان 
 الترتيبات المتعلقة بانجا  المرحلة اشنتقالية.

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8122)ق: رقش 
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 احتول إيران لل زر العربية الثوث
 لنب ال بر  ولنب الصغر  وعبو مو ى

 في الخليج العربي ةالتابعة لدولة ا مارا  العربية المتحد
 

 
 عة طلى الم تو  الوزاري إن م لس ال ام

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

  وعلى التوصية الصادرة عن اشجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات واشلت امذات علذى
 ،8/9/2016المستو  الو ار  الذ  ُعقد بتاري  

 لى توصية لجنة الشؤون السياسية،وع 

بتذذذذاري   651( رقذذذذم 27د.ع )نواكشذذذذوط واسترشذذذادا بقذذذذرارات القمذذذذم السذذذذابقة وآخرهذذذذا قذذذذرار قمذذذذة  -
بشأن احت ل إيران للج ر العربية الو ث: طنذو الكبذر  وطنذو الصذغر  وأبذو  25/7/2016

 موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة فا الخليع العربا،
ذ ي - وقراراتذذ  السذذابقة مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  ؤكذذد علذذى بيانذذات وا 

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

 ر ُيقــــر

التأكيذذد المطلذذق علذذى سذذيادة دولذذة اإلمذذذارات العربيذذة المتحذذدة الكاملذذة علذذى ج رهذذا الذذذو ث،  -1
ييذد كافذة اإلجذراءات والوسذائل السذلمية التذا طنو الكبذر  وطنذو الصذغر  وأبذو موسذى، وتأ

 تتخذها دولة اإلمارات شستعادة سيادتها على ج رها المحتلة.
استنكار استمرار الحكومة اإليرانية فا تكري، احت لهذا للجذ ر الذو ث وانتهذار سذيادة دولذة  -2

هديذد األمذن اإلمارات العربية المتحدة بما ي ع ع األمن واشستقرار فذا المنطقذة ويذؤد  إلذى ت
 والسلم الدوليين.

إدانذذة قيذذام الحكومذذة اإليرانيذذة ببنذذاء منشذذآت سذذكانية لتذذوطين اإليذذرانيين فذذا الجذذ ر اإلماراتيذذة  -3
 الو ث المحتلة.

إدانة المناورات العسكرية اإليرانيذة التذا تشذمل جذ ر دولذة اإلمذارات العربيذة المتحذدة الذو ث  -4
ى، وعلذى الميذاه اإلقليميذة واإلقلذيم الجذو  المحتلة، طنو الكبر  وطنذو الصذغر  وأبذو موسذ
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والجرب القذار  والمنطقذة اشقتصذادية الخالصذة للجذ ر الذو ث باعتبارهذا جذ ءال ش يتجذ أ مذن 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، والطلو من إيران الكب عن مول هذه اشنتهاكذات واألعمذال 

لذة مسذتقلة ذات سذيادة، وش تسذاعد علذى اشستف ا ية التا تعد تدخ ل فا الشؤون الداخلية لدو 
بنذذاء الوقذذة، وتهذذدد األمذذن واشسذذتقرار فذذا المنطقذذة، وتعذذرط أمذذن وسذذ مة الم حذذة اإلقليميذذة 

 والدولية فا الخليع العربا للخطر.
فتتاحهذا مكتبذين فذا ج يذرة أبذو موسذى التابعذة لدولذة اإلمذارات العربيذة المتحذدة شإدانذة إيذران  -5

هذذذذه المنشذذذآت  يذذذر المشذذذروعة واحتذذذرام سذذذيادة دولذذذة اإلمذذذارات العربيذذذة  مطالبذذذال إيذذذران با الذذذة
 المتحدة على أرا يها.

دانتذذ  للجولذذة التفقديذذة  -6 أع ذذاء لجنذذة األمذذن القذذوما التذذا قذذام بهذذا اإلعذذراو عذذن اسذذتنكاره وا 
لشذذذؤون السياسذذذة الخارجيذذذة بمجلذذذ، الشذذذور  اإليرانذذذا إلذذذى الجذذذ ر اإلماراتيذذذة المحتلذذذة طنذذذو 

صذذذغر  وأبذذذو موسذذذى، معتبذذذرال ذلذذذر انتهاكذذذال لسذذذيادة دولذذذة اإلمذذذارات العربيذذذة الكبذذذر  وطنذذذو ال
المتحدة على أرا يها، وش يتماشى مع الجهود والمحاوشت التا تبذل إليجاد تسوية سذلمية، 

 ودعوة إيران إلى اشمتناع عن القيام بمول هذه الخطوات اشستف ا ية.
تحذذدة التذذا تبذذذلها إليجذذاد تسذذوية سذذلمية وعادلذذة اإلشذذادة بمبذذادرات دولذذة اإلمذذارات العربيذذة الم -7

لحذذذل ق ذذذية الجذذذ ر الذذذو ث المحتلذذذة )طنذذذو الكبذذذر ، وطنذذذو الصذذذغر ، وأبذذذو موسذذذى( مذذذع 
 الجمهورية اإلس مية اإليرانية.

دعذذوة الحكومذذة اإليرانيذذة مجذذددال إلذذى إنهذذاء احت لهذذا للجذذ ر اإلماراتيذذة الذذو ث، والكذذب عذذن  -8
وقذذذب عذذذن إقامذذذة أ  منشذذذآت فيهذذذا، بهذذذدب تغييذذذر تركيبتهذذذا فذذذرط األمذذذر الواقذذذع بذذذالقوة، والت

لغذذاء كافذذذة اإلجذذراءات وا  الذذة كافذذة المنشذذذآت التذذا سذذبق أن نفذذذذتها  السذذكانية والديمغرافيذذة، وا 
إيذذران مذذن طذذرب واحذذد فذذا الجذذ ر العربيذذة الذذو ث باعتبذذار أن تلذذر اإلجذذراءات واإلدعذذاءات 

لذة اإلمذارات العربيذة المتحذدة الوابذت باطلة ولذي، لهذا أ  أوذر قذانونا وش تذنقص مذن حذق دو 
، 1949فا ج رها الو ث، وتعد أعماش منافية ألحكام القذانون الذدولا واتفاقيذة جنيذب لعذام 

ومطالبتهذذذا إتبذذذاع الوسذذذائل السذذذلمية لحذذذل النذذذ اع القذذذائم عليهذذذا وفقذذذال لمبذذذاد  وقواعذذذد القذذذانون 
 ل الدولية.الدولا، بما فا ذلر القبول باحالة الق ية إلى محكمة العد

اإلعذراو عذذن األمذذل فذذا أن تعيذد الجمهوريذذة اإلسذذ مية اإليرانيذذة النظذر فذذا موقفهذذا الذذرافط  -9
إليجذذاد حذذل سذذلما لق ذذية جذذ ر دولذذة اإلمذذارات العربيذذة المتحذذدة الذذو ث المحتلذذة، إمذذا مذذن 

 خ ل المفاو ات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
مذذا تعلنذذ  عذذن ر بتهذذا فذذا تحسذذين الع قذذات مذذع الذذدول العربيذذة، وفذذا  مطالبذذة إيذذران بترجمذذة -10

الحذذذوار وا  الذذذة التذذذوتر، إلذذذى خطذذذوات عمليذذذة وملموسذذذة، قذذذوش وعمذذذ ، باشسذذذتجابة الصذذذادقة 
للذذدعوات الجذذادة والمخلصذذة الصذذادرة عذذن صذذاحو السذذمو الشذذي  خليفذذة بذذن  ايذذد آل نهيذذان 
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مجلذ، التعذاون لذدول الخلذيع العربيذة، ومذن رئي، دولة اإلمارات العربية المتحذدة ومذن دول 
الدول العربية والمجموعذات الدوليذة والذدول الصذديقة، واألمذين العذام لألمذم المتحذدة، الداعيذة 
إلذذذى حذذذل النذذذ اع حذذذول الجذذذ ر الذذذو ث المحتلذذذة بذذذالطرق السذذذلمية، وفذذذق األعذذذراب والمواويذذذق 

ة أو اللجوء إلى محكمذة العذدل وقواعد القانون الدولا، من خ ل المفاو ات المباشرة الجاد
 الدولية، من أجل بناء الوقة وتع ي  األمن واشستقرار فا منطقة الخليع العربا.

الت ام جميع الدول العربية فا اتصاشتها مع إيران باوارة ق ية احت ل إيران للجذ ر الذو ث  -11
 محتلة. عربية للتأكيد على  رورة إنهائ  انط قال من أن الج ر الو ث ها أراط  

إب   األمين العام لألمم المتحدة ورئي، مجل، األمن بأهمية إبقاء الق ية  من المسائل  -12
المعرو ة على مجل، األمن، إلى أن تنها إيران احت لها للج ر العربية الذو ث، وتسذترد 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.
ا المو وع وتقديم تقريذر إلذى المجلذ، فذا دورتذ  العاديذة الطلو إلى األمين العام متابعة هذ -13

 المقبلة.
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 التدخو  ا يرانية في النىون الداخلية للدول العربية
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ألمانة العامة فيما بين الدورتينلعام عن نشاط اوعلى تقرير األمين ا، 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ - يؤكد على البيانات والقرارات الصادرة عن مجل، الجامعة علذى المسذتو  الذو ار  فذا هذذا  وا 
فذذا الشذذؤون  اإليرانيذذةبشذذأن "التذذدخ ت  8/9/2016بتذذاري   8064القذذرار رقذذم  وآخرهذذاالشذذأن، 

 ول العربية"،الداخلية للد
 وبناء على مداخ ت السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام، -

 ر ُيقــــر

 اإليرانيذذة اإلسذذ ميةالتأكيذذد علذذى أهميذذة أن تكذذون ع قذذات التعذذاون بذذين الذذدول العربيذذة والجمهوريذذة  -1
دانذةقائمة على مبذدأ حسذن الجذوار واشمتنذاع عذن اسذتخدام القذوة أو التهديذد بهذا،   اإليرانذاالتذدخل  وا 

فذذذا الشذذذؤون الداخليذذذة للذذذدول العربيذذذة باعتبذذذاره انتهاكذذذا لقواعذذذد القذذذانون الذذذدولا ولمبذذذدأ حسذذذن الجذذذوار 
بذذالكب عذذن األعمذذال اشسذذتف ا ية التذذا مذذن  اإليرانيذذة اإلسذذ ميةوسذذيادة الذذدول، ومطالبذذة الجمهوريذذة 

 .شأنها أن تقوط بناء الوقة وتهدد األمن واشستقرار فا المنطقة
مجددا على إدانة اشعتداءات التذا تعر ذت لهذا سذفارة المملكذة العربيذة السذعودية فذا التأكيد  -2

طهذران وقنصذليتها العامذذة فذا مشذهد، وتحميذذل الجمهوريذة اإلسذ مية اإليرانيذذة مسذؤولية ذلذذر، 
ومطالبتهذذذا بذذذاشلت ام باشتفاقيذذذات والمعاهذذذدات الدوليذذذة فذذذا هذذذذا الشذذذأن، شسذذذيما اتفاقيذذذة فيينذذذا 

 .1963واتفاقية فيينا للع قات القنصلية لعام  1961بلوماسية لعام للع قات الد
التحري ذذية والعدائيذذة المسذذتمرة  ذذد الذذدول  اإليذذرانيينإدانذذة واسذذتنكار تصذذريحات المسذذؤولين  -3

بذذالكب عذذن التصذذريحات العدائيذذة  اإليرانيذذة اإلسذذ ميةالعربيذذة، ومطالبذذة حكومذذة الجمهوريذذة 
 د الدول العربيذة باعتبارهذا تذدخ  سذافرا  اإلع ميةم ت اشستف ا ية، ووقب الح واألعمال

 فا الشؤون الداخلية لهذه الدول.
الكذذذب عذذذن السياسذذذيات التذذذا مذذذن شذذذأنها  إلذذذى اإليرانيذذذة اإلسذذذ ميةدعذذذوة حكومذذذة الجمهوريذذذة  -4

تغذية الن اعات الطائفية والمذهبية واشمتناع عن دعم الجماعات التذا تذؤجع هذذه الن اعذات 



-60- 

بايقذذذذاب دعذذذذم وتمويذذذذل الميليشذذذذيات  اإليرانيذذذذةيع العربذذذذا، ومطالبذذذذة الحكومذذذذة فذذذذا دول الخلذذذذ
 واألح او المسلحة فا الدول العربية.

إدانة استمرار احت ل إيران للج ر اإلماراتية الو ث المحتلة )طنو الكبر  وطنو الصغر   -5
شستعادة  اراتاإلموالوسائل السلمية التا تتخذها دولة  اإلجراءاتوأبو موسى(، وتأييد كافة 

 سيادتها على ج رها المحتلة طبقا للقانون الدولا.
دانة التدخ ت  -6 المستمرة فا الشؤون الداخلية لمملكذة البحذرين مذن خذ ل  اإليرانيةاستنكار وا 

وذذارةوالمتفجذذرات  األسذذلحةوتهريذذو  اإلرهذذابيينوتذذدريو  اإلرهذذاومسذذاندة  النعذذرات الطائفيذذة،  وا 
ب المسذذذذذتويات ل ع عذذذذذة األمذذذذذن والنظذذذذذام واشسذذذذذتقرار، ومواصذذذذذلة التصذذذذذريحات علذذذذذى مختلذذذذذ

وحذ و ا   اإليرانذابالمملكذة ممولذة ومدربذة مذن الحذر، الوذور   إرهابيةوتأسيسها جماعات 
، والذذذذ  يتنذذذافى مذذذع مبذذذدأ حسذذذن الجذذذوار وعذذذدم التذذذدخل فذذذا الشذذذؤون الداخليذذذة وفقذذذا اإلرهذذذابا

 لمباد  ميواق األمم المتحدة والقانون الدولا.
 إرهذذابامخطذذط  إحبذذاطبجهذذود األجهذذ ة األمنيذذة بمملكذذة البحذذرين التذذا تمكنذذت مذذن  اإلشذذادة -7

لقاء( 2016كانون وانا  )يناير/ تنفيذ  إلي الموكل  اإلرهاباالقبط على أع اء التنظيم  وا 
، اإلرهذذاباوحذذ و ا   اإليرانذذاهذذذا المخطذذط، والمذذدعوم مذذن قبذذل مذذا يسذذمى بذذالحر، الوذذور  

 الخطيرة فا المملكة. اإلرهابيةسلة من األعمال والذ  كان يستهدب تنفيذ سل
فذذذا األ مذذذة السذذذورية ومذذذا يحملذذذ  ذلذذذر مذذذن تذذذداعيات خطيذذذرة علذذذى  اإليرانذذذاالتنديذذذد بالتذذذدخل  -8

وأن موذذل  اإلقليميذذةمسذذتقبل سذذورية وسذذيادتها وأمنهذذا واسذذتقرارها ووحذذدتها الوطنيذذة وسذذ متها 
 مذة السذورية بذالطرق السذلمية وفقذا هذا التدخل ش يخدم الجهود المبذولذة مذن أجذل تسذوية األ

 (.1لم امين جنيب )
فذذا الشذذأن اليمنذذا الذذداخلا عبذذر دعمهذذا للقذذو  المناه ذذة لحكومذذة  إيذذرانالتنديذذد بتذذدخ ت  -9

اليمن الشرعية، وانعكا، ذلر سلبا على أمن واسذتقرار الذيمن ودول الجذوار والمنطقذة بشذكل 
 عام.

ل الخلذذذيع العربيذذذة التذذذا ت ذذذمنها خطذذذاو التأكيذذذد علذذذى أهميذذذة مبذذذادرة مجلذذذ، التعذذذاون لذذذدو  -10
صاحو السمو أمير دولة الكويت إلى الرئي، اإليرانا، ودعوة إيذران إلذى التعامذل اإليجذابا 

 مع هذه المبادرة تع ي ال لألمن واشستقرار فا المنطقة.
( وعلذذى  ذذرورة تطبيذذق 2015) 2231 ذذرورة التذذ ام إيذذران بتنفيذذذ قذذرار مجلذذ، األمذذن رقذذم  -11

عذذادة فذذرط العقوبذذات علذذى نحذذو  آليذذة فعالذذة ل لتحقذذق مذذن تنفيذذذ اشتفذذاق والتفتذذيش والرقابذذة وا 
لذى إإيذران  ان ذمامسريع وفعال حال انتهار إيذران شلت اماتهذا بموجذو اشتفذاق وعلذى أهميذة 

 النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة. ةكافة مواويق الس م
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خارجيذذة اللجنذذة العربيذذة الرباعيذذة المشذذكلة  تكليذذب األمذذين العذذام بمواصذذلة التنسذذيق مذذع و راء -12
)الرئاسذة(، ومملكذة البحذرين، والمملكذة العربيذة  العربيذة المتحذدة اإلمذاراتمن كذل مذن: دولذة 

السذذعودية، وجمهوريذذة مصذذر العربيذذة، واألمذذين العذذذام لو ذذع خطذذة تحذذرر عربيذذة مذذن أجذذذل 
والذذذدعم الذذذدولا للموقذذذب فذذذا المنطقذذذة العربيذذذة، وحشذذذد التأييذذذد  اإليرانيذذذةالتصذذذد  للتذذذدخ ت 

 .اإليرانيةالعربا الرافط لهذه التدخ ت 
فذذذا الشذذذؤون الداخليذذذة للذذذدول العربيذذذة" علذذذى أجنذذذدة منتذذذديات  اإليرانيذذذةبنذذذد "التذذذدخ ت  إدراج -13

 .واإلقليميةالتعاون العربا مع الدول والتجمعات الدولية 
( 2لى أجنذدتها وفقذا ألحكذام المذادة )التوج  إلى األجه ة المعنية فا األمم المتحدة إلدراج المو وع ع -14

 .( من ميواق األمم المتحدة التا تحرم التدخل فا الشؤون الداخلية للدول العربية7الفقرة )
األمذذذين العذذذام متابعذذذة تنفيذذذذ القذذذرار والعذذذرط علذذذى المجلذذذ، فذذذا دورتذذذ  العاديذذذة  إلذذذىالطلذذذو  -15

 .القادمة

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

                                                 
تؤكد جمهورية العراق تسجيل تحفظها تجاه قرار التدخ ت اإليرانية فا الشؤون الداخلية للدول العربية الذ  صذدر عذن  -

 لما يلا: وفقال كافة اشجتماعات السابقة مجل، الجامعة على المستو  الو ار  فا 

 ُيبد  العراق تحفظ  على عنوان القرار. -1
( مذذن القذذرار انط قذذال مذذن موقفذذ  المسذذاند للمقاومذذة الوطنيذذة الشذذريفة 7و 6ُيسذذجل العذذراق رف ذذ  القذذاطع للفقذذرتين ) -2

 الممولة بح و ا  اللبنانا باعتباره ج ءال من الحكومة اللبنانية الممولة للشعو اللبنانا.

لذذكرهما حذ و ا  ووصذف  باإلرهذابا وش يمكذن الموافقذة علذى األمذر كونذ   (7و 6)تحفظ علذى البنذدين إن موقب لبنان هو ال -
خارج عن تصنيب األمم المتحدة و ير متوافق مع المعاهدة العربية لمكافحة اإلرهاو خاصةل من حيث التميي  بين المقاومة 

اسذعة مذن اللبنذذانيين ولديذ  كتلذة نيابيذة وو اريذة وا نذة فذذا واإلرهذاو وكذون حذ و ا  يموذل مكذون أساسذذا فذا لبنذان وشذريحة و 
المؤسسات الدستورية اللبنانية، ونوافق على باقا البنود فا القرار بالر م من م مسة بع ها لقرار النأ  بالنف، فا الحكومة 

إيذران ونذدين أ  تذدخل بالشذؤون اللبنانية، وخاصةل موافقتنا على البند الوانا الذ  يدين اشعتداءات على بعوذات المملكذة فذا 
 .الداخلية للدول العربية وطالبنا بحذب ح و ا  اإلرهابا فا البندين لكا تتم الموافقة على كل بنود القرار من دون تحفظ

فذذا مواجهذذة تنذذاما مخذذاطر التنظيمذذات اإلرهابيذذة، فذذان الجمهوريذذة الج ائريذذة الجمهوريذذة الج ائريذذة الديمقراطيذذة الشذذعبية:  -
راطية الشعبية تدعو إلى تنسيق الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة  من إستراتيجية األمم المتحدة حول أهداب الديمق

مشتركة ومتقاسمة، واشلت ام بقواعد الشرعية الدولية، شسذيما التقيذد بلذوائا وقذوائم األمذم المتحذدة فذا تصذنيب الجماعذات 
المعترب بها وطنيال ودوليال والتذا تسذاهم فذا المشذهد السياسذا واشجتمذاعا اإلرهابية التا ش تشمل التشكي ت السياسية 

الذذوطنا، والتذذ ام الجميذذع سذذواء كانذذت حكومذذات أو أحذذ او بعذذدم التذذدخل فذذا الشذذؤون الداخليذذة للذذدول طبقذذال لميوذذاق األمذذم 
 المتحدة وميواق الجامعة العربية.

من القرار ُتذ كِّر تون، بموقفها الذ  كانت قد عبرت عن  خذ ل ( 7و 6م حظة الجمهورية التونسية: بالنسبة للفقرتين ) -
( لمجلذ، الجامعذة علذى مسذتو  القمذة 27والذدورة العاديذة )( 146و 145) ي  العاديتيناجتماع مجل، الجامعة فا دورت

 والذ  يؤكد على:فا نواكشوط 

 شأنها تهديد أمن واسذتقرار المنطقذة، وحذرص  رفط كل أشكال التدخ ت فا الشؤون الداخلية للدول وكل الممارسات التا من
تون، على أمن الدول الخليجية الشقيقة، مع دعوة جميذع األطذراب إلذى فذط الخ فذات بذالحوار والطذرق السذلمية وتكذري، قذيم 

 .ُحسن الجوار والتعايش السلما
 ول لذذ  أو أل  طذذرب آخذذر مسذذاهمة حذذ و ا  فذذا تحريذذر جذذ ء مذذن األرا ذذا اللبنانيذذة مذذن اشحذذت ل اإلسذذرائيلا ش ُيخذذ

 .القيام بأية أعمال من شأنها اإلخ ل باألمن واشستقرار فا المنطقة
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 خـاذ موقـف طربـي موحـدات
 إزا  انتهاك القوا  التر ية لل يادة العراقية

 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ يؤكد على  -  ،8/9/2016( بتاري  146د.ع ) 8065كافة قرارات  السابقة وآخرها قراره رقم وا 

 ر ُيقــــر

إعذذادة التأكيذذد علذذى م ذذمون قذذرار مجلذذ، الجامعذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  فذذا دورتذذ   يذذر  -1
بشذذذأن إدانذذذة تو ذذذل القذذذوات التركيذذذة فذذذا  24/12/2015المذذذؤرإل فذذذا  7987العاديذذذة المذذذرقم 

الحكومذذة التركيذذة بسذذحو قواتهذذا فذذورال دون قيذذد  أو شذذرط باعتبذذاره األرا ذذا العراقيذذة ومطالبذذة 
 اعتداءل على السيادة العراقية، وتهديدال لألمن القوما العربا.

دعوة الدول األع ذاء فذا الجامعذة الطلذو مذن الجانذو التركذا )بموجذو الع قذات الونائيذة(  -2
د. .ع فذذذا  7987قذذذم سذذذحو قواتذذذ  مذذذن األرا ذذذا العراقيذذذة تنفيذذذذال لقذذذرار مجلذذذ، الجامعذذذة ر 

وارة هذه المسائل فا اتصاشتها مع الدول األع اء.24/12/2015  ، وا 

دعوة الدول األع اء الطلو من الحكومة التركية عدم التدخل فا الشذؤون الداخليذة للعذراق  -3
والكذذذب عذذذن هذذذذه األعمذذذال اشسذذذتف ا ية التذذذا مذذذن شذذذأنها تقذذذويط بنذذذاء الوقذذذة وتهديذذذد أمذذذذن 

 واستقرار المنطقة.

دة التأكيد على مساندة الحكومة العراقية فا اإلجراءات التا تتخذذها وفذق قواعذد القذانون إعا -4
الدولا ذات الصلة التذا تهذدب إلذى سذحو الحكومذة التركيذة لقواتهذا مذن األرا ذا العراقيذة، 

 وترسيخال لسيادة حكومة العراق على كافة أرا يها.

ألرا ا العراقية ووقب التدخل التركا فا التأكيد على إدراج بند "تو ل القوات التركية فا ا -5
دول الجوار العربا" كبند  دائم على جدول أعمال مجل، جامعة الدول العربية على مستو  

 القمة، ولحين تحقيق اشنسحاو الناج  لهذه القوات.
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الطلذذذو مذذذن األمذذذين العذذذام للجامعذذذة اشسذذذتمرار فذذذا متابعذذذة تنفيذذذذ قذذذرار مجلذذذ، الجامعذذذة رقذذذم  -6
، وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبلذ  فذا 24/12/2015ا د. .ع ف 7987

 هذا الشأن إلى مجل، الجامعة فا دورت  العادية المقبلة.

إعذذذادة التأكيذذذد علذذذى اسذذذتمرار متابعذذذة الع ذذذو العربذذذا فذذذا مجلذذذ، األمذذذن )جمهوريذذذة مصذذذر  -7
تخذذذاذ كافذذذة العربيذذذة( للمطلذذذو المت ذذذمن انسذذذحاو القذذذوات التركيذذذة مذذذن األرا ذذذا العراقيذذذة وا

 .اإلجراءات ال  مة لحين تحقيق اشنسحاو الناج  لهذه القوات
 

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

                                                 

 تتحفظ دولة اإلمارات العربية المتحدة على هذا القرار. -
 تتحفظ مملكة البحرين على هذا القرار. -

 تتحفظ المملكة العربية السعودية على هذا القرار. -

 تتحفظ دولة قطر على هذا القرار. -
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 دطش ال وش والتنمية في  مهورية ال ودان
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  ألمانة العامة فيما بين الدورتينعن نشاط اوعلى تقرير األمين العام، 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 وبعد استماع  إلى العرط الُمقدم من رئي، وفد جمهورية السودان، -

ذ يؤكد مجددال على احترام سيادة السودان ووحدت  وس مة أرا ي ، -  وا 

ذ يؤكد على قرارات  السابقة فا هذا الشأن، على المستو  الو  -   ار  ومستو  القمة،وا 

 ر ُيقــــر

دعذذم جهذذود الحكومذذة السذذودانية مذذن أجذذل تع يذذ  السذذ م واألمذذن واشسذذتقرار، وتومذذين مبذذادرة  -1
فخامذذة الذذرئي، عمذذر حسذذن أحمذذد البشذذير، حذذول الحذذوار الذذوطنا تحذذت شذذعار "سذذودان يسذذع 

 الجميع".
السذذودان، ودعذذوة الترحيذذو بقذذرار اإلدارة األمريكيذذة رفذذع الحظذذر اشقتصذذاد  والتجذذار  علذذى  -2

اإلدارة األمريكية لرفع كامذل العقوبذات األخذر  المفرو ذة علذى السذودان، بمذا فذا ذلذر رفذع 
 اسم السودان من ال ئحة األمريكية للدول الراعية ل رهاو.

