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تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة وإجراءات 
 (153 – 152ن )تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتي

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 (،153-152وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين ) ▪

 ،الشؤون السياسيةوعلى توصية لجنة  ▪

 

 يُقــــر ر:

ة العامة فيما بين الدورتين وعلى ـاط األمانـنشأخذ العلم بما ورد في تقرير األمين العام عن 
ـــة ) ـــدورة العاد  ـــذ دـــرارال ال ـــة العامـــة لانري ــــة  ( للمجلـــ 152اإلجـــرا ال الاـــي اتاـــذت ا األمان فـــي كاف

 كر لألمين العام ومساعد ه على الج د المبذول في هذا الشأن.ـه الشـ، ويوجالمجاالل
 

 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8458)ق: رقم 
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( لمجلس جامعة 154تحديد موعد انعقاد الدورة العادية )
 الدول العربية على المستوى الوزاري 

 
 ،الوزاري مستوى العة على إن مجلس الجام

 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

واســـانادال  لـــى المـــادة الاامســـة مـــن النلـــام الـــداخلي لمجلـــ  جامعـــة الـــدول العر يـــة فـــي فقرت ـــا  -
 ر الاامسة الاي تنص على: " جامع المجل  على المساوى الوزاري في دورتين عادياين في ش

 وسبامبر/ أيلول من كل عام"، آذارمارس/ 

 وعمالل بالرقرة الااسعة من المادة الاامسة من النلام الداخلي لمجل  الجامعة والاي تنص على -
 : " حدد األمين العام تاريخ بد  الدورال كما  قارح موعد انا ائ ا"،أن

 الجامعــة والاــي تــنص علــى( مــن المــادة السادســة مــن النلــام الــداخلي لمجلــ  1وعمــالل بــالرقرة ) -
: "ُتســند رئاســـة المجلـــ  عنــد بـــد  كـــل دورة عاد ــة  لـــى كـــل األع ــا  بالانـــاو  بيـــن م علـــى أن

 أساس الارتيب ال جائي ألسما  الدول..."،

 يُقــــر ر:

( لمجل  جامعة الدول العر يـة علـى المسـاوى الـوزاري 154الموافقة على عقد الدورة العاد ة ) 
اجامــام مجلــ  جامعــة الــدول العر يــة علــى  ، علــى أن  ســ قه2020مبر/أيلول ســبا 9األر عــا   يــوم

ــــومي ــــدائمين ي ــــدو ين ال ــــا  مســــاوى المن ــــين والءالث ــــة  2020ســــبامبر/أيلول  8 و 7 االثن برئاســــة دول
 فلسطين.

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8460)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –الق ية الرلسطينية والصرام العر ي 
 

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

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، ▪

ل يئـة ماابعـة تنريـذ القـرارال وااللاتامـال علـى  األولن االجامـام وعلى الاوصية الصـادرة عـ ▪
 ،10/9/2019 المساوى الوزاري الذي ُعقد بااريخ

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪
وإذ يؤكــــد علــــى جميــــع دراراتــــه الســــابقة علــــى ماالــــو المســــاويال  القمــــة والــــوزاري والمنــــدو ون  -

 سية للق ية الرلسطينية،الدائمون، باصوص ماابعة الاطورال السيا

 يُقــــر ر:

بالنســ ة لألمــة العر يــة جمعــا ، وعلــى ال ويــة  الق ــية الرلســطينيةالاأكيــد مجــددال علــى مركتيــة  -1
العر يــة للقــدس الشــرمية المحالــة، عاصــمة دولــة فلســطين، وعلــى اــي دولــة فلســطين بالســيادة 

ومجال ـا الجـوي وال حـري، ، بمـا في ـا القـدس الشـرمية، 1967علـى كافـة أراـ ا المحالـة عـام 
 وادودها مع دول الجوار. ومواردها الطبيعية، ومياه ا اإلدليمية،

سـاراتيجي، واـل الصـرام العر ـي اإلسـرائيلي وفـي   عادة الاأكيد علـى الامسـب بالسـالم كايـار  -2
، وم ـادرة 1515و 338و 242بما في ـا  درارال الشرعية الدولية ذال الصلةالقانون الدولي و 

بكافــــة عناصــــرها، والاــــي نصــــل علــــى أن الســــالم الشــــامل مــــع  2002العر يــــة لعــــام الســــالم 
 سرائيل وتطبيع العالدال مع ا،  جب أن  س قه  ن ا  اااالل ا لألرااي الرلسطينية والعر يـة 

، بمـا في ـا القـدس الشـرمية، واعاراف ـا بدولـة فلسـطين واقـو  الشـعب 1967المحالة منـذ عـام 
ـــة  ـــر المصـــير واـــي العـــودة والاعـــوي  الرلســـطيني  يـــر القابل للاصـــرب، بمـــا في ـــا اـــي تقري

لالجئــين الرلســطينيين، واــل د ــيا م بشــكل  عــادل وفــي دــرار الجمعيــة العامــة لألمــم الماحــدة 
 .1948لعام  194ردم 

، باعا ار أن ـا ال 28/1/2020الاي أعلنل يوم  اإلسرائيلية –رف  "صرقة القرن" األمريكية  -3
اقو  وطمواال الشعب الرلسطيني، وتاالو مرجعيال عملية السـالم تلبي الحد األدنى من 

الاأكيـد علـى عـدم الاعـاطي و المساندة  لى القانون الدولي ودرارال األمم الماحـدة ذال الصـلة. 
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مـــع هـــذق الصـــرقة المجحرـــة، أو الاعـــاون مـــع اإلدارة األمريكيـــة فـــي تنريـــذها، بـــأي شـــكل مـــن 
الرلســطينية مــن خــالل دصــر ال ــا علــى الــول  محــاوالل تصــاية الق ــيةورفــ   ،األشــكال

أي اغوط سياسية أو مالية ُتمارس على  ، ورف سياسي عادل دون ال نسانية واداصاد ة 
 .لول  ير عادلة للق ية الرلسطينيةالشعب الرلسطيني وميادته ب دب فرض ا

انوني لغطــا   يــر القـــنوا ــا وسياســال اكومــة االاـــاالل اإلســرائيلي الســاغالل االاحــذير مــن  -4
أجتا  مـن ال ـرة الغر يـة المحالـة بـالقوة، ام ب دب الذي توفرق القرارال األمريكية األااد ة، 

أمريكـــي مـــن شـــأنه المســـاعدة فـــي تطبيـــي ذلـــب، ومطال ـــة األمـــم  -وإدانـــة أي عمـــل  ســـرائيلي 
للجـم هـذا العمـل  يـر القـانوني  ،الماحدة  مجل  األمن والجمعيـة العامـة، باحمـل مسـؤوليات ا

طيـــر، وتحميـــل الحكـــوماين اإلســــرائيلية واألمريكيـــة الا عـــال الاطيــــرة لـــذلب الاوجـــه الــــذي الا
 . ق ي فعالل على فرص السالم

فاامـة الـرئي  محمـود ع ،ـاس، رئـي  دولـة أعاد طرا ا خطة تحقيي السالم الاي دعم وتأييد  -5
بمــا  ،العمــل مــع األطــراب الدوليــة الراعلــةو  ،11/2/2020ين، فــي مجلــ  األمــن يــوم فلســط

لاأسي  آلية دولية ماعددة األطراب لرعا ة عملية السالم، بما في ذلـب  في ا الر اعية الدولية،
الـــدعوة  لـــى عقـــد مـــؤتمر دولـــي إلعـــادة  طـــال  عمليـــة ســـالم ذال مصـــدامية ومحـــددة ب طـــار 
زمني، على أساس درارال الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم وال الدولاين، تر ي 

 .1967 ا  االااالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام  لى  ن
 اــــر  المكانــــة القانونيــــة لمدينــــة القــــدس أاــــادي  عــــادة الاأكيــــد علــــى رفــــ  وإدانــــة أي دــــرار  -6

الشـري،، بمــا فــي ذلــب دــرار الوال ــال الماحــدة األمريكيــة االعاــراب بالقــدس عاصــمة إلســرائيل 
اااح أي مكاتـب أو بعءـال دبلوماسـية فـي أو اف )القوة القائمة باالااالل(، ونقل سرارت ا  لي ا،

ألمـــم ا، وخردـــال خطيـــرال للقـــانون الـــدولي ودـــرارال ة والغيـــةباطلـــهـــذق القـــرارال  واعا ـــار المدينـــة،
ـــلة، والراـــوى القانونيـــة لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة فـــي د ـــية الجـــدار العـــازل،  الماحـــدة ذال الصة،

الشــرعية الدوليــة، وتقــوض ج ــود ابي خطيــرة تشــجع علــى انا ــان القــانون الــدولي و و شــكل ســتو 
  دد األمن والسلم الدوليين. تتحقيي السالم، و 

، علـــى  عـــادة الاأكيـــد علـــى اعاـــتام الـــدول األع ـــا  اتاـــاذ جميـــع اإلجـــرا ال العمليـــة الالزمـــة -7
لمواج ــــة أي دــــرار مــــن أي دولــــة تعاــــرب  المســــاويال السياســــية والدبلوماســــية واالداصــــاد ة،

أو ُتاـل بالمكانـة  قوة القائمة باالااالل(، أو تنقل سـرارت ا  لي ـا،بالقدس عاصمة إلسرائيل )ال
 وذلب تنريذال لقرارال القمم والمجال  الوزارية العر ية الماعام ة. القانونية للمدينة،

مطال ـة مجلـ  األمـن  عادة الاأكيد على  دانة السياسة االساعمارية االسايطانية اإلسرائيلية، و  -8
(، والـــذي أكـــد علـــى أن االســـايطان اإلســـرائيلي  شـــكل 2016لعـــام ) 2334ردـــم  قبانريـــذ دـــرار 

ـــب  ســـرائيل )القـــوة القائمـــة  ـــانون الـــدولي وعا ـــة فـــي طريـــي الســـالم، وطال انا اكـــال صـــارخال للق
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بـــاالااالل( بــــالودو الرـــوري والكامــــل لجميـــع األنشــــطة االســـايطانية فــــي األرض الرلســــطينية 
د على أن المجامع الدولي لن  عاـرب بـأي تغييـرال المحالة، بما في ذلب القدس الشرمية، وأك

، بمــا فــي ذلــب مــا ياعلــي بالقــدس، ســوى الاغييــرال الاــي يارــي علي ــا 4/6/1967خطــوط فــي 
 الطرفان من خالل المراواال.

االسايطان االسـاعماري اإلسـرائيلي اعابر  دانة ورف  درار الوال ال الماحدة األمريكية، الذي  -9
 ذا القــرارهــ ال  اــالو القــانون الــدولي، واعا ــار 1967لمحالــة عــام فــي األرض الرلســطينية ا

ماالرة صريحة لميءا  ودـرارال األمـم الماحـدة ذال الصـلة، بمـا في ـا دـرار مجلـ  األمـن ردـم 
، واتراميـة جنيـ، 2004، والرأي االساشاري لمحكمـة العـدل الدوليـة لعـام 2016لعام  2334

، و يرهــا 1998اســي للمحكمــة الجنائيـة الدوليــة لعــام ، وميءــا  رومـا األس1949الرابعـة لعــام 
 م ادئ القانون الدولي ذال الصلة. من

الارايـب واإلشـادة بــالج ود الاـي دامــل ب ـا المرواـة الســامية لمجلـ  اقــو  اإلنسـان، والاــي  -10
أثمــرل عــن  صــدار داعــدة البيانــال للشــركال الاــي تاعامــل مــع المســاوطنال اإلســرائيلية  يــر 

، واث مجل  اقو  اإلنسـان 1967األرااي الرلسطينية والعر ية المحالة عام القانونية في 
والمرواة السامية على ماابعة تحميـل هـذق الشـركال ت عـال العمـل  يـر القـانوني الـذي تقـوم 

اإلشادة بقرار محكمة العدل الاابعـة لالتحـاد به، وتحديث داعدة البيانال بشكل دوري. وكذلب 
 وسم مناجال ال  ائع الصادرة من المساوطنال اإلسرائيلية. األورو ي، القااي بوجو 

الاأكيد على أن مقاطعة االااالل اإلسرائيلي ونلامه االساعماري، هي أاـد الوسـائل الناجعـة  -11
والمشــــروعة لمقاوماــــه وإن ائــــه وإنقـــــاذ اــــل الــــدولاين وعمليــــة الســـــالم، ودعــــوة جميــــع الـــــدول 

ع أشــكال الاعامــل الم اشــر و يــر الم اشــر مــع والمؤسســال والشــركال واألفــراد  لــى ودــو جميــ
بمــا  شــمل  منلومــة االاــاالل االســاعماري اإلســرائيلي ومســاوطناته الماالرــة للقــانون الــدولي

 .الر دخول المساوطنين اإلسرائيليين  ير الشرعيين  لى الدول
انون ك/)د سـمبر A\RES\74\83الارايب واإلشادة بقرار الجمعية العامة لألمم الماحدة ردـم  -12

(، الااص باجديد تروي  وكالة  وث وتشغيل الالجئـين الرلسـطينيين )األونـروا( 2019 أول
، وتوجيــه الشــكر والاقــدير لكــل 1949عــام  302وفــي دــرار  نشــائ ا ردــم  لمــدة ثــالث ســنوال،

 الدول الاي دعمل هذا القرار وصوتل لصالحه.
نا  الشعب الرلسطيني، والاي تصنو  دانة الجرائم اإلسرائيلية الممن جة واسعة النطا  اد أب -13

جرائم ار ، وجرائم اد اإلنسانية، بموجب القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقو  
الشـــعب ســـا دب  علـــى دطـــام  ـــتة، والـــذي  الماكـــرر اإلنســـان، بمـــا في ـــا العـــدوان اإلســـرائيلي

ال الواشـية علـى المالـاهرين االعاـدا إدانة ، و اه الاحاية المدنية واالداصاد ة نيالرلسطيني و 
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في أنحا  األرض الرلسطينية المحالة، وخاصة على خطوط دطام  تة  الرلسطينيين السلميين
 المحاصر.