الترحيو باختتذام إنفذاذ وويقذة الدوحذة لسذ م دارفذور، وتومذين المسذاعا المتصذلة التذا تبذذلها  -3
عذادة الحكومة السودانية لم عالجذة ق ذايا النذ و ، وتسذريا المقذاتلين ودمجهذم فذا المجتمذع وا 

تذذأهيلهم، وبذذرامع التعذذايش السذذلما والمصذذالحة اشجتماعيذذة فذذا دارفذذور، والطلذذو مذذن الذذدول 
 العربية واألمانة العامة تقديم الدعم المناسو فا هذا الشأن.

اشتحذذذاد  –ة السذذذودان مسذذذاندة الجهذذذود المبذولذذذة فذذذا إطذذذار فريذذذق العمذذذل المشذذذترر )جمهوريذذذ -4
األمذذذم المتحذذذدة(، مذذذن أجذذذل )إنفذذذاذ إسذذذتراتيجية خذذذروج اليوناميذذذد(، ودعذذذم رؤيذذذة  –األفريقذذذا 

حكومة جمهورية السودان فا هذا الشأن بمذا فذا ذلذر توظيذب الموا نذة السذنوية لذذ"اليوناميد" 
 فا دعم خطة التنمية وتع ي  اشستقرار واألمن والس م فا دارفور.

هود الحويوذذذة التذذذا تقذذذوم بهذذذا اآلليذذذة المشذذذتركة المكونذذذة مذذذن جمهوريذذذة السذذذودان اإلشذذذادة بذذذالج -5
وجامعة الدول العربية لتنفيذ المشروعات اإلنمائية العربية فا دارفور وجميع ربوع السودان، 
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ودعذذوة الذذدول العربيذذة إلذذى مواصذذلة تقذذديم الذذدعم المذذالا والفنذذا شسذذتكمال هذذذه المشذذروعات 
 اإلنمائية.

لجهود الجاريذذة للتح ذذير لعقذذد مذذؤتمر عربذذا إلعذذادة اإلعمذذار ودعذذم التنميذذة فذذا الترحيذذو بذذا -6
بتذذذذذاري   650، وفقذذذذذال لقذذذذذرار القمذذذذذة العربيذذذذذة فذذذذذا نواكشذذذذذوط رقذذذذذم 2017السذذذذذودان فذذذذذا عذذذذذام 

25/7/2016. 

دعذذذم جهذذذود الحكومذذذة السذذذودانية نحذذذو السذذذعا إلعفذذذاء الذذذدين الخذذذارجا، والعمذذذل علذذذى إيفذذذاء  -7
لمعلنة عقو توقيع اتفاقية الس م الشامل فا إعفاء السودان مذن المجتمع الدولا بالت امات  ا

هذذذه الذذديون، وكذذذلر العمذذل علذذى سذذرعة اسذذتفادة السذذودان مذذن مبذذادرة صذذندوق النقذذد الذذدولا 
 والبنر الدولا الخاصة بتخفيب أعباء الدول الموقلة بالديون.

لمنظمذذذات العربيذذذة تجديذذذد دعذذذوة الذذذدول األع ذذذاء وصذذذناديق التمويذذذل واشسذذذتومار العربيذذذة وا -8
المتخصصذذة إلنفذذاذ مبذذادرة فخامذذة رئذذي، جمهوريذذة السذذودان ل سذذتومار ال راعذذا العربذذا فذذا 
السذذذودان لتحقيذذذق األمذذذن الغذذذذائا العربذذذا بالتعذذذاون مذذذع الجهذذذود المبذولذذذة مذذذن ق ب ذذذل حكومذذذة 

 السودان واألمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 

 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8126)ق: رقش 
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 دطش  مهورية الصومال الفيدرالية
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

 ،وعلى قرارات مجل، جامعة الدول العربية السابقة 
 ياسية،وعلى توصية لجنة الشؤون الس 

ذ يؤكد على قرارات  السابقة فا هذا الشأن، -  وا 

 ر ُيقــــر

الترحيذذذو بالنجذذذا  المتحقذذذق علذذذى صذذذعيد مسذذذيرة المصذذذالحة الوطنيذذذة الصذذذومالية واسذذذتكمال  -1
مسيرة بناء مؤسسات الدولة وانجا  المسذؤوليات، وباختتذام العمليذة اشنتخابيذة فذا الصذومال 

رمذاجو" وتوجيذ  التحيذة إلذى الذرئي، السذابق حسذن بانتخاو فخامذة الذرئي، محمذد عبذد ا  "ف
شذذي  محمذذود لمذذا أداه مذذن خذذدمات أونذذاء وشيتذذ ، واإلشذذادة باشنتقذذال السذذريع والسذذل، لمقاليذذد 
السذذذذلطة فذذذذا الصذذذذومال، وب يذذذذادة مشذذذذاركة وتمويذذذذل فئذذذذات الشذذذذعو الصذذذذومالا فذذذذا العمليذذذذة 

 نتخابات.والترحيو بجهود األمانة العامة فا دعم مسيرة اش اشنتخابية،
الترحيذذذو بالتحسذذذن الم ذذذطرد فذذذا األو ذذذاع السياسذذذية واألمنيذذذة علذذذى السذذذاحة الصذذذومالية  -2

ا فذذا الصذذومال، فريقذذواإلعذذراو عذذن التقذذدير للذذدور الهذذام الذذذ  ت ذذطلع بذذ  بعوذذة اشتحذذاد األ
دراليذذة الصذذومالية لتع يذذ  الو ذذع األمنذذا، وبخاصذذة الذذدور يوتعاونهذذا مذذع قذذوات الحكومذذة الف

دانذذة الهجمذذات المحذذور  الذذذ   تقذذوم بذذ  القذذوات الجيبوتيذذة العاملذذة فذذا إطذذار هذذذه البعوذذة، وا 
واألعمذذال اإلرهابيذذة التذذا تقذذوم بهذذا حركذذة الشذذباو  ذذد الشذذعو الصذذومالا وحكومتذذ  و ذذد 

 البعوات اإلقليمية والدولية العاملة فا الصومال.
والفنذا لمؤسسذات  دعوة الدول األع اء واألمانة العامة إلذى تقذديم الذدعم السياسذا والمذاد  -3

دراليذة وبرلمذان بغرفتيذ  مجلسذا الشذعو والشذيوإل، لتمكينهذا يالحكم الصومالية، مذن حكومذة ف
مذذن مواصذذلة تحقيذذق التقذذدم علذذى الصذذعيدين السياسذذا واألمنذذا ومسذذاعدتها فذذا إعذذادة بنذذاء 

درالا، يذمؤسسات الدولة، بما فا ذلر استكمال مراجعة الدستور المؤقت، وترسي  النظذام الف
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صذذ   قطذذاع األمذذن، وتأسذذي، األحذذ او السياسذذية، والتنسذذيق و   يذذادة الشذذفافية والمسذذاءلة، وا 
 مع بعوة األمم المتحدة فا الصومال فا هذا الصدد.

دعذذوة الذذدول األع ذذاء إلذذى تقذذديم الذذدعم العاجذذل للحكومذذة الصذذومالية مذذن أجذذل إعذذادة بنذذاء  -4
ميذة إلذى النهذوط بالقذدرات األمنيذة وتأهيل مؤسسذاتها األمنيذة والعسذكرية وتقويذة الجهذود الرا

الصذذذومالية، واإلعذذذراو عذذذن التقذذذدير للجهذذذود والمسذذذاعدات العربيذذذة الجاريذذذة علذذذى المسذذذتو  
 الونائا فا هذا الشأن.

الطلو من الدول العربية األع اء، ومؤسسات وهيئات اإل اوذة اإلنسذانية العربيذة، التعذاون  -5
أجذذذل تقذذذديم جميذذذع أشذذذكال الذذذدعم الممكنذذذة دراليذذذة الصذذذومالية، مذذذن يالكامذذذل مذذذع الحكومذذذة الف

ا، والعمذذل بكذذل سذذرعة علذذى فريقذذلمواجهذذة كاروذذة الجفذذاب التذذا ت ذذرو الصذذومال والقذذرن األ
تفاد  اآلوار الخطيرة للجفاب من تهديد لذألروا  وتذدمير ل قتصذاد وعصذب بالسذلم واألمذن 

 واشستقرار فا الب د.
نسذيق الجهذد العربذا لمواجهذة كاروذة الجفذاب الطلو من األمانة العامة اتخاذ مذا يلذ م نحذو ت -6

وذلذذذر مذذذن خذذذ ل التعذذذاون مذذذع المنظمذذذة العربيذذذة للتنميذذذة ال راعيذذذة، والمركذذذ  العربذذذا لدراسذذذة 
المناطق الجافة واألرا ا القاحلة، ومجل، و راء الصحة العرو، والمجل، العربذا للميذاه، 

علومذات الجغرافيذة باإل ذذافة ومجلذ، و راء الشذؤون اشجتماعيذذة العذرو، والغرفذة العربيذذة للم
إلذذى المنظمذذات ووكذذاشت األمذذم المتحذذدة المعنيذذة والبنذذر الذذدولا ومبادراتهذذا المعنيذذة خاصذذة 
برنامع الغذاء العالما والمنظمذة العالميذة للغذذاء وال راعذة، والعمذل علذى تنسذيق الجهذود فذا 

فذذذا الصذذذومال إعذذذداد الدراسذذذات والتحقذذذق الميذذذدانا حذذذول المنذذذاطق األكوذذذر هشاشذذذة وت ذذذررال 
 وسبل بناء القدرة والمرونة لمواجهة مخاطر الجفاب.

التأكيد مجددال على تنفيذ قرار مجل، الجامعة على مستو  القمة فا شذرم الشذي  )قذرار رقذم  -7
مليذون  10(، بشأن "تقذديم دعذم مذالا عاجذل بقيمذة 29/3/2015-( 26د.ع ) 626ق.ق: 

عذم الصذومال المفتذو  حاليذال فذا األمانذة دوشر أمريكا شهريال لمذدة سذنة مذن خذ ل حسذاو د
دارة مؤسسذذذاتها الفعالذذذة  العامذذذة، لذذذدعم موا نذذذة الحكومذذذة الصذذذومالية كذذذا تذذذتمكن مذذذن إقامذذذة وا 
وتنفيذذذذ برامجهذذذا فذذذا األمذذذن واشسذذذتقرار، ومحاربذذذة الفسذذذاد والعنذذذب، وتقذذذديم الخذذذدمات الهامذذذة 

 وال رورية".
او دعذذم الصذذومال، ودعذذوة الذذدول توجيذذ  الشذذكر إلذذى الذذدول التذذا تسذذدد مسذذاهمتها فذذا حسذذ -8

األع ذذاء التذذا لذذم تسذذدد مسذذاهمتها فذذا حسذذاو دعذذم الصذذومال إلذذى سذذداد الت اماتهذذا تنفيذذذ ال 
لقرارات مجل، الجامعة على مستو  القمة وتوجي  الشكر إلذى الذدول األع ذاء التذا قذدمت 

 الدعم الماد  والفنا واإلنسانا لجمهورية الصومال الفيدرالية.
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دراليذذة الصذذومالية اتخذذاذ مذذا يلذذ م مذذن يمانذذة العامذذة وبالتعذذاون مذذع الحكومذذة الفالطلذذو مذذن األ -9
أجذذل التح ذذير لعقذذد مذذؤتمر عربذذا إلعذذادة إعمذذار وتنميذذة الصذذومال بالتنسذذيق مذذع الجهذذات 
الدوليذذذذذذة ذات الع قذذذذذذة ومؤسسذذذذذذات التمويذذذذذذل واشسذذذذذذتومار العربيذذذذذذة، تعذذذذذذرط فيذذذذذذ  الحكومذذذذذذة 

لجدو  ال  مة، باشستناد إلى النتائع اشيجابية الصومالية خططها التنموية مع مشروعات ا
شجتماعذذات منتذذد  الشذذراكة رفيعذذة المسذذتو  لذذدعم الصذذومال، ويعقذذد تح ذذيرال لذذ  اجتماعذذات 

فذذا  2030علذذى مسذذتو  الخبذذراء لو ذذع اآلليذذات المناسذذبة لتحقيذذق خطذذة التنميذذة المسذذتدامة 
 الصومال، وعرط نتائع هذه اآلليات على المؤتمر.

فذا الصذومال لذدعم قطذاع التعلذيم المذانحين مبادرة دولة الكويت است ذافة مذؤتمر الترحيو ب -10
، والطلو من الدول العربية المشاركة الفعالذة فذا هذذا المذؤتمر، وبخاصذة 2017خ ل عام 

مذذن الذذو ارات المعنيذذة بشذذؤون التعلذذيم، لذذدعم العمليذذة التعليميذذة الصذذومالية وكذذذلر نشذذر اللغذذة 
منذذذاهع الصذذذومالية، والطلذذذو مذذذن المنظمذذذة العربيذذذة للتربيذذذة والوقافذذذة العربيذذذة فذذذا المذذذدار، وال

 والعلوم أن تنسق الجهد العربا فا هذا المجال.
دعذوة الذذدول األع ذذاء إلذذى إعفذاء الذذديون المترتبذذة علذذى جمهوريذة الصذذومال الفيدراليذذة لذذديها  -11

لدولية، وتوجي  دعمال شقتصادها وتمكينا لها من اشقتراط من المؤسسات والهيئات المالية ا
الشذذكر إلذذذى كذذذل  مذذذن الجمهوريذذذة الج ائريذذة الديمقراطيذذذة الشذذذعبية والمملكذذذة العربيذذذة السذذذعودية 
علذذى إعفذذاء جمهوريذذة الصذذومال الفيدراليذذة مذذن الذذديون المترتبذذة عليهذذا، والطلذذو مذذن األمانذذة 
العامذذذة تنسذذذيق تعاونهذذذذا مذذذع الحكومذذذذة الصذذذومالية والجهذذذذات الدوليذذذة ذات الع قذذذذة فذذذا هذذذذذا 

 اإلطار.
دعذذوة المنظمذذات العربيذذة المتخصصذذة والصذذناديق العربيذذة والمجذذال، الو اريذذة المتخصصذذة  -12

إلذذذى تقذذذديم أشذذذكال الذذذدعم المختلفذذذة للحكومذذذة الصذذذومالية والمسذذذاهمة فذذذا رفذذذع المعانذذذاة عذذذن 
الشعو الصومالا، واإلعراو عن التقدير للجهود التا يقوم بها مكتذو الجامعذة العربيذة فذا 

عذذادة تذذرميم المكتبذة العامذذة فذذا ل شذذرا مقديشذو ب علذذى إنشذاء خمذذ، مذذدار، ومستوصذب وا 
بتمويل مقدر مذن المجذال، الو اريذة المتخصصذة فذا مجذاشت  مقديشوالعاصمة الصومالية 

الصذذذذحة والشذذذذؤون اشجتماعيذذذذة، والطلذذذذو كذذذذذلر مذذذذن األمانذذذذة العامذذذذة التنسذذذذيق مذذذذع الجانذذذذو 
الشذذؤون اشجتماعيذذة العذذرو للقيذذام الصذذومالا ومجلذذ، و راء الصذذحة العذذرو ومجلذذ، و راء 

ب يارة ميدانية للصومال لدعم الجهود التنموية العربية فذا المجذاشت الصذحية واشجتماعيذة، 
برا  المساندة العربية للصومال حكومة وشعبال.  وا 

الطلذذذو مذذذن جامعذذذة الذذذدول العربيذذذة تع يذذذ  تشذذذاورها وتنسذذذيق جهودهذذذا مذذذع منظمذذذة التعذذذاون  -13
م المتحذدة المعنيذة فذا مجذال اإل اوذة اإلنسذانية وتو يذع المسذاعدات اإلس ما ووكاشت األم

 اويذة فذذا الصذذومال، والطلذو مذذن الذذدول العربيذذة واألمانذة العامذذة تقذذديم مذا يلذذ م مذذن دعذذم اإل
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مذذذذاد  وفنذذذذا يسذذذذاهم مذذذذع حكومذذذذة الصذذذذومال فذذذذا مواجهذذذذة اشحتياجذذذذات اإلنسذذذذانية المت ايذذذذدة 
لى الصومال باإل افة إلذى عذودة الصذوماليين مذن شستيعاو ال جئين اليمنيين المتوافدين إ

 كينيا واليمن.
تقديم الدعم للحكومة الصومالية فا جهود محاربة الصيد  ير المشروع لألسمار فا المياه  -14

الصذذومالية ودفذذن النفايذذات السذذامة فذذا السذذواحل الصذذومالية وهمذذا جريمتذذان تهذذددان صذذحة 
سذذ مة  ورواتذذ  الطبيعيذذة وتذذؤوران فذذا المذذواطن الصذذومالا وتحرمذذان الشذذعو الصذذومالا مذذن

 سواحل عدد من الدول العربية المشاطئة لخليع عدن والبحر األحمر.
إدانذذة عمليذذات القرصذذنة المرتكبذذة قبالذذة الشذذواطل الصذذومالية وخلذذيع عذذدن، وتع يذذ  التعذذاون  -15

فذط العربا لمكافحتها والتنسيق مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمة مرتكبيها ور 
أ  محاوشت تستهدب تدويل منطقة البحر األحمذر، وتع يذ  التعذاون العربذا لتحقيذق األمذن 
فا البحر األحمر وخليع عدن، أخذال فذا اشعتبذار مسذؤولية الذدول العربيذة المتشذاطئة علذى 

 البحر األحمر فا تأمين سواحلها.
سذذذية والقنصذذذلية الطلذذذو مذذذن الذذذدول األع ذذذاء المسذذذاهمة فذذذا تحمذذذل نفقذذذات البعوذذذات الدبلوما -16

الصومالية المعتمدة لديها وقيام مجذال، السذفراء العذرو بالمسذاهمة فذا تحمذل كلفذة البعوذات 
الدبلوماسية الصومالية، وتلر المعتمدة لد  المنظمات الدولية واإلقليمية فا الخارج. ودعوة 

 الدول العربية التا لي، لها سفارات فا مقديشو إلى فتا بعوات لها فا الصومال.
الطلو من األمانة العامة بالتعذاون مذع الجهذات الصذومالية المعنيذة تذوفير احتياجذات قطذاع  -17

صحا  البيئة وشراء عربتا مطافا ومعدات إصحا  بيئة وأجه ة  طفاء الحرائق وا  الصحة وا 
ومعذدات طبيذة تشذمل أجهذ ة مختبذرات لغسذيل الكلذى ولألشذعة، وتخصذيص سذيارات إسذذعاب 

أرط الصومال، وذلر خصما من حساو دعم الصومال لذد   وأجه ة ومعدات طبية إلقليم
 جامعة الدول العربية.

توجي  الشكر إلى األمين العام على جهوده نحو المساهمة فا تحقيق المصالحة الصومالية  -18
وا  اوذذذذة الشذذذذعو الصذذذذومالا، وتوجيهذذذذ  وفذذذذود مذذذذن األمانذذذذة العامذذذذة ل يذذذذارة أنحذذذذاء الصذذذذومال، 

رة العمليذة اشنتخابيذة البرلمانيذة والرئاسذية، والطلذو إلذى والمشاركة بفعاليذة فذا م حظذة مسذي
األمذذين العذذام مواصذذلة جهذذوده لمتابعذذة تنفيذذذ هذذذا القذذرار، وتقذذديم تقريذذر فذذا هذذذا الشذذأن إلذذى 

 المجل، فا دورت  القادمة.
 

 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8127)ق: رقش 
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 دطـش  مهوريـة القمـر المتحـدة
 

 
 طلى الم تو  الوزاري  إن م لس ال امعة

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين 
  ستومار فا جمهورية القمر المتحدةاللجنة العربية للتنمية واشانجا ات وعلى تقرير، 
 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ يؤكد على قرارا -  ت  السابقة فا هذا الشأن،وا 

 ر ُيقــــر

تأكيذذذد الحذذذرص الكامذذذل علذذذى الوحذذذدة الوطنيذذذة لجمهوريذذذة القمذذذر المتحذذذدة وسذذذ مة أرا ذذذيها  -1
 وسيادتها اإلقليمية.

التأكيذذذد علذذذى هويذذذة ج يذذذرة مذذذايوت القمريذذذة ورفذذذط اشحذذذت ل الفرنسذذذا لهذذذا، ومطالبذذذة إعذذذادة  -2
إلى حل يكفل عودة ج يرة مذايوت إلذى  فرنسا بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل

 السيادة القمرية.
، حذول انذدماج ج يذرة 29/3/2009عدم اشعتذراب بنتذائع اشسذتفتاء الذذ  أجرتذ  فرنسذا فذا  -3

مذذذايوت القمريذذذة وتحويلهذذذا إلذذذى مقاطعذذذة فرنسذذذية، واعتبذذذار اإلجذذذراءات التذذذا تتخذذذذها فرنسذذذا 
 ترتو حقا وش تنشل الت امال.بموجو نتائع هذا اشستفتاء  ير قانونية وباطلة وش 

تقدير الجهود المشتركة لجامعة الدول العربية مع األمم المتحذدة والمنظمذات اإلقليميذة ودول  -4
الجوار فيما يتعلق بدعم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، ودعوة األمانة العامذة إلذى مواصذلة 

 جهودها فا هذا الشأن.
ا بشذذأن فريقذذن جامعذذة الذذدول العربيذذة واشتحذذاد األاإلعذذراو عذذن التقذذدير للتعذذاون المشذذترر بذذي -5

والتنسذذيق الفنذذا فذذا  تع يذذ  السذذلم األهلذذا فذذا جمهوريذذة القمذذر فذذا مجذذال التعذذاون السياسذذا،
 م حظة اشنتخابات الجارية فا الب د.

 24/4/2016الترحيذو بنتذذائع اشنتخابذات األخيذذرة التذذا ُأجريذت فذذا جمهوريذة القمذذر بتذذاري   -6
انتخاو فخامة الرئي،   الا عومان رئيسال لجمهورية القمر المتحدة للمرة أسفرت عن والتا 
 .الوانية
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الترحيذذو بذذالجهود المبذولذذة مذذن دولذذة قطذذر واألمانذذة العامذذة لتنفيذذذ نتذذائع وتعهذذدات المذذؤتمر  -7
 9العربذذذذذا ل سذذذذذتومار والتنميذذذذذة فذذذذذا جمهوريذذذذذة القمذذذذذر المتحذذذذذدة الذذذذذذ  عقذذذذذد بالدوحذذذذذة فذذذذذا 

األع ذذاء إلذذى توجيذذ  م يذذد مذذن اشسذذتومارات فذذا المجذذاشت ، ودعذذوة الذذدول 10/3/2010و
ذات األولويذة التنمويذذة لذذد  الحكومذة القمريذذة، واشسذذتفادة مذذن آليذات التنميذذة واشسذذتومار فذذا 

 .28/3/2010بتاري   519القمر التا أنشاها قرار القمة العربية فا سرت رقم 
ربيذة للتنميذة واشسذتومار" برئاسذة دولذة توجي  الشذكر والتقذدير للجهذود التذا تبذذلها "اللجنذة الع -8

 قطر فا جمهورية القمر المتحدة، وما حققت  من انجا ات  ملموسة فا هذا اإلطار.

تقذذذديم الشذذذكر إلذذذى الذذذدول األع ذذذاء التذذذا قذذذدمت دعمذذذال ماليذذذال وتنمويذذذال إلذذذى جمهوريذذذة القمذذذر  -9
الذذدول سذذداد المتحذذدة مذذن خذذ ل حسذذاو دعذذم القمذذر لذذد  األمانذذة العامذذة والطلذذو مذذن بقيذذة 

ودعذذذوة الذذذدول األع ذذذاء لذذذدعم جمهوريذذذة القمذذذر المتحذذذدة ومسذذذاندتها فذذذا البنيذذذة  مسذذذاهماتها،
 التحتية و يرها من طرق ومستشفيات.. ال .

الطلذذذذو مذذذذن مؤسسذذذذات التمويذذذذل واشسذذذذتومار العربيذذذذة وخاصذذذذة الصذذذذندوق العربذذذذا ل نمذذذذاء  -10
المتحذذذذذدة فذذذذذا مختلذذذذذب اشقتصذذذذذاد  واشجتمذذذذذاعا تقذذذذذديم الذذذذذدعم التنمذذذذذو  لجمهوريذذذذذة القمذذذذذر 

 المجاشت وخاصة فا مجال دعم الجامعة الوطنية الوليدة بجمهورية القمر.
الطلو من الدول األع اء ومؤسسات التمويل العربية المساهمة فا معالجة مسذألة الذديون  -11

الخارجيذذذة المترتبذذذة علذذذى جمهوريذذذة القمذذذر المتحذذذدة إسذذذهامال فذذذا مسذذذيرة السذذذ م والتنميذذذة فذذذا 
 الب د.

من و ارات التعليم بالدول العربية تقديم المساعدات الفنية ال  مة لنشر اللغة العربية  الطلو -12
فا المناهع التعليمية القمرية، والطلو من المنظمة العربية للتربية والوقافة والعلوم اتخذاذ مذا 

 تنسيق الجهود لتحقيق هذا الغرط.أجل  يل م من
فقذذذات البعوذذذات الدبلوماسذذذية القمريذذذة لذذذديها، مناشذذذدة الذذذدول األع ذذذاء المسذذذاهمة فذذذا تحمذذذل ن -13

وحث مجال، السذفراء العذرو علذى المسذاهمة فذا تحمذل كلفذة البعوذات الدبلوماسذية القمريذة، 
 وبشكل خاص تلر المعتمدة لد  المنظمات الدولية واإلقليمية والخارجية.

إلقليميذذة مذذن دعذذوة األمانذذة العامذذة إلذذى اسذذتمرار التنسذذيق والتعذذاون مذذع المنظمذذات الدوليذذة وا -14
 أجل دعم مطالو ومواقب الحكومة القمرية بشأن ج يرة مايوت القمرية.

اإلعراو عن التقدير لجهود األمين العام لدعم المصذالحة واشسذتقرار والتنميذة فذا جمهوريذة  -15
القمر المتحدة وتقديم تقرير فا هذا الشأن إلذى الذدورة العاديذة القادمذة لمجلذ، جامعذة الذدول 

 لمستو  الو ار .العربية على ا
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 ا ريتري -الحل ال لمي للنزاع ال يبوتي 
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

  لجنة الشؤون السياسية،وعلى توصية 
ذ يؤكد على قرارات  السابقة فا هذا الشأن، -  وا 

 ر ُيقــــر

التأكيد مجددال على  رورة احترام سيادة جمهورية جيبوتا ووحذدة وسذ مة أرا ذيها ورفذط  -1
 اشعتداء على األرا ا الجيبوتية.

 .بين البلدين عشية اشستق ل الدعوة مجددال إلى احترام مباد  حسن الجوار وعدم المسا، بالحدود القائمة -2
تحذذذت  6/6/2010الترحيذذذو باشتفذذذاق الموقذذذع بذذذين جمهوريذذذة جيبذذذوتا ودولذذذة إريتريذذذا بتذذذاري   -3

فذا  2008رعاية دولة قطر لتسوية الن اع الحدود  الناشذو بذين البلذدين فذا فبرايذر/ شذباط 
مطروحذذة معالجذذة جميذذع الق ذذايا الأجذذل  منطقذذة رأ، دوميذذرا، ودعذذم تنفيذذذ هذذذا اشتفذذاق مذذن

وتع يذذذ  تطبيذذذع الع قذذذات بذذذين البلذذذدين، والتعبيذذذر عذذذن األمذذذل فذذذا أن يذذذنعك، هذذذذا التطذذذور 
 ا بصفة عامة.فريقاإليجابا على الو ع فا منطقة القرن األ

الطلذذو مذذن الجذذانبين تنفيذذذ بنذذود هذذذا اشتفذذاق الذذذ  يمذذنا تفوي ذذال لدولذذة قطذذر فذذا مواصذذلة  -4
 ن.مساعا وساطتها، ومراقبة الحدود بين البلدي

الترحيو باإلفراج عذن عذدد أربعذة أسذر  حذرو جيبذوتيين بف ذل الجهذود القطريذة المشذكورة،  -5
والطلو من الجانو اشريتر  اإلفراج الفذور  و يذر المشذروط عذن بذاقا األسذر  والمفقذودين 

 الجيبوتيين فا سجون اريتريا.

عربيذة واشتحذاد الترحيو بالبيان المشترر الصادر عن مجل، السلم واألمن لجامعذة الذدول ال -6
ريتريا. 19/12/2010ا بتاري  فريقاأل  حول الن اع بين جيبوتا وا 

الطلذذو مذذن األمذذين العذذام متابعذذة تطذذورات المسذذتجدات فذذا  ذذوء الوسذذاطة القطريذذة وتقذذديم  -7
 تقرير إلى الدورة المقبلة للمجل، على المستو  الو ار .
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 ن في  مهورية العراقوالقلرين َتَلفوخْ المُ 
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  الصذادر عذن اجتمذاع مجلذ، جامعذة الذدول العربيذة علذى المسذتو   212البيان رقذم وعلى
طذذر ، بشذذأن الت ذذامن مذذع دولذذة ق24/12/2015الذذو ار  فذذا دورتذذ   يذذر العاديذذة بتذذاري  

دانة اختطاب مواطنين قطريين جنوبا العراق،  وا 

  الصذادر عذن اجتمذاع مجلذ، جامعذة الذدول العربيذة علذى المسذتو   216البيان رقذم وعلى
، بشذذأن الت ذذامن مذذع دولذذة 11/3/2016( بتذذاري  145الذذو ار  فذذا دورتذذ  العاديذذة رقذذم )

دانة اختطاب مواطنين قطريين فا العراق،  قطر وا 

 عذن مجلذ، جامعذة الذدول العربيذة علذى مسذتو  القمذة فذا نواكشذوط  وعلى البيان الصذادر
دانذذة اختطذذاب مذذواطنين قطذذريين 25/7/2016بتذذاري   ، بشذذأن الت ذذامن مذذع دولذذة قطذذر وا 

 فا العراق،

  المؤرخذذذذة فذذذذذا  5/14224/2017وعلذذذذى مذذذذذكرة المندوبيذذذذذة الدائمذذذذة لدولذذذذذة قطذذذذر المرقمذذذذذة
19/2/2017، 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر قــــرُي

إدانة واسذتنكار اختطذاب مذواطنين قطذريين أبريذاء دخلذوا األرا ذا العراقيذة بصذورة  مشذروعة  -1
وقانونيذذة، بموجذذو سذذمات دخذذول رسذذمية صذذادرة عذذن سذذفارة العذذراق فذذا الدوحذذة اسذذتنادال إلذذى 
موافقة و ارة الداخلية العراقية، واختطفوا بأراط  تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها 

 ألمنية.ا

التأكيد على أن هذا العمل اإلرهابا المشين ُيخذالب أحكذام الذدين اإلسذ ما الحنيذب ويموذل  -2
خرقذذال صذذارخال للقذذانون الذذدولا، وقذذرارات مجلذذ، األمذذن ذات الصذذلة، وعلذذى وجذذ  الخصذذوص 

 (، باإل افة إلى أن  ُيسل ألواصر الع قات بين األشقاء العرو.2014)2133القرار 
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ة العراقيذذذة تحمذذذل مسذذذؤولياتها القانونيذذذة الدوليذذذة واتخذذذاذ كافذذذة اإلجذذذراءات الطلذذذو مذذذن الحكومذذذ -3
ت ط ف ذين الحاسمة والفورية الكفيلذة ب ذمان سذ مة  طذ ق سذراحهم، وتقذديم مرتكبذا هذذا الُمخ  وا 

 العمل اإلرهابا المشين للعدالة.

تتخذذها إعادة التأكيد على الت امن التام مع حكومة دولة قطذر فذا جميذع اإلجذراءات التذا  -4
بهذذذا الشذذأن، ويأمذذل أن تذذتمخط اشتصذذاشت التذذا تجريهذذا مذذع حكومذذة العذذراق عذذن إطذذ ق 

 سرا  المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم.

ت ط ف ين اعتبار بند  -5 القطريين فا جمهوريذة العذراق بنذدال دائمذال علذى جذدول أعمذال مجلذ، الُمخ 
 الجامعة لحين انتهاء محنتهم.

م متابعذذذة تنفيذذذذ هذذذذا القذذذرار ورفذذذع تقريذذذر بشذذذأن  إلذذذى الذذذدورة القادمذذذة الطلذذذو مذذذن األمذذذين العذذذا -6
 . لمجل، الجامعة
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 :مخاطر التسلا اإلسرائيلا على األمن القوما العربا والس م الدولا

 
 

 إننا  المنلقة الخالية من األ لحة النووية
 نامل في النرق األو لوغيرها من ع لحة الدمار ال
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

  وعلى توصيات "لجنة كبار المسؤولين العرو المعنية بق ايا األسلحة النووية و يرها من
-19الشذذذذذذذامل" فذذذذذذذا اجتماعهذذذذذذذا األربعذذذذذذذين المنعقذذذذذذذد فذذذذذذذا خذذذذذذذ ل الفتذذذذذذذرة  أسذذذذذذذلحة الذذذذذذذدمار

20/2/2017، 
  وعلى "تقرير األمين العام حول نتائع أعمال لجنة الحكماء المعنيذة بق ذايا  ذبط التسذلا

 وعدم اشنتشار"،
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، 

 ر ُيقــــر

ة الحكماء المعنية بق ايا  بط التسلا اإلشادة بذ"تقرير األمين العام حول نتائع أعمال لجن -1
 وعدم اشنتشار".

تكليذذب "لجنذذة كبذذار المسذذؤولين العذذرو المعنيذذة بق ذذايا األسذذلحة النوويذذة و يرهذذا مذذن أسذذلحة  -2
 دراسذذة التوصذيات الذذواردة فذذا تقريذر األمذذين العذذام حذول نتذذائع أعمذذال لجنذذةبالذدمار الشذذامل" 

شجتماعذذات "اللجنذذة التح ذذيرية األولذذى  لحكمذذاء، فذذا إطذذار بلذذورة الموقذذب العربذذا تح ذذيرا
لمذذذذؤتمر األطذذذذراب فذذذذا معاهذذذذدة عذذذذدم انتشذذذذار األسذذذذلحة النوويذذذذة شسذذذذتعراط المعاهذذذذدة عذذذذام 

 .(12/5/2017-2" )فيينا: 2020

التحضير للمنار ة العربية في "الل نة التحضيرية األولى لمىتمر األلـراف فـي معاهـدة طـدش  :عوها 
 :(12/5/2017-2" )فيينا: 2020اض المعاهدة طاش انتنار األ لحة النووية ه تعر 

التأكيد على أن هدب إخ ء منطقة الشذرق األوسذط مذن األسذلحة النوويذة و يرهذا مذن أسذلحة  -3
خ ذذذاع جميذذذع المنشذذذآت والبذذذرامع النوويذذذة فذذذا المنطقذذذة لنظذذذام ال ذذذمانات  الذذذدمار الشذذذامل، وا 

 .عنها لتحقيق األمن فا المنطقةالشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية ها أهداب ش تنا ل 
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تكليذذب "لجنذذة كبذذار المسذذؤولين العذذرو المعنيذذة بق ذذايا األسذذلحة النوويذذة و يرهذذا مذذن أسذذلحة  -4
الدمار الشامل" بالعمل على اإلعذداد الجيذد الذذ  يذؤد  إلذى بلذورة موقذب عربذا مبكذر تجذاه 

اهذذذدة عذذذدم الق ذذذايا المطروحذذذة علذذذى "اللجنذذذة التح ذذذيرية األولذذذى لمذذذؤتمر األطذذذراب فذذذا مع
 .(12/5/2017-2" )فيينا: 2020عام  انتشار األسلحة النووية شستعراط المعاهدة

إعذذذداد بيذذذان عربذذذا قذذذو  يطذذذر  بو ذذذو  الرؤيذذذة العربيذذذة فذذذا اجتماعذذذات اللجنذذذة التح ذذذيرية  -5
 األولى ويؤكد على ما يلا:

ا تحميذذل المجتمذذع الذذدولا مسذذؤولية عذذدم تنفيذذذ القذذرارات واشتفاقذذات التذذا تذذّم إصذذداره -أ 
على مدار العقود األربعة الما ية بشأن إنشاء المنطقة الخالية مذن األسذلحة النوويذة 

 و يرها من أسلحة الدمار الشامل فا الشرق األوسط.
أن هذه مسألة تتعّلق باألمن القوما العربا وأمذن الذدول العربيذة واسذتقرارها وش يمكذن  -و 

 قبول الم يد من التسويب.
ان ّمت إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لتحقيذق أن جميع الدول العربية قد  -ج 

 أمنها واستقرارها، وأن الو ع الحالا ش يحقق ذلر.
حث الدول العربية على تقديم أية م حظات أو مقترحات ستطر  خذ ل اللجنذة التح ذيرية  -6

 لعر ها على لجنة كبار المسذؤولين العذرو لت ذمينها 2020األولى لمؤتمر المراجعة لعام 
 فا أوراق العمل العربية.

-18للمىتمر العاش للو الـة الدوليـة لللاقـة الذريـة )فيينـا:  (61التحضير للدورة العادية ) :ثانياا 
22/9/2017): 

الطلذذو مذذن المجموعذذة العربيذذة فذذا فيينذذا إدراج البنذذد المعنذذون "القذذدرات النوويذذة اإلسذذرائيلية"  -7
وكالذذذذة الدوليذذذذة للطاقذذذذة الذريذذذذة، وتحديذذذذد ( للمذذذذؤتمر العذذذذام لل61علذذذذى جذذذذدول أعمذذذذال الذذذذدورة )

 الموقب العربا من تقديم  فا  وء التطورات ذات الصلة.
قيام لجنة كبار المسؤولين العرو بالتنسيق مذع مجلذ، السذفراء العذرو فذا فيينذا بعمذل تقيذيم  -8

لمراجعة معاهذدة عذدم انتشذار  2020شامل لنتائع أعمال اللجنة التح يرية األولى لمؤتمر 
 النووية. األسلحة

 :ثالثاا 
التأكيذذد علذذى الحذذق األصذذيل للذذدول العربيذذة األطذذراب بمعاهذذدة عذذدم انتشذذار األسذذلحة النوويذذة  -9

فذذا اشسذذتفادة مذذن اشسذذتخدامات السذذلمية للطاقذذة النوويذذة، وفذذا امذذت ر وتطذذوير التكنولوجيذذا 
 النووية ل ستخدامات السلمية ورفط تقييد هذا الحق تحت أية دعاو .
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ئذة العربيذذة للطاقذة الذريذة لتمكينهذذا مذن تنسذيق العمذذل العربذا المشذترر وتع يذذ  دعذم دور الهي -10
أطذذر التعذذذاون والتنسذذذيق فذذذا العذذذالم العربذذذا، ودعذذذوة الذذذدول العربيذذذة التذذذا لذذذم تنهذذذا إجذذذراءات 

 اشن مام إلى ع وية الهيئة إلى إنهاء هذه اإلجراءات بالسرعة المطلوبة.

 :رابعاا 
م( والذذ  يحذث 2004 / نيسذانبريذلأالصذادر ) 1540قذم التأكيذد علذى قذرار مجلذ، األمذن ر  -11

جميذذع الذذدول علذذى تع يذذ  التعذذاون لمنذذع انتشذذار أسذذلحة الذذدمار الشذذامل ودعذذم أطُذذر التعذذاون 
الدولا من أجل منع وصول الجماعات اإلرهابية من الحصول علذى مذواد تصذنيع أو إنتذاج 

 أسلحة دمار شامل.

ول العربيذذذة فذذذا المبذذذادرات الدوليذذذة والمذذذؤتمرات التأكيذذذد علذذذى  ذذذرورة المشذذذاركة الفاعلذذذة للذذذد -12
المتعلقة بن ع الس   النذوو ، وطذر  مواقذب عربيذة موحذدة داعمذة لتلذر التوجهذات مذع ربذط 
الق ذذذايا والمصذذذالا العربيذذذة بذذذال خم الذذذدولا المصذذذاحو لتلذذذر المبذذذادرات والمذذذؤتمرات، ومذذذن 

فاوط حول صر دولذا ذو  منها الجلسات المو وعية لمؤتمر األمم المتحدة المعنا بالت
الت ام قانونا يحظر األسلحة النووية، والتا ستنعقد بمقر األمذم المتحذدة فذا نيويذورر خذ ل 

 .7/7/2017-15/6، والفترة 31/3/2017-27الفترة 
 عرط المو وع وتطورات  على مجل، الجامعة على المستو  الو ار  فا دورت  القادمة. -13

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8131)ق: رقش 
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 ل نة الح ما  المعنية بقضايا ضبل الت لح وطدش اهنتنار
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 
 وعلى تقرير األمين العام حول نتائع أعمال "لجنة الحكماء المعنيذة بق ذايا  ذبط التسذلا 

 وعدم اشنتشار"،
 وعذذذدم اشنتشذذذار"  ختذذذاما لذذذذ"لجنة الحكمذذذاء المعنيذذذة بق ذذذايا  ذذذبط التسذذذلاوعلذذذى التقريذذذر ال

 ،22/2/2017بتاري  
 ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا، 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، 
ذ يسذذذذذذذتذكر قذذذذذذذررا - بتذذذذذذذاري   8017مجلذذذذذذذ، الجامعذذذذذذذة علذذذذذذذى مسذذذذذذذتو  و راء الخارجيذذذذذذذة رقذذذذذذذم  وا 

بشذذأن تكليذذب معذذالا السذذيد األمذذين العذذام بتشذذكيل لجنذذة الحكمذذاء مذذن المعنيذذين  11/3/2016
 بق ايا  بط التسلا وعدم اشنتشار،

ذ يؤكذذد علذذى أن الذذدول العربيذذة معنيذذة فذذا المقذذام األول بتحقيذذق األمذذن لشذذعوبها، وأن عمليذذة  - وا 
وو  ونذذذ ع مراجعذذذة مجمذذذل السياسذذذات العربيذذذة فذذذا مجذذذاشت  ذذذبط التسذذذلا وعذذذدم اشنتشذذذار النذذذ

 فذذا ظذذل المسذذتجدات والتحذذديات علذذى السذذاحة اإلقليميذذة والدوليذذة، ممذذا السذذ   هذذو أمذذر حيذذو 
 ،يمكنها من التعامل معها بما يخدم المصالا العربية الجماعية

 ر ُيقــــر

وعذذذدم اشنتشذذذار" رئيسذذذال  الحكمذذذاء المعنيذذذة بق ذذذايا  ذذذبط التسذذذلا توجيذذذ  الشذذذكر إلذذذى "لجنذذذة -1
مذذذن جهذذذود حويوذذذة خذذذ ل اجتماعاتهذذذا، واإلشذذذادة بذذذالتقرير الختذذذاما  وأع ذذذاءل علذذذى مذذذا بذلتذذذ 

ألعمالهذذا الذذذ  ت ذذمن مراجعذذ  وتقيذذيم للسياسذذات العربيذذة فذذا مجذذاشت  ذذبط التسذذلا وعذذدم 
 اشنتشار النوو .

توجيذذ  الشذذكر إلذذى معذذالا األمذذين العذذام لجامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى جهذذوده واشهتمذذام الذذذ   -2
وتوفيره ما احتاجت إلي  اللجنة من إمكانيات للقيام بمهامها على أبداه بمو وع ن ع الس   

الحكمذذذاء المعنيذذذة  أكمذذذل وجذذذ ، وأخذذذذ العلذذذم بذذذذ"تقرير األمذذذين العذذذام حذذذول نتذذذائع أعمذذذال لجنذذذة
 وعدم اشنتشار". بق ايا  بط التسلا
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تكليذذب "لجنذذة كبذذار المسذذؤولين العذذرو المعنيذذة بق ذذايا األسذذلحة النوويذذة و يرهذذا مذذن أسذذلحة  -3
 دراسذذة التوصذيات الذذواردة فذذا تقريذر األمذذين العذذام حذول نتذذائع أعمذذال لجنذذةبلذدمار الشذذامل" ا

لحكمذذاء، فذذا إطذذار بلذذورة الموقذذب العربذذا تح ذذيرا شجتماعذذات "اللجنذذة التح ذذيرية األولذذى 
لمذذذذؤتمر األطذذذذراب فذذذذا معاهذذذذدة عذذذذدم انتشذذذذار األسذذذذلحة النوويذذذذة شسذذذذتعراط المعاهذذذذدة عذذذذام 

 .(12/5/2017-2" )فيينا: 2020
 عرط المو وع وتطورات  على مجل، الجامعة على المستو  الو ار  فا دورت  القادمة. -4

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8132)ق: رقش 
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 ا رهـاب الدولـي وُ ُبـل م افحتـه
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ألمانة العامة فيما بين الدورتينالعام عن نشاط ا وعلى تقرير األمين، 

  والعشذذذذرين لفريذذذذق الخبذذذذراء العذذذذرو المعنذذذذى بمكافحذذذذة  الحذذذذاد  اشجتمذذذذاعوعلذذذذى توصذذذذيات
 (،21/2/2017 – 19اإلرهاو )القاهرة 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر ُيقــــر

ومظاهرهذذذا وأيذذذال كذذذان  لهاأشذذذكاالتأكيذذذد علذذذى إدانذذذة جميذذذع أعمذذذال اإلرهذذذاو وممارسذذذات  بكافذذذة  -1
مرتكبوهذذذا وحيومذذذا ارتكبذذذت وأيذذذال كانذذذت أ را ذذذها، والعمذذذل علذذذى مكافحتهذذذا، واقذذذت ع جذذذذورها 

 وتجفيب منابع  المالية والفكرية.
التأكيذذذد علذذذى أنذذذ  ش مجذذذال لذذذربط اإلرهذذذاو بذذذأ  ديذذذن أو جنسذذذية، وتع يذذذ  الحذذذوار والتسذذذاما  -2

 والتفاهم بين الوقافات والشعوو واألديان.
 واشتفاقيذذاتالعربيذذة لمكافحذذة اإلرهذذاو،  اشتفاقيذذةلذذم تصذذدق علذذى  التذذاالذذدول العربيذذة  دعذذوة -3

يذذداع ووذذائق  العربيذذة ذات الصذذلة بمكافحذذة اإلرهذذاو إلذذى إتمذذام إجذذراءات التصذذديق عليهذذا، وا 
 التصديق لد  األمانة العامة.

ية فا مجال بناء مواصلة األمانة العامة لجهودها فا اإلعداد لقائمة باحتياجات الدول العرب -4
قذذدراتها بشذذكل متكامذذل لتنفيذذذ الصذذكور القانونيذذة العربيذذة والدوليذذة وتقذذديم المسذذاعدة القانونيذذة 

 وتع ي  قدرة موظفا العدالة الجنائية والمكلفين بانفاذ القانون.
عن تقديم أ  شكل من أشكال الدعم الصريا أو ال منا  اشمتناعدعوة الدول العربية إلى  -5

 اشبتذذ ا أو األشذذخاص ال ذذالعين فذذا األعمذذال اإلرهابيذذة، ورفذذط كذذل أشذذكال  إلذذى الكيانذذات
 من قبل الجماعات اإلرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلو فدية.

 ذذرورة أن تتصذذد  الذذذنظم القانونيذذة الوطنيذذة للذذذدول العربيذذة وتعمذذل علذذذى تجذذريم ومحاكمذذذة  -6
لمتصذذذذل بذذذ  وتمويذذذذل موذذذذل هذذذذذه أعمذذذال إرهابيذذذذة أو التذذذذدريو ا ارتكذذذذاوالمسذذذافرين أل ذذذذراط 
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اإلجراءات اإلدارية المناسبة علذى نحذو فعذال للحذد مذن الخطذر  واتخاذاألنشطة أو تيسيرها، 
 .الذ  يمولون 

دعذذذذوة الذذذذدول العربيذذذذة إلذذذذى التعذذذذاون لمنذذذذع اإلرهذذذذابيين مذذذذن اسذذذذتغ ل تكنولوجيذذذذا المعلومذذذذات  -7
والتخطذيط  أنشذطتهمويذل اإلرهابيذة وتم أعمذالهمواشتصاشت واشنترنت للتحريط علذى دعذم 

واإلعذذداد لهذذا، وو ذذع آليذذة وطنيذذة للتعامذذل مذذع المواقذذع اشلكترونيذذة ذات الصذذلة بالتنظيمذذات 
 اإلرهابية.

مكافحذذة اإلرهذذاو يجذذو أن تتفذذق مذذع قواعذذد  فذذاالتأكيذذد علذذى أن جميذذع التذذدابير المسذذتخدمة  -8
، اإلنسذذانا الذذدولا ، والقذذانوناإلنسذذانلحقذذوق  الذذدولاذلذذر القذذانون  فذذابمذذا  الذذدولاالقذذانون 

ودعوة الدول األع اء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة اإلرهاو بأهميذة 
 هذه اشلت امات.

أخذذذذ العلذذذم بذذذالتقرير والموافقذذذة علذذذى التوصذذذيات الصذذذادرة عذذذن فريذذذق الخبذذذراء العذذذرو المعنذذذى  -9
 (.21/2/2017إلى  19الواحد والعشرين )القاهرة  اجتماع  فابمكافحة اإلرهاو 

العمذذذذل علذذذذى دعذذذذم التعذذذذاون القذذذذائم بذذذذين جامعذذذذة الذذذذدول العربيذذذذة وأجهذذذذ ة المنظمذذذذات الدوليذذذذة  -10
 واإلقليمية المعنية بمكافحة اإلرهاو.