ذال الصــلة بحما ـــة المــدنيين الرلســـطينيين، الســـيما بانريـــذ القـــرارال مطال ــة المجامـــع الــدولي  -14
ة العامة لألمم الماحدة درار الجمعيو (، 1987) وردم( 1994) 904 ردم ي مجل  األمندرار 

(، واـــــــث دول 2018) ES/RES/A-20/10اــــــول اما ـــــــة المــــــدنيين الرلســـــــطينيين ردــــــم 
ومؤسســال المجامــع الــدولي للمشــاركة فــي اما ــة المــدنيين الرلســطينيين وتشــكيل آليــة عمليــة 

الــذي و  ،وفعالــة لانريــذ مــا جــا  فــي دــرار الجمعيــة العامــة وتقريــر األمــين العــام لألمــم الماحــدة
 من خيارال دابلة للاطبيي لحما ة المدنيين الرلسطينيين.ت 

 دانـــة عمليـــة القرصـــنة الممن جـــة الاـــي تقـــوم ب ـــا  ســـرائيل )القـــوة القائمـــة بـــاالااالل( ألمـــوال  -15
الشـــعب الرلســـطيني، مـــن خـــالل تطبيـــي القـــانون العنصـــري اإلســـرائيلي الـــذي  ســـم  لحكومـــة 

رلســـطينيين، مـــن عائـــدال ال ـــرائب االاـــاالل بســـردة ماصصـــال ذوي الشـــ دا  واألســـرى ال
الرلسطينية الاي تسيطر علي ا اكومة االااالل، وذلب اـمن سياسـال وممارسـال االاـاالل 
لن ـــب مصـــادر عـــيل الشـــعب الرلســـطيني. ومطال ـــة المجامـــع الـــدولي بلجـــم هـــذق الممارســـال 

 . ير القانونيةاإلسرائيلية 
إدانــــة السياســــة اإلســــرائيلية و ود ــــة،  عــــادة الاأكيــــد علــــى رفــــ  االعاــــراب ب ســــرائيل كدولــــة ي  -16

، لشـعب الرلسـطينيلاقـوي  الحقـو  الااريايـة لتشـريعال  سـرائيلية  عنصرية الممن جة لسـنال
لعنصــري اإلســرائيلي المســمى بـــ "دــانون أســاس:  ســرائيل الدولــة القوميــة بمــا فــي ذلــب القــانون ا

ية للشــعب الرلســطيني، بمــا لغــا  الحقــو  الااريايــة والسياسـللشـعب الي ــودي"، والــذي ي ـدب إل
الاحيـة والـدعم لصـمود توجيـه في ا اي الالجئين بالعودة  لـى د ـارهم، واـي تقريـر المصـير. و 

 في وجه العنصرية الاي  شرعن ا هذا القانون العنصري. 1948فلسطينيي الداخل عام 
ســــات ا  عــــادة الاأكيــــد علــــى اعا ــــار أن  ســــرائيل )القــــوة القائمــــة بــــاالااالل(، مــــن خــــالل ممار  -17

وسياسات ا ودوانين ا، تق ي على ال الدولاين وتؤس  نلـام فصـل عنصـري )أبارثايـد( اـد 
الشـعب الرلســطيني، فــي انا ــان لم ـادئ القــانون الــدولي لحقــو  اإلنسـان، بمــا فــي ذلــب ميءــا  

(، واالتراميـــة الدوليـــة 1948(، واإلعـــالن العـــالمي لحقـــو  اإلنســـان )1945األمـــم الماحـــدة )
(، واالتراميـة الدوليـة بشـأن دمـع جريمـة 1965لامييـت العنصـري بكافـة أشـكاله )للق ا  على ا

(، وكافـة الاقـارير والقـرارال الدوليـة ذال الصـلة. 1973الرصل العنصري ومعام ـة مرتكبي ـا )
ومطال ــــة دول العــــالم والمنلمــــال والمحــــاكم الدوليــــة بالاصــــدي ل ــــذق السياســــال والممارســــال 

 ا القوانين الدولية ذال الصلة.اإلسرائيلية الاي ُتجر،م 
تبني ودعم توجـه دولـة فلسـطين للحصـول علـى الع ـوية الكاملـة فـي األمـم الماحـدة، والعمـل  -18

علــى اشــد الاأييــد الــدولي لــذلب. وتبنــي ودعــم اــي دولــة فلســطين باالن ــمام  لــى المنلمــال 
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ل ا وســيادت ا علــى والمواثيــي الدوليــة ب ــدب تعتيــت مكانا ــا القانونيــة والدوليــة، وتجســيد اســاقال
 أرا ا المحالة.

دعوة الـدول األع ـا ، واألمـين العـام، لالسـامرار بالعمـل الم اشـر مـع الـدول الاـي لـم تعاـرب  -19
بدولة فلسطين، من خـالل زيـارال واتصـاالل ثنائيـة وماعـددة األطـراب لحء ـا علـى االعاـراب 

رمية المحالـة، وذلـب ، بمـا في ـا القـدس الشـ1967بدولة فلسطين على خطـوط يونيـو/ اتيـران 
 ال الدولاين وتعتيت فرص السالم واألمن في المنطقة والعالم. وتحقيي كرافعة لعملية السالم

، (القــوة القائمــة بــاالااالل)دعــم الج ــود والمســاعي الرلســطينية ال ادفــة  لــى مســا لة  ســرائيل  -20
زمـة ل ـذق المسـاعي عن جرائم ا بحي الشعب الرلسـطيني، وتقـد م المسـاندة الرنيـة والماليـة الال

الرلســطينية، وترعيـــل تشــكيل لجنـــة دانونيــة اساشـــارية فـــي  طــار جامعـــة الــدول العر يـــة لاقـــد م 
اـــول رفـــع د ـــا ا أمـــام المحـــاكم الدوليـــة بشـــأن االنا اكـــال اإلســـرائيلية والمقاراـــال المشـــورة 

يـة الاـي لحقو  الشعب الرلسطيني وأراه وممالكاته ومقدسـاته، وكـذلب بشـأن الملـالم الااريا
 .1917لحقل بالشعب الرلسطيني، بما في ا "وعد بلرور" عام 

عـــن اعاقادهـــا بـــأن  ســـرائيل دـــد  العامـــة للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــةالارايـــب بـــ عالن المدعيـــة  -21
ارتكبـل جـرائم اــر  وجـرائم اــد اإلنسـانية فــي دولـة فلســطين، وأن هنـان أساســال معقـوالل لرــا  

كمــة وال ــة د ــائية علــى دولــة فلســطين، وفــي هــذا الســيا  تحقيــي فــي هــذق الجــرائم، وأن للمح
يؤكد مجل  الجامعة على رؤياه بأن المحكمة تمالب الوال ة الق ائية الالزمـة لبـد  الاحقيـي، 

تحقيـي جنـائي فـي ويحث أج تة المحكمة المعنيـة علـى االنا ـا  مـن اإلجـرا ال الالزمـة لرـا  
ترتكب ا  سرائيل بحي الشعب الرلسطيني األعتل، جرائم الحر ، والجرائم اد اإلنسانية، الاي 

 .لةادتحايقال للعومسا لة مجرمي الحر  اإلسرائيليين، وعدم  فالت م من العقا  العادل، 
الاعبيـر عـن القلــي الشـديد مـن الماططــال اإلسـرائيلية الابيءــة فـي دـارة أفريايــا، والاأكيـد علــى  -22

ي بشـــأن مواج ــة االســـا داب اإلســـرائيلي ل مجلــ  الجامعـــة علـــى المســاوى الـــوزار اتنريــذ دـــرار 
(، 151)د.م  8346ردـم العر ي في أفريايا، وآخرها درار للق ية الرلسطينية واألمن القومي 

، وتعتيـت العمـل مـع 2016وتنريذ  عالن فلسطين الصـادر عـن دمـة مـاالبو العر يـة األفريايـة 
ـــدعم  ـــة، والاصـــدي ألي ودرارات ـــا فـــي المح الق ـــية الرلســـطينيةاالتحـــاد األفريقـــي ل افـــل الدولي

في أفريايا، والاـي ُبنيـل علـى الاـيم  الق ية الرلسطينيةمحاولة  سرائيلية لاللاراب على مكانة 
المشاركة المناه ة لالساعمار واالاط اد والرصل العنصري. والاحذير من  دامـة مـؤتمرال 

ا. والطلــب مــن اللجنــة  ســرائيلية أفريايــة، واــث الــدول األفريايــة علــى عــدم المشــاركة بــأي من ــ
 الوزارية العر ية الااصة ب ذا الشأن مواصلة العمل وفي الاطة المعدة ل ذا الغرض.

الـدعوة  لـى اسـامرار العمــل العر ـي واإلسـالمي المشـارن علــى مسـاوى الحكومـال والبرلمانــال  -23
ر مــع واالتحــادال لــدعم الق ــية الرلســطينية. واســامرار تكليــ، األمــين العــام للجامعــة بالاشــاو 
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األمين العام لمنلمة الاعاون اإلسالمي والانسيي معه في ماالو المواايع واإلجرا ال الاي 
 تاص الق ية الرلسطينية، وآليال تنريذ القرارال العر ية واإلسالمية في هذا الشأن.

رفــ  أي تجتئــة لــألرض الرلســطينية، والاأكيــد علــى مواج ــة الماططــال اإلســرائيلية ال ادفــة  -24
طام  تة عن بادي أرض دولة فلسطين، ورف  أي مشروم لدولة فلسطينية ذال  لى فصل د

 ادود مؤداة.
الاأكيـــد علـــى اااـــرام شـــرعية منلمـــة الاحريـــر الرلســـطينية، الممءـــل الشـــرعي والوايـــد للشـــعب  -25

ـــرئي  محمـــود ع ـــاس، وتءمـــين ج ـــودق فـــي مجـــال المصـــالحة  الرلســـطيني، برئاســـة فاامـــة ال
الرصـائل والقـوى الرلسـطينية  لـى سـرعة  تمـام المصـالحة الوطنيـة الوطنية الرلسـطينية، ودعـوة 

وآليال وتراهمال تنريذق وأخرها اترا  القاهرة  2011 أ اروفي اترا  القاهرة المودع في مايو/ 
، وإجــرا  مــل مســؤوليات ا كاملــة فــي دطــام  ــتة، وتمكــين الحكومــة الرلســطينية مــن تح2017

إلشــادة بــالج ود الحءيءــة الاــي تبــذل ا جم وريــة مصــر . وااالنااابــال العامــة فــي أدــر  ودــل
 العر ية لاحقيي المصالحة الوطنية الرلسطينية، ودعوت ا لالسامرار في تلب الج ود.

 جـــرا  مطال ـــة المجامـــع الـــدولي بال ـــغل علـــى  ســـرائيل، القـــوة القائمـــة بـــاالااالل، مـــن أجـــل  -26
 المحالة.مدينة القدس الشرمية  فيالرلسطينية االنااابال العامة 

قـــد م الـــدعم والاقـــدير للجم وريـــة الاونســـية، الع ـــو العر ـــي فـــي مجلـــ  األمـــن، باصـــوص ت -27
ـــدفام عـــن الحقـــو  المشـــروعة للشـــعب الرلســـطيني ، ماابعـــة تطـــورال الق ـــية الرلســـطينية، وال

خـالل ع ـويا ا السـابقة فـي ، في هذا الشأن دولة الكويل بذلا الج ود الحءيءة الاي وتءمين ا
 مجل  األمن.

اسامرار تكلي، المجمـوعاين العـر ياين فـي مجلـ  اقـو  اإلنسـان واليونسـكو، بـالاحرن لـدعم  -28
 وماابعة تنريذ هذا القرار، ودرارال فلسطين في المنلماين.

 اسامرار تكلي، المجموعة العر ية في األمم الماحدة: -29
مــة، وماابعــة اشــد الــدعم والاأييــد للقــرارال الماعلقــة بالق ــية الرلســطينية فــي الجمعيــة العا -

الج ــود داخــل مجلــ  األمــن لاحمــل مســؤولياته فــي ارــد األمــن والســلم الــدوليين، وإن ــا  
 االااالل، وودو كافة الممارسال اإلسرائيلية  ير القانونية.