نيويذذورر  فذذاتعظذذيم اشسذذتفادة مذذن إمكانيذذات مركذذ  األمذذم المتحذذدة لمكافحذذة اإلرهذذاو المنشذذأ  -11
للحذوار  العذالمابذن عبذد الع يذ   بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومرك  الملر عبذد ا 

أبذذو  فذذاللتميذذ  لمكافحذذة التطذذرب  الذذدولافيينذذا، والمركذذ   فذذاالذذديانات والوقافذذات  أتبذذاعبذذين 
مجذذال مكافحذذة اإلرهذذاو بذذالج ائر، ومركذذ   فذذاللبحذذوث والدراسذذات  افريقذذاأل، والمركذذ  ظبذذا

ح ذار  بالسذودان، فا العراق، ومنتذد  النه ذة للتواصذل ال اإلستراتيجيةالنهرين للدراسات 
ومركذذ  محمذذد بذذن نذذايب للمناصذذحة والرعايذذذة بالمملكذذة العربيذذة السذذعودية، وكذذل مذذن مركذذذ  
محمد الساد، للعلماء األفارقة، ومعهد محمد الساد، لتكوين األئمة والمرشدين والمرشدات 

 بالمملكة المغربية.
العذذرو فذذا  شجتماعيذذةامجلذذ، و راء الشذذؤون األمانذذة الفنيذذة لبذذذلها تاإلشذذادة بذذالجهود التذذا  -12

فذذا  اشجتماعيذذةمجذال مكافحذذة ظذذاهرة اإلرهذاو وعلذذى وجذذ  الخصذوص مذذن ناحيذذة الجوانذو 
الدول العربية، والعمل على اسذتمرار التعذاون القذائم بذين األمانذة الفنيذة لمجلذ، و راء العذدل 

او فا مجذال مكافحذة ظذاهرة اإلرهذ اشجتماعيةالعرو واألمانة الفنية لمجل، و راء الشؤون 
 أعمال إرهابية. شرتكاووالتطرب العنيب المؤد  

التح ذذير  الوالذث لممولذا أصذذحاو السذمو والمعذذالا و راء  اشجتمذاعاإلحاطذة علمذا بنتذذائع  -13
العدل والداخلية العرو لتفعيل اشتفاقيذات العربيذة ذات الصذلة بمكافحذة اإلرهذاو والذذ  عقذد 
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و راء الداخليذذذة العذذذرو بتذذذون،، بمقذذذر األمانذذذة العامذذذة لمجلذذذ،  11/10/2016-10يذذذوما 
 ( بشأن .24/11/2016 -32د -1077وقرار مجل، و راء العدل العرو رقم )

اللجنذذة المشذذتركة مذذن خبذذراء وممولذذا و ارات العذذدل والداخليذذة فذذا  اجتمذذاعأخذذذ العلذذم بنتذذائع  -14
بمقذذر  17/10/2016-16الذذدول العربيذذة لبحذذث مسذذألة "تجذذريم دفذذع الفديذذة" المنعقذذد يذذوما 

 –32د -1080ة العامذذذذذذذة للجامعذذذذذذذة، وقذذذذذذذرار مجلذذذذذذذ، و راء العذذذذذذذدل العذذذذذذذرو رقذذذذذذذم )األمانذذذذذذذ
 ( بهذا الشأن.24/11/2016

با فا مجال مكافحة اإلرهاو ومواجهذة و الترحيو بال يارة الميدانية لمؤسسات اإلتحاد األور  -15
للمعنيذذذين فذذذا مجذذذال مكافحذذذة  16/2/2017-13التطذذذرب العنيذذذب المقذذذرر لهذذذا الفتذذذرة مذذذن 

رات العدل والداخلية فا الدول العربية، والتا نظمتها األمانذة العامذة )قطذاع اإلرهاو فا و ا
 با.و الشؤون القانونية( بالتعاون مع اإلتحاد األور 

اإلعراو عن إدانتذ  الشذديدة للعمليذة اإلرهابيذة التذا اسذتهدفت الكنيسذة البطرسذية فذا القذاهرة  -16
سيسة التا أودت بحياة عدد كبير الخ اشعتداءاتالبال  لهذه   ئواستيا، 11/12/2016يوم 

مذذن ال ذذحايا، كمذذا يتقذذدم المجلذذ، بخذذالص تعا يذذ  لجمهوريذذة مصذذر العربيذذة حكومذذة وشذذعبال 
معبرال عن تعاطفذ  مذع أسذر ال ذحايا وتقذديره لجهذود القذوات المسذلحة المصذرية إلعذادة بنذاء 

 .الكنيسة البطرسية وترميمها لتكون جاه ة للص ة فا أعياد المي د المجيدة
الطلذذذو إلذذذى األمذذذذين العذذذام لجامعذذذذة الذذذدول العربيذذذة متابعذذذذة المو ذذذوع وتقذذذذديم تقريذذذر بشذذذذأن   -17

 للمجل، فا دورت  القادمة.
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 صيانة األمن القومي العربي وم افحة ا رهاب
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ألمانة العامة،على مذكرة ا 

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

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ يؤكذذد مذذن جديذذد ع مذذ  الوابذذت علذذى صذذذيانة األمذذن القذذوما العربذذا والذذدفاع عذذن اسذذذتق ل  - وا 
نا وسذ مة أرا ذيها  ذد الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، والذود عن وحدة ترابها الوط

 ،أ  اعتداء

ذ ُيشذذذدد علذذذى الحذذذق الوابذذذت للذذذدول األع ذذذاء فذذذا منذذذع أ  اعتذذذداء علذذذى مجتمعاتهذذذا ومواطنيهذذذا أو  - وا 
مؤسسات الدولة واألجه ة الحكومية، وكذلر حقها فا اتخذاذ جميذع اإلجذراءات واسذتخدام كافذة الوسذائل 

طرال على أمنها وسذ مة مجتمعاتهذا، وذلذر ُتشكل خاعتداءات التا تحول دون تعر ها أل  تهديدات و 
 ،وفقال لميواق جامعة الدول العربية، وميواق األمم المتحدة وشرعة حقوق اإلنسان

ذ ُيعذذذرو عذذذن إدانتذذذ  الحا مذذذة لكذذذل أشذذذكال اإلرهذذذاو وبمختلذذذب صذذذوره وممارسذذذات  ومظذذذاهره،  - وا 
 ورف   الوابت أل  توج  كان لربط اإلرهاو بأ  دين أو ح ارة أو أمة،

ذ يؤكذد مذن جديذذد رف ذ  التذذام أل  شذكل مذن أشذذكال الذدعم الصذذريا أو ال ذمنا للمنظمذذات و  - ا 
دانت  الحا مة للعمليات اإلرهابية بكل أشكالها وصورها،  اإلرهابية أو المنظمات المتطرفة، وا 

ذ يدعو إلى تكويب الجهود وتع ي  التنسيق مع المجتمع الدولا ومنظمات  اإلقليمية والدوليذة  - وا 
جهذة اإلرهذاو وعلذى نحذو  خذاص  فذا مجذاشت تجفيذب منذابع تمويذل اإلرهذاو، وظذاهرة فذا موا

يجذاد مذ ذات  آمنذة لهذم، واتخذاذ  اإلرهابيين األجانو والعمل على الحد من تنقلهم بذين الذدول وا 
 اإلجراءات ال  مة التا تحول دون استخدام اإلرهابيين لتكنولوجيا المعلومات واشتصاشت،

، 7804قرارات مجلذ، جامعذة الذدول العربيذة ذات الصذلة، وعلذى نحذو  خذاص القذرار رقذم واستنادال إلى  -
 ،654، وقرار قمة نواكشوط رقم 628، وقرار قمة شرم الشي  رقم 8019والقرار رقم 
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 ر ُيقــــر

اإلدانة الحا مة لكذل أشذكال العمليذات اإلجراميذة التذا تشذنها المنظمذات اإلرهابيذة فذا الذدول  -1
المسذذتو  الذذدولا، والتنديذذد بكذل األنشذذطة التذذا تمارسذذها التنظيمذذات والحركذذات  العربيذة وعلذذى

المسذذلحة المتطرفذذة التذذا ترفذذع شذذعارات  دينيذذة أو طائفيذذة أو مذهبيذذة أو عرقيذذة وتعمذذل علذذى 
 التحريط على الفتنة وعلى العنب واإلرهاو.

ت المسذذلحة التأكيذذد مجذذددال علذذى  ذذرورة مواصذذلة الجهذذود وبذذذل كذذل المسذذاعا لحذذل الن اعذذا -2
يجاد حلول عادلة ووابتة ودائمة لق ايا الصذراع،  والصراعات السياسية، بالطرق السلمية، وا 
 تكفل للشعوو العربية تحقيق تطلعاتها وآمالها فا اشستقرار واألمن والسلم والحياة الكريمة.

 أن الحلذذذول العسذذذكرية واألمنيذذذة وحذذذدها  يذذذر كافيذذذة إللحذذذاق اله يمذذذة عذذذناإلعذذذراو مجذذذددال  -3
باإلرهذذاو، والتأكيذذد علذذى  ذذرورة العمذذل إليجذذاد إسذذتراتيجية شذذاملة متعذذددة األبعذذاد لمكافحذذة 
اإلرهاو ومنع وقوع ، تت من األبعاد السياسية واشجتماعية والقانونية والوقافيذة واإلع ميذة 

 والعربية والدعوية، وذلر وفقال لقرارات مجل، جامعة الدول العربية الصادرة بهذا الشأن.

مذذذل علذذذى مواصذذذلة التعذذذاون القذذذائم بذذذين الذذذدول العربيذذذة فذذذا مكافحذذذة اإلرهذذذاو والتطذذذرب، الع -4
و ذذرورة تكويذذب الجهذذود المشذذتركة وتع يذذ  التنسذذيق بذذين الذذدول األع ذذاء لمحاربذذة اإلرهذذاو 

 واجتواو  من جذوره.

اإلشادة بما حققتذ  الذدول األع ذاء مذن انتصذارات  واسذعة  ذد اإلرهذاو، ومذا توصذلت إليذ   -5
 ات إللحاق اله يمة بالمنظمات اإلرهابية والجماعات المتطرفة، ودعوتهذا لمواصذلة من انجا

 هذه الجهود بما يكفل إنهاء اإلرهاو والتطرب بجميع مظاهره وصوره.

توجي  التحية والتقدير لجمهورية العراق والجيش العراقا على ما حققذوه مذن انتصذارات   ذد  -6
ا تحريذر الموصذل والمذدن واألرا ذا العراقيذة تنظيم داعش، وعلى ما بذلوه من ت حيات ف

األخذذر ، ودعذذوة الذذدول العربيذذة إلذذى المسذذاهمة فذذا إعذذادة إعمذذار المذذدن المحذذررة مذذن سذذيطرة 
هذذه العصذابات اإلجراميذة وا  اوذة النذا حين، وتأكيذذد تومينذ  وتقذديره لجمهوريذة مصذر العربيذذة 

يمة المخططذات اإلرهابيذة، على جهودها المتصلة فا مكافحة اإلرهاو فا شمال سيناء له  
ولدولذذة ليبيذذا لمذذا تقذذوم بذذ  مذذن جهذذود  مقذذدرة فذذا دحذذر إرهذذاو داعذذش، وللجمهوريذذة الج ائريذذة 
الديمقراطيذذة الشذذعبية لمذذا تقذذوم بذذ  مذذن عمليذذات  متواصذذلة لمحاصذذرة اإلرهذذاو ودحذذره، ولدولذذة 

لق ذاء الكويت على ما تبذل  من جهود  لمكافحة اإلرهاو، وعلى نحو  خذاص جهودهذا فذا ا
 على مصادر تمويل الحركات اإلرهابية والمنظمات المتطرفة.
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دعذذوة الذذدول األع ذذاء والمجتمذذع الذذدولا إلذذى اتخذذاذ اإلجذذراءات األمنيذذة والق ذذائية ال  مذذة  -7
لمنع اإلرهابيين األجانو من اشنتقال إلذى مراكذ  الصذراع والحيلولذة دون سذفرهم، وحرمذانهم 

 دالة على ما ارتكبوه من جرائم إرهابية.من أ  م ذات  آمنة، وتقديمهم للع

حذذذث الذذذدول األع ذذذاء علذذذى  يذذذادة تعاونهذذذا وتكويذذذب جهودهذذذا والعمذذذل علذذذى نحذذذو  جمذذذاعا  -8
لحرمذذذذذان المنظمذذذذذات اإلرهابيذذذذذة والمنظمذذذذذات المتطرفذذذذذة بجميذذذذذع أشذذذذذكالها الدينيذذذذذة والطائفيذذذذذة 

عا، ومنعهذذا والمذهبيذذة والعرقيذذة مذذن اسذذتغ ل وسذذائط التكنولوجيذذا ووسذذائل التواصذذل اشجتمذذا
علذذى نحذذو  تذذام مذذن بذذث دعايتهذذا التذذا تُذذروج للكراهيذذة والفتنذذة الطائفيذذة والمذهبيذذة، وبذذث رو  
الفرقذذة بذذين أبنذذاء المجتمذذع، وذلذذر دون مسذذا، بحريذذة الذذرأ  والتعبيذذر التذذا تبيحهذذا القذذوانين 

 الوطنية والمواويق الدولية الُمصادق عليها.

ت ويذذذد األمانذذذة العامذذذة بتقذذذارير  شذذذاملة حذذذول دعذذذوة الذذذدول األع ذذذاء مجذذذددال، إلذذذى مواصذذذلة  -9
المبذذادرات الوطنيذذة التذذا تقذذوم بهذذا لمواجهذذة اإلرهذذاو، بمذذا فذذا ذلذذر نتذذائع أعمذذال المذذؤتمرات 

 والندوات التا تنظمها حول مكافحة اإلرهاو، والمنظمات المتطرفة.

ت حذذذث الذذذدول األع ذذذاء علذذذى تقذذذديم تصذذذوراتها واقتراحاتهذذذا بشذذذأن تطذذذوير آليذذذات العمذذذل ذا -10
الصذذلة بصذذيانة األمذذن القذذوما العربذذا ومواجهذذة المنظمذذات اإلرهابيذذة والمنظمذذات المتطرفذذة 
تمهيذذدال لو ذذع إسذذتراتيجية شذذاملة لمكافحذذة اإلرهذذاو وتطذذوير آليذذات العمذذل المعنيذذة بمواجهذذة 
اإلرهذذذاو والمنظمذذذات المتطرفذذذة، وذلذذذر وفقذذذال للقذذذرارات الصذذذادرة عذذذن مجلذذذ، جامعذذذة الذذذدول 

 القمة وعلى المستو  الو ار .العربية على مستو  

عذذذداد تقذذذارير دوريذذذة بشذذذأن إجذذذراءات  -11 الطلذذذو إلذذذى األمذذذين العذذذام متابعذذذة تنفيذذذذ هذذذذا القذذذرار، وا 
 تنفيذه.

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8134)ق: رقش 
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 الع قات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية:
 يةفريقاأل - الع قات العربية

 -أ  -
 

 يفريقاأل –عاون العربي م يرة الت
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ يأخذ علمال بالجهود التا تقوم بها لجنة الشراكة العربية -  ية،فريقاأل وا 
ذ يؤكد على قرارات  السابقة فا هذا الشأن، -  وا 

 ر ُيقــــر

األفريقيذة المنعقذذدة فذذا  –الترحيذو بالنتذذائع الهامذذة الصذادرة عذذن الذذدورة الرابعذة للقمذذة العربيذذة  -1
تحذت  23/11/2016إلى  17عاصمة جمهورية  ينيا اشستوائية )ماشبو( خ ل الفترة من 

 ئذذذذذذذي، الجمهوريذذذذذذذة اإلسذذذذذذذ مية الموريتانيذذذذذذذة السذذذذذذذيد/ محمذذذذذذذدالرئاسذذذذذذذة المشذذذذذذذتركة لفخامذذذذذذذة ر 
ولد عبد الع ي  عن الجامعة العربية وفخامة الرئي، إدري، ديبا رئي، جمهورية تشاد عن 

األفريقيذة الوالوذة ممولذذة  –اشتحذاد األفريقذا والتهنئذة للرئاسذذة المشذتركة السذابقة للقمذة العربيذذة 
حمذذذد الجذذابر الصذذذبا  عذذذن الجانذذذو العربذذذا فذذا سذذذمو أميذذذر دولذذذة الكويذذت الشذذذي  صذذذبا  األ

وفخامذذة رئذذي، جمهوريذذة إويوبيذذا الفيدراليذذة عذذن الجانذذو األفريقذذا، وذلذذر علذذى مذذا بذذذشه مذذن 
 األفريقا إلى آفاق أرحو. –جهود قيمة فا سبيل اشرتقاء بالتعاون العربا 

لمذذا لقيتذذ  اإلعذذراو عذذن بذذال  اشمتنذذان والتقذذدير لحكومذذة وشذذعو جمهوريذذة  ينيذذا اشسذذتوائية  -2
 حفذذذاوة اشسذذذتقبال وكذذذرم ال ذذذيافة فذذذا أعمذذذال القمذذذة العربيذذذة يذذذة والعربيذذذة مذذذنفريقالوفذذذود األ

-17مدينذذذذذة مذذذذذاشبو بغينيذذذذذا اشسذذذذتوائية خذذذذذ ل الفتذذذذذرة مذذذذذن  فذذذذا يذذذذة الرابعذذذذذة المنعقذذذذذدةفريقاأل
23/11/2016. 

يذذة فريقمذذة األبموعذد ومكذذان انعقذاد الق الرابعذذة الخذذاص يذةفريقاألالترحيذو بقذذرار القمذة العربيذذة  -3
 يذذةفريقاألالعربيذة الخامسذذة والذذ  يرحذذو باست ذافة المملكذذة العربيذة السذذعودية القمذة العربيذذة 

 .2019الخامسة فا عام 
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ا واألمذذذين العذذذام لجامعذذذة الذذذدول العربيذذذة اتخذذذاذ فريقذذذالطلذذذو مذذذن رئذذذي، مفو ذذذية اشتحذذذاد األ -4
ربيذة الخامسذة، بالتعذاون مذع يذة العفريقجميع التذدابير ال  مذة ل ذمان نجذا  تنظذيم القمذة األ

 البلد الم يب.

الترحيو باإلع ن حول فلسطين الصادر عن قمذة مذاشبو العربيذة األفريقيذة، وتع يذ  العمذل  -5
مع اشتحاد األفريقا لدعم ق ية فلسطين والتصد  أل  محذاوشت إسذرائيلية ل لتفذاب علذى 

المشذذتركة المناه ذذة ل سذذتعمار  مكانذذة الق ذذية فذذا القذذارة األفريقيذذة، والتذذا ُبنيذذت علذذى القذذيم
تذأتى  ةأفريقيذ –واش طهاد والتمييذ  العنصذر ، والتحذذير مذن إقامذة أ  مذؤتمرات إسذرائيلية 

 على حساو الق ية الفلسطينية ومكانتها فا قارة أفريقيا.

 22( لقمة اشتحاد األفريقا المنعقدة بأدي، أبابا خ ل الفتذرة مذن 28الترحيو بقرار الدورة ) -6
م الخاص بان مام المملكة المغربية إلى اشتحاد األفريقا، بعذد  يذاو دا 31/1/2017إلى 
 عامال عن المنظمة األفريقية، ووفق النص التأسيسا ل تحاد األفريقا. 33

تشذذذاد، رئاسذذذة مفو ذذذية ل األسذذذبق، و يذذذر الخارجيذذذة محمذذذد الترحيذذذو بتذذذولا د. موسذذذا فذذذاكا -7
تشذهد فتذرة رئاسذت   أن األمذلعذن  واإلعذراو ومذا،  دشمينذا ، خلفذا للذدكتورةافريقاألاشتحاد 

 .افريقاألم يد من التقدم والنجا  لمسيرة التعاون العربا 
التأكيد على أهمية مواصلة الجهود إل الة العوائق التا تعترط سبل تفعيل وتطوير التعاون  -8

ربيذذة العربذذا األفريقذذا وتنظذذيم اجتماعذذات أجه تذذ ، وذلذذر فذذا  ذذوء قذذرارات جميذذع القمذذم الع
 األفريقية السابقة واإلع نات الصادرة عنها وبما يصون الع قات العربية األفريقية.

أجذذل  مواصذذلة التعذذاون والعمذذل مذذن افريقذذاألالعامذذة ومفو ذذية اشتحذذاد  األمانذذةالطلذذو مذذن  -9
"بشذذأن مبذذاد   الرابعذذة والمعنذذون: يذذةفريقاأل( مذذن قذذرارات القمذذة العربيذذة 10تنفيذذذ القذذرار رقذذم )

علذذى أسذذا، التوافذذق يذذة العربيذذة" فريقالمشذذاركة فذذا اجتماعذذات وأحذذداث الشذذراكة األ ومعذذايير
 الرابعذة والمعنذون: يةفريقاألمن قرارات القمة العربية  (2والقرار رقم )العربا فا هذا الشأن، 

 ية العربية المشتركة".فريق"بشأن تنسيق تمويل المشاريع األ
العربذذذا المشذذذترر الوالذذذث حذذذول التنميذذذة ال راعيذذذة ا فريقذذذالمذذذؤتمر الذذذو ار  األ الترحيذذذو بعقذذذد -10

، والطلذذذذو مذذذذن 2/11/2016إلذذذذى  31/10واألمذذذذن الغذذذذذائا فذذذذا الخرطذذذذوم، السذذذذودان، مذذذذن 
تنفيذ القرار رقم أجل  مواصلة التعاون والعمل من افريقاألالعامة ومفو ية اشتحاد  األمانة

 المؤتمر.الرابعة الخاص بهذا  يةفريقاأل( من قرارات القمة العربية 4)
والعذذرو  األفارقذذةرحيذو بعقذذد اشجتمذذاع المشذترر األول لذذو راء اشقتصذذاد والتجذارة والماليذذة تال -11

العامذذذة ومفو ذذذذية  األمانذذذة، بمذذذاشبو،  ينيذذذذا اشسذذذتوائية، والطلذذذو مذذذذن 21/11/2016يذذذوم 
( مذذن قذذرارات القمذذة 3تنفيذذذ القذذرار رقذذم )أجذذل  مواصذذلة التعذذاون والعمذذل مذذن افريقذذاألاشتحذذاد 

 الرابعة الخاص بهذا اشجتماع. يةفريقاألعربية ال
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 يذذةفريقاألهذذامش القمذذة العربيذذة علذذى  افريقذذاألاشقتصذذاد  العربذذا  المنتذذد  باقامذذةالترحيذذو  -12
العامذذذذذة  األمانذذذذذة، بمذذذذذاشبو،  ينيذذذذذا اشسذذذذذتوائية، والطلذذذذذو مذذذذذن 18/11/2016الرابعذذذذذة فذذذذذا 

حسن التح ير للدورة القادمذة أجل  مواصلة التعاون والعمل من افريقاألومفو ية اشتحاد 
 .للمنتد 

التأكيد على أهمية مواصلة الجهود إل الة العوائق التا تعترط سبل تفعيل وتطوير التعاون  -13
يذة فريقا وتنظيم اجتماعات أجه ت ، وذلذر فذا  ذوء قذرارات القمذة العربيذة األفريقالعربا األ
مقذذذررات إعذذذ ن مذذذاشبو وبمذذذا ، وانط قذذذا مذذذن إسذذذتراتيجية التعذذذاون المشذذذترر و 2016الرابعذذذة 

 .()ية ويدرأ عنها األخطارفريقيصون الع قات العربية األ
جذذل أمواصذذلة التعذذاون والعمذذل مذذن  افريقذذاألالعامذذة ومفو ذذية اشتحذذاد  األمانذذةالطلذذو مذذن  -14

تح ذذير خطذذة العمذذل العربيذذة علذذى  القائمذذة، والعمذذل يذذةفريقاألتنفيذذذ بذذرامع التعذذاون العربيذذة 
( مذن 1، وذلذر مذن خذ ل كذل مذن القذرار رقذم )2019/2021 – 2017كة المشذتر  يةفريقاأل

"بشذذذأن تقريذذذر األنشذذذطة المشذذذترر لرئيسذذذة  :الرابعذذذة والمعنذذذون يذذذةفريقاألقذذذرارات القمذذذة العربيذذذة 
الشذراكة  إستراتيجيةا واألمين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ فريقمفو ية اشتحاد األ

وقذذرارات  2016 -2014يذذة العربيذذة المشذذتركة للفتذذرة فريقل األيذذة العربيذذة وخطذذة العمذذفريقاأل
الرابعذذة  يذذةفريقاأل( مذذن قذذرارات القمذذة العربيذذة 7القذذرار رقذذم )و  يذذة العربيذذة الوالوذذة"فريقالقمذذة األ
 ".2019/2021 – 2017 ةعربية مشترك –ية أفريق"بشأن و ع خطة عمل  والمعنون:

نذو المصذرب العربذا للتنميذة اشقتصذادية فذا اإلعذراو عذن التقذدير للجهذود المبذولذة مذن جا -15
ا الم مذذع عقذذده فذذا دولذذة فريقذذيذذا لتقذذديم الذذدعم المتواصذذل للمعذذرط التجذذار  العربذذا األأفريق

، وباسذذذتعداد المصذذذرب تمويذذذل دراسذذذة حذذذول طذذذرق وأسذذذاليو افريقذذذاأليختارهذذذا قريبذذذا اشتحذذذاد 
ث تسذاهم نتذائع أعمالذ  فذا بحيذ ،افريقذاشرتقاء بكفاءة وفعالية المعرط التجار  العربذا األ

يذة، والطلذو مذن األمانذة العامذة أخذذ توصذيات الدراسذة فريقتحقيق أهداب الشراكة العربية األ
ا للذدورة القادمذة للمعذرط، وكذذلر فريقذفا اشعتبار عند التح ير مذع مفو ذية اشتحذاد األ
ن العربذذا الذذدعم لبذذرامع التعذذاو  أشذذكالالترحيذذو بالذذدور المحذذور  للمصذذرب فذذا تقذذديم كافذذة 

 المشترر. افريقاأل
ا حتذى يذتمكن مذذن فريقذالتأكيذد علذى أهميذة دعذم الذدول األع ذاء للمعهذذد الوقذافا العربذا األ -16

بدولذة الكويذذت  يذذة الوالوذة المنعقذذدةفريقلمقذررات القمذذة العربيذة األ أداء الذدور المنذذوط بذ  تنفيذذذال 
دة بمذذاشبو،  ينيذذا اشسذذتوائية، ( المنعقذذ5)رقذذم  الرابعذذة يذذةفريقاألوقذذرار القمذذة العربيذذة  ،2013

                                                 
()  تذذذذكر كذذذل مذذذن: المملكذذذة المغربيذذذة والمملكذذذة األردنيذذذة الهاشذذذمية ودولذذذة اإلمذذذارات العربيذذذة المتحذذذدة ومملكذذذة

 من أشغال هذه القمة. اليمنية بانسحابهالبحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية ا
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ا العربذذا والطلذذو مذذن األمانذذة العامذذة لجامعذذة الذذدول العربيذذة فريقذذبشذذأن المعهذذد الوقذذافا األ
ألذذذب دوشر  250تسذذذديد حصذذذتهما فذذذا موا نذذذة المعهذذذد البالغذذذة  افريقذذذاألومفو ذذذية اشتحذذذاد 
 فا الربع األول من كل عام. ،حدةعلى  أمريكا لكل منظمة

ا المؤيذذذذد للموقذذذذب العربذذذذا تجذذذذاه الق ذذذذذية فريقذذذذدير لموقذذذذب اشتحذذذذاد األاإلعذذذذراو عذذذذن التقذذذذ -17
ا فذذذا دورتذذذ  العاديذذذة فريقذذذالفلسذذذطينية والمتموذذذل فذذذا اإلعذذذ ن الصذذذادر عذذذن قمذذذة اشتحذذذاد األ

، بشذذذأن 31/1/2017-22ويوبيذذذا خذذذ ل الفتذذذرة مذذذن إ –الوامنذذذة والعشذذذرين فذذذا أديذذذ، أبابذذذا 
دعمذذ  الكامذذل للشذذعو الفلسذذطينا فذذا  الذذذ  ُيجذذددو الو ذذع فذذا فلسذذطين والشذذرق األوسذذط، 

كفاحذذذ  المشذذذروع  ذذذد اشحذذذت ل اإلسذذذرائيلا، وحقذذذ  فذذذا إقامذذذة دولتذذذ  المسذذذتقلة علذذذى حذذذدود 
اشمتنذذاع عذن مصذذادرة علذى  إسذذرائيلويحذذث فيذ   وعاصذذمتها القذد،، 1967يونيذو/ ح يذران 

نا  يذذر تفكيذذر جميذذع المبذذاإلذذى  الفلسذذطينية لبنذذاء المسذذتوطنات والمنذذا ل ودعوتهذذا األرا ذذا
الذذذذ  يؤكذذذد عذذذدم شذذذرعية المسذذذتوطنات  2334رقذذذم  األمذذذنالرسذذذمية، مرحبذذذا بقذذذرار مجلذذذ، 

 اإلسذذرائيليةالمقامذة فذا انتهذذار صذارإل للقذذانون الذدولا، وشذذجو السياسذة المتعمذذدة للسذلطات 
اشسذتخدام المفذرط و يذر المتكذافل  أي ذاتغيير الو ع الراهن للقد،، ويشجو إلى  والرامية

المعنيذذة  اآلليذذات ذذد المقاومذذة السذذلمية للشذذعو الفلسذذطينا، ويناشذذد  رائيلإسذذللقذذوة مذذن قبذذل 
 نحو عاجل لتوفير الحماية للشعو الفلسطينا.على  لألمم المتحدة

يذذة لبذذذل كافذذة الجهذذود مذذع الذذدول فريقدعذذوة مجذذال، السذذفراء العذذرو وخاصذذة فذذا العواصذذم األ -18
إسذرائيل علذى و ذعية مراقذو  ا للعمل على منع حصولفريقية ومفو ية اشتحاد األفريقاأل

 ا.فريقفا اشتحاد األ
دعذم مسذيرة التعذاون العربذا أجذل  توجي  الشكر إلذى األمذين العذام علذى جهذوده المبذولذة مذن -19

 ا.فريقاأل
 

 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8135)ق: رقش 
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 الع قات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية:
 يةفريقاأل -الع قات العربية 

 -و -
 

 يةفريقالصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األ
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ،للصندوق األساساالمادة السادسة من النظام وعم ل بنص الفقرة )أ( من  -
 األفريقا، العربادعم التعاون  فاوانط قال من تقدير دور الصندوق  -

 ر ُيقــــر

 العربذذاتع يذ  وتفعيذذل التعذاون  فذذاالتأكيذد علذذى دور الصذندوق وأهميتذذ  كذأداة فاعلذذة تسذاهم  -1
رات مجلذ، الجامعذة علذى ، تنفيذذال لقذرارات مجلذ، الجامعذة علذى مسذتو  القمذة وقذرااألفريقا

يؤكذذذد  الذذذذ  8/9/2016( بتذذذاري  146د.ع ) 8076وآخرهذذذا القذذذرار رقذذذم  الذذذو ار المسذذذتو  
 .الفنامجال العون  فا األفريقا العربادعم التعاون  فاعلى أهمية ذلر الدور 

توجي  الشكر إلى الدول التا أوفت بالت اماتهذا فذا موا نذة الصذندوق العربذا للمعونذة الفنيذة،  -2
 وة الدول التا لم تسدد حصتها فا الصندوق إلى سرعة السداد.ودع

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8136)ق: رقش 
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 العوقا  العربية مع الت معا  الدولية وا قليمية
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ألمانة العامة فيما بين الدورتينشاط اوعلى تقرير األمين العام عن ن، 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر ُيقــــر

 :األوروبية -العوقا  العربية  :عوها 

 :األوروبي –الحوار العربي  -ع

األوروبذذذذذا الرابذذذذذع الذذذذذذ  عقذذذذذد يذذذذذوم  –الترحيذذذذذو بنتذذذذذائع اشجتمذذذذذاع الذذذذذو ار  العربذذذذذا  -1
 بمقر األمانة العامة. 20/12/2016

و بنتذذذائع اشجتمذذذاع الخذذذام، للسذذذادة المنذذذدوبين الذذذدائمين لذذذد  جامعذذذة الذذذدول الترحيذذذ -2
العربية وسفراء اللجنة السياسية واألمنية لمجلذ، اشتحذاد األوروبذا الذذ  عقذد بتذاري  

بمقذذذر األمانذذذة العامذذذة، وبنتذذذائع اشجتمذذذاع الوذذذانا لمجموعذذذات عمذذذل  30/11/2016
 ية واشتحاد األوروبا.التعاون اشستراتيجا بين جامعة الدول العرب

تكليب األمانة العامة بالعمل على التنسيق مع الدول العربية والدول األوروبيذة لتنفيذذ  -3
أوروبيذذة الصذذادر عذذن اإلعذذ ن الذذو ار  العربذذا  -المقتذذر  الخذذاص بعقذذد قمذذة عربيذذة 

 األوروبا.