 جرا  المشاورال واإلجرا ال الالزمة للاصدي الاامال ميام سلطال االااالل ب ـم  يـر  -
  ية المحالة.دانوني ألجتا  من أرااي ال رة الغر 

 بشأن االسايطان اإلسرائيلي  ير القانوني. 2334ماابعة تنريذ درار مجل  األمن  -
 ماابعة اصول دولة فلسطين على الع وية الكاملة في األمم الماحدة. -
اتاــاذ كافـــة الاـــدابير الالزمــة للاصـــدي لارشـــي   ســـرائيل للع ــوية أو لمنصـــب فـــي أج ـــتة  -

 ولجان األمم الماحدة.
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األمـــين العـــام ماابعـــة تنريـــذ هـــذا القـــرار وتقـــد م تقريـــر اـــول اإلجـــرا ال الاـــي تـــم الطلـــب  لـــى  -30
  لى الدورة المقبلة للمجل . هاتااذها بشأن

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8461)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –الق ية الرلسطينية والصرام العر ي 
 

 محتلةالتطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس ال

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

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

ماابعـــة تنريـــذ القـــرارال وااللاتامـــال علـــى  يئـــة ل االجامـــام األولوعلـــى الاوصـــية الصـــادرة عـــن  ▪
 ،10/9/2019بااريخ  المساوى الوزاري الذي ُعقد

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪
وإذ يؤكــــد علــــى جميــــع دراراتــــه الســــابقة علــــى ماالــــو المســــاويال  القمــــة والــــوزاري والمنــــدو ون  -

 الدائمون، باصوص ماابعة الاطورال واالنا اكال اإلسرائيلية في مدينة القدس المحالة،

 يُقــــر ر:

رمية هـــي عاصـــمة دولـــة فلســـطين، ورفـــ  أي محاولـــة الاأكيـــد مجـــددال علـــى أن القـــدس الشـــ -1
، بمــا فــي ذلــب مــا جــا  فــي "صــرقة القــرن" األمريكيــة قــاص مــن الســيادة الرلســطينية علي ــالالنا

اإلســرائيلية مـــن محــاوالل باطلـــة و يــر دانونيـــة إلاـــرا  الشــرعية علـــى اــم القـــدس الشـــرمية 
قانونيـــة الدوليـــة الءاباـــة للمدينـــة واالعاـــراب ب ـــا عاصـــمة لدولـــة االاـــاالل، وانا ـــان المكانـــة ال

المقدسة، واإلجحاب بحقو  أهل ا المقدسيين الرلسـطينيين، و الواـع الاـارياي القـائم للمسـجد 
 األدصى الم ارن والمقدسال اإلسالمية والمسيحية في المدينة.

اإلدانــة الشــديدة والــرف  القــاطع لجميــع السياســال والاطــل اإلســرائيلية  يــر القانونيــة الاـــي  -2
شــويه هويا ــا العر يــة، وتغييــر تركيبا ــا الســكانية وتقــوي  وتالمدينــة المقدســة تست دف ام 

االماــداد الســكاني والعمرانــي ألهل ــا، وعتل ــا عــن محيط ــا الرلســطيني، والاأكيــد علــى أن هــذق 
السياســال والاطــل والممارســال، تشــكل خردــال لقــرارال مجلــ  األمــن ذال الصــلة، بمــا في ــا 

 (.1980) 478و 476( و1969) 267( و1968) 252القرارال 
تقـــد م الاحيـــة والمســـاندة لصـــمود الشـــعب الرلســـطيني ومؤسســـاته فـــي مدينـــة القـــدس المحالـــة،  -3

ــد موجرافي والقــانوني  بمواج ــة السياســال اإلســرائيلية الممن جــة ال ادفــة  لــى تغييــر الواــع ال
 اإلسالمية والمسيحية في ا.والاارياي للمدينة ومقدسات ا، ودفاع م عن المدينة والمقدسال 

رفـــ  وإدانـــة كافـــة االنا اكـــال الاـــي تقـــوم ب ـــا  ســـرائيل )القـــوة القائمـــة بـــاالااالل( لألمـــاكن  -4
المقدســــة اإلســــالمية والمســــيحية، وخاصــــة المحــــاوالل الراميــــة  لــــى تغييــــر الواــــع الاــــارياي 
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وتقوي  اريـة صـالة والقانوني القائم في المسجد األدصى الم ارن، وتقسيمه زمانيال ومكانيال، 
 األردنيـةمحاولـة السـيطرة علـى  دارة األودـاب اإلسـالمية كـذلب المسلمين فيه وإبعادهم عنـه، و 

ومـــنع م مـــن ممارســـة عمل ـــم ومحاولـــة فـــرض   ـــافـــي القـــدس المحالـــة واالعاـــدا  علـــى مو ري
ريـال القانون اإلسرائيلي على المسجد األدصى الم ارن/ الحرم القدسي الشري،، والايـام بالحر

والاحـذير مـن ت عـال اإلجـرا ال والنوا ـا العدوانيـة  اإلسرائيلية أسرل المسجد األدصـى وأسـوارق.
ــديني اإلســرائيلية تجــاق المســجد األدصــى الم ــارن، والاــي مــن شــأن ا أن تــؤج  الصــرام  فــي ال

 المنطقة.
ين اإلدانــــة الشــــديدة لالداحامــــال الماكــــررة مــــن عصــــابال المســــاوطنين الماطــــرفين والمســــؤول -5

اإلســرائيليين للمســجد األدصــى الم ــارن واالعاــدا  علــى ارماــه، تحــل دعــم واما ــة ومشــاركة 
اكومة ودوال االااالل اإلسرائيلي، والاحذير من توجه ما ُ سمى بالمحكمة العليا اإلسـرائيلية 
للسماح للمساوطنين والمقاحمين الي ود بالصالة في المسجد األدصى بعد سـماا ا ل ـم سـابقال 

حامه وتدنيسه، امن الماططال اإلسرائيلية لاقسيم المسجد زمانيال ومكانيال، والاحذير من بادا
 أن هذق االعادا ال سيكون ل ا ت عال وانعكاسال خطيرة على األمن والسلم الدوليين.

دعوة الدول األع ا   لى دعم ج ود دولة فلسطين في اليونسكو للحراظ على الاراث الءقافي  -6
ـــارياي لرلســـ ـــي مـــع المملكـــة والا ـــى نحـــو وثي طين خاصـــة فـــي القـــدس الشـــري،، وتعاون ـــا عل

األردنية ال اشـمية الساصـدار دـرارال مـن اليونسـكو وعلـى رأسـ ا الاأكيـد علـى تسـمية المسـجد 
األدصــى الم ــارن/ الحــرم القدســي الشــري، كماــرادفين لمعنــى وااــد والاأكيــد علــى أن تلــة بــا  

ـــارن، واـــي  دارة أودـــاب القـــدس وشـــؤون مـــن المســـجد األ أالمغار ـــة جـــت  ال ياجـــت  دصـــى الم 
المسجد األدصى الم ارن األردنية، باعا ارها الج ة القانونية الحصرية والوايدة المسؤولة عن 

 الحرم في  دارته وصياناه والحراظ عليه وتنليم الدخول  ليه.
اـــاريخ ب( 149د.م ) 8229الاأكيـــد علـــى دـــرار مجلـــ  الجامعـــة علـــى المســـاوى الـــوزاري ردـــم  -7

اــول  دانــة ورفــ  المحــاوالل اإلســرائيلية الحءيءــة لاقــوي  الكنــائ  وإاــعاب  7/3/2018
الوجــود المســيحي فــي المدينــة المقدســة، والاــي وصــلل ذروت ــا فــي ا ونــة األخيــرة مــن خــالل 
فــرض ال ــرائب اإلســرائيلية  يــر الشــرعية علــى ممالكــال وأودــاب الكنــائ ، وإصــدار أوامــر 

وأمــالن وأرااــي واســابال بنكيــة تعــود للكنــائ  فــي مدينــة القــدس اجــت ومصــادرة ألصــول 
الشري،، وذلب بالاتامن مع االسا داب اإلسرائيلي الماواصل للمسجد األدصى الم ـارن، وهـو 
ما  شكل انا اكال فااحال للواع القانوني والاارياي القائم لمقدسال المدينـة، وماالرـة خطيـرة 

 لاي ت من اما ة واقو  األماكن المقدسة في المدينة.لالترادال وااللاتامال الدولية ا
 دانة  سرائيل )القوة القائمة بـاالااالل( لمصـادرت ا أرااـي المـواطنين المقدسـيين وال ـدم  يـر  -8

الشرعي لبيوت م، بما في ذلـب الحملـة اإلسـرائيلية المسـعورة الاـي دامـل ب ـا سـلطال االاـاالل 
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طي وأايا  ماالرة مـن مدينـة القـدس، االسكنية في من في ا ونة األخيرة والاي طالل الم اني
ــــص وخلــــة العــــين والعيســــوية وســــلوان وصــــور بــــاهر، خدمــــة لمشــــاريع ا  وخاصــــة وادي الحم،
االســايطانية داخــل أســوار البلــدة القد مــة وخارج ــا، وكــذلب مواصــلة تجريــ، آالب الــدونمال 

مشــروم االســايطاني الُمســمى لصــال   نشــا  مشــروم مــا ُ ســمى بـــ"القدس الكبــرى"، بمــا في ــا ال
(E1 و نـــا  طـــو  اســـايطاني  مـــت  الاواصـــل الجغرافـــي الرلســـطيني ب ـــدب  اكـــام الســـيطرة ،)

 علي ا.
 دانة دـرار محكمـة االاـاالل اإلسـرائيلي القااـي ب ـدم دريـة الاـان األامـر الرلسـطينية شـردي  -9

، وت جيـر ة المحالـة، واسا داب الاجمعال البدوية في األرض الرلسـطينيمدينة القدس المحالة
امن سياسة عنصرية  سرائيلية ممن جة ومسامرة منذ ما يتيـد عـن سـ عة عقـود، ، أهل ا من ا

لا جيــر المــواطنين الرلســطينيين مــن مــدن م ودــراهم، لصــال  الاوســع االســاعماري االســايطاني 
، اإلســرائيلي، ب ــدب تقطيــع أوصــال األرض الرلســطينية المحالــة والق ــا  علــى اــل الــدولاين

ودعـــــوة المجامـــــع الـــــدولي لل ـــــغل علـــــى اكومـــــة االاـــــاالل اإلســـــرائيلي لودـــــو هـــــدم القريـــــة 
 الرلسطينية بشكل ن ائي.

الاأكيد على  دانة السياسة اإلسـرائيلية الممن جـة لاشـويه المنـاه  الاعليميـة فـي مدينـة القـدس،  -10
العر يـة، بمـا فـي وفرض المن اج اإلسرائيلي الُملري بدالل من المن اج الرلسـطيني فـي المـدارس 

ذلــب تطبيــي عقو ــال ماليــة وإداريــة علــى المــدارس الرلســطينية الاــي ال تنصــام ل ــذق السياســة 
 الابيءة الاي ت دب  لى تشويه ثقافة وهوية مدينة القدس العر ية واإلسالمية.

مطال ــة المجامــع الــدولي بال ــغل علــى ســلطال االاــاالل اإلســرائيلي لودــو سياســة الحــ    -11
ي تمارســ ا بشــكل واســع وممــن   اــد أطرــال مدينــة القــدس المحالــة، ب ــدب زرم المنتلــي الاــ

 الاوب والمرض النرسي في وعي الطرل الرلسطيني لادمير مساقبله.
تقوم به  سـرائيل )القـوة القائمـة بـاالااالل( مـن تحويـل منـاطي ماالرـة  االاأكيد على خطورة م -12

ل عالية السمية، باإلاافة لاصرير ا في محيل القدس  لى مك ال نرا ال ومالرال مساشايا
مياق الصرب الصحي والمياق العادمة للمساوطنال في أود ـة ال ـرة الغر يـة المحيطـة بمدينـة 

، ممــا ياســبب بكارثــة بيئيــة يوميــة لســكان تلــب المنــاطي الرلســطينية القــدس و يرهــا مــن المــدن
مياق الجوفية وينـابيع الميـاق ارترام مساوى تلوث اللاسبب ذلب بواألرااي التراعية، باإلاافة 

 في هذق المناطي.
دانـــة ورفـــ  دـــرار الوال ـــال الماحـــدة األمريكيـــة االعاـــراب بالقـــدس عاصـــمة إلســـرائيل )القـــوة   -13

القائمـــة بـــاالااالل(، ونقـــل ســـرارت ا  لي ـــا، ومطالبا ـــا ب لغـــا  هـــذق القـــرارال الماالرـــة للقـــانون 
دوانال علــــى اقــــو  الشــــعب الرلســــطيني، الــــدولي ودــــرارال الشــــرعية الدوليــــة، والاــــي تشــــكل عــــ

واسارتازال لمشاعر األمة العر ية اإلسالمية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجي  الصرام وعـدم 
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االسـاقرار فــي المنطقـة والعـالم، ف ـالل عمـا  مءــله ذلـب مـن تقـوي  للشرعيــة القانونيـة للنلـام 
ــــ   ــــذ دــــرارال مجل ــــى ماابعــــة تنري  القــــرارالالجامعــــة الااصــــة بمواج ــــة الــــدولي. والاأكيــــد عل

ـــ ـــة الدوليـــة ل ـــذا الغـــرض،المـــذكور  ةاألمريكي وخطـــة العمـــل  ة، بمـــا فـــي ذلـــب الاطـــة اإلعالمي
 الماكاملة الاي أعدت ا األمانة العامة في هذا الشأن.

م مـا كانـل مسـميات ا ألي دولـة  ،الاأكيد على  دانة ورف  فا  أي مكاتب أو بعءـال رسـمية -14
 ،مما  عابر انا اكال للواـع القـانوني للمدينـة، وانحيـازال لالاـاالل اإلسـرائيلي ،في مدينة القدس

 ،دعمال للسياسال اإلسرائيلية  ير القانونية ال ادفة  لى السيطرة على القدس الشرمية المحالـةو 
 ،ويعد خطوة اارة بالسـالم. والاأكيـد علـى اعاـتام الـدول األع ـا  اتاـاذ اإلجـرا ال المناسـ ة

 واالداصاد ة  زا  هذق الاطوال  ير القانونية ومءيالت ا. السياسية
. اري دبلوماســي ل ــا فــي مدينــة القــدس دانــة ورفــ  ميــام جم وريــة البرازيــل برــا  مكاــب تجــ -15

والاحـــذير مــــن الاوج ـــال الاــــي  عبـــر عن ــــا الـــرئي  البرازيلــــي وإبنـــه، رئــــي  لجنـــة العالدــــال 
ا االعاراب بالقدس عاصمة لدولة االاـاالل، الاارجية في مجل  النوا  البرازيلي، بشأن نوا 

ونقــل الســرارة البرازيليــة  لي ــا. الاعبيــر عــن األســو ال ــالة مــن ميــام الحكومــة البرازيليــة باغييــر 
موادر ـا الااريايــة الملاتمــة بالقــانون الــدولي، والداعمــة للحقــو  المشــروعة للشــعب الرلســطيني، 

دـــرارال الق ـــية الرلســـطينية فـــي المحافـــل بمـــا في ـــا تغييـــر فـــي نمـــل تصـــويل البرازيـــل علـــى 
الدوليــة. والاحــذير مــن أن هــذا الاغييــر الســلبي فــي السياســة الاارجيــة البرازيليــة تجــاق الق ــية 
الرلســطينية العادلــة، مــن شــأنه أن يلحــي اــررال بالغــال بالعالدــال والمصــال  المشــاركة العر يــة 

  البرازيلية، السياسية واالداصاد ة والدبلوماسية.
(، ودــــرار 1980لعــــام ) 478و 476طال ــــة جميــــع الــــدول بــــااللاتام بقــــراري مجلــــ  األمــــن م -16

أكــد علــى أن أي  ، الــذيA/RES/ES-10/19 (2017ردــم )الجمعيــة العامــة لألمــم الماحــدة 
دـــرارال أو  جـــرا ال ت ـــدب  لـــى تغييـــر طـــابع مدينـــة القـــدس الشـــري، أو مركتهـــا أو تركيبا ـــا 

دانوني، وأن ا الغيه و اطلة، ودعا جميـع الـدول لالمانـام عـن الد موجرافية، لي  ل ا أي أثر 
(، 1980) 478األمــن  نشـا  بعءــال دبلوماسـية فــي مدينــة القـدس الشــري، عمــالل بقـرار مجلــ  

الواــع الن ــائي الاــي  جــب ال ــا عــن  والــذي أكــد أ  ــال علــى أن مســألة القــدس هــي  اــدى د ــا ا
 ال الصلة.طريي المراواال وفقال لقرارال مجل  األمن ذ

ــدائمين ردــم  الاأكيــد علــى ماابعــة تنريــذ -17  8338دــرار مجلــ  الجامعــة علــى مســاوى المنــدو ين ال
ـــــاريخ  ـــــم  18/12/2018د.غ.م با ـــــه رد ـــــاريخ  241و يان ، بشـــــأن 19/12/2019د.غ.م با

 انا ان بع  الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشري،.
ي مواج ـة اعاـراب الوال ـال الماحـدة األمريكيـة، تأييد ودعم دـرارال وإجـرا ال دولـة فلسـطين فـ -18

أو أي دولة أخرى، بالقدس عاصمة لدولـة االاـاالل، بمـا في ـا رفـع دعـوة أمـام محكمـة العـدل 
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الدوليــة اـــد أي دولــة تنا ـــب االتراميــال الدوليـــة بمــا  مـــ  المكانــة القانونيـــة لمدينــة القـــدس، 
 قرارال على كافة الُصعد.والعمل مع دولة فلسطين على تحقيي ال دب من تلب ال

 دانـــة اإلجـــرا ال اإلســـرائيلية المامءلـــة فـــي تطبيـــي دـــانون عنصـــري  ســـا دب اـــي المقدســـيين  -19
الرلســطينيين فــي مــدينا م، والــذي بموج ــه يــام ســحب بطادــال ال ويــة مــن آالب الرلســطينيين 

ائيل المقدســيين الــذين  عيشــون فــي اــوااي القــدس المحالــة أو خارج ــا، وإدانــة اســائناب  ســر 
)القوة القائمة باالااالل( تطبيي مـا  سـمى بــ"دانون أمـالن الغـائبين" والـذي  سـا دب مصـادرة 
عقــارال المقدســيين، ومطال ــة كافــة المؤسســال والج ــال الدوليــة ال ــغل علــى  ســرائيل )القــوة 
القائمــة بــاالااالل( لودــو درارات ــا ودوانين ــا العنصــرية والاــي تعمــل علــى ترريــة المدينــة مــن 

كان ا األصليين، عبر  بعـادهم عـن مـدينا م دسـرال، وفـرض ال ـرائب ال اهلـة علـي م، وعـدم س
 منح م تراخيص البنا .

باعاقــــال وفــــرض اإلدامــــة الجبريــــة علــــى شاصــــيال  دانــــة اإلجــــرا ال اإلســــرائيلية الاعســــاية  -20
قـدس، اسامرار   ال  المؤسسال الوطنية العاملة فـي الاعا ارية فلسطينية في مدينة القدس، و 

ـــد م  ـــة، لامكين ـــا مـــن تق ـــى رأســـ ا بيـــل الشـــر  والغرفـــة الاجاري ـــة ب عـــادة فاح ـــا، وعل والمطال 
 الادمال للمواطنين المقدسيين واما ة الوجود الرلسطيني في المدينة المقدسة.

مطال ة جميع الـدول بانريـذ القـرارال الصـادرة عـن األمـم الماحـدة والمجلـ  الانريـذي لليونسـكو  -21
الرلســطينية، بمــا فــي ذلــب لجنــة الاــراث العــالمي الاابعــة لليونســكو، والاــي باصــوص الق ــية 

أكــــدل علــــى أن المســــجد األدصـــــى الم ــــارن/ الحــــرم القدســــي الشـــــري، هــــو مودــــع  ســـــالمي 
ماصـــص للع ـــادة وجـــت  ال ياجـــتأ مـــن موادـــع الاـــراث العـــالمي الءقـــافي، وأدانـــل االعاـــدا ال 

ينة القدس والمسجد األدصى الم ارن/ الحرم القدسي والادابير اإلسرائيلية  ير القانونية في مد
 الشري،.

الدعوة  لـى دعـم وزيـارة القـدس والمقدسـال الدينيـة اإلسـالمية والمسـيحية، والاشـديد علـى زيـارة  -22
لكسر الحصار المرـروض عليـه، وشـد الراـال  ليـه  ،المسجد األدصى/ الحرم القدسي الشري،

. وفي هذا السيا ، اسانكار ورف  ميـام لماطرفةلحماياه من ماططال الجماعال الي ود ة ا
 وفود  عالمية عر ية بلقا  مسؤولين  سرائيليين في مدينة القدس المحالة.

الاأكيــــد علــــى المســــؤولية العر يــــة واإلســــالمية الجماعيــــة تجــــاق القــــدس، ودعــــوة جميــــع الــــدول  -23
دني،  لــى تـــوفير والمنلمــال العر يــة واإلســالمية والصـــناديي العر يــة ومنلمــال المجامـــع المــ

ــــة فـــي  ــــة للانميــــة القطاعي الامويـــل الـــالزم لانرــــيذ المشــــروعال الـــواردة فـــي الاطــــة اإلساراتيجي
مــا ا دولــة فلسـطين، ب ـدب  نقـاذ المدينـة المقدسـة 2022-2018القـدس الشرديـة ) (، الاـي دد،

يلية لا ويـــد والممارســـال اإلســـرائواما ـــة مقدســـات ا وتعتيـــت صـــمود أهل ـــا، فـــي مواج ـــة الاطـــل 
الـدورة تبناـه الرلسـطيني، الـذي  مدينة وت جير أهل ا. والعمل على ماابعة تنريـذ دـرار دعـم االداصـادال
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ـــرول  ـــة فـــي بي ـــة الانموي ـــة تـــدخل عر ـــي 20/1/2019الرابعـــة للقمـــة العر ي ـــى آلي ـــذي تبن ، وال
  سالمي لانريذ الاطة بالانسيي مع دولة فلسطين.

لاوأمــة مــع مدينــة القــدس، ودعــوة المؤسســال الحكوميــة و يــر ل دعــوة العواصــم العر يــة مجــددال  -24
ـــة والءقافيـــة واالداصـــاد ة واالجاماعيـــة والصـــحية، للاوأمـــة مـــع المؤسســـال  ـــة الاعليمي الحكومي

 المقدسية المماثلة دعمال لمدينة القدس المحالة وتعتيتال لصمود أهل ا ومؤسسات ا.
الحســين، ملــب المملكــة األردنيــة ال اشــمية، اإلشــادة بج ــود جاللــة الملــب عبــدب الءــاني ابــن  -25

صااب الوصا ة على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القـدس الشـري، فـي الـدفام 
عـــن المقدســــال وامايا ـــا وتجديــــد رفـــ  كــــل محـــاوالل  ســــرائيل )القـــوة القائمــــة بــــاالااالل( 

ي رعا ـة واما ـة وصـيانة المساس ب ذق الرعا ة والوصا ة ال اشـمية، وتءمـين الـدور األردنـي فـ
المقدسـال اإلســالمية والمسـيحية فــي القـدس فــي  طـار الرعا ــة والوصـا ة ال اشــمية الااريايــة، 
الاــي أعــاد الاأكيــد علي ــا االترــا  المودــع بــين جاللــة الملــب عبــدب الءــاني ابــن الحســين ملــب 

طين، باـــاريخ المملكـــة األردنيـــة ال اشـــمية، وفاامـــة الـــرئي  محمـــود ع ـــاس، رئـــي  دولـــة فلســـ
، والاعبير عن الدعم والمؤازرة إلدارة أوداب القـدس والمسـجد األدصـى األردنيـة 31/3/2013

فــي الــدور الــذي تقــوم بــه فــي الحرــاظ علــى الحــرم والــذود عنــه فــي  ــل الارودــال اإلســرائيلية 
واالعاــــدا ال علــــى مو ري ــــا، ومطال ـــــة  ســــرائيل )القــــوة القائمـــــة بــــاالااالل( بــــالاودو عـــــن 

 ا ات ا على اإلدارة ومو ري ا.اعاد
اإلشادة بالج ود الاي يبذل ا جاللـة الملـب محمـد السـادس ملـب المملكـة المغر يـة، رئـي  لجنـة  -26

القدس، فـي الـدفام عـن المدينـة المقدسـة ودعـم صـمود الشـعب الرلسـطيني. واإلشـادة بـالج ود 
 الاي تبذل ا وكالة بيل مال القدس الاابعة للجنة القدس.

دير لج ـــود خـــادم الحـــرمين الشـــريرين، الملـــب ســـلمان بـــن عبـــد العتيـــت آل ســـعود، توجيـــه الاقـــ -27
والمملكــة العر يــة الســعود ة فــي دعــم مدينــة القــدس الشــري،، عاصــمة دولــة فلســطين، وتعتيــت 

 صمود أهل ا.
توجيــه الاقــدير للج ــود الاــي تبــذل ا الجم وريــة الجتائريــة الد مقراطيــة الشــعبية، دعمــال للق ــية  -28

، سوا  من خالل الموادو السياسية الااريايـة، أو مـن خـالل الاتام ـا باقـد م الـدعم الرلسطينية
 المالي لموازنة دولة فلسطين.