 :المتو لية -النرا ة األوروبية  -ب

ة فذذذا رئاسذذذتها المشذذذتركة للجنذذذوو، وتأكيذذذد الترحيذذذو بذذذدور المملكذذذة األردنيذذذة الهاشذذذمي -4
 رورة استمرار التنسيق العربا الجيد برئاسة جمهورية مصر العربية فذا إطذار آليذة 

 التنسيق العربا فا كافة اجتماعات ولجان المسار خاصة لجنة كبار المسؤولين.
ة تكليب األمانة العامة بمتابعة هذا المو وع وعر   على المجل، فا دورت  العادي -5

 المقبلة.

 :الرو ي -منتد  التعاون العربي  :ثانياا 
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الروسذذا، التذا عقذدت بمدينذذة -الترحيذو بنتذائع الذدورة الرابعذذة لمنتذد  التعذاون العربذا -6
، والتنسذذيق مذذع الجانذذو الروسذذا للتح ذذير 1/2/2017-30/1أبذذوظبا خذذ ل الفتذذرة 

 فا موسكو. 2018للدورة الخامسة للمنتد  المقرر عقدها خ ل عام 
لطلو من الدول العربية العمل على تنفيذ األنشطة الواردة فا خطذة العمذل الصذادرة ا -7

 .2018-2016عن الدورة الوالوة للمنتد  لألعوام 
روسذذذا  –الترحيذذذو باست ذذذافة جمهوريذذذة السذذذودان فعاليذذذات مذذذؤتمر اقتصذذذاد  عربذذذا  -8

 .هافا الخرطوم والتنسيق مع األطراب المعنية لتحديد موعد لعقد 2017خ ل عام 
دعوة األمانة العامة لمواصلة دراسة الجوانو المختلفة إلنشاء المرك  الوقذافا العربذا  -9

 .فا موسكو بهدب بناء التفاهم والتبادل الوقافا بين الجانبين
تكليب األمانة العامة بمتابعة هذا المو وع وعر   على المجل، فا دورت  العادية  -10

 المقبلة.

 : يا الو لى و مهورية عذربي انتعزيز التعاون مع دول آ :ثالثاا 

قيام األمانة العامة بمواصلة التنسذيق مذع جمهوريذة أذربيجذان لتحديذد موعذد لعقذد الذدورة الوانيذة  -11
لمنتد  اشقتصاد والتعاون العربا مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان التا تست ذيفها 

 .يكستانفا دوشنبي / جمهورية طاج 2017جمهورية طاجيكستان خ ل عام 
 األعمذذالرجذذال لمذذؤتمر ل" و ارة الصذذناعة والتجذذارةالترحيذذو باست ذذافة سذذلطنة عمذذان " -12

 األولوالمستومرين العرو مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان خ ل النصذب 
، وباست ذذذذافة المملكذذذذة فذذذذا سذذذذلطنة عمذذذذان 2017 / كذذذذانون أولمذذذذن شذذذذهر ديسذذذذمبر

فذا المجذال السذياحا لفائذدة األطذر العاملذة فذا المغربية "و ارة السياحة" لدورة تدريبية 
بمذذذدينتا الربذذذذاط وفذذذذا،، وكذذذذذلر  30/3/2017-28القطذذذاع السذذذذياحا خذذذذ ل الفتذذذذرة 

اقتذذذرا  و ارة السذذذذكنى وسياسذذذذة المدينذذذذة بالمملكذذذة المغربيذذذذة تنظذذذذيم فعاليذذذذة حذذذذول "دور 
 التشريع فا النهوط بقطاع السكن واإلنعاش العقار ".

تابعة هذا المو وع وعر   على المجل، فا دورت  العادية تكليب األمانة العامة بم -13
 المقبلة.

 :العوقا  العربية مع  مهورية الصين النعبية :رابعاا 
اإلعذذراو عذذذن حذذذرص الذذذدول األع ذذذاء علذذذى تع يذذذ  ع قاتهذذذا مذذذع جمهوريذذذة الصذذذين  -14

الشعبية فا مختلب المجاشت، والتأكيد مجددال على دعم الدول العربيذة لمبذدأ الصذين 
 واحدة.ال
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الترحيذذو بنتذذائع الذذدورة الخامسذذة لمذذؤتمر التعذذاون العربذذا الصذذينا فذذا مجذذال الطاقذذة  -15
، والعمل علذى و ذع 27/10/2016-25الصين خ ل الفترة  -والذ  ُعقد فا بكين

 نتائع هذه الدورة مو ع التنفيذ.
ا الترحيو بعقد الدورة الرابعذة عشذرة شجتمذاع كبذار المسذؤولين لمنتذد  التعذاون العربذ -16

الصينا، والدورة الوالوذة للحذوار السياسذا اشسذتراتيجا علذى مسذتو  كبذار المسذؤولين 
فا الصين، والتأكيد على أهميذة المشذاركة العربيذة الفعالذة  23/5/2017و 22يوما 

فا الدورتين، وتكليب األمانذة العامذة بمتابعذة التنسذيق مذع الجهذات العربيذة والصذينية 
 المعنية ل عداد الجيد لها.

التأكيذذد علذذى أهميذذذة المشذذاركة العربيذذذة الفعالذذة فذذذا مختلذذب أنشذذذطة وفعاليذذات منتذذذد   -17
التعذذذاون العربذذذذا الصذذذينا، ودعذذذذوة األمانذذذذة العامذذذة لمواصذذذذلة جهودهذذذا بالتنسذذذذيق مذذذذع 
الجهات العربية والصذينية المعنيذة ل عذداد لألنشذطة والفعاليذات المقذرر عقذدها خذ ل 

لمذذؤتمر رجذذال األعمذذال العذذرو والصذذينيين بمذذا فذذا ذلذذر الذذدورة السذذابعة  2017عذذام 
والدورة الخامسة لندوة اشستومارات بمقاطعة نينغشيا الصينية، والدورة الوانية شجتماع 

فذذذا  2017الخبذذذراء فذذذا مجذذذال المكتبذذذات والمعلومذذذات خذذذ ل الربذذذع الوذذذانا مذذذن عذذذام 
ح ذذارتين الصذذين، والذذدورة السذذابعة لنذذدوة الع قذذات العربيذذة الصذذينية والحذذوار بذذين ال

بمدينة تشينغدو الصذينية، والذدورة الوانيذة لمنتذد   2017العربية والصينية خ ل عام 
التعذذذاون العربذذذا الصذذذينا فذذذا مجذذذال الصذذذحة فذذذا مدينذذذة ينتشذذذوان، وملتقذذذى التعذذذاون 
العربذذا الصذذينا فذذا مجذذاشت اإلذاعذذة والتليف يذذون فذذا منطقذذة نينغشذذيا فذذا الصذذين، 

، والذذدورة 2017الصذذينية فذذا الصذذين فذذا عذذام -العربيذذةوالذذدورة الوانيذذة لمنتذذد  المذذرأة 
الرابعذذة لنذذدوة التعذذاون العربذذا الصذذينا فذذا مجذذال اإلعذذ م فذذا إحذذد  الذذدول العربيذذة، 
والذدورة الخامسذة لمذؤتمر الصذداقة العربيذة الصذينية فذا إحذد  الذدول العربيذة، والذدورة 

 الوانية لملتقى المدن العربية الصينية.

 :عربية مع  مهورية الهندالعوقا  ال :خام اا 

اإلعذذراو عذذن حذذرص الذذدول األع ذذاء علذذى تع يذذ  ع قاتهذذا مذذع جمهوريذذة الهنذذد فذذا  -18
مختلذذذب المجذذذاشت السياسذذذية واشقتصذذذادية واشجتماعيذذذة والوقافيذذذة مذذذن خذذذ ل تفعيذذذل 

 آليات منتد  التعاون العربا الهند .
مذذذؤتمر الشذذذراكة اإلعذذذراو عذذذن التقذذذدير لسذذذلطنة ع مذذذان شست ذذذافة الذذذدورة الخامسذذذة ل -19

فذذا مسذذقط، والترحيذذو بنتذذائع هذذذه  15/12/2016-14العربيذذة الهنديذذة خذذ ل الفتذذرة 
 الدورة، والعمل على و عها مو ع التنفيذ.
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الترحيو بعقد الدورة الوالوة شجتماع كبار المسؤولين فا إحد  الدول العربية، خذ ل  -20
عذذة جهودهذذا ل عذذداد ، وتكليذذب األمانذذة العامذذة بمتاب2017النصذذب الوذذانا مذذن عذذام 

 الجيد لهذه الدورة بالتنسيق مع الجانبين العربا والهند .
تكليب األمانة العامة بمتابعة جهودها بالتنسيق مع الجهات العربيذة والهنديذة المعنيذة  -21

لتنظيم مختلب األنشطة والفعاليات التا يت منها البرنذامع التنفيذذ  لمنتذد  التعذاون 
، بمذا فذا ذلذر الذدورة الوالوذة لمهرجذان الوقافذة 2017و 2016العربا الهند  للعذامين 

فا الهند، والدورة الوانية لندوة التعاون العربا الهند  فا  2017العربية الهندية عام 
فذا إحذد  الذدول العربيذة، والذدورة األولذى لمذؤتمر رؤسذذاء  2017مجذال اإلعذ م عذام 

هنذد  فذا مجذال الطاقذة. ودعذوة الجامعات العربيذة والهنديذة، ونذدوة التعذاون العربذا ال
الذذدول األع ذذاء إلذذى المشذذاركة الفعالذذة فذذا أنشذذطة المنتذذد ، واست ذذافة بعذذط هذذذه 

 األنشطة والفعاليات.

 :اليابانية –العوقا  العربية  : اد اا 

اإلعذراو عذن حذذرص الذدول األع ذاء علذذى تع يذ  وتطذوير ع قاتهذذا مذع اليابذان فذذا  -22
دية واشجتماعية والوقافية، واشستفادة مذن التقذدم مختلب المجاشت السياسية واشقتصا

 اشقتصاد  والخبرات اليابانية للدفع بالجهود التنموية فا الدول العربية.
الترحيذذو بعقذذد الذذدورة األولذذى ل جتمذذاع الذذو ار  للحذذوار السياسذذا بذذين اليابذذان والذذدول  -23

علذذى هذذامش بمقذذر األمانذذة العامذذة  2017األع ذذاء فذذا جامعذذة الذذدول العربيذذة عذذام 
 / أيلذولاجتماع مجل، الجامعة على المستو  الو ار  فذا دورتذ  العاديذة فذا سذبتمبر

 ، يسبق  اجتماع تح ير  على مستو  كبار المسؤولين.2017

 :العوقا  العربية مع م موطة دول  زر البا يفيك : ابعاا 

العذذرو مذذع التأكيذذد علذذى مذذا ورد فذذا إعذذ ن أبذذوظبا الصذذادر عذذن اجتمذذاع و راء الخارجيذذة  -24
ومذذا ت ذذمن  مذذن توصذذيات تصذذو فذذا  25/6/2010مجموعذذة دول جذذ ر الباسذذيفير بتذذاري  

 .إطار تع ي  التعاون مع دول ج ر الباسيفير، وو ع تلر التوصيات مو ع التنفيذ
الطلذذو إلذذى األمانذذة العامذذة اشسذذتمرار فذذا متابعذذة هذذذا المو ذذوع بالتشذذاور مذذع دولذذة  -25

 اإلمارات العربية المتحدة.

 :العوقا  العربية مع دول عمري ا ال نوبية :ثامناا 

التأكيد على  رورة تع ي  التعاون بين اإلقليمذين فذا شذتى المجذاشت والمشذاركة فذا  -26
 جميع األنشطة واشجتماعات المقرر إقامتها.
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 الترحيو بما يلا: -27
  است افة جمهورية فن وي  البوليفارية اجتماع مجلذ، و راء الخارجيذة فذا الذدول

، على أن يسبق  اجتماع لمجلذ، كبذار 2017ودول أمريكا الجنوبية عام  العربية
 المسؤولين.

  دعذذذوة جمهوريذذذة بوليفيذذذا المتعذذذددة القوميذذذات شست ذذذافة اشجتمذذذاع الوالذذذث لذذذو راء
اشقتصاد فا الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية فذا األسذبوع األخيذر مذن شذهر 

 .2017 / آوأ سط،
 ان عقذذذد اشجتمذذذاع الوذذذانا لذذذو راء البيئذذذة فذذذا الذذذدول التنسذذذيق لتحديذذذد موعذذذد ومكذذذ

 .2017العربية ودول أمريكا الجنوبية خ ل عام 
  دعذوة المملكذة األردنيذة الهاشذمية شست ذافة اشجتمذاع األول لذو راء السذياحة فذذا

 .2017الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية خ ل عام 
 ء التربيذذة والتعلذذيم للذذدول العربيذذة دعذذوة دولذذة الكويذذت لعقذذد اشجتمذذاع الوالذذث لذذو را

 .2017ودول أمريكا الجنوبية فا الكويت خ ل عام 
  دعذذوة جمهوريذذة السذذودان شست ذذافة اشجتمذذاع األول للخبذذراء فذذا مجذذال التعذذاون

ال راعذذا بذذين الذذدول العربيذذة ودول أمريكذذا الجنوبيذذة خذذ ل الربذذع األخيذذر مذذن عذذام 
2017. 

 ع علذذذى مسذذذتو  كبذذذار المسذذذؤولين فذذذا و ارات دعذذذوة األمانذذذة العامذذذة لعقذذذد اجتمذذذا
الشذذؤون اشجتماعيذذة فذذا الذذذدول العربيذذة ودول أمريكذذا الجنوبيذذذة فذذا مقذذر األمانذذذة 

وذلذذر للتح ذذير ل جتمذذاع الوالذذث لذذو راء الشذذؤون  2017 / أيذذارفذذا مذذايو العامذذة
 اشجتماعية فا الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

لتنسيق مع دول أمريكا الجنوبية لمتابعة تنفيذذ مذا جذاء فذا الطلو من األمانة العامة ا -28
 "إع ن الرياط"، وتحديد موعد ومكان لعقد اشجتماعات المشتركة القادمة.

 الطلو من األمانة العامة عرط المو وع على المجل، فا دورت  العادية القادمة. -29
 

 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8137)ق: رقش 
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 اطتماد  فيرها في القاهرةالتنيك ة للب  مهوري
 مفوضاا لد   امعة الدول العربية

 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

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

  جهة إلى السيد األمين العذام بتذاري  المو التشير رسالة السيد و ير خارجية جمهورية على و
 بشأن طلو اعتماد سفيرها فا القاهرة مفو ال لد  جامعة الدول العربية، 11/9/2015

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 وفا إطار تطوير الع قات العربية مع الدول الصديقة، -

 ر ُيقــــر

بذاجراء اشتصذاشت ال  مذة مذع تأجيل النظر فا هذا المو وع لحذين قيذام األمانذة العامذة 
 الجانو التشيكا فا هذا الصدد.

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8138)ق: رقش 
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 في القاهرةال ونفدرالية ال وي رية اطتماد  فيرها للب 
 مفوضاا لد   امعة الدول العربية

 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

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

  الموجهذة إلذى السذيد األمذين العذام الكونفدراليذة السويسذرية رسالة السيد و ير خارجيذة على و
بشذذأن طلذذو اعتمذذاد سذذفيرها فذذا القذذاهرة مفو ذذال لذذد  جامعذذة الذذدول  30/9/2015بتذذاري  
 العربية،

  الشؤون السياسية،وعلى توصية لجنة 

 وفا إطار تطوير الع قات العربية مع الدول الصديقة، -

 ر ُيقــــر

 تأجيل النظر فا هذا المو وع إلى الدورة العادية المقبلة.
 

 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8139)ق: رقش 
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 إننا  إلار تناوري بين م لس  امعة الدول العربية
 حدةوم لس األمن التابع لألمش المت

 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  8/9/2016بتاري   146د.ع  8078وعلى قراره رقم، 
 ن السياسية،ؤو وعلى توصية لجنة الش 

ذ يؤكد علا أهميذة التنسذيق العربذا فذا المحافذل الدوليذة والتذأوير فذا صذنع القذرار بمذا يخذدم و  - ا 
 بية،المصالا العر 

ذ يؤكد على دور مجل، األمن التابع لألمم المتحدة فا حفظ األمن والسلم الدوليين -  ،وا 
ذ يسذذذتند إلذذذى المذذذادة  - مذذذن ميوذذذاق األمذذذم المتحذذذدة المتعلقذذذة بذذذدور المنظمذذذات اإلقليميذذذة فذذذا  52وا 

 ،اإلقليماعملية األمن والس م على المستو  
ذ يشذذدد علذذ - ا فذذا ذلذذر معالجذذة المشذذك ت واأل مذذات لية السذذلم واألمذذن العربذذا، بمذذؤو أن مسذذ ىوا 

 فا الوطن العربا تقع على عاتق الدول العربية نفسها،
ذ يؤكد على أهمية التنسيق والتعاون والتشاور مع أجه ة منظمة األمم المتحدة بما يسهم فا  - وا 

 تع ي  السلم واألمن فا المنطقة العربية،
 رية مصر العربية،العرط المُقدم من رئي، وفد جمهو  ىوبعد استماع  إل -

 ر ُيقــــر

الترحيو بمبادرة جمهورية مصر العربية الرامية إلى إيجاد إطار تشاور  بين مجل، جامعة  -1
تع يذذذ   ىدة، اسذذذتكماشل للجهذذود الراميذذذة إلذذذالذذدول العربيذذذة ومجلذذذ، األمذذذن التذذابع لألمذذذم المتحذذذ

ن المجلسذذين لتحقيذذق التعذذاون بذذين الجامعذذة العربيذذة واألمذذم المتحذذدة إلقامذذة شذذراكة فعالذذة بذذي
 األمن واشستقرار فا المنطقة العربية.

 أن تت من المشاورات المو وعات التالية: -2
تبادل الذرؤ  ووجهذات النظذر حذول التعامذل مذع الق ذايا المو ذوعية المتعلقذة بالسذلم  - أ

 واألمن فا المنطقة العربية بصفة دورية ومستمرة.
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بالن اعذات العربيذة مذع رؤيذة الجامعذة الدفع نحو اتساق قرارات مجل، األمن المتعلقذة  - و
 ودولها األع اء فا إدارة وتسوية الصراعات اإلقليمية العربية.

المساعدة فا بناء قدرات جامعة الدول العربية وآلياتها المختصة بالتعامل مع ق ذايا  -ج 
السذذذلم واألمذذذن بمذذذا فذذذا ذلذذذر و ذذذع آليذذذة ل نذذذذار المبكذذذر بهذذذدب تقيذذذيم األو ذذذاع فذذذا 

والتنبذذؤ باحتمذذاشت نشذذوو الصذذراعات فذذا المنطقذذة مذذن أجذذل العمذذل  المنطقذذة العربيذذة
 على تسويتها بشكل ُمبكر.

 العمل على تنسيق الجهود فا مجال الوساطة لتسوية الن اعات العربية. -د 
تنظذذيم دورات وبذذرامع تأهيليذذة للعذذاملين فذذا اإلدارات المختصذذة بالتعامذذل مذذع األ مذذات  -هذ

لمتعلقذذة بتقيذذيم األخطذذار وتهديذذدات السذذلم واألمذذن فذذا الجامعذذة العربيذذة فذذا الجوانذذو ا
 اإلقليما، بما فيها برامع لتبادل الخبرات بين األمم المتحدة والجامعة العربية. 

أن يعقذد اشجتمذذاع التشذذاور  سذذنويال بالتنذذاوو بذذين القذذاهرة ونيويذذورر علذذى مسذذتو  المنذذدوبين  -3
أ  مستو  آخر بناء على اتفذاق أو على  ،الدائمين بمجل، الجامعة العربية ومجل، األمن

 الجانبين.
 أن يصدر عن اشجتماع بيان مشترر بين المجلسين باإل افة إلى بيان صحفا.  -4
أن تقوم األمانة العامة للجامعة العربية بالعمل علذى التح ذير مذع سذكرتارية األمذم المتحذدة  -5

 رية مصر العربيةستية ل جتماع التشاور ، بالتنسيق مع جمهو يللجوانو المو وعية واللوج
 الع و العربا فا مجل، األمن. و )صاحبة المبادرة( 

تفاصذذذيل بورقذذذة تت ذذذمن تكليذذذب األمانذذذة العامذذذة للجامعذذذة العربيذذذة بموافذذذاة الذذذدول األع ذذذاء  -6
، والذدعوة لعقذد اجتمذاع لمجلذ، الجامعذة العربيذة عليها المبادرة المصرية ل فادة بم حظاتها
 2017 / نيسذذذذانمذذذذن شذذذذهر أبريذذذذل النصذذذذب الوذذذذاناا علذذذذى مسذذذذتو  المنذذذذدوبين الذذذذدائمين فذذذذ

 لمناقشتها واعتمادها.
 

 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8140)ق: رقش 



-100- 

 
 

 الترنيحا  لمناصب األمش المتحدة وو اهتها المتخصصة
 ومنظما  ومى  ا  دولية عخر 

 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 عامة،على مذكرة األمانة ال 

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

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر ُيقــــر

 :دطش الترنيحا  العربية غير المتعارضة التالية لمناصب في منظومة األمش المتحدة -ع :عوها 
(عذذن الفئذذة IMO) لع ذذوية مجلذذ، المنظمذذة البحريذذة الدوليذذة دولذذة الكويذذتترشذذيا  -

(C( للفترة )2019-2018.) 
لع وية لجنة التنمية اشجتماعية التابعة لألمم المتحدة للفتذرة  دولة الكويتترشيا  -

(2018-2021.) 
 (.2020-2018لع وية مجل، حقوق اإلنسان للفترة ) دولة قطرإعادة ترشيا  -
منصذو مذدير )المهند،/ ناصر بن حماد( ل دولة اإلمارات العربية المتحدةترشيا  -

للفتذذذذرة  (ITUمكتذذذو قطذذذذاع تنميذذذذة اشتصذذذذاشت فذذذا اشتحذذذذاد الذذذذدولا ل تصذذذذاشت )
(2019-2022.) 

-2020لع ذذوية مجلذذ، حقذذوق اإلنسذذان للفتذذرة ) جمهوريذذة العذذراقإعذذادة ترشذذيا  -
2022.) 

( ECOSOC) وية المجلذ، اشقتصذاد  واشجتمذذاعالع ذ جمهوريذة العذراقترشذيا  -
 .(2022-2020للفترة )

( للجمعيذذة العامذذة لألمذذم 73لمنصذذو نائذذو رئذذي، الذذدورة ) وريذذة العذذراقجمهترشذذيا  -
 (.2019سبتمبر  - 2018 للفترة )سبتمبرالمتحدة 

لمنصو مقرر مكتو اللجنة الوالوة التابعة للجمعية العامة  جمهورية العراقترشيا  -
 (.2019( لعام )74لألمم المتحدة خ ل الدورة )
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( للجنذذذذذذة التنميذذذذذذة 57رئذذذذذذي، الذذذذذذدورة )لمنصذذذذذذو نائذذذذذذو  جمهوريذذذذذذة العذذذذذذراقترشذذذذذذيا  -
 (.2019اشجتماعية لعام )

-2019( للفتذذذذرة )CSWلع ذذذذوية لجنذذذذة و ذذذذع المذذذذرأة ) جمهوريذذذذة العذذذذراقترشذذذذيا  -
2023.) 