توجيه الاقـدير لكـل الج ـود العر يـة ال ادفـة  لـى الحرـاظ علـى مدينـة القـدس الشـرمية، عاصـمة  -29
الءقـافي واإلنسـاني، دولة فلسطين، وهويا ا العر ية، اإلسالمية والمسـيحية، ومقدسـات ا وتراث ـا 

 في مواج ة سياسال االسايطان والا ويد والاتوير اإلسرائيلية الممن جة.
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تءمـــين ج ـــود البرلمـــان العر ـــي لـــدعم الق ـــية الرلســـطينية واما ـــة المكانـــة القانونيـــة والروايـــة  -30
، ودعــــوة البرلمانــــال العر يــــة  لـــــى تحركــــال مماثلــــة مـــــع المحالـــــةوالااريايــــة لمدينــــة القــــدس 

 اول العالم. ال نالبرلما
اسامرار تكلي، المجموعة العر ية في نيويورن بمواصلة تحركات ـا لـدى المجموعـال اإلدليميـة  -31

والسياســية فــي األمــم الماحــدة، لكشــو خطــورة مــا ياعــرض لــه المســجد األدصــى الم ــارن مــن 
 جــرا ال وممارســال  ســرائيلية ت ويد ــة خطيــرة، وذال انعكاســال وخيمــة علــى األمــن والســلم 

 لدوليين.ا
الطلـــب  لـــى األمـــين العـــام ماابعـــة تنريـــذ هـــذا القـــرار وتقـــد م تقريـــر اـــول اإلجـــرا ال الاـــي تـــم  -32

  لى الدورة المقبلة للمجل . هاتااذها بشأن
 

 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8462)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –الق ية الرلسطينية والصرام العر ي 
 

، االنتفاضة، األسرى، متابعة تطورات )االستيطان، الجدار
 الالجئون، األونروا، التنمية(

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

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

ال وااللاتامـال علـى  يئـة ماابعـة تنريـذ القـرار ل االجامـام األولوعلى الاوصية الصـادرة عـن  ▪
 ،10/9/2019المساوى الوزاري الذي ُعقد بااريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪
وإذ يؤكــــد علــــى جميــــع دراراتــــه الســــابقة علــــى ماالــــو المســــاويال  القمــــة والــــوزاري والمنــــدو ون  -

 الدائمون، باصوص تطورال ماالو مكونال الق ية الرلسطينية،
 مروض العام باإلنابة لوكالة األونروا في الجلسة االفااااية للمجل ،و عد اساماعه  لى كلمة ال -

 يُقــــر ر:
 االستيطـان: :أوالا 
اإلدانة الشديدة للسياسة االسايطانية االساعمارية اإلسرائيلية الاوسعية  ير القانونيـة بماالـو  -1

رمية، ، بمــا في ــا القــدس الشــ1967ملاهرهــا، علــى كامــل أرض دولــة فلســطين المحالــة عــام 
والاأكيـد علـى أن المسـاوطنال اإلســرائيلية باطلـة والغيـه ولـن تشــكل أمـرال وادعـال مقبـوالل، وتمءــل 
انا اكا للقانون الدولي ودرارال األمم الماحدة واترامية جني، الرابعة، وجريمة ار  وفي نلام 
رومـــــــا األساســـــــي، وتحـــــــد ال للـــــــرأي االساشـــــــاري لمحكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة الصـــــــادر باـــــــاريخ 

، وت ــدب  لــى تقســيم األرض الرلســطينية وتقــوي  تواصــل ا الجغرافــي، والاأكيــد 9/7/2004
 على ارورة واع خطل عملية للاصدي ل ذق السياسة اإلسرائيلية.

(، الـذي أكـد علـى أن 2016) 2334مطال ة المجامـع الـدولي بانريـذ دـرار مجلـ  األمـن ردـم  -2
قانون الدولي وعا ة في طريي السـالم، وطالـب االسايطان اإلسرائيلي  شكل انا اكال صارخال لل

بــالودو الرــوري والكامــل لجميــع األنشــطة االســايطانية فــي  ،(القــوة القائمــة بــاالااالل) ســرائيل 
األرض الرلسطينية المحالة، بما فـي ذلـب القـدس الشـرمية. وكـذلب الاأكيـد علـى تنريـذ القـرارال 

ودانونيـة االسـايطان اإلسـرائيلي، بمـا في ـا  الدولية األخرى ذال الصـلة، القااـية بعـدم شـرعية
 .(1981) 497وردم  (1980) 465دراري مجل  األمن ردم 
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االسايطان االسـاعماري اإلسـرائيلي اعابر  دانة ورف  درار الوال ال الماحدة األمريكية، الذي  -3
ماالرــــة  قال  اــــالو القــــانون الــــدولي، واعا ــــار  1967فــــي األرض الرلســــطينية المحالــــة عــــام 

، والاأكيـد علـى دـرار مجلـ  الجامعـة علـى ريحة لميءا  ودرارال األمم الماحدة ذال الصـلةص
 .25/11/2019اريخ با –د.غ.م  – 8455المساوى الوزاري ردم 

ـــدين االســـايطان،  -4 اإلشـــادة بقـــرارال وموادـــو االتحـــاد األورو ـــي والبرلمانـــال األورو يـــة الاـــي ُت
وتحلــــر تمويـــــل المشـــــاريع فـــــي المســـــاوطنال وتعابــــر المســـــاوطنال كيانـــــال  يـــــر دانونيـــــة، 

اإلسرائيلية داخل األرض الرلسطينية المحالة، وتؤكد على الامييت بـين أرااـي  سـرائيل )القـوة 
القرار األخير لمحكمة . واإلشادة ب1967رض الرلسطينية المحالة عام القائمة باالااالل( واأل

مناجــــال ال  ــــائع الصــــادرة مــــن العــــدل الاابعــــة لالتحــــاد األورو ــــي، القااــــي بوجــــو  وســــم 
االتحاد األورو ي  لى االسامرار في ر ل الاقدم في العالدال ودعوة . المساوطنال اإلسرائيلية

األورو ية اإلسرائيلية بمدى الاتام  سرائيل )القوة القائمة باالااالل( بالعمليـة السياسـية وتودر ـا 
 عن خر  القانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني.

اسامرار دعوة جميع الدول والمؤسسال والشركال واألفراد  لى ودو كافـة أشـكال الاعامـل مـع  -5
ومقاطعا ــا، بمــا فــي ذلــب  المســاوطنال اإلســرائيلية المقامــة علــى األرض الرلســطينية المحالــة

الــر اســايراد مناجات ــا أو االســاءمار في ــا، بشــكل م اشــر أو  يــر م اشــر لماالرا ــا للقــانون 
. وفـي هـذا الصـدد  قـدر طنين اإلسرائيليين  لـى الـدولما  شمل الر دخول المساو ، و الدولي

 صــدار المرواــة الســامية لحقــو  اإلنســان داعــدة البيانــال للشــركال الاــي تعمــل فــي المجلـ  
جميــع الموادــو الدوليــة الاــي تــدعو  لــى مقاطعــة المؤسســال والشــركال الاــي المســاوطنال، و 

 ية في أرض دولة فلسطين المحالة.تعمل في المساعمرال اإلسرائيل
اإلدانــة الشــديدة لجــرائم المســاوطنين اإلرهابيــة المســامرة اــد الرلســطينيين العــتل وممالكــات م  -6

وأمـــاكن ع ـــادت م والاـــي تـــام بحما ـــة مـــن ســـلطال االاـــاالل، وتحميـــل  ســـرائيل )القـــوة القائمـــة 
طال ــــة المجامــــع الــــدولي بــــاالااالل( المســــؤولية الكاملــــة عــــن هــــذق الجــــرائم واالعاــــدا ال، وم

للقانون الدولي اإلنساني، واتراميال  صارخال  بالاصدي ل ذق الجرائم العنصرية الاي تعد انا اكال 
جنيـــ، األر ـــع، و يرهـــا مـــن المعاهـــدال والمواثيـــي الدوليـــة الاـــي تكرـــل ســـالم وأمـــن الشـــعو  

الاـي ترتكــب الوادعـة تحـل االاـاالل، وتـدعوها  لـى  دراج مجموعـال وعصـابال المسـاوطنين 
ـــي م واتاـــاذ الاـــدابير القانونيـــة  هـــذق الجـــرائم علـــى دـــوائم اإلرهـــا ، وفـــرض عقو ـــال ماليـــة عل

 بحق م.
 دانة الممارسال اإلسرائيلية في اساادام األرض الرلسطينية المحالة كمكب ومـدافن للـاالص  -7

طنال مـــن النرا ـــال الصـــل ة والنرا ـــال الاطـــرة والســـامة الناتجـــة عـــن اســـاادام ســـكان المســـاو 
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اإلسرائيلية، ودعوة المنلمة الدولية للبيئة للاحقيـي فـي هـذق الماالرـال واتاـاذ مـا يلـتم لاالفـي 
 آثارها الصحية والبيئية الاطيرة في األرض الرلسطينية المحالة.

 دانة كافة ممارسال االااالل اإلسرائيلي والمساوطنين ال ادفة للسيطرة على أجتا  كبيـرة مـن  -8
مـــان الســـكان الرلســـطينيين مـــن الوصـــول  لـــى الحـــرم اإلبرا يمـــي ومنـــازل م مدينـــة الاليـــل وار 

ودعـــوة األمـــين العـــام لألمـــم الماحـــدة  لـــى ا جـــاد البـــدائل الرعالـــة لحما ـــة ومدارســ م وأعمـــال م، 
المدنيين الرلسطينيين في مدينة الاليل، خاصة بعد درار اكومة االااالل بودو بعءة الاواجد 

 .(TIPH) الدولي المؤدل في الاليل

 جدار الفصل العنصري: ثانياا:
 دانــة  ســرائيل )القــوة القائمــة بــاالااالل( لبنائ ــا جــدار الرصــل وال ــم العنصــري داخــل أرض  -9

، واعا ـار هـذا الجـدار شـكالل مـن أشـكال الرصـل العنصـري 1967دولة فلسطين المحالـة عـام 
يـــع الـــدول والمنلمـــال وجـــت ال مـــن منلومـــة االاـــاالل االســـاعماري االســـايطاني، ومطال ـــة جم

الدوليــة ومجلــ  األمــن باتاــاذ اإلجــرا ال الالزمــة إلر ــام  ســرائيل )القــوة القائمــة بــاالااالل( 
على  زالة ما تم بنـاؤق مـن هـذا الجـدار، والاعـوي  عـن األاـرار الناتجـة عنـه، الاتامـال بـالرأي 

لقــرار الجمعيــة  ، وتنريــذال 9/7/2004االساشــاري الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة باــاريخ 
، والـــذي اعابــــر 20/7/2004( باــــاريخ A/RES/ES-10/15العامـــة لألمـــم الماحــــدة ردـــم )

  دامة الجدار انا اكال للقواعد ا مرة في القانون الدولي بما في ا اي تقرير المصير.
ـــة الـــدول األع ـــا  االســـامرار فـــي دعـــم عمـــل لجنـــة األمـــم الماحـــدة المعنيـــة باســـجيل  -10 مطال 

شــــئة عــــن تشــــييد جــــدار الرصــــل العنصــــري فــــي األرض الرلســــطينية المحالــــة، األاــــرار النا
والمساهمة في سداد العجت المالي الذي تعاني منه اللجنة، وذلـب ألهميـة اسـامرار عمل ـا فـي 

 توثيي األارار الناجمة عن بنا  الجدار.
ـــا  الشـــعب -11 ـــر ألبن ـــدولي لاحمـــل مســـؤولياته فـــي الاصـــدي ألي عمليـــة ت جي  دعـــوة المجامـــع ال

الرلسطيني نايجة الممارسال اإلسرائيلية وأ  ال  لى تحمل مسؤولياته في ترعيل فاـوى محكمـة 
المحكمــة الجنائيــة دار  لــى و الــالعــدل الدوليــة بشــأن  دامــة جــدار الرصــل العنصــري، وإاالــة ملــ

 .إلدراجه امن جرائم الحر  الماالرة للقانون الدولي يدال الدولية تم 

 االنتفاضـة: ثالثاا:
 م الاحيــة للشــعب الرلســطيني ال طــل الصــامد علــى أراــه، والــدعم لن ــاله المشــروم اــد تقــد -12

 االااالل اإلسرائيلي الغاشم، دفاعال عن أراه ومقدساته واقوده  ير القابلة للاصرب.
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الاأكيــد علــى اــي الشــعب الرلســطيني فــي ممارســة كافــة أشــكال الن ــال اــد االاــاالل وفقــال  -13
فــي ذلــب المقاومــة الشــعبية الســلمية، وتســاير الطادــال العر يــة  ألاكــام القــانون الــدولي، بمــا

 الممكنة لدعم ا.
 دانــة ميـــام دــوال االاـــاالل اإلســـرائيلي باإلعــدامال الميدانيـــة واالعاقــاالل لألطرـــال والرايـــال  -14

ــــة الدوليــــة  ــــادي آليــــال العدال ــــة و  والشــــ ا  الرلســــطينيين، ومطال ــــة المحكمــــة الجنائيــــة الدولي
الجــرائم، وإاالــة مرتكبي ــا  لــى المحاكمــة. وإدانــة سياســة ســلطال االاــاالل  بــالاحقيي فــي هــذق

 ب دم بيول الش دا ، واااجاز جءامين م ومعام ة ذوي م.
القـــوة القائمـــة )مطال ـــة المجامـــع الـــدولي والمنلمـــال الدوليـــة بممارســـة ال ـــغل علـــى  ســـرائيل  -15

مـن أجـل  ن ـا  المأسـاة ، لرفـع اصـارها المرـروض علـى دطـام  ـتة بشـكل فـوري، (باالااالل
 اإلنسانية واالداصاد ة الاي  عيش ا الشعب الرلسطيني في القطام.

تكليـــ، األمانـــة العامـــة باســـامرار الانســـيي مـــع المجامـــع الـــدولي والمنلمـــال الحكوميـــة و يـــر  -16
الرلسـطينية الحكومية، لاركيت الج ـود علـى معالجـة األواـام المعيشـية الماـدهورة فـي األرض 

الممارسـال القمعيـة اإلسـرائيلية بمـا في ـا  دامـة الحـواجت وإ ـال  الطـر  وفـرض الحصـار  المحالة جـرا 
 .على المدن والقرى الرلسطينية، والاأثيرال السلبية لكل ذلب في كافة المجاالل

اقــو  اإلنســان الرلســطيني، ودعــوة المجامــع تنا ــب الاــي اإلســرائيلية  دانــة كافــة الممارســال  -17
ر الالزمة لاوفـير الحمايــة الدوليـة للمـدنيين الرلسـطينيين العـت،ل، بمـا فـي م الدولي التااذ الادابي

 األطرال وفقال الترامية اقو  الطرل الاي ُتعد  سرائيل طرفال في ا.
دعـــوة مجلـــ  وزرا  الشـــؤون االجاماعيـــة العـــر   لـــى مواصـــلة ماابعـــة توصـــيال ومارجـــال  -18

ل انا ــــان  ســــرائيل )القــــوة القائمــــة رــــل الرلســــطيني فــــي  ــــالمــــؤتمر الــــدولي اــــول معانــــاة الط
 12ل يـومي د باسا ـافة كريمـة مـن دولـة الكويـاالل( التراديـة اقو  الطرل، والذي ُعقـباالا

 .13/11/2017و

 األســـرى: رابعاا:
الاــرام ن ــال األســرى الرلســطينيين والعــر  األبطــال فــي ســجون االاــاالل، و توجيــه الاحيــة ل -19

اــاالل مــن اال الــذين دفعــوا أرواا ــم علــى در  الحريــة علــى أرواح شــ دا  الشــعب الرلســطيني
واســامرار مطال ــة الــدول وال يئــال الدوليــة ذال االخاصــاص بالعمــل الرــوري مــن  اإلســرائيلي.