)السيد/ المنصب البعوا( لع وية لجنة األمم المتحدة  الجمهورية التونسيةترشيا  -
 (.2021-2017للفترة ) ل ختفاء القسر 

)السذذيد/ مهنذذد عمذذران( لع ذذوية وحذذدة التفتذذيش المشذذتركة  جمهوريذذة العذذراقترشذذيا  -
(JIU( ذذذذمن ترشذذذذيحات مجموعذذذذة آسذذذذيا ودول المحذذذذيط الهذذذذاد  للفتذذذذرة  )2023-

2027.) 
)المستشذذذذار/ عبذذذذد القذذذذو  يوسذذذذب(  جمهوريذذذذة الصذذذذومال الفيدراليذذذذةإعذذذذادة ترشذذذذيا  -

 (.2027-2018لمنصو قا ا بمحكمة العدل الدولية للفترة )
لع وية المجل، التنفيذ  بالمنظمة البحرية  العربية المتحدةدولة اإلمارات ترشيا  -

 (.2019-2018( عن الفئة )و( للفترة )IMOالدولية )
)السذذيد/ ميذذر ا حسذذن( لمنصذذو مذذدير تنفيذذذ  للشذذرق  دولذذة الكويذذتإعذذادة ترشذذيا  -

 (.2020-2018يا فا البنر الدولا للفترة )أفريقاألوسط وشمال 
)الدكتور/ سعيد الشذواب( لع ذوية لجنذة الق ذاء  ةالمملكة العربية السعوديترشيا  -

 (.2023-2020( للفترة )CERDعلى التميي  العنصر  )
)األسذتاذة/ آمذال المعلمذا( لع ذوية لجنذة حقذوق  المملكة العربية السذعوديةترشيا  -

 (.2024-2021( للفترة )CRCالطفل )
ة لجنذذذذذة )الذذذذذدكتور/ محمذذذذد الحذذذذداو ( لع ذذذذوي المملكذذذذة العربيذذذذة السذذذذعوديةترشذذذذيا  -

 (.2025-2022( للفترة )CATمناه ة التعذيو )
لع ذوية المجلذ، التنفيذذ  لمنظمذة السذياحة  جمهورية مصر العربيةإعادة ترشيا  -

 (.2021-2018العالمية للفترة )
)المستشذذذار/ عمذذذرو الحمذذذاما( لع ذذذوية اللجنذذذة  جمهوريذذذة مصذذذر العربيذذذةترشذذذيا  -

للفتذذرة  للجمعيذذة العامذذة لألمذذم المتحذذدة اشستشذذارية لمسذذائل المي انيذذة واإلدارة التابعذذة
(2018-2021.) 

)السذفيرة/ نائلذة جبذر( لع ذوية لجنذة الق ذاء علذى  جمهورية مصر العربيذةترشيا  -
 (.2022-2019للفترة ) (CEDAWالتميي   د المرأة )

لع ذذوية مجلذذ، المنظمذذة البحريذذة الدوليذذة  جمهوريذذة مصذذر العربيذذةإعذذادة ترشذذيا  -
(IMOللف )(.2019-2018ترة )( عن الفئة )ج 
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لع وية مجل، محافظا الوكالذة الدوليذة للطاقذة الذريذة للفتذرة  دولة الكويتترشيا  -
(2019-2021.) 

( 73لمنصو نائو رئي، الجمعية العامة لألمم المتحدة للذدورة ) دولة قطرترشيا  -
 (.2019سبتمبر  – 2018)سبتمبر  للفترة

لع ذذذذذوية المجلذذذذذ، التنفيذذذذذذ   ةالجمهوريذذذذذة الج ائريذذذذذة الديمقراطيذذذذذة الشذذذذذعبيترشذذذذذيا  -
 (.2019-2018الفئة )ج( للفترة ) (IMO)للمنظمة البحرية الدولية 

)السذذيد/ مذذاهر ناصذذر( لمنصذذو وكيذذل األمذذين العذذام لألمذذم  دولذذة فلسذذطينترشذذيا  -
 (.2021-2017المتحدة ل تصاشت واإلع م للفترة )

لتربيــة والعلـش والثقافــة لمنظمــة األمـش المتحـدة لغيــر المتعارضـة الترنـيحا  العربيـة  -ب
 :)اليون  و(

  المجل، التنفيذ: 
 (.2021-2017للفترة ) المملكة المغربيةإعادة ترشيا  -

المجموعذذذة العربيذذذة لذذذد  المنظمذذذة شتخذذذاذ الذذذ  م نحذذذوه طبقذذذال  إلذذذىإحالذذذة الترشذذذيا 
المجموعة لتنسذيق الترشذيحات، وذلذر تنفيذذال  أعدتهالقائمة األس، والمعايير التا 

( لمجلذذذ، جامعذذذة الذذذدول العربيذذذة 120( الصذذذادر عذذذن الذذذدورة )6346قذذذم )للقذذذرار ر 
 .9/9/2003على المستو  الو ار  بتاري  

 اللجان والمجال، والمكاتو: 
 (.2021-2017للفترة )لع وية لجنة التراث العالما  مملكة البحرينترشيا  -

لع ذذذوية اللجنذذذة الحكوميذذذة الدوليذذذة المعنيذذذة  جمهوريذذذة مصذذذر العربيذذذةترشذذذيا  -
لتدابير الواجو اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات با

 (.2021-2017( للفترة )1970الوقافية المنقولة بطرق  ير شرعية )معاهدة 

لع ذذذوية اللجنذذذة الدوليذذذة لبروتوكذذذول شهذذذا   جمهوريذذذة مصذذذر العربيذذذةترشذذذيا  -
لمسذذذذذذلا الوذذذذذذانا الخذذذذذذاص بحمايذذذذذذة الممتلكذذذذذذات الوقافيذذذذذذة فذذذذذذا حذذذذذذاشت النذذذذذذ اع ا

 (.2021-2017( للفترة )1999)بروتوكول 

لع ذذوية المجلذذ، التنفيذذذ  للجنذذة الحكوميذذة  جمهوريذذة مصذذر العربيذذةترشذذيا  -
 (.2019-2017للفترة ) (IOC)الدولية لعلوم المحيطات 

لع ذذذذوية المجلذذذذ، الذذذذدولا للجنذذذذة برنذذذذذامع  جمهوريذذذذة مصذذذذر العربيذذذذةترشذذذذيا  -
 (.2021-2017للفترة ) (MAB)اإلنسان والمحيط الحيو  
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لع ذذوية المجلذذ، الذذدولا الحكذذوما للبرنذذامع  جمهوريذذة مصذذر العربيذذةترشذذيا  -
 (.2021-2017للفترة ) (IPDC)الدولا لتنمية اشتصاشت 

لع ذذذذذذذذوية المجلذذذذذذذذ، الذذذذذذذذدولا للبرنذذذذذذذذامع  جمهوريذذذذذذذذة مصذذذذذذذذر العربيذذذذذذذذةترشذذذذذذذذيا  -
 (.2021-2017للفترة ) (IHP)الهيدرولوجا الدولا 

اللجنذذذة الحكوميذذذة الدوليذذذة لحمايذذذذة  لع ذذذوية جمهوريذذذة مصذذذر العربيذذذةترشذذذيا  -
 (.2021-2017للفترة )( 2005وتع ي  تنوع أشكال التعبير الوقافا )اتفاقية 

طبقذال  االمجموعة العربية لد  المنظمة شتخذاذ الذ  م حيالهذ إلى اتإحالة الترشيح
لقائمة األس، والمعايير التا أعدتها المجموعة لتنسذيق الترشذيحات، وذلذر تنفيذذال 

( لمجلذذذذ، 132( الصذذذذادر عذذذذن الذذذذدورة )7115رة "خامسذذذذال" مذذذذن القذذذذرار رقذذذذم )للفقذذذذ
 .9/9/2009جامعة الدول العربية على المستو  الو ار  بتاري  

 :الترنيحا  العربية المتعارضة لمناصب دولية :ثانياا 
 ( 2019+ الصين لعاش  77منصب رجا ة م موطة): 

 .دولة اإلمارات العربية المتحدةترشيا  -
 .لة فلسطيندو ترشيا  -

ا بمذا يحقذق مذالمجموعذة العربيذة بنيويذورر للتشذاور والتنسذيق حوله إلىإحالة الترشيحين 
 للمنصو المذكور. مصلحة العربية باختيار واحد منهمال

  منصــب المــدير التنفيــذي لل نــة األمــش المتحــدة اهقتصــادية واه تماطيــة لغربــي آ ــيا
 :(2021-2017)اه  وا( للفترة )

 )السيدة/ روش دشتا(. الكويتدولة ترشيا  -
كذذذل مذذذن  ايحترشذذذ إلذذذىالمجموعذذذة العربيذذذة بنيويذذذورر ليذذذتم إ ذذذافت   إلذذذىإحالذذذة الترشذذذيا 

دولذذة اإلمذذارات العربيذذة المتحذذدة )الذذدكتور/ و  جمهوريذذة العذذراق )السذذفير/ محمذذد الحكذذيم(،
الشذذرهان( للتشذذاور والتنسذذيق حذذولهم بمذذا يحقذذق المصذذلحة العربيذذة باختيذذار  نعبذذد الذذرحم

 واحد منهم للمنصو المذكور.
  األمــش المتحــدة للتربيــة والعلــش الترنــيحا  المتعارضــة لمنصــب المــدير العــاش لمنظمــة

 :(2021-2017)والثقافة )اليون  و( للفترة 
 صالا الحسناو (. )الدكتور/ جمهورية العراقترشيا  -

دول التاليذة ترشذيحات الذ إلذىالمجموعة العربيذة ببذاري، ليذتم إ ذافت   إلىإحالة الترشيا 
لذات المنصو والفترة مع تكليفها بمتابعة الترشيحات للمنصو المذكور مذع طلذو إفذادة 
مجلذذذذذ، جامعذذذذذة الذذذذذدول العربيذذذذذة بمرئياتهذذذذذا حذذذذذول المرشذذذذذا العربذذذذذا األوفذذذذذر حظذذذذذال لنيذذذذذل 
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علذى أن يتخذذ مجلذ، الجامعذة  ،المنصو، وذلر بعد اكتمال الترشيحات العربيذة جميعذال 
لشأن عند اإلعذ ن عذن شذغور المنصذو، وذلذر تنفيذذال للقذرار رقذم العربية قراره فا هذا ا

( لمجلذذذذ، جامعذذذة الذذذذدول العربيذذذة علذذذذى المسذذذذتو  143( الصذذذادر عذذذذن الذذذدورة )7896)
 :9/3/2015الو ار  بتاري  

 دولة قطر )الدكتور/ حمد الكوار (. -
 .(الجمهورية اللبنانية )السيدة/ فيرا خور  -
 يرة/ مشيرة خطاو(.جمهورية مصر العربية )السيدة الو   -

األمانة العامة عدم إدراج  من هذذا البنذد الترشذيحات لمناصذو فذا منظمذات أو  إلىالطلو  :ثالثاا 
 .هيئات أو مؤسسات عمل أو لجان عربية، أو فا منظمات  ير حكومية ومجتمع المدنا

ظمذات أو األمانة العامة عدم إدراج  ذمن هذذا البنذد ترشذيحات لمناصذو فذا من إلىالطلو  :رابعاا 
 هيئات أو مؤسسات حكومية ش ت م فا ع ويتها كافة الدول العربية.

 األمانة العامة عدم إدراج ترشيحات لدول  ير عربية  من هذا البند. إلى: الطلو خام اا 

( 15الذدول األع ذاء موافذاة األمانذة العامذة بترشذيحاتها للمناصذو الدوليذة قبذل ) إلىالطلو  : اد اا 
مذذن انعقذذاد الذذدورات العاديذذة لمجلذذ، الجامعذذة العربيذذة، مذذع ذكذذر فتذذرة شذذغل يومذذال علذذى األقذذل 

 المنصو.

األمانة العامة عدم عرط  من هذذا البنذد أ  ترشذيا لمنصذو دولذا يذرد إليهذا  إلىالطلو  : ابعاا 
 بعد الموعد المحدد أو بدون ذكر فترة شغل .

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8141)ق: رقش 
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 عننلة  امعة الدول العربيةاأ لتمويل فتح ح اب خ
 في م ال اهنتخابا 

 

 
  الوزاريم تو  الإن م لس ال امعة طلى 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

 العربية وعلى تقرير اللجنة مفتوحة الع وية إلص   وتطوير جامعة الدول، 
  وعلذذذى التوصذذذيات الصذذذادرة عذذذن اجتمذذذاع هيئذذذة متابعذذذة تنفيذذذذ القذذذرارات واشلت امذذذات علذذذى

 فا هذا الشأن، 7/9/2014المستو  الو ار  بتاري  
  متابعة وتنظيم ومراقبة اشنتخابات، آليةوعلى الدراسة التا أعدتها األمانة العامة لتطوير 
 ا الشأن،وعلى مذكرات الدول األع اء الواردة فا هذ 
 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر ُيقــــر

لذذذذذدعم أنشذذذذذطة جامعذذذذذة الذذذذذدول العربيذذذذذة فذذذذذا مجذذذذذال الموافقذذذذذة علذذذذذى فذذذذذتا حسذذذذذاو خذذذذذاص  
تهذذا فذذا عمليذذة المراقبذذة، يمذذن قبذذل الذذدول األع ذذاء، وذلذذر ل ذذمان حياد طوعيذذال اشنتخابذذات، يمذذول 

 ا وتع ي  قدراتها فا هذا المجال.وبما يمكنها من استكمال جهودها الرامية إلى تطوير عمله
 

 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8142)ق: رقش 
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 (148تحديد موطد انعقاد الدورة العادية )
 لم لس  امعة الدول العربية طلى الم تو  الوزاري

 

 
  الوزاريم تو  الإن م لس ال امعة طلى 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

لمذذذادة الخامسذذة مذذذن النظذذذام الذذداخلا لمجلذذذ، جامعذذذة الذذدول العربيذذذة فذذذا فقرتهذذذا واسذذتنادال إلذذذى ا -
الخامسذذة التذذا تذذنص علذذى: "يجتمذذع المجلذذ، علذذى المسذذتو  الذذو ار  فذذا دورتذذين عذذاديتين فذذا 

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

معذذة والتذذا تذذنص الفقرة التاسذذعة مذذن المذذادة الخامسذذة مذذن النظذذام الذذداخلا لمجلذذ، الجابذذوعمذذ ل  -
 على: "يحدد األمين العام تاري  بدء الدورات كما يقتر  موعد انتهائها"،

 ر ُيقــــر

( لمجلذذذ، جامعذذذة الذذذدول العربيذذذة علذذذى المسذذذتو  148الموافقذذذة علذذذى عقذذذد الذذذدورة العاديذذذة ) 
، على أن يسبقها اجتماع مجلذ، 2017سبتمبر/ أيلول  13و 12الو ار  يوما الو واء واألربعاء 

سذذبتمبر/  11و 10امعذذة الذذدول العربيذذة علذذى مسذذتو  المنذذدوبين الذذدائمين يذذوما األحذذد واشونذذين ج
 .2017أيلول 

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8143)ق: رقش 



-107- 

 
 

 تعيين رجيس الل نة العربية الداجمة لألرصاد ال وية
 

 
  الوزاريم تو  الإن م لس ال امعة طلى 

 بعد الوطه: -
 انة العامة،على مذكرة األم 

 ،وعلى النظام الداخلا للجان الفنية الدائمة 

 ر ُيقــــر

رئيسذال تعيين السيد الدكتور أحمد عبد العال محمد عبد ا  مرشذا جمهوريذة مصذر العربيذة،  
 .26/3/2019إلى  27/3/2017من للجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية للفترة 

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8144)ق: رقش 
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 للب ا تضافة طدد من الدول العربية
 لم تب خار ي للمنظمة العالمية للمل ية الف رية )الوايبو(

 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 
  مذذذذذذذذذذذذذذكرة المندوبيذذذذذذذذذذذذذة الدائمذذذذذذذذذذذذذة لدولذذذذذذذذذذذذذة اإلمذذذذذذذذذذذذذارات العربيذذذذذذذذذذذذذة المتحذذذذذذذذذذذذذدة رقذذذذذذذذذذذذذمعلذذذذذذذذذذذذذى و 

 بهذا الشأن، 22/2/2017تاري  ب 47-أ-1/2/21ج.ع

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 وفا  وء مداخ ت كل من رئي، وفد سلطنة ُعمان، والمملكة العربية السعودية، -

 ر ُيقــــر

دعم وتأييد طلو كل من دولة اإلمذارات العربيذة المتحذدة والمملكذة العربيذة السذعودية وسذلطنة  -1
 لمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الوايبو(.ُعمان فا است افة مكتو خارجا ل

دعذذذوة مجلذذذ، السذذذفراء العذذذرو فذذذا جنيذذذب إلذذذى العمذذذل علذذذى حصذذذول الذذذدول العربيذذذة المتقدمذذذة  -2
 شست افة مكتو خارجا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الوايبو(.

يوية سذذدعذذوة مجذذال، السذذفراء العذذرو فذذا العواصذذم األسذذيوية لبذذذل كافذذة الجهذذود مذذع الذذدول اآل -3
 لدعم الطلبات الُمقدمة فا هذا الشأن.

 الطلو من األمانة العامة متابعة تنفيذ هذا القرار. -4
 

 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8145)ق: رقش 
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 الل نة الداجمة للنىون القانونيةتقرير وتوصيا  
 22/2/2017إلى  20من الفترة خول ُطقد في ا تماطها الذي 

 

 
 لى الم تو  الوزاري إن م لس ال امعة ط

 بعد الوطه: -
  التقرير الصادر عن اللجنة الدائمة للشذؤون القانونيذة فذا اجتماعهذا الذذ  عقذد خذ ل على

 ،22/2/2017إلى  20الفترة من 

  القانونيةوعلى توصية لجنة الشؤون، 

 وبعد المناقشة، -

 ر ُيقــــر

ة فذذا اجتماعهذذا الذذذ  عقذذد الموافقذذة علذذى تقريذذر وتوصذذية اللجنذذة الدائمذذة للشذذؤون القانونيذذ
 .22/2/2017إلى  20خ ل الفترة من 

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8146)ق: رقش 
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 ا ـر وتوصيـتقري
 الل نة الداجمة للنىون القانونية
 طن عطمال ا تماطها خول الفترة

 هـ1438من نهر  ماد عول  23-25
 ش22/2/2017-20الموافق 

 ـــ

شذذؤون القانونيذذة لجامعذذة الذذدول العربيذذة اجتماعاتهذذا بمقذذر األمانذذة عقذذدت اللجنذذة الدائمذذة لل
م، بمشاركة السادة ممولذا الذدول األع ذاء 22/2/2017-20العامة للجامعة بالقاهرة خ ل الفترة 

 .انة العامة لجامعة الدول العربيةواألم
قيات بقطاع مكرم مدير إدارة المعاهدات واشتفا إيهاوافتتا أعمال اللجنة المستشار أول/ 

الذذدول األع ذذاء نقذذل إلذذيهم تحيذذات معذذالا األمذذين العذذام  ممولذذاالشذذؤون القانونيذذة، فرحذذو بالسذذادة 
 متمنيا لهم التوفيق فا أعمال اشجتماع.

وذذم تحذذذدث سذذذعادة السذذذفير/ يعقذذذوو يوسذذذب الحوسذذذنا رئذذذي، اللجنذذذة، حيذذذث رحذذذو بالسذذذادة 
 كولة إليهم.أع اء اللجنة متمنيا لهم النجا  فا إنجا  المهام المو 

استعر ت اللجنة مشذروع جذدول أعمالهذا، والمت ذمن بنذد: مشذروع "اتفاقيذة النقذل البحذر  
للركاو والب ائع بين الدول العربية" والمحال من المجل، اشقتصاد  واشجتماعا بموجذو القذرار 

 .19/2/2015- 95د.ع  -2040رقم 
ة الذذذ  جمذذع بذذين العديذذد مذذن الذذدول األع ذذاء آرائهذذم حذذول مشذذروع اشتفاقيذذ وأبذذد  ممولذذو

التعذذذاون بذذذين الذذذدول العربيذذذة فذذذا مجذذذال النقذذذل البحذذذر  )الموا ذذذيع التذذذا تهذذذم النقذذذل البحذذذر  وهذذذا 
تنظيم نقل الركاو والب ائع بحرال بين الذدول العربيذة(، وبذالرجوع إلذى اشتفاقيذات الفنيذة  –والموانل 

لنقذذل البحذذر ، والمن ذذمة إليهذذا كافذذة الصذذادرة عذذن المنظمذذة البحريذذة الدوليذذة التذذا تذذنظم تشذذريعات ا
 الدول العربية، وبهدب و ع اتفاقية عربية قابلة للتطبيق العملا.

 توصي الل نة بما يلي:  وبعد المناقنة
طادة منروع "اتفاقية النقل البحري للر ـاب والبضـاجع بـين الـدول "إ

العربية" إلى الم لس اهقتصادي واه تماطي  حالته إلـى م لـس 
لنقــل العــرب للنظــر فــي إم انيــة إفــراد اتفاقيــة للتعــاون فــي وزرا  ا

م ال النقل البحري بـين الـدول العربيـة  وعخـر  لتنظـيش ا  ـرا ا  
ـــك  ـــة وذل ـــدول العربي ـــين ال ـــة لنقـــل الر ـــاب والبضـــاجع بحـــراا ب الفني

 ."بالر وع إلى اهتفاقيا  الدولية في هذا الم ال
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لسذذعادة السذذفير رئذذي، اللجنذذة الدائمذذة للشذذؤون  وأنهذذت اللجنذذة أعمالهذذا، بتقذذديم وافذذر الشذذكر
القانونيذذة علذذى قيادتذذ  الحكيمذذة للجنذذة، ولقطذذاع الشذذؤون القانونيذذة والمسذذاعدين فذذا سذذكرتارية اللجنذذة 

 على جهودهم فا إعداد ووائق اشجتماع واإلسهام الفنا والقانونا فا مداوشت اللجنة.

 

 ال فير/ يعقوب يو ف الحو ني
 

 جمة للنىون القانونيةرجيس الل نة الدا
 ل امعة الدول العربية
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 للنىون القانونيةرجيس الل نة الداجمة  تعيين
 

 

 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 
 بعد الوطه: -

 ،على مذكرة األمانة العامة 
 ،وعلى النظام الداخلا للجان الفنية الدائمة 

 وفا  وء نتيجة اشقتراع السر  الذ  أجراه المجل،، -

 ر قــــرُي

، رئيسذذال للجنذذة الموافقذذة علذذى تعيذذين السذذيد/  كريذذا عبذذد ا  األنصذذار  مرشذذا دولذذة الكويذذت
 سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. لمدةللشؤون القانونية الدائمة 

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8147)ق: رقش 



-113- 

 
 

 تقرير وتوصيا  الل نة العربية الداجمة لحقوق ا ن ان
 (41رتها العادية )في دو 

 23/2/2017إلى  19التي انعقد  خول الفترة من 
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
  مذكرة األمانة العامة،على 

  ( 41تقريذذر وتوصذذيات اللجنذذة العربيذذة الدائمذذة لحقذذوق اإلنسذذان فذذا دورتهذذا العاديذذة )وعلذذى
 ،23/2/2017-19خ ل الفترة 

 القانونيةجنة الشؤون وعلى توصية ل، 

 وبعد المناقشة، -

 ر ُيقــــر

الموافقة علذى تقريذر وتوصذيات اللجنذة العربيذة الدائمذة لحقذوق اإلنسذان فذا دورتهذا العاديذة 
 بالصيغة المرفقة. 23/2/2017-19( المنعقدة خ ل الفترة 41)

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8148)ق: رقش 
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 تقرير وتوصيا 
 (41الدورة )

 لل نة العربية الداجمة لحقوق ا ن ان
19-23/2/2017 

 ـــ
 :مقدمـة

( بمقذذر األمانذذة العامذذة 41عقذذدت اللجنذذة العربيذذة الدائمذذة لحقذذوق اإلنسذذان أعمذذال الذذدورة )
لجامعة الدول العربية، بح ور ممولا الدول األع اء، وممولا المنظمات العربية  ير الحكومية 

لوطنيذذذة لحقذذذوق اإلنسذذذان الحاصذذذلة علذذذى صذذذفة مراقذذذو فذذذا اللجنذذذة الوطنيذذذة والقوميذذذة والمؤسسذذذات ا
حقذذذذوق  إدارةالعربيذذذذة الدائمذذذذة لحقذذذذوق اإلنسذذذذان، وممولذذذذا األمانذذذذة العامذذذذة لجامعذذذذة الذذذذدول العربيذذذذة )

 (. اإلنسان
العذذذذام المسذذذذاعد رئذذذذي، قطذذذذاع الشذذذذئون  األمذذذذينألقذذذذى السذذذذيد الذذذذدكتور/ بذذذذدر الذذذذدين ع لذذذذا 

ة الدول العربية، كلمة رحو فيها بالسذادة الح ذور ونقذل تحيذات اشجتماعية باألمانة العامة لجامع
السذيد/ أحمذذد أبذو الغذذيط األمذذين العذام للجامعذذة العربيذذة وتمنياتذ  الخالصذذة لهذذم بذالتوفيق فذذا أعمذذال 

وم توج  بالتهنئة إلى السيد الدكتور/ أمجد شموط على انتخاب  رئيسال للجنة العربية (. 41الدورة الذ)
 . اإلنسانالدائمة لحقوق 
ملذذذذاء بالمو ذذذذوعات الهامذذذذة، ومذذذذن أبر هذذذذا اشنتهاكذذذذات  األعمذذذذالإلذذذذى أن جذذذذدول  وأشذذذذار

اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان فذا األرا ذا العربيذة المحتلذة واألسذر  والمعتقلذين العذرو فذا السذجون 
ة اإلسذذرائيلية وجوذذامين الشذذهداء الفلسذذطينيين والعذذرو المحتجذذ ين لذذد  سذذلطات اشحذذت ل اإلسذذرائيلي

جامعذذة الذذدول العربيذذة فذذا هذذذا اإلطذذار بن ذذال  إشذذادة إلذذىفذذا مقذذابر األرقذذام، ومشذذيرا فذذا كلمتذذ  
الشذذذعو الفلسذذذطينا وكفاحذذذ  مذذذن أجذذذل تحقيذذذق حريتذذذ  واسذذذتق ل  واسذذذترداد حقوقذذذ  المشذذذروعة  يذذذر 
القابلذذة للتصذذرب للعذذيش بسذذ م وأمذذن وحريذذة وكرامذذة، و ذذرورة و ذذع حذذد ل نتهاكذذات اإلسذذرائيلية 

 الفلسطينا.  و د الشع
فا كلمت  حرص الجامعة دائمال على احترام حقوق اإلنسان وتع ي ها، ويأتا ذلر  أكدكما 

عربيذة لحقذوق اإلنسذان تقذوم علذى اسذتكمال الجهذود العربيذة  إسذتراتيجيةمن خذ ل جهودهذا إلعذداد 
ليميذذة، المبذولذة فذا مجذاشت حقذذوق اإلنسذان وو ذعها مو ذع التنفيذذذ علذى األصذعدة الوطنيذة واإلق

والتا مما ش شر في  ستسهم فا دعم الجهود العربية من أجل تع ي  حقذوق اإلنسذان فذا منطقتنذا 
 العربية، مشيرا إلى جهود اللجنة الموقرة المبذولة لمراجعتها وصوش إلى اعتمادها.