 .في سجون االااالل أجل  طال  سراح كافة األسرى والمعاقلين
تعســايال بمــا  دانــة مواصــلة ســلطال االاــاالل اإلســرائيلي اعاقــال واااجــاز آالب الرلســطينيين  -20

وجءـامين الشـ دا  فـي مقــابر والقـادة السياسـيين والنـوا ، والمراـى فـي ذلـب األطرـال والنسـا  
ولحملــة االعاقــاالل الاعســاية المســامرة، بحــي المــواطنين الرلســطينيين، باعا ــار ذلــب األردــام، 

ســا اار سياســة ســلطال االاــاالل الممن جــة لال ماالرــال لم ــادئ القــانون الــدولي، وكــذلب  دانــة
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بحيــاة األســرى الرلســطينيين، واإلهمــال الطبــي الماعمــد لصــحا م، ممــا يــؤدي  لــى ارترــام عــدد 
 الش دا  من األسرى.

مطال ـــــة الج ـــــال والمؤسســـــال وال يئـــــال الدوليـــــة وهيئـــــال اقـــــو  اإلنســـــان المعنيـــــة باحمـــــل  -21
ــــتام الحكومــــة اإلســــرائيلية، باطبيــــي ــــدخل ا الرــــوري والعاجــــل إلل ــــة  مســــؤوليات ا با ــــوانين كاف الق

ـــين فـــي الســـجون اإلســـرائيلية، بمـــا في ـــا ـــة األســـرى والمعاقل ـــة الماعلقـــة بمعامل  والقـــرارال الدولي
، واتراميــة مناه ـة الاعـذيب، واتراميــة 1949القـانون الـدولي اإلنسـاني واتراميــال جنيـ، لعـام 

قــال . وإدانــة سياســة االعااقــو  الطرــل، والع ــد الــدولي الااصــة بــالحقو  المدنيــة والسياســية
اإلداري الاعســري لمئــال األســرى الرلســطينيين، وتحميــل ســلطال االاــاالل المســؤولية الكاملــة 
عن اياة األسرى الذين  اواون  ارابال عن الطعام وعن اياة كافة األسـرى، والاحذير مـن 

 سياسة العقو ال الررد ة والجماعية، ومن خطورة الواع داخل معاقالل االااالل.
ولي وال يئــال الحقوميــة الدوليــة لل ــغل علــى ســلطة االاــاالل اإلســرائيلي دعــوة المجامــع الــد -22

ـــدامى األســـرى،  ـــين خاصـــة الدفعـــة الرابعـــة مـــن ُد لإلفـــراج الرـــوري عـــن كافـــة األســـرى والمعاقل
والمراى واألطرال والنـوا  والمعاقلـين اإلداريـين، وإج ارهـا علـى الاالـي عـن سياسـة العقـا  

 .1949ة جني، الرابعة لعام الجماعي الذي يانافى مع اترامي
االنا اكـال دعوة المجامع الدولي إلرسال لجنة تحقيي  لى السجون اإلسـرائيلية لالطـالم علـى  -23

الاي ترتكب بحـي األسـرى، والاأكيـد علـى اـرورة ميـام األطـراب السـامية الماعادـدة فـي اتراميـال جنيـ، 
التراميال على األرض الرلسطينية المحالـة، بمـا األر ع ب لتام  سرائيل )القوة القائمة باالااالل( باطبيي ا

 .في ذلب األسرى والمعاقلين في السجون اإلسرائيلية
علــى دــانون عنصــري باطــل آخــر،  2/7/2018 دانــة مصــاددة "الكنيســل" اإلســرائيلي باــاريخ  -24

 سم  لحكومة االااالل اإلسرائيلي اداطام ماصصال ذوي الش دا  واألسـرى الرلسـطينيين، 
ال ـرائب الرلســطينية الاـي تسـيطر علي ـا اكومــة االاـاالل، واعا ـار ذلـب اباــتازال  مـن عائـدال

 ير شرعي وتشـريعال صـريحال لسـردة أمـوال ومقـدرال الشـعب الرلسـطيني، وماالرـة لالتراميـال 
تأييــــد اميــــة جنيــــ، الرابعــــة. و اترالمودعـــة بــــين الجــــانبين، وانا اكــــال للقــــانون الــــدولي، بمـــا في ــــا 

 ين لمواج ة هذق القرصنة العلنية.تقوم ب ا دولة فلسطاإلجرا ال الاي 
دعم الاوجه الرلسطيني لمالاقة ومسا لة المسؤولين اإلسرائيليين على جرائم الحر ، والجرائم  -25

اــد اإلنســانية الاــي ارتكبــل بحــي األســرى وتاــالو القــانون الــدولي اإلنســاني ودــرارال األمــم 
 دولية واتراميال جني، األر ع.الماحدة وميءا  روما للمحكمة الجنائية ال

دعوة الدول العر ية واإلسالمية والمؤسسال واألفراد  لى دعم الصـندو  العر ـي لـدعم األسـرى  -26
( بــالقرار ردــم 24الــذي تشــرب عليــه جامعــة الــدول العر يــة، والــذي أدرتــه دمــة الدواــة الــدورة )

 .26/3/2013( بااريخ 19فقرة ) 574
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 الالجئـون: خامساا:
لـى أن د ـية الالجئـين الرلسـطينيين هـي جـوهر الق ـية الرلسـطينية، وعلـى الامسـب الاأكيد ع -27

بالحي األصيل و ير القابل للاصرب ألجيال الالجئين الرلسطينيين وذريـا م، فـي العـودة  لـى 
د ــارهم الاـــي ُشــردوا من ـــا، وفقـــال لقــرارال الشـــرعية الدوليــة وخاصـــة دـــرار الجمعيــة العامـــة ردـــم 

رة الســالم العر يــة، وتأكيــد مســؤولية  ســرائيل )القــوة القائمــة بــاالااالل( (، وم ــاد1948) 194
 القانونية والسياسية واألخالمية عن نشو  واسامرار مشكلة الالجئين الرلسطينيين.

 دانـــة ورفـــ  أي تحـــرن مـــن أي طـــرب، بمـــا فـــي ذلـــب الوال ـــال الماحـــدة األمريكيـــة واكومـــة  -28
أو تشـويه د ـية الالجئـين الرلسـطينيين، مـن خـالل  االااالل اإلسرائيلي، إلسقاط اي العـودة

محــاوالل الاــوطين، أو تصــاية وكالــة األونــروا وودــو تمويل ــا، أو مــا ُ ســمى ب عــادة تعريــ، 
الواـع القـانوني لالجــف الرلسـطيني ب ـدب ارمــان أجيـال الالجئـين الرلســطينيين وذريـا م مــن 

ج ودهم على السااة مواصلة وتكءي، اي العودة. ودعوة الدول األع ا  واألمانة العامة  لى 
 . الدولية، وفي األمم الماحدة، للاصدي لمءل هذق المحاوالل  ير القانونية

، واســـامرار االاعبيـــر عـــن بـــالة القلـــي  زا  أواـــام مايمـــال الالجئـــين الرلســـطينيين فـــي ســـوري -29
رهــا وعــودة المطالبـــة ب بقائ ــا خاليــة مــن الســـالح والمســلحين، وفــب الحصــار عن ــا وإعــادة  عما

، ودعــــوة ســـكان ا  لي ــــا، وتقــــد م كــــل الاــــدمال ال ــــرورية لــــدعم الالجئــــين الرلســــطينيين في ــــا
 .األونروا  لى تحمل مسؤوليات ا في هذا الشأن

الحراظ علـى ، مع لالجئين الرلسطينيينقل ـوالانالدعوة لاوفير مقومال الصمود والحياة الكريمة  -30
 .سا م لحق م في العودة والاعوي واع م كالجئين فلسطينيين  لى اين ممار 

 ـروا:ألونا سادساا:
 كانون أول/)د ســــمبر A\RES\74\83اإلشــــادة بقــــرار الجمعيــــة العامــــة لألمــــم الماحــــدة ردــــم  -31

لمـدة  اجديد تروي  وكالة  وث وتشغيل الالجئين الرلسطينيين )األونروا((، الااص ب2019
 .دعمل هذا القرار وصوتل لصالحهوتوجيه الشكر والاقدير لكل الدول الاي  ثالث سنوال،

وفــي  الاأكيــد علــى الارــوي  الممنــوح لوكالــة  ــوث وتشــغيل الالجئــين الرلســطينيين )األونــروا( -32
أو ا ـــا المســـاس بوالي، ورفـــ  (1949عـــام ل 302الجمعيـــة العامـــة ردـــم دـــرار )دـــرار  نشـــائ ا 

علـــى اـــرورة الاأكيـــد لب مســـؤوليا ا وعـــدم تغييـــر أو نقـــل مســـؤوليا ا  لـــى ج ـــة أخـــرى، وكـــذ
اسامرار األونروا باحمل مسؤوليات ا في تقد م الادمال لالجئين الرلسطينيين داخل المايمال 
وخارج ا في كافة مناطي عمليات ا، بما في ا القدس المحالة،  لى أن يام ال د ية الالجئين 

 .(1948)لعام  194ألمم الماحدة ردم اوفي درار االل عادالل الرلسطينيين 
وكالة األونروا، بما في ذلب السـعي إل ـال   ة الحمالل اإلسرائيلية الممن جة ادرف  وإدان -33

كافــة مراكــت ومــدارس الوكالــة فــي مدينــة القــدس المحالــة وإاــالل مؤسســال اااالليــة  ســرائيلية 
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ــــال الماحــــدة أو أي دــــرار مماثــــل بودــــو تمويــــل األونــــروا أو بــــدالل من ــــا . ورفــــ  دــــرار الوال 
كاملـــة مـــن الالجئـــين الرلســـطينيين  ورة ذلـــب بمـــا  عـــرض أجيـــاالل تااي ـــه والاحـــذير مـــن خطـــ

ويشـــكل محاولـــة مرفواـــة لطمـــ  د ـــية  ،اســـارة الاـــدمال الصـــحية والاعليميـــة والادماتيـــةل
ودعـوة المجامـع الـدولي  لـى  .الالجئين والاي تشكل جت ال ال ياجتأ مـن د ـا ا "الحـل الن ـائي"

لموازنا ا وأنشطا ا على نحو كـاب  مسـادام  مكن ـا تأمين الموارد والمساهمال المالية الالزمة 
باعا ارهــا اإلطــار مــن مواصــلة الايــام بــدورها فــي تقــد م الاــدمال األساســية ل ــحا ا النك ــة، 

الــدولي الــذي  مءــل الاــتام األمــم الماحــدة والمجامــع الــدولي بمســؤولية الوفــا  بحقــو  الالجئــين 
ال لقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم الماحــدة ردــم وفقــ العــودة والاعــوي  بمــا في ــا اــيالرلســطينيين 

 ، بما  عتز األمن واالساقرار في المنطقة.(1948)لعام  194
 طـال  نـدا  اإلعرا  عن القلي  زا  العجت السنوي في موازنة األونروا والاأكيـد علـى اـرورة  -34

نروا  شـمل لاوسيع داعدة الدول المانحة لألو ، الجمعية العامة لألمم الماحدةعالمي من خالل 
ويـــدعو  لـــى متيـــد مـــن الج ـــد علـــى مســـاوى المنلمـــال اإلدليميـــة والمجموعـــال  ،كافـــة الـــدول

السياسية ومصارب الانمية و يرهـا مـن المؤسسـال الماليـــة لتيـادة المسـاهمال الماليـة للوكالـة 
بمـــا   ـــمن تـــأمين اــــلول مســـادامة لامويل ــــا، ودعــــوة األمانـــة العامـــة و عءات ـــا فـــي الاــــارج 

ل  الســــررا  العــــر   لــــى مواصــــلة االتصــــال مــــع الــــدول المانحــــة، لحء ــــا علــــى الوفــــا  ومجــــا
وتمكين ا من الايام بم ام ا كاملة وعدم تحميل الدول العر يـة  ،بالاتامات ا المالية تجاق الوكالة

 الم يرة أع ا   اافية تقع أساسا امن مسؤولية األونروا.
ا ا فــي الموازنــة الســنوية لألونــروا، ترعــيالل اــث الــدول األع ــا  علــى اســاكمال تســديد مســاهم -35

، واـــث جميـــع 1987للقـــرارال الماعام ـــة لمجلـــ  الجامعـــة علـــى المســـاوى الـــوزاري منـــذ عـــام 
الج ــال الاــي تســاهم فــي الــدعم المــالي لألونــروا،  لــى مــن  األولويــة لســداد أنصــ ة الــدول فــي 

وتوجيــه الاقــدير لج ــود الــدول موازنــة األونــروا، ثــم تقــد م الــدعم الطــوعي ل ــادي المشــروعال. 
، وللـدول األع ـا  اوسـوري األع ا  المسا ـيرة لالجئـين الرلسـطينيين السـيما لبنـان واألردن

الاي تساهم في دعم وكالـة األونـروا، وخاصـة المملكـة العر يـة السـعود ة، ودولـة دطـر، ودولـة 
 اإلمارال العر ية الماحدة، ودولة الكويل.

الوسائل الكافية لاوسيع داعدة الـدول المانحـة وزيـادة األمـوال الملتمـة دعوة األونروا  لى   جاد  -36
ب ا وفي اااياجال الوكالة مع عدم تقلـيص أي  مـن الاـدمال الاـي تقـدم ا الوكالـة وفقـال لقـرار 

ــــم  ــــال (1949) 302 نشــــائ ا رد ــــال وماطل  ــــي  عــــداد موازنا ــــا اســــب أولوي ، واالســــامرار ف
ر يـــة الم ـــيرة فـــي  عـــداد وتنريـــذ برامج ـــا بمـــا ياوافـــي مـــع الالجئـــين، والانســـيي مـــع الـــدول الع

سياسال تلب الدول، والعمل على  شران القطام الااص في الدول المانحة فـي تمويـل بـرام  
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ومشاريع  اافية لاحسين أاوال الالجئين على أال  كون ذلب بديالل اللاتامـال الـدول المانحـة 
 زنا ا.تجاق األونروا، و حث سبل سد، العجت في موا

االاــاالل اإلســرائيلي مســؤولية األع ــا  الاــي تاكبــدها األونــروا نايجــة  جــرا ال اكومــة تحميـل  -37
ومطالبا ــا بــالاعوي  عــن  ،اإل ــال  والحصــار وتقييــد اركــة   صــال المســاعدال لمســاحقي ا

 هذق الاسائر.
وأولئـب  ايدعوة األونروا لالسامرار في تحمل مسـؤوليات ا تجـاق الالجئـين الرلسـطينيين فـي سـور  -38

ـــالزم ل ـــم، وفـــي القـــوانين والمحـــددال والارتي ـــال الاـــي  ـــد م الـــدعم ال ـــذين نتاـــوا خارج ـــا باق ال
 ت ع ا الدول الاي نتاوا  لي ا.

 المــؤتمرال الدوليــةدعــوة الــدول والج ــال المانحــة للوفــا  بالاتامات ــا الماليــة الاــي دــدما ا فــي  -39
ام ــا اإلنســانية وتروي ــ ا السياســي تجــاق لـدعم وكالــة األونــروا، مــن أجــل تمكين ــا مـن أدا  م 

 الالجئين الرلسطينيين. وتقد م الشكر للدول الصد قة الاي تقدم الدعم لألونروا.

 التنمـية: سابعاا:
 ،الممن جــــة ال ادفــــة  لــــى اســــامرار تقــــوي  االداصــــاد الرلســــطينياإلســــرائيلية  دانــــة الاــــدابير  -40

. ومطال ــة المجامـــع صــرب فــي الانميــةلقابــل للاوارمــان الشــعب الرلســطيني مــن اقــه  يــر ا
الدولي بالعمل على تمكين الشعب الرلسطيني مـن السـيطرة علـى كامـل مـواردق وممارسـة اقـه 

 .ومياهه اإلدليمية 1967على كامل أراه المحالة عام  في الانمية
  دانــة كافــة الممارســال واإلجــرا ال والقــوانين اإلســرائيلية ال ادفــة  لــى اســانتاب أو تجريــ، أو -41

 هدار أو ت ديد الموارد والءروال الطبيعية الرلسطينية في األرض الرلسطينية المحالة منذ عام 
 بما في ا الماواجدة في البر وال حر. 1967

وخاصــة طلــب A/RES/74/272 (2019 ،)دــرار الجمعيــة العامــة لألمــم الماحــدة ردــم  تأييـد -42
ية )األونكااد( االسـامرار باقـد م تقـارير الجمعية العامة من مؤتمر األمم الماحدة للاجارة والانم

 لي ا عن الاكالي، االداصاد ة لالااالل اإلسرائيلي، والارايب بج ود أمانـة )األونكاـاد( الاـي 
وثائي ذال مرجعية مما يؤس  تقارير للجمعية العامة لألمم الماحدة عن تلب الاكالي،، تقدم 

شــعب الرلســطيني. ودعــوة الــدول األع ــا  الحقــو  االداصــاد ة للتكلرــة االاــاالل و دوليــة عــن 
مليـون  5بمبلـة  (األونكاـاد)للمساهمة في تمويـل هـذق العمليـة الاوثيايـة الم مـة، والاـي دـدرت ا 

 دوالر.
دعوة المجامـع الـدولي لاحمـل مسـؤولياته ومواصـلة الاتامـه باقـد م المسـاعدال لاعتيـت وتمكـين  -43

صــة بــدعم الاطــل والبــرام  الانمويــة الاــي بنــا  مؤسســال دولــة فلســطين، وتنريــذ تع داتــه الاا
 أعدت ا دولة فلسطين.
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ــة  -44 دعــوة الــدول العر يــة لالســامرار بــدعم االداصــاد الرلســطيني وفــي الارتي ــال الءنائيــة مــع دول
فلســـطين، وفـــا  أســـواد ا أمـــام الاـــدفي الحـــر للمناجـــال فلســـطينية المنشـــأ، عبـــر  عرائ ـــا مـــن 

 ال السابقة الصادرة ب ذا الشأن.الرسوم الجمركية، وذلب تنريذال للقرار 
ادة ب ن ــا  الحصـــار اإلســرائيلي وإعــ العمــل علــى تنريــذ دــرارال القمــم العر يــة الســابقة الااصــة -45

(، والقمـة العر يـة العاد ـة 2009 : عمار دطـام  تة، و ااصة القمة العر ية الانموية )الكويل
باحويـل األموال الاي تع ـدل  اتام(، ودعوة الدول العر ية لالل2010 :الءانية والعشرين )سرل

ا  ما دمرق االااالل اإلسرائيلي خالل الحر  الاي شن ا على ب ا في مؤتمر القـاهرة إلعادة بن
لإل را  بااللاتامال الاي تع دل ب ا الدول العر ية  . ودعوت ا مجددال 2014دطام  تة صي، 

 خالل القمم العر ية الماعام ة.
بالـدول العر يـة للمشـاركة الرعالـة فـي االسـاءمار فـي فلسـطين  دعوة مؤسسـال القطـام الاـاص -46

 ودعم القطام الااص الرلسطيني.
الطلـــب  لـــى األمـــين العـــام ماابعـــة تنريـــذ هـــذا القـــرار وتقـــد م تقريـــر اـــول اإلجـــرا ال الاـــي تـــم  -47

  لى الدورة المقبلة للمجل . هاتااذها بشأن
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 اإلسرائيلي: –ية الرلسطينية والصرام العر ي الق 
 

 ود الشعب الفلسطينيدعم موازنة دولة فلسطين وصم

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

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

 يئـة ماابعـة تنريـذ القـرارال وااللاتامـال علـى ل الجامـام األولاوعلى الاوصية الصـادرة عـن  ▪
 ،10/9/2019المساوى الوزاري الذي ُعقد بااريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪
علـى الـدول األع ـا  فـي دعـم موازنـة  هوإذ يؤكد على أهمية االلاتام بسداد المساهمال الماوج ـ -

(  لى دمة القـدس فـي 2002دمة بيرول ) ذ ية الماعام ة مندولة فلسطين وفقال لقرارال القمم العر 
 ، (2019تون  ) في ودمة العتم والا امن (2018المملكة العر ية السعود ة )

وإذ يؤكـــد علـــى جميـــع دـــرارال المجلـــ  علــــى مااـــو المســـاويال  القمـــة والـــوزاري والمنــــدو ون  -
 سطيني،الدائمون، الااصة بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الرل

 يُقــــر ر:

الاأكيد علـى دعـوة الـدول العر يـة لاللاـتام بمقـررال جامعـة الـدول العر يـة و ارعيـل شـ كة أمـان  -1
مالية بأسرم ودل ممكن بمبلة مائة مليون دوالر أمريكي ش ريال دعمال لدولة فلسطين لمواج ة 

)القـــوة القائمـــة  ال ـــغوطال واألزمـــال الماليـــة الاـــي تاعـــرض ل ـــا، بمـــا في ـــا اســـامرار  ســـرائيل
بــاالااالل( باتاــاذ  جــرا ال اداصــاد ة وماليــة عقابيــة، بين ــا اااجــاز أمــوال ال ــرائب وســردة 

 جت  كبير من ا بما يانافى مع القوانين والمواثيي الدولية واالتراميال بين الجانبين.
ن، وخاصةل توجيه الشكر  لى الدول العر ية الاي أوفل بالاتامات ا في دعم موازنة دولة فلسطي -2

المملكــة العر يــة الســعود ة والجم وريــة الجتائريــة الد مقراطيــة الشــعبية، اللاــان تلاتمــان باســديد 
الاتامات مـــا بانالـــام، وتوجيـــه الشـــكر  لـــى دولـــة الكويـــل وجم وريـــة العـــرا  وجم وريـــة مصـــر 

عر يـة العر ية على تسديد أجتا  من مساهمات ا في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة الدول ال
 لــى الوفــا  بالاتامات ــا فــي هــذا الشــأن و الماــأخرال المســاحقة علي ــا بأدصــى ســرعة، والاأكيــد 

 على أهمية اسامرار الدول العر ية في دعم موازنة دولة فلسطين.
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، 29/3/2017( باــاريخ 28د.م ) 677دعــوة الــدول األع ــا  لانريــذ دــرار دمــة عمــان ردــم  -3
مليــون دوالر أمريكــي، وتوجيــه  500والقــدس بمبلــة  بشــأن زيــادة رأس مــال صــندودي األدصــى

وجم وريـة العـرا  للمملكة العر يـة السـعود ة ودولـة الكويـل والمملكـة المغر يـة  لكل من الشكر
بدفع أجتا  من مساهمات م في هذق التيادة، وكذلب الشـكر للـدول األع ـا  الاـي  ميام م على

ـــال  ـــة لعـــام أوفـــل بالاتامات ـــا فـــي دعـــم مـــوارد الصـــندودين وفق ـــاهرة  يـــر العاد   لقـــرارال دمـــة الق
بدعم القدس، ودعـوة  2010عام ل، وترعيل درار دمة سرل 2002، ودمة بيرول لعام 2000

 بالاتامات ا لسرعة الوفا  ب ا. الدول العر ية الاي لم توة 
،  لــى بــذل دعــوة البرلمــان العر ــي، والبرلمانــال ومنلمــال المجامــع المــدني والجاليــال العر يــة -4

 لج ود لاعتيت موارد صندودي األدصى والقدس، دعمال لن ال الشعب الرلسطيني.ا
باـــاريخ  749( ردـــم 30الطلـــب مـــن الـــدول األع ـــا  االلاـــتام بانريـــذ دـــرار دمـــة تـــون  د. م ) -5

وفقال لآلليال الاـي  1/4/2019، لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام يبدأ من 31/3/2019
 .2002 لعام أدرت ا دمة بيرول

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8464)ق: رقم 



 -29- 

 اإلسرائيلي: –الق ية الرلسطينية والصرام العر ي 
 

تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون 
 (103الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة )

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

الــــدول العر يــــة وعلــــى تقريــــر وتوصــــيال مــــؤتمر المشــــرفين علــــى شــــؤون الرلســــطينيين فــــي  ▪
 (،103الم يرة )الدورة 

وعلــى تقريــر وتوصــيال االجامــام الطــارئ لمــؤتمر المشــرفين علــى شــؤون الرلســطينيين فــي  ▪
 ة،الدول العر ية الم ير

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 يُقــــر ر:

دول العر يـة الم ـيرة ـي الــطينيين فـؤون الرلسـالعلم باوصيال مؤتمر المشرفين على ش أخذ
 .5/12/2019-1خالل الرارة اهرة ـفي مقر األمانة العامة بالق ُعقد( والذي 103في دورته )
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 اإلسرائيلي: –الق ية الرلسطينية والصرام العر ي 
 

تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب اإلقليمية 
 لمقاطعة إسرائيل 
 (153-152بين دورتي مجلس الجامعة )

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن نشا ▪

طعـــة  ســـرائيل بـــين وعلـــى تقريـــر نشـــاط المكاـــب الرئيســـي للمقاطعـــة والمكاتـــب اإلدليميـــة لمقا ▪
 ،(153-152دورتي المجل  )

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 يُقــــر ر:

 لمقاطعة يةاإلدليم والمكاتب للمقاطعة الرئيسي المكاب نشاط تقرير في ورد بما العلم أخذ -1
 اتصال ا اط لمؤتمر( 93) الدورة وتوصيال( 153-152) المجل  دورتي بين  سرائيل
 ومديري  ومعاونيه العام للمروض الشكر وتقد م إلسرائيل، العر ية للمقاطعة اإلدليمية المكاتب
 .للمجل  المقدم الاقرير على العر ية الدول في  سرائيل لمقاطعة اإلدليمية المكاتب