-115- 

على حث جامعة الدول العربية الدول التذا لذم تصذادق بعذد علذى الميوذاق العربذا  أكدكما 
نسذذان إلذذى سذذرعة اشن ذذمام إليذذ ، لمذذا لذذ  مذذن أهميذذة فذذا ترسذذي  وتع يذذ  وحمايذذة حقذذوق لحقذذوق اإل

 اإلنسان فا وطننا العربا. 
جمهورية السذودان بشذأن إلغذاء العقوبذات اشقتصذادية عليهذا )األمذرين  إلىوم تقدم بالتهنئة 

ظلذذذت ، وهذذذا الخطذذذوة التذذذا 2006( لعذذذام 13412) ورقذذذم 1997( لعذذذام 13067التنفيذذذذيين رقذذذم )
تطالذذذو بهذذذا فذذذا جميذذذع قراراتهذذذا وتموذذذل اسذذذتجابة هامذذذة لمطلذذذو شذذذرعا سذذذودانا  الجامعذذذة العربيذذذة

وعربذذا، وخطذذوة رئيسذذية لمسذذاندة هذذذا البلذذد الشذذقيق فذذا اسذذتعادة عافيتذذ  اشقتصذذادية التذذا ت ذذررت 
 كويرال من هذه العقوبات.

رة ورشذة عمذل انذ  سذوب يعقذد علذى هذامش أعمذال هذذه الذدو  إلذىوفا الختذام، نذوه سذيادت  
 إلذى(، مشذيرا 39" وذلذر تنفيذذا لتوصذية اللجنذة فذا دورتهذا )اإلنسذانحول "اإلرهاو وحماية حقذوق 

أن انعقذذاد هذذذه الورشذذة يذذأتا فذذا توقيذذت هذذام حيذذث تواجذذ  منطقتنذذا العربيذذة تحذذديات بالغذذة الخطذذورة 
المسذلحة وت ايذد  لكافة المباد  واألعراب التا قامت عليها مسيرة حقوق اإلنسان نتيجة للصراعات

 نفوذ الجماعات المتطرفة التا ش تعرب إش لغة القتل والدمار. وتناماأعمال العنب واإلرهاو 
وذذذم افتذذذتا السذذذيد الذذذدكتور/ امجذذذد شذذذموط، رئذذذي، اللجنذذذة العربيذذذة الدائمذذذة لحقذذذوق اإلنسذذذان، 

السذيد/ احمذد ( للجنة بكلمذة أكذد فيهذا علذى حذرص األمانذة العامذة ممولذة بمعذالا 41أعمال الدورة )
الغذذيط األمذذين العذذام لجامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى أهميذذة النهذذوط بالمنظومذذة العربيذذة لحقذذوق  أبذذو

تعذذذد المطذذذب  التشذذذريعا والفنذذذا  إنهذذذا، وأن اللجنذذذة ت ذذذطلع بمهذذذام كويذذذرة ومتنوعذذذة حيذذذث اإلنسذذذان
من وأهميذة الم يد من العمل والت ا إلىلموا يع حقوق اإلنسان على صعيد اإلقليم العربا داعيا 
علذى أنذ  لمذ، مذن خذ ل  وأكذد اإلنسذانتوفر إرادة جادة نحو النهذوط بالمنظومذة العربيذة لحقذوق 

 األجندةيحظى باألولوية فا  اإلنسانلقائ  مع العديد من المسئولين العرو إلى أن مو وع حقوق 
مناقشذذة العربيذذة الرسذذمية باسذذتمرار ومو ذذحا أهميذذة اشجتمذذاع تحذذت مظلذذة الجامعذذة بيذذت العذذرو ل

المنطقذذة العربيذذة تواجذذ  حاليذذا تحذذديات صذذعبة منهذذا  أنق ذذايا عربيذذة تهذذم المذذواطن العربذذا خاصذذة 
وتداعيات  والتطرب العنيب المتناما فا المنطقة وخطورت  علذى منظومذة حقذوق  اإلرهاومخاطر 

 إلذذىو  تذذداعيات أ مذذة اللجذذوء والنذذ   إلذذىاإلنسذذان ممذذا يهذذدد األمذذن والسذذلم اإلقليمذذا والذذدولا إ ذذافة 
جانو ق ايا تتعلق بالتنمية والحقوق اشقتصادية مؤكدا على أهمية الخروج بتوصذيات ترتقذا إلذى 

  مستو  التحديات وتطلعات الشعوو العربية.
وفذذا نهايذذة كلمتذذ  شذذكر الجميذذع علذذى تسذذهيل مهمتذذ  كذذرئي، للجنذذة متمنيذذا للح ذذور دورة 

 . اإلنسانلمشترر فا مجال حقوق ناجحة ودورات مستقبلية مومرة للدفع بالعمل العربا ا
بعنوان "و ع  األعمالبند جديد على جدول  إدراجوبناء على طلو الجمهورية اليمنية تم 

 فا الجمهورية اليمنية"  اإلنسانحقوق 
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( للجنة المعد من 41ومن وم قام السيد رئي، اللجنة بعرط مشروع جدول أعمال الدورة )
قذراره علذى النحذو قبل األمانذة العامذة علذى السذادة الح  ذور، وبعذد المذداوشت تمذت الموافقذة عليذ  وا 

 التالا:
( للجنذذة 40تقريذذر األمانذذة العامذذة عذذن اإلجذذراءات المتخذذذة لتنفيذذذ توصذذيات الذذدورة السذذابقة ) -1

 العربية الدائمة لحقوق اإلنسان.
 التصد  ل نتهاكات الصهيونية لحقوق اإلنسان فا األرا ا العربية المحتلة. -2
لمعتقلذذين العذذرو فذذا السذذجون الصذذهيونية وجوذذامين الشذذهداء الفلسذذطينيين والعذذرو األسذذر  وا -3

 المحتج ين لد  سلطات اشحت ل الصهيونية فا مقابر األرقام.
 الميواق العربا لحقوق اإلنسان. -4
 العربية لحقوق اإلنسان. اإلستراتيجيةمشروع  -5
فذذذذا جمهوريذذذذة  اإلنسذذذذانقذذذذوق السذذذذلبية علذذذذى التمتذذذذع بح وآوارهذذذذاالتذذذذدابير القسذذذذرية اشنفراديذذذذة  -6

 السودان.
 العربا لمناه ة التعذيو.  اشسترشاد مشروع الدليل  -7
 فا التنمية. اإلنسانحق  -8
 فا الجمهورية اليمنية.  اإلنسانو ع حقوق  -9

وخذذ ل مناقشذذة بنذذود جذذدول األعمذذال أعطذذى رئذذي، اللجنذذة الكلمذذة للمستشذذار/ اسذذعد نعذذيم 
الذذذذذذ  اسذذذذذتعرط فذذذذذا كلمتذذذذذ  التصذذذذذاعد الملحذذذذذوظ  و ارة العذذذذذدل، -يذذذذذون،، مموذذذذذل دولذذذذذة فلسذذذذذطين 

الفلسذطينيين داخذل  األسذر ل نتهاكات الصهيونية لحقذوق اإلنسذان  ذد الشذعو الفلسذطينا و ذد 
الفلسذطينيين وشذرعية  األسذر سجون اشحت ل الصهيونا واشسذتهداب السياسذا والقذانونا لمكانذة 

ونية واحتجذذذا  جوذذذامين الشذذذهداء و ذذذد األسذذذر  والمعتقلذذذين فذذذا السذذذجون الصذذذهي ن ذذذالهم الذذذوطنا
ما يعاني  األسر  داخل سجون اشحت ل الصهيونية من إسذاءة المعاملذة  إلىالفلسطينيين وخاصة 

وكذلر اإلهمال الطبا لألسر  فا السجون والتذا تذود  بحيذاتهم مؤكذدا علذى متابعذة بذذل الجهذود 
التركيذذذ  علذذذى أهميذذذة تقذذذديم لتع يذذذ  وحمايذذذة حقذذذوق اإلنسذذذان الفلسذذذطينا علذذذى جميذذذع المسذذذتويات، و 

 توصيات عملية للتصد  لهذه اشنتهاكات وعلى  رورة التنسيق بين اآلليات المختلفة.
( وافذذذق كافذذذة 40وأسذذذوة بمذذذا تذذذم اشتفذذذاق عليذذذ  فذذذا اجتمذذذاع اللجنذذذة فذذذا دورتهذذذا السذذذابقة )

ة فذذا بكلمذذة الصذذهيوني اإلسذذرائيليةالمشذذاركين علذذى مقتذذر  وفذذد دولذذة فلسذذطين علذذى اسذذتبدال كلمذذة 
العامذذة وفذذا عنذذوان البنذذدين الوذذانا والوالذذث ليكذذون عنذذوان البنذذد الوذذانا هذذو "التصذذد   األمانذذةتقريذذر 

العربيذذة المحتلذذة" والبنذذد الوالذذث هذذو" األسذذر   األرا ذذافذذا  اإلنسذذانل نتهاكذذات الصذذهيونية لحقذذوق 
لمحتجذ ين لذد  والمعتقلين العرو فا السجون الصهيونية وجوذامين الشذهداء الفلسذطينيين والعذرو ا

 سلطات اشحت ل الصهيونية فا مقابر األرقام"، 



-117- 

مموذل وفذد جمهوريذة العذراق م حظذة حذول  أبذد هذا، وأوناء مناقشة بنود جذدول األعمذال 
اللجنذذة قذذام  أع ذذاءفذذا الذذيمن"، وبنذذاءل علذذى توافذذق  اإلنسذذانالبنذذد التاسذذع الخذذاص "بو ذذع حقذذوق 
المعاهذذذدات بالقطذذذاع القذذذانونا وتذذذم  إدارةمكذذذرم مذذذدير  إيهذذذاوالذذذرئي، باشتصذذذال هاتفيذذذا باألسذذذتاذ/ 

اشستفسذذار منذذ  حذذول م حظذذة مموذذل جمهوريذذة العذذراق فذذا اجتماعذذات اللجنذذة مذذع وجذذود نذذص فذذا 
م حظتذ  علذى هذامش  إبذداءالمادة السابعة من ال ئحة الداخليذة للجنذة، وقذد أفذاد بحذق الدولذة فذا 

 التوصية*.
وطنية والمنظمات  ير الحكوميذة العاملذة فذا مجذال المؤسسات ال إلىكما أعطيت الكلمة 

اللجنذذة بالمقترحذذات والم حظذذات التذذا  أحيطذذتحقذوق اإلنسذذان والحاصذذلة علذذى صذذفة مراقذذو، وقذد 
 أبدتها المؤسسات والمنظمات. 

وقد اعتمدت اللجنة عددال من التوصيات المتعلقة ببنود جدول األعمال المشار إلي  أعذ ه 
 )مرفق(.

 :الخاتمة
وج  أع ذاؤها الشذكر والتقذدير إلذى السذيد رئذي، اللجنذة والسذادة  ختام أعمال اللجنة، وفا

عذذذداد  لذذذى األمانذذذة العامذذذة علذذذى اإلعذذذداد والتح ذذذير الجيذذذد للذذذدورة وتنظذذذيم جلسذذذاتها وا  الح ذذذور، وا 
 ووائقها، األمر الذ  ساهم بشكل كبير فا نجا  أعمالها.

 
 ال فير الد تور/ بدر الدين طولي

 
 ام د نمولالد تور/ 

 العاش الم اطد رجيس قلاع النىون اه تماطية األمين
 العامة األمانةممثل 

 رجيس الل نة العربية الداجمة لحقوق ا ن ان
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 البند األول
 تقرير األمانة العامة عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة العربية

 (40الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها السابقة )

 الل نة العربية الداجمة لحقوق ا ن ان إن 

 بعد الوطها: -
 ،على تقرير األمانة العامة 
  ( 145د.ع ) 8033وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  رقذذم

 ،11/3/2016بتاري  

  ( 146د.ع ) 8091وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  رقذذم
 ،8/9/2016بتاري  

 وبعد البحث والمناقشة، -

 تـوصـي بـ:

عخذ العلش بتقرير األمانة العامة ل امعة الدول العربيـة بنـألن ا  ـرا ا  المتخـذة لتنفيـذ توصـيا   .1
 (.40الل نة العربية الداجمة لحقوق ا ن ان في دورتها ال ابقة )

رة طــن الل نــة تو يــه النــ ر لألمانــة العامــة طلــى  هودهــا فــي متابعــة تنفيــذ التوصــيا  الصــاد .2
 العربية الداجمة لحقوق ا ن ان.

 المرفــق
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 الثاني البند

 المحتلة العربية األراضي في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلية لالنتهاكات التصدي

 ا ن ان  لحقوق الداجمة العربية الل نة إن

 :الوطها بعد -

 العامة، األمانة مذكرة على 
 المعنية السابقة الو ار   المستو  على العربية الدول جامعة مجل، قرارات وعلى 

  ( 145د.ع ) 8033وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  رقذذم
 ،11/3/2016بتاري  

  ( 146د.ع ) 8091وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  رقذذم
 ،8/9/2016بتاري  

قة المعنيذذذذة ببنذذذذد التصذذذذد  ل نتهاكذذذذات وتأكيذذذذدال علذذذذى كافذذذذة توصذذذذيات اللجنذذذذة والقذذذذرارات السذذذذاب -
 ،اإلسرائيلية فا األرا ا العربية المحتلة والعمل على تنفيذها على المستو  الدولا واإلقليما

 والمناقشة، البحث وبعد -

 :بـ تـوصـي

( المنعقدة فـي نوا نـول  بـدطوة 27طلى قرار م لس ال امعة طلى م تو  القمة د. ع ) التأل يد .1
فــراد إلــى وقــف  افــة عنــ ال التعامــل مــع الم ــتعمرا  ا  والنــر ا  واأل ميــع الــدول والمى  ــ

المقامــة طلــى األرض الفل ــلينية المحتلــة بمــا فــي ذلــك حظــر ا ــتيراد منت اتهــا عو  ا  ــراجيلية
ــدولي ــانون ال ــر مبانــر لمخالفتهــا للق ي ــاد آاه ــتثمار فيهــا بنــ ل مبانــر عو غي ــه   وا  ــة فعال لي

ا  ـراجيلي  وذلـك ع ـوة بقـرار اهتحـاد األوروبـي لدوليـة لوحـتول بالتواصل مع حر ة المقالعـة ا
 في هذا الخصوأ.

فـي  ا  ـراجيلية( بنألن طدش نرطية الم ـتعمرا  2334ب بقرار م لس األمن الدولي رقش )يترحال .2
دانـة  األراضي الفل لينية المحتلة وت ـدد تأل يـدها طلـى طـدش نـرطية اه ـتيلان ب افـة عنـ اله وا 

وحـــدة  40000)قـــانون الت ـــوية( والـــذي ينـــرطن ويضـــش ع ثـــر مـــن  ا  ـــراجيلي ـــ  إقـــرار ال ني
 قامة طلى األراضي الفل لينية.بىرة ا تيلانية م 50ا تيلانية في 

طلــى انتها اتــه  ا  ــراجيليدطــوة الم تمــع الــدولي للتقيــد بالتزاماتــه الدوليــة ومحا ــبة ال يــان  .3
ة دطوتهـا وحثهـا األمـش المتحـدة واأللـراف الدوليـة الم تمرة للقانون الدولي وت رر الل نـة الداجمـ

واتخـاذ التـدابير  ا  ـراجيليالمتعاقدة طلـى اتفاقيـا   نيـف التحـرك لفـرض طقوبـا  طلـى ال يـان 
 الوزمة لضمان حماية الحقوق الفل لينية األ ا ية.
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ي ـاد حـل التأل يد طلى ا تمرار الم ىولية الثابتة لألمش المتحـدة نحـو قضـية فل ـلين حتـى يـتش إ .4
وتم ـين النـعب الفل ـليني مـن ممار ـة حقوقـه  اهحتولطادل ونامل ل ل  وانبها ي فل إنها  

قامــة دولتــه  الولنيــة الثابتــة غيــر القابلــة للتصــرف بمــا فيهــا حقــه فــي العــودة وتقريــر المصــير وا 
 الم تقلة طلى ترابه الولني وطاصمتها القدس النريف.

ـــالتحرك وا .5 ـــدولي ب ـــة الم تمـــع ال ـــي األراضـــي ملالب ـــة ت ـــاه ال ـــ ان ف ـــه القانوني ـــا  بالتزامات لوف
نهـا  الحصـار  المفـروض  ا  ـراجيليالفل لينية وفي قلـاع غـزة طلـى و ـه الخصـوأ لوقـف وا 

طلــى القلــاع  والعمــل طلــى وقــف اهنتها ــا  ال  ــيمة والمنظمــة التــي ترت بهــا قــوا  اهحــتول 
ا  والممار ـا  التــي ت ـهش فــي تــدهور بحـق المــدنيين وخاصـةا الصــيادين  ووقـف  افــة ا  ــرا 

 األوضاع ا ن انية وه يما تدهور م تويا  المعينة وتو ع ظاهرتي البلالة والفقر.

 ا  ــراجيليةالقاضــي بتلبيــق القــوانين  1981لعــاش  ا  ــراجيليالتأل يــد طلــى إدانــة قــرار ال ني ــ   .6
ا ا  التنريعية وا دارية التـي طلى ال وهن العربي ال وري المحتل  ورفض  افة التدابير وا  ر 

بهـدف تغييـر لبيعـة ال ـوهن العربـي ال ـوري  ا  ـراجيلياتخذتها عو  تتخذها  للا  اهحـتول 
المحتل ومر زه القانوني واطتبارها باللة وهغية وليس لها عي عثر قانوني لما تن له مـن انتهـاك 

 الصادر بهذا النألن. (1981) 497صارخ للنرطية الدولية ولقرار م لس األمن رقش 

التـي حرمـ  المـوالنين العـرب ال ـوريين  ا  ـراجيليةدطوة الم تمع الدولي إلى إدانـة ا  ـرا ا   .7
باطتبارهـا تنـ ل  ا  ـراجيليةمن مياه ال وهن العربي ال وري المحتل وحولتها إلـى الم ـتولنا  
 ـــة مـــن قـــرار م لـــس األمـــن انتها ـــاا ألح ـــاش الفقـــرة التمهيديـــة ال ـــابعة والفقـــرة العاملـــة الخام

 .1949وهتفاقية  نيف الرابعة لعاش  1980/ لعاش 465رقش/

 في ال وهن العربي ال ـوري المحتـل ا ن انلحقوق  ا  راجيليإدانة انتها ا   للا  اهحتول  .8
ألح اش اتفاقيا  حقوق ا ن ان  وبخاصة اتفـاقيتي حقـوق اللفـل واتفاقيـة القضـا  ومزارع نبعا 
 عن ال التمييز ضد المرعة.طلى  افة 
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 الثالث البند
 الفلسطينيين الشهداء وجثامين اإلسرائيلية السجون في العرب والمعتقلون األسرى

 األرقام مقابر في اإلسرائيلية االحتالل سلطات لدى المحتجزين والعرب

 ا ن ان  لحقوق الداجمة العربية الل نة إن
 :الوطها بعد -

 ة،العام األمانة مذكرة على 
 ( 142) ع.د 7835 رقذذم الذذو ار  المسذذتو  علذذى العربيذذة الذذدول جامعذذة مجلذذ، قذذرار وعلذذى

 ،7/9/2014 بتاري 

 ( 143) ع.د 7901 رقذذم الذذو ار  المسذذتو  علذذى العربيذذة الذذدول جامعذذة مجلذذ، قذذرار وعلذذى
 ،9/3/2015 بتاري 

  ( 144د.ع ) 7969وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  رقذذم
 13/9/2015بتاري  

  ( 145د.ع ) 8033وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  رقذذم
 ،11/3/2016بتاري  

وتأكيذذدال علذذى كافذذة توصذذيات اللجنذذة والقذذرارات السذذابقة المعنيذذة ببنذذد األسذذر  والمعتقلذذون العذذرو  -
المحتجذذذذ ين لذذذذد  سذذذذلطات وجوذذذذامين الشذذذذهداء الفلسذذذذطينيين والعذذذذرو  اإلسذذذذرائيليةفذذذذا السذذذذجون 

 اشحت ل اإلسرائيلية فا مقابر األرقام والعمل على تنفيذها على المستو  الدولا واإلقليما.

 والمناقشة، البحث وبعد -

 :بـ تـوصـي

تفعيــل التوصــيا  الصــادرة طــن المــىتمر الــدولي للتضــامن مــع األ ــر  والمعتقلــين الفل ــلينيين  .1
  والتـي 12/12/2012-11والذي ُطقـد فـي بغـداد يـومي  يا  راجيلوالعرب في   ون اهحتول  

وتقيـيش مـد  تنفيـذ  19الفقرة  574قرار رقش  24  الدورة 26/3/2013تش إقرارها في قمة الدوحة 
 ال ها  المعنية بالتوصيا  منذ انعقاد المىتمر حتى حينه.

ا ــا  يقــوش بهــا دطــوة المح مــة ال ناجيــة الدوليــة ل  ــراع فــي فــتح تحقيقــا  حــول  ــراجش وانته .2
 اهحتول بحق األ ر  والمخالفة للقانون الدولي.

ملالبة الل نة الدولية للصليب األحمر في  نيف بتحمـل م ـىولياتها القانونيـة وا ن ـانية ت ـاه  .3
بصفته القوة القاجمة باهحتول لوقـف  ا  راجيلياأل ر  وقيامها بت ثيف اتصاهتها مع اهحتول  
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والمعتقلـــين  وخاصـــة اهنتها ـــا  الصـــارخة بحـــق األلفـــال  بحـــق األ ـــر  الممار ـــا  الخليـــرة 
األ ـــر  ودطوتـــه إلـــى الترا ـــع طـــن قـــراره ب لغـــا  الزيـــارة  والن ـــا  والنـــيوخ والمرضـــى وقـــدامى 

 لأل ر . الثانيةالنهرية 

مواصلة  هود الم موطة العربية في للـب طقـد دورة ا ـتثناجية لم لـس حقـوق ا ن ـان بـاألمش  .4
خاصة بقضية األ ر  هتخاذ قرار يلزش  للة اهحـتول بتلبيـق  افـة مواثيـق واتفاقيـا   المتحدة 
ـــة  ـــف الرابعـــة ذا  العوق ـــة  ني ـــتح  ـــ ون   حقـــوق ا ن ـــان ذا  الصـــلة  واتفاقي ويلالبهـــا بف

المختصة بمراقبـة تحقيـق المعاملـة ا ن ـانية  ومعتقوته عماش الل ان الدولية  ا  راجيلياهحتول 
و ـذلك تنـ يل ل نـة تقصـى حقـاجق للوقـوف    ا  ـراجيليةوالمعتقلين داخل هذه ال  ون  لأل ر 

ــدولي لحقــوق ا ن ــان  ــى األ ــر   طلــى مــد  تلبيــق القــانون ال ــدولي ا ن ــاني طل والقــانون ال
 .ا  راجيليوالمعتقلين في   ون اهحتول 

لت ـليش  افـة  ا  راجيليل يان ملالبة األمش المتحدة ول نة الصليب األحمر الدولي الضغل طلى ا .5
 ثـــامين النـــهدا  المحت ـــزة لـــد  اهحـــتول إلـــى طـــاجوتهش دون نـــرول م ـــبقة حتـــى يت ـــنى 

 لعاجوتهش تنييعهش ودفنهش بما يليق ب رامة ا ن ان حياا وميتاا.

التأل يد طلى تقديش الدطش والعون لتنـ يل ل نـة لبيـة محليـة وبمنـار ة خبـرا  دوليـين  ل نـراف  .6
 ملية التنريح ل ل  ثمان تلالب طاجلته بذلك للوقوف طلى موب ا  الوفاة.طلى ط
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 الرابع البند
 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

 إن الل نة العربية الداجمة لحقوق ا ن ان 

 بعد الوطها: -

 ،على مذكرة األمانة العامة 
  ( 142.ع )د 7835وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  رقذذم

 ،7/9/2014بتاري  

  ( 143د.ع ) 7901وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  رقذذم
 ،9/3/2015بتاري  

  ( 144د.ع ) 7969وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  رقذذم
 ،13/9/2015بتاري  

   ( 145د.ع ) 8033الذذو ار  رقذذم وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو
 ،11/3/2016بتاري  

  ( 146د.ع ) 8091وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  رقذذم
 ،8/9/2016بتاري  

 وبعد البحث والمناقشة، -

 تـوصـي بـ:

قيـاش األمانـة العامـة بمخالبـة الـدول العربيـة التـي لـش تصـادق بعـد طلـى الميثـاق العربـي لحقـوق  .1
– مهوريـة  يبـوتي  –ال مهوريـة التون ـية )ن ان لحثها طلى  رطة المصادقة طليـه وهـي ا  

 مهوريــة مصــر  – مهوريـة القمــر المتحــدة  – ــللنة طمــان  – مهوريـة الصــومال الفيدراليــة 
 ال مهورية ا  ومية الموريتانية(  –الممل ة المغربية –العربية

الداجمة لحقوق ا ن ـان التـي لـش تصـادق بعـد طلـى  ممثلي الدول العربية في الل نة العربية حث .2
الميثاق العربي لحقوق ا ن ان إلى متابعة إ ـرا ا  مصـادقة دولهـش طليـه  وتقـديش تقريـر حـول 

 ما تش اتخاذه من إ را ا  خول الدورة القادمة لل نة.

يش تقريرهـا دطوة الدول العربية التـي صـادق  طلـى الميثـاق ولـش تقـدش تقريرهـا األول بعـد إلـى تقـد .3
  2إلى ل نة حقوق ا ن ان العربية )ل نة الميثاق( فـي الموطـد المحـدد  مـا ورد فـي الفقـرتين )

 ( من الميثاق العربي لحقوق ا ن ان.48( من المادة )3



-124- 

دطوة البرلمان العربي إلى حث البرلمانـا  العربيـة طلـى المصـادقة طلـى الميثـاق العربـي لحقـوق  .4
 ا ن ان.

ة ال مهوريــة التون ــية فــي طــرض موضــوع "مناهضــة التعــذيب فــي التنــريعا  خــذ العلــش برغبــع .5
 العربية" طلى دورة قادمة لل نة العربية الداجمة لحقوق ا ن ان.
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 البند الخامس
 العربية لحقوق اإلنسان اإلستراتيجية

 إن الل نة العربية الداجمة لحقوق ا ن ان 
 بعد الوطها: -

 العامة، األمانة مذكرة على 

 ( 143) دع -7901 رقذم الذو ار  المسذتو  علذى العربيذة الذدول جامعذة مجلذ، قرار ىوعل
 ،9/3/2015 بتاري 

  ( 146د.ع ) 8091وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  رقذذم
 ،8/9/2016بتاري  

 وبعد البحث والمناقشة، -

 تـوصـي بـ:

 ن ان  والللب من األمانة العامة )إدارة تأل يل طرض منروع ا  تراتي ية العربية لحقوق ا -1
حقوق ا ن ان( ب طادة تعميش منروع ا  تراتي ية طلى الدول األطضا  التي لش توافها بعد 

 /  انون عولبموحظاتها  وذلك لموافاتها بموحظاتها حول المنروع في موطد غايته دي مبر
2017. 

 دة إليها طلى الدول األطضا .الللب من األمانة العامة تعميش الموحظا  الوار  -2

الللب من األمانة العامة طرض منروع ا  تراتي ية العربية لحقوق ا ن ان طلى الل نة  -3
  ليت نى مناقنته 2018 /  انون ثاني( يناير43)جمة لحقوق ا ن ان في دورتها الـالعربية الدا

 .بنألنهوالب   المذ ورة من قبل الدول األطضا  خول الدورة
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 السادس البند
 التدابير القسرية االنفرادية

 وآثارها السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان في جمهورية السودان

 إن الل نة العربية الداجمة لحقوق ا ن ان 
 بعد الوطها: -

 السودان، جمهورية مذكرة على 
  دع 7969 رقذذذم بقذذذراره الذذذو ار  المسذذذتو  علذذذى العربيذذذة الذذذدول جامعذذذة مجلذذذ، قذذذرار علذذذىو 

(144) – 13/9/2015، 
  دع 8091 رقذذذم بقذذذراره الذذذو ار  المسذذذتو  علذذذى العربيذذذة الذذذدول جامعذذذة مجلذذذ، قذذذرار علذذذىو 

(146 )– 8/9/2015، 
  20/12/2013 بتاري  68/200 رقم العامة الجمعية قرار علىو. 

  3/10/2014 بتاري  27/21 رقم اإلنسان حقوق مجل، قرار علىو. 

  18/12/2014 ري بتا 69/180 رقم العامة الجمعية قرار علىو. 

 وبعد البحث والمناقشة، -

 تـوصـي بـ:

طن توثيق اآلثار ت ليف ال ها  المختصة لديها ب طداد تقرير  الللب من  مهورية ال ودان -1
ضرار والخ اجر مدطما بالبيانا  وفق اآلليا  ابير الق رية اهنفرادية وحصر األال لبية للتد

 دورة قادمة. في ة لحقوق ا ن ان  وطرضه طلى الل نة العربية الداجمالمتبعة

التدابير الق رية  ندوة بعنوان "آثارال ودان بعقد دطوة الدول األطضا  بدطش رغبة  مهورية  -2
بحضور المقرر الخاأ المعنى بالتدابير  -ال ودان نموذ ا – "اهنفرادية طلى حقوق ا ن ان

ي مع خبرا  مختصين آخرين من  زاجري واهتحاد ا فريقالإدريس  /الق رية اهنفرادية ال يد
مع ا تماطا  الل نة  وذلك تزامناا بعض الدول الواقعة تح  تألثير التدابير الق رية اهنفرادية  

 .( إن عم ن42) قادمةالدورة الالعربية الداجمة لحقوق ا ن ان في 
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 السابعالبند 
 العربي لمناهضة التعذيب االسترشاديمشروع الدليل 

 الداجمة لحقوق ا ن ان  إن الل نة العربية
 بعد الوطها: -

  ( 140د.ع ) 7704علذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  رقذذم
 ،1/9/2013بتاري  

  ( 141د.ع ) 7775وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى المسذذتو  الذذو ار  رقذذم
 ،9/3/2014 بتاري 

 ( 144د.ع ) 7969المسذذتو  الذذو ار  رقذذم  وعلذذى قذذرار مجلذذ، جامعذذة الذذدول العربيذذة علذذى
 ،13/9/2015بتاري  

  ( بتذاري  145د.ع ) 8033وعلى قرار مجل، الجامعة العربية على المستو  الو ار  رقذم
11/3/2016، 

 وبعد البحث والمناقشة، -

 تـوصـي بـ:

نونية الموافقة طلى تو يه معالي األمين العاش ل امعة الدول العربية بقياش قلاع النىون القا -1
طادة صياغته  اه ترناديباألمانة العامة بمرا عة منروع الدليل  العربي لمناهضة التعذيب وا 

 وفقا لموحظا  الدول األطضا  الواردة حول المنروع.

الللب من األمانة العامة تعميش منروع الدليل بالصيغة المعدلة حال اهنتها  منها تمهيداا  -2
 ة لحقوق ا ن ان في دورة قادمة لمناقنته والب  فيه.لعرضه طلى الل نة العربية الداجم
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 الثامنالبند 
 حق اإلنسان في التنمية

 إن الل نة العربية الداجمة لحقوق ا ن ان 
 بعد الوطها: -

  جمهوريذذذة  - جمهوريذذذة مصذذذر العربيذذذة - سذذذلطنة عمذذذانمذذذذكرات الذذذدول األع ذذذاء )علذذذى
 ،ة العربية السعودية(المملك - المملكة األردنية الهاشمية - العراق

 وبعد البحث والمناقشة، -

 تـوصـي بـ:

دطوة الدول األطضا  إلى ت ثيف التعاون طلى الم تويين ا قليمي والدولي لننر الوطي بالحق  -
 لوفا  بتعهداتها.ال ها  المعنية لوتن يع  في التنمية 
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 التاسعالبند 
 وضع حقوق اإلنسان في الجمهورية اليمنية

 ربية الداجمة لحقوق ا ن ان إن الل نة الع
وق بنذذاء علذذى طلذذو الجمهوريذذة اليمنيذذة إدراج بنذذد جديذذد علذذى جذذدول األعمذذال حذذول و ذذع حقذذ -

 ،اإلنسان فا الجمهورية اليمنية

 وبعد البحث والمناقشة، -

 تـوصـي بـ:

إدانة ممار ا  الملينيا  اهنقوبية في ا تهداف المدنيين بالقتل وا صابة واهطتقال  -1
 هش  دروع بنرية وت نيد األلفال وحرمانهش من حقهش في التنمية الناملة.وا تخدام

التأل يد طلى تنفيذ قرارا   امعة الدول العربية في دطش الح ومة النرطية اليمنية  وتنفيذ  -2
والمبادرة الخلي ية ومخر ا  الحوار  2216توصيا  قرارا  النرطية الدولية وطلى رع ها القرار 

 الولني النامل.

أل يد طلى التوصيا  الصادرة طن فريق طمل ل نة حقوق ا ن ان العربية )ل نة الميثاق( الت -3
 .2015 / عيلولالذي قاش بزيارة ال مهورية اليمنية )طدن( في  بتمبر

غاثية )ا ن انية واللبية( والدطوة إلى ا تمرار تقديش إدانة إطاقة إيصال الم اطدا  ا  -4
 ة ال رحى والمصابين.الم اطدا  وخاصة العمل طلى معال 

 
 
 
 
 
 
 

 موحظة:
 مذذذن( 2 ،1) بذذالفقرة الخاصذذذة لتوصذذياتا أن مفادهذذا م حظذذذة العذذراق جمهوريذذة وفذذذد مموذذل أبذذد 

شذذارات عبذذارات ت ذذمنت" اليمنيذذة الجمهوريذذة فذذا اإلنسذذان حقذذوق و ذذع" التاسذذع البنذذد  عذذن بعيذذدة سياسذذية وا 
 حذذل علذذى والقذذائم الوابذذت موقفذذ  عنذذد  اليذذ ش والعذذراق اإلنسذذان حقذذوق مو ذذوع وعذذن اللجنذذة اختصاصذذات

 .المفاو ات طاولة إلى والجلو، السلمية بالطرق كافة اليمنية األطراب بين الصراع
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 التقرير ال نوي الثامن لل نة حقوق ا ن ان العربية
 )ل نة الميثاق(

 

 
  الوزاريم تو  الإن م لس ال امعة طلى 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  2016التقرير السنو  الوامن للجنة حقوق اإلنسان العربية لعام وعلى، 
  الشؤون القانونيةوعلى توصية لجنة، 

( الفقذذرة الخامسذذة مذذن الميوذذاق العربذذا لحقذذوق اإلنسذذان والتذذا تذذنص علذذى: 48واسذذتنادال للمذذادة ) -
ن طريذذق "ُتحيذذل اللجنذذة تقريذذرال سذذنويال يت ذذمن م حظاتهذذا وتوصذذياتها إلذذى مجلذذ، الجامعذذة عذذ

 األمين العام"،

 وبعد المناقشة، -

 ر ُيقــــر

أخذ العلم بالتقرير السنو  الوامن للجنة حقوق اإلنسان العربية المنبوقذة عذن الميوذاق العربذا  -1
 لحقوق اإلنسان وما ت من  من انجا ات  وتحديات  وتوصيات.

ديم تقريريهمذذا توجيذذ  الشذذكر إلذذى كذذل  مذذن المملكذذة العربيذذة السذذعودية ودولذذة الكويذذت علذذى تقذذ -2
 األوليين إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية.

توجي  الشكر إلى المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية الج ائرية الديمقراطية الشذعبية علذى  -3
 تقديم تقريريهما الدوريين إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية.

مرار فذا مهامهذا وتع يذ  توجي  الشكر إلى لجنة حقوق اإلنسذان العربيذة ودعوتهذا إلذى اشسذت -4
 استق لها للقيام بدورها المأمول.

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8149)ق: رقش 
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 تعيين عطضا   دد في المح مة ا دارية ل امعة الدول العربية
 

 
  الوزاريم تو  الإن م لس ال امعة طلى 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  للمحكمة،النظام األساسا وعلى 

 ،،وعلى نتيجة اشقتراع السر  الذ  أجراه المجل 

 ر ُيقــــر

تعيذذذين السذذذادة اآلتيذذذة أسذذذماؤهم )وفذذذق الترتيذذذو األبجذذذد  ألسذذذماء الذذذدول العربيذذذة(، أع ذذذاء  
 بالمحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية لمدة و ث سنوات:

 المملكة األردنية الهاشمية   القا ا جهاد صالا العتيبا -1

 مملكة البحرين   ا ا جمعة عبد ا  الوسماالق -2

 سلطنة ُعمان  و ير مفوط د. سليمان بن حمد العلو  -3

 دولة قطر  القا ا عبد الع ي  علا عبد ا  العبدا  -4

 دولة الكويت  المستشار محمد السيد يوسب الرفاعا -5

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8150)ق: رقش 
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 147-146دورتي الم لس ننال األمانة العامة بين 
 ا  المتخذة لتنفيذ قرارا  الم لسوا  را 

 في م ال النىون ا دارية والمالية
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية 

 ر ُيقــــر

العامذذة لتنفيذذذ قذذرارات مجلذذ، الجامعذذة  األمانذذةاتخذذذتها  بذذاإلجراءات التذذا أخذذذ المجلذذ، علمذذال  -1
 .والمالية اإلداريةفا مجال الشؤون 

والقذذذوانين  لألنظمذذذةالتشذذذاور مذذذع الجمهوريذذذة التونسذذذية وفقذذذا  شسذذذتمرارالعامذذذة  األمانذذذةدعذذذوة  -2
العامذذة بالجنيذذذة  األمانذذةالمعمذذول بهذذا بشذذأن طلبهذذا تسذذديد جذذ ء مذذن مسذذاهماتها فذذا موا نذذة 

 لقرار مجل، الجامعة فا هذا الشأن. ولمرة واحدة فقط وفقال  استونائاكل وبش المصر 
 والمالية. اإلداريةن ؤو العام ولرئي، وموظفا قطاع الش األمينتوجي  الشكر لمعالا  -3

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8151)ق: رقش 
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 الصناديق الخاصة باألمانة العامة ل امعة الدول العربية
 

 
  امعة طلى الم تو  الوزاري إن م لس ال

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية 

 ر ُيقــــر

صذندوق الشذباو  – اشجتمذاعاصذندوق العمذل )و ذع جميذع حسذابات الصذناديق الخاصذة  -1
حذذ  لهذذذا حسذذاو موحذذد باألمانذذة العامذذة يذذتم فت فذذا (صذذندوق التنميذذة الصذذحية –والريا ذذة 

علذذى أن يكذذون  ،الغذذرط تذذودع بذذ  أرصذذدة الصذذناديق ومسذذاهمات الذذدول األع ذذاء السذذنوية
كذذل حسذذاو علذذى حذذدة ويذذتم الصذذرب منذذ  بموجذذو القذذرارات الصذذادرة عذذن المجذذال، الو اريذذة 

 .المتخصصة
العمذذذذل  قإيقذذذاب العمذذذذل باألنظمذذذة واللذذذذوائا المعمذذذول بهذذذذا فذذذا الصذذذذناديق الخاصذذذة )صذذذذندو  -2

صندوق التنمية الصحية( ويتم تطبيق األنظمذة  –الشباو والريا ة  صندوق –اشجتماعا 
 .المالية واإلدارية واللوائا المعمول بها فا األمانة العامة

والماليذذة وقطذذاع الرقابذذة الماليذذة باألمانذذة العامذذة القيذذام بكافذذة  اإلداريذذةن ؤو يتذذولى قطذذاع الشذذ -3
 النظامية واللوائا المطبقة. والرقابية وفقا ل جراءات واإلداريةالعمليات المالية 

 فايكون حق التوقيع على المعام ت المالية للحساو الموحد للصناديق للمخولين بالتوقيع  -4
 .األمانة العامة وفقا لألنظمة المالية المعمول بها

 
 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8152)ق: رقش 
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 المر ز المالي وموقف الدول األطضا  من  داد األنصبة
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  لشؤون اإلدارية والمالية،لجنة اوعلى توصية 

 ر ُيقــــر

العذام طبقذا لقذرارات  واشحتيذاطابسذداد مسذاهماتها والمتذأخرات  األع ذاءأهمية الت ام الذدول  -1
 .الو ار مجل، الجامعة على مستو  القمة وعلى المستو  

 .العامة األمانةقامت بسداد مساهماتها فا موا نة  التاالشكر للدول  توجي  -2
 

 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8153)ق: رقش 
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 الدطش والتبرطا  الُمقدمة لألمانة العامة
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  لشؤون اإلدارية والمالية،نة الجوعلى توصية 

 ر ُيقــــر

( 20) على قبول التبرعات التالية وفقا للغاية والهدب المحدد لها وفق أحكذام المذادة ةالموافق -1
 :المتبرعةتوجي  الشكر للجهات و  من النظام المالا لألمانة العامة للجامعة

رية العربية البرا يلية لدعم من الغرفة التجا البرا يلادوشر شهريا باللاير  4100ما يعادل  -
 .2016 / كانون أولأنشطة البعوة بالبرا يل حتى ديسمبر

 .المرأة إدارة إلى UN WOMAN تبرع من $121 883 مبل  -
 األمذذين معذذالاأنشذذطة  تبذذرع مذذن المملكذذة العربيذذة السذذعودية لذذدعم $ 500 000 مبل  -

 .العام
 معذذذالاأنشذذذطة  حذذذدة لذذذدعمالعربيذذذة المت اإلمذذذاراتتبذذذرع مذذذن دولذذذة  $ 500 000 مبل  -

 .العام األمين
مقدمة من دولة الكويت  تحت نظام المسموحات 2017موديل  BMW 740سيارة ماركة  -

 .لألمانة العامة
 بعوذذة إلذذىمقدمذذة مذذن سذذفارة دولذذة قطذذر برومذذا  2009موديذذل  S 350سذذيارة مرسذذيد،  -

 .الجامعة بروما
 .التبرعات ( من النظام المالا فيما يتعلق بهذه21)تطبيق المادة  -2
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مناقنة تقرير الهيجة العليا للرقابة العامة 
 2015طن ح ابا  األمانة العامة لعاش 

 ورد األمانة العامة
 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  دارية والمالية،لشؤون اإللجنة اوعلى توصية 

 ر ُيقــــر

الشؤون القانونيذة( بتسذوية  /الشؤون اإلدارية والمالية /العامة )الرقابة المالية األمانةاستمرار  -1
العامذة والصذناديق والحسذابات األخذر   األمانذةاألرصدة المعلقة عبر السنوات فذا حسذابات 

 .والمالية فا اجتماع قادم اإلداريةن ؤو على أن تعرط توصياتها على اللجنة الدائمة للش
المعنية  باإلدارات قامت باتخاذها بربط البعوات أليا التا باإلجراءاتالعامة  األمانةاستمرار  -2

ماليذا فذا البعوذات وبمذا  اإلنفذاقالعامة واتخاذ الخطذوات الخاصذة بتخفذيط وترشذيد  باألمانة
 .مستندات المستخدمةيحقق تطوير نظام التبادل المستند  والتواصل وتوحيد النماذج وال

المحصذذلة والمتاحذذة والمصذذروفات  اإليذذراداتأهميذذة أتبذذاع آليذذة مراقبذذة ومتابعذذة التذذوا ن بذذين  -3
المحصذلة لتفذاد  تحقذذق  اإليذراداتخذ ل السذنة الماليذة وتحديذد أولويذات الصذرب بنذاء علذى 

فذذا حجذذذم المصذذذروفات  خاصذذذة فذذذا ظذذل الت ايذذذد المسذذذتمر ،العجذذ  واللجذذذوء إلذذذى اشحتيذذاطا
 علية سنويال و رورة المتابعة والربط بين اإلمكانات المالية المتاحة وأولويات اإلنفاق.الف

التعاقذد علذى شئحذة المتعاقذدين بذالمقر  بايقذابالتأكيد على قرار مجل، الجامعة فيما يتعلذق  -4
 .ال ئحة الخاصة بالمتعاقدين بالمقر إصدار فامع أهمية اشستعجال 

بعوذات الجامعذذة فذا الخذذارج موظفذو األمانذذة العامذة الشذذا لون  التأكيذد علذذى أن يتذولى رئاسذذة -5
لدرجات فا م كها مع عدم التعاقد مذن خذارج األمانذة العامذة لتذولا رئاسذة بعوذات الجامعذة 

بتذاري   5874للموظفين الت اما بقذرار مجلذ، الجامعذة رقذم  األساساوفقا للنظام  فا الخارج
18/3/1999. 
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تنفيذية تخص  ذوابط وآليذات التعاقذد مذع الخبذراء بمذا يتفذق  من عمل شئحة اشنتهاء أهمية -6
وعذذدم التوسذذع فذذا التعاقذذد مذذع الخبذذراء إش فذذا أ ذذيق  ،مذذع الذذنظم وقذذرارات مجلذذ، الجامعذذة

 .الحدود على أن ترتبط عقودهم ببرامع عمل محددة أو مشاريع مقرة
بمذذذا فذذذا ذلذذذر و ذذذبط المصذذذروفات  اإلنفذذذاقالعامذذذة بترشذذذيد  األمانذذذةالتأكيذذذد علذذذى اسذذذتمرار  -7

 المهمات الرسمية.
حث الدول األع اء فا الهيئة العليا للرقابة على إيفاد ممولين لها من المتخصصين وذو   -8

على أن يكون ح ذور األع ذاء مذع بدايذة عمذل الهيئذة  ،الخبرة فا الرقابة المالية واإلدارية
علذذذى أن يسذذذتمر نفذذذ،  ،واسذذذتبقائهم طذذذوال فتذذذرة اشنعقذذذاد المقذذذررة لعمذذذل الهيئذذذة العليذذذا للرقابذذذة

وذلر ألهمية الخلفية التاريخيذة  ،سنوات( 3الع و طوال الدورة المقررة وفق النظام المالا )
 .لم حظات هيئات الرقابة

العامة بو ع تصور حول و ذع المتذأخرات لعر ذها علذى اللجنذة فذا اجتمذاع  األمانةقيام  -9
 .قادم

الماليذذة المنتهيذذة خذذ ل الذذو ث أشذذهر  لتقذذديم الحسذذاو الختذذاما للسذذنة العامذذةدعذذوة األمانذذة  -10
/ ودعذذوة الهيئذذة العليذذا للرقابذذة ل نعقذذاد فذذا شذذهر مذذايو ،مذذن السذذنة الماليذذة التذذا تليهذذا األولذذى
 من النظام المالا. 48بالمادة  من كل سنة عم  أيار

تطذوير العمذل  فذا المتخذذةالعامذة علذى جهودهذا والخطذوات اشيجابيذة  لألمانذةتوجي  الشكر  -11
 بالجامعة ومطالبتها باشستمرار بذلر. والمالا  اإلدار 
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التعاقد مع بعض رى ا  بعثا  وم اتب 
 الخارج فيال امعة العربية 

 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  دارية والمالية،لشؤون اإللجنة اوعلى توصية 

 ر ُيقــــر

 :الموافقة على التعاقد مع كل من
 .عبد الحميد  هانا /السيد السفير -
 .اود بن سمران حمود الحويطحم /لسيدا -
   الغفار./ خالد عبد الرحيم عبد السيد -

بمكافأة شذهرية تعذادل سنتين قابلة للتجديد لمدة  ،الخارج فابعوات ومكاتو الجامعة  إحد لرئاسة 
 .(أول المربوط)ا راتو درجة مستشار أول إجمال
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 خالد بن نايف الهباسالد تور ال يد تعيين 
 عميناا طاماا م اطداا 

 

 
 إن م لس ال امعة طلى الم تو  الوزاري 

 بعد الوطه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ( من ميواق الجامعة12وعلى المادة )، 

 ( من النظام األساسا للموظفين،9وعلى المادة ) 

 وفا  وء مداوشت المجل، فا هذا الشأن، -

 ر ُيقــــر

أمينذذال عامذذال مسذذاعدال لجامعذذة خالذذد بذذن نذذايب الهبذذا، الذذدكتور السذذيد الموافقذذة علذذى تعيذذين   
 مباشرت  لعمل .الدول العربية لمدة خم، سنوات اعتبارال من تاري  
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 (147يف دورته العادية ) صادر عن جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاريبيــان 

 أنــبش

 نتيجة ملوجة اجلفاف اليت تضرب أجزاء واسعة من الصومال األزمة اإلنسانية الطارئة

 7/3/2017القاهرة: 

 ـــ
( برئاسة 147لى المستو  الو ار  فا دورت  العادية )تدار، مجل، جامعة الدول العربية ع

الجمهوريذذذة الج ائريذذذة الديمقراطيذذذة الشذذذعبية األ مذذذة اإلنسذذذانية الطارئذذذة التذذذا ألمذذذت بالصذذذومال نتيجذذذة 
لموجة الجفاب التا  ربت أج اء واسعة من ، وأدت إلى وفاة العديد من الصوماليين أطفاشل ونساءل 

ة مذذذن الماشذذذية، وتفشذذذا األمذذذراط مذذذع حركذذذة نذذذ و  المذذذواطنين إلذذذى وشذذذيوخال، ونفذذذوق أعذذذداد مت ايذذذد
والحاجة الملحة  واحا العاصمة مقديشو، وحدوث نقص حاد فا الغذاء أد  إلى تفشا المجاعة، 

 .تنسيق وتع ي  الجهود العربية المبذولة لمواجهة هذه الكاروة إلى
ومذداخ ت األمذين العذام  وبعد العرط الذ  قدم  رئي، وفد جمهورية الصومال الفيدراليذة

 ورؤساء الوفود، أكد المجل، على ما يلا:
تكويذذب الذذدول األع ذذاء لذذدورها فذذا مواصذذلة إ اوذذة المتذذأورين بكاروذذة الجفذذاب فذذا الصذذومال  -1

والطلو إليها حشد إمكانيذات منظمذات المجتمذع المذدنا والقطذاع الخذاص العربذا للمسذاهمة 
 فا عملية اإل اوة.

للحكومذة الفيدراليذة  والفنذا والمذاد  السياسذاتقذديم الذدعم  فااء اشستمرار الدول األع  إلىالطلو  -2
الصذذومالية لتمكينهذذا مذذن مواجهذذة تذذداعيات هذذذه األ مذذة وتقذذديم المسذذاعدات الماليذذة لتلبيذذة احتياجذذات 

 .الصومال العاجلة وكذا التبرع من خ ل حساو دعم الصومال باألمانة العامة

لجهودهذا مذذع المنظمذة العربيذذة للتنميذة ال راعيذذة والمركذ  العربذذا أهميذة تنسذذيق األمانذة العامذذة  -3
و راء ومجلذذذ، و راء الصذذذحة العذذذرو ومجلذذذ، لدراسذذات المنذذذاطق الجافذذذة واألرا ذذذا القاحلذذة 

 ،تكويذذب تعاونهذذا مذذع منظمذذات ووكذذاشت األمذذم المتحذذدة المعنيذذةو الشذذؤون اشجتماعيذذة العذذرو 
لسذرعة  ،العالميذةالصذحة ومنظمذة وال راعذة،  ومنظمذة األ ذيذةخاصة برنامع الغذاء العذالما 

 .لمواجهة مشكلة الجفاب وآواره الكارويةاستجابة طارئة إعداد خطة 

الشذذذعو  إل اوذذذة والذذذدولا العربذذذااألمذذذين العذذذام مواصذذذلة جهذذذوده مذذذن أجذذذل حشذذذد الذذذدعم  إلذذذىالطلذذذو  -4
 .دورت  المقبلة فاالمجل،  إلىهذا الشأن  فاومتابعة تنفيذ هذا البيان وتقديم تقرير  الصومالا
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