 المناجال وسم بوجو   ق ي الذي األورو ي، لالتحاد العليا المحكمة بقرار الارايب -2
 ما وهو ،1967 عام المحالة العر ية االرااي في اإلسرائيلية المساوطنال من المساوردة

 وعا ة شرعية  ير" اإلسرائيلية المساوطنال  عابر الذي األورو ي االتحاد مودو مع ياري
 المارت ة القانونية االلاتامال تنريذ  لى األورو ي االتحاد دول عجمي ودعوة ،"السالم طريي في

 سياسا ا ودو على اسرائيل إللتام  اافية  جرا ال واتااذ العليا المحكمة درار على
 .الدولية والقرارال والقوانين المواثيي لكل الماالرة االسايطانية

 القانون  وأن خاصة ،(BDS) إلسرائيل الدولية المقاطعة اركة تجريم محاوالل اسانكار -3
 هي والمقاطعة الماااة، السبل بكل مقاوماه االااالل تحل ترزح الاي للشعو  كرل الدولي
 .الحي هذا لممارسة السلمية الوسائل  ادى
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 الدولية المقاطعة اركة لماابعة دورية تقارير  عداد في االسامرار العامة األمانة من الطلب -4
 اإلسرائيلي االااالل على ال غل  لى ت دب سلمية مقاومة داة أ تعد والاي( BDS) إلسرائيل

 . نجازات ا وتءمين الدولية، الشرعية لمقررال لالساجابة
 

 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8466)ق: رقم 
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اإلسرائيلي: –الق ية الرلسطينية والصرام العر ي   
 

األمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في األراضي 
 عربية المحتلةال

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، ▪
( باـــاريخ 152د.م ) 8405وعلــى دـــرارال مجلـــ  الجامعــة ب ـــذا الشـــأن وآخرهــا القـــرار ردـــم  ▪

10/9/2019، 

 جنة الشؤون السياسية،وعلى توصية ل ▪
وإذ يؤكد مجددال على أهمية تحقيي األمن المائي العر ي بالمحافلة على الحقو  العر ية  -

 ومواج ة الاحد ال المائية في الوطن العر ي،

 يُقــــر ر:

 دانة  سرائيل )القوة القائمة باالااالل( لمواصلا ا مصادرة الموارد المائية في األرااي  -1
)فلسطين والجوالن العر ي السوري المحال وجنو  لبنان(، واسامرار العر ية المحالة 

اساغالل ا واسانتاف ا وتحويل مسارها بالقوة و نا  المشاريع لن ب ا، مما  شك،ةل ت ديدال لألمن 
المائي العر ي ولألمن القومي العر ي أ  ال، والانديد ب ذق اإلجرا ال  ير القانونية و ير 

نا اكال خطيرال لقواعد القانون الدولي ودرارال الشرعية الدولية الاي تكرل الشرعية والاي تمءل ا
مبدأ السيادة الدائمة للشعو  الوادعة تحل االااالل األجنبي على مواردها الطبيعية بما في ا 
األرااي والمياق، ودعوة الدول العر ية لاكءي، تحرك ا لدى المجامع الدولي ودعوته لاحمل 

ذ درارال الشرعية الدولية تجاق ما ترتك ه  سرائيل )القوة القائمة باالااالل( من مسؤولياته لانري
 .انا اكال وتعد ال في هذا المجال

مطال ة المجامع الدولي وخاصة منلومال األمم الماحدة: )الجمعية العامة، مجل  األمن،  -2
م  سرائيل )القوة القائمة وكافة منلمات ا ذال العالدة( باتااذ اإلجرا ال الالزمة والكريلة ب لتا

باالااالل( ودو ن ب وسردة المياق العر ية لصال  المساوطنال المقامة على األرااي 
الرلسطينية المحالة، وودو ممارسات ا وانا اكات ا اليومية والمامءلة باصري، المياق العادمة 
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ع واألود ة في هذق والسامة من المساوطنال اإلسرائيلية. واسايالئ ا على العديد من الينابي
 األرااي، وإر ام  سرائيل على االلاتام باطبيي كافة القوانين والقرارال الدولية ذال العالدة.

اإلدانة الشديدة السامرار  سرائيل )القوة القائمة باالااالل( ب نكار الحقو  المائية الرلسطينية  -3
الميل واسامرارها في ن ب ن ر األردن وال حر  ية في األاواض المائية الجوفية وفالعادل

هذق المصادر المائية وكذلب تصري، المياق العادمة والسامة من المساوطنال المقامة على 
األرااي الرلسطينية المحالة في ينابيع وأود ة ال رة الغر ية المحالة مما يؤدي لالويث 

 .المياق الرلسطينية واإلارار ال الة بالبيئة أ  ال 

لمواصلة تسليل ال و  على عدوان  سرائيل )القوة القائمة باالااالل( دعوة اإلعالم العر ي  -4
على الموارد الطبيعية في األرااي العر ية المحالة واسامرار ن ب ا ومصادرت ا للمياق العر ية 

 .في األرااي العر ية المحالة

سين دعوة المجامع الدولي ومنلماته المااصصة تقد م الدعم العاجل )ماد ال وفنيال( لاح -5
ومعالجة المياق الاي أص حل  ير دابلة لالساعمال ا دمي بسبب السيطرة اإلسرائيلية ل ذق 

% من 97الموارد المائية في األرااي الرلسطينية المحالة وخاصة في دطام  تة،  ذ أن 
مياق الاتان الجوفي الساالي  ير صالحة لالساادام ا دمي بسبب تداخل مياق ال حر 

 .ب الصحيوتسر  مياق الصر 

اسامرار األمانة العامة في ماابعة ورصد هذا المواوم، ومواصلة الطلب من المجال   -6
في المحافل  هالوزارية والمنلمال العر ية المااصصة المعنية ب ذا المواوم طرا

والمؤتمرال والندوال الدولية واإلدليمية المعنية بشؤون البيئة والمياق، لكشو انا اكال  سرائيل 
القائمة باالااالل( للقانون الدولي ودرارال الشرعية الدولية ذال العالدة بن ب الموارد )القوة 

المائية في األرااي العر ية المحالة، ولاحقي اشد الدعم والاأييد للمطالب العر ية المحققة 
 والمشروعة لودو  سرائيل )القوة القائمة باالااالل( ن ب الموارد الطبيعية العر ية ومحاسبا ا

وفي ما نصل عليه درارال ودوانين الشرعية الدولية على مواصلة سلب ا للموارد الطبيعية، 
 .وعرض ما  ساجد على دورال المجل  المقبلة

( من اترامية 40دعم الاوجه الرلسطيني ب رورة  عادة النلر بالبنود الواردة في المادة ) -7
رورة  عادة الااصيص المائي أوسلو والااصة بقطام المياق والصرب الصحي والقااية ب 

في كافة المصادر المائية المشاركة وفقال لم ادئ القانون الدولي الااصة بحي الدول 
الماشاطئة باالسارادة من مياق األاواض المشاركة وخاصةل مبدأ الاوزيع العادل والمنصو 

 .شاطئةاللءروال المائية بين الدول الم

لصادرة عن المجل  الوزاري العر ي للمياق في دورته الاأكيد على ارورة تنريذ الاوصيال ا -8
، وخاصة القرار 27/6/2019الحاد ة عشرة والذي عقد في مقر جامعة الدول العر ية بااريخ 
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بعد سياسي من الذي  ق ي باعاماد "ش كة خبرا  المياق العر ية تحل االااالل" لما ل ا 
 اإلسرائيلي. - لعر يمامءل في اساادام المياق كعنصر أساسي في الصرام ا

دعوة الدول العاماد برنام  محطة الاحلية المركتية في  تة كمشروم عر ي باماياز، والدعوة  -9
ل رورة اإلسرام في تحويل االلاتامال الاي تم اإلعالن عن ا خالل مؤتمر المانحين الذي 

 لمحطة الاحلية. مائياإلن لى الصندو   2018 آذارعقد في بروكسل مارس/
 

 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8467قم )ق: ر 
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 اإلسرائيلي: –الق ية الرلسطينية والصرام العر ي 
 

 الجوالن العربي السوري المحتل

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ن،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتي ▪

ــــوزاري ردــــم  ▪ ــــى المســــاوى ال ــــ  الجامعــــة عل ــــى دــــرارال مجل ــــاريخ 133د.م ) 7161وعل ( با
( 135د.م ) 7306، وردـــــم 16/9/2010( باـــــاريخ 134د.م ) 7230، وردـــــم 3/3/2010

د.م  7457، وردـــــم 13/9/2011( باـــــاريخ 136د.م ) 7381، وردـــــم 2/3/2011باـــــاريخ 
 7593، وردــم 5/9/2012اـاريخ ( ب138د.م ) 7521، وردـم 10/3/2012( باـاريخ 137)

ــــــاريخ 139د.م ) ــــــم 6/3/2013( با ــــــاريخ 140د.م ) 7665، ورد ــــــم 1/9/2013( با ، ورد
، 7/9/2014( باـــــاريخ 142د.م ) 7802، وردـــــم 9/3/2014( باـــــاريخ 141د.م ) 7735

( باــــــــــــــاريخ 144د.م ) 7928، وردـــــــــــــم 9/3/2015( باـــــــــــــاريخ 143د.م ) 7862وردـــــــــــــم 
د.غ.م بااريخ  8041، وردم 11/3/2016( بااريخ 145د.م ) 7999، وردم 13/9/2015
( 147د.م ) 8116، ردـــــــم 8/9/2016( باـــــــاريخ 146د.م ) 8057، وردــــــم 21/4/2016

د.م  8236، وردـــــم 12/9/2017( باـــــاريخ 148د.م ) 8170، وردـــــم 7/3/2017باـــــاريخ 
 8351، وردــم 11/9/2018( باـاريخ 150د.م ) 8289، وردـم 7/3/2018( باـاريخ 149)

 ، 10/9/2019( بااريخ 152د.م ) 8406، وردم 6/3/2019( بااريخ 151د.م )
ل يئـة ماابعـة تنريـذ القـرارال وااللاتامـال علـى  األولوعلى الاوصية الصـادرة عـن االجامـام  ▪

 ،10/9/2019المساوى الوزاري الذي ُعقد بااريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪
( باـاريخ 30د.م ) 750ر ية، وآخرها درار دمة تـون  ردـم وإذ  ساذكر درارال مؤتمرال القمم الع -

 ،2019والبيان الصادر عن دمة تون   ،31/3/2019

 يُقــــر ر:

باالعاراب بسيادة  2019 آذارمارس/ 25رف  وإدانة القرار األمريكي الصادر بااريخ  -1
طيرال لميءا  األمم  سرائيل على الجوالن، واعا ارق باطالل  شكالل وم مونال، وُيمء،ُل انا اكال خ

الماحدة الذي ال ُ قُر االسايال  على أرااي الغير بالقوة، ولقرارال مجل  األمن الصادرة 
، الذي أشار (1981)لعام  497، و (1967)لعام  242باإلجمام وعلى رأس ا القرارين 
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الاأكيد . و المحال السوري بصورة ال ل   في ا  لى عدم االعاراب ب م  سرائيل للجوالن العر ي 
 .في اساعادة الجوالن المحال الى الدعم العر ي الكامل لحي سوريع

الاأكيد على أن القرار األمريكي ال ُ غير شيئال من الواعية القانونية للجوالن السوري بوصره  -2
 ذ ال ينشف أي اقو  أو ُيرتب  ، ولي  له أي أثر دانوني،1967أراال ااالا ا  سرائيل عام 

 تا ا.الاتامال أو م أي
اإلعرا  عن دعم ومساندة مطلب الجم ورية العر ية السورية العادل واق ا في اساعادة  -3

، اسانادال  لى 1967كامل الجوالن العر ي السوري المحال  لى خل الرابع من يونيو/اتيران 
أس  عملية السالم، ودرارال الشرعية الدولية، والبنا  على ما أنجت في  طار مؤتمر السالم 

 .1991انطلي في مدريد عام الذي 
بااريخ  4126الاأكيد مجددال على درار مجل  الجامعة على المساوى الوزاري ردم  -4

، 10/9/2019( بااريخ 152د.م ) 8406، ودراراته الالاقة وآخرها القرار ردم 13/2/1982
، 31/3/2019( بااريخ 30د.م ) 750تون  ردم دمة ودرارال القمم العر ية وآخرها درار 

لاي نصل جميع ا على رف  كل ما اتاذته سلطال االااالل اإلسرائيلي، من  جرا ال ا
رافي للجوالن العر ي السوري المحال، جالواع القانوني والطبيعي والد مو ت دب  لى تغيير 

واعا ار اإلجرا ال اإلسرائيلية لاكري  سيطرت ا عليه  ير دانونية والغيه و اطلة، وتشكل 
 497الدولية ولميءا  األمم الماحدة ودرارات ا، والسيما درار مجل  األمن ردم خردال لالتراميال 

بااريخ  A/RES/63/99(، ودرار الجمعية العامة في دورت ا الءالءة والساين ردم 1981)
 14/12/1981الذي أكد على أن درار  سرائيل )القوة القائمة باالااالل( في  5/12/2008

الغ  و اطل و ير ذي أثر دانوني ويشكل انا اكال ال المحب م الجوالن العر ي السوري 
 21/64( وكذلب درارال الجمعية العامة ردم 1981) 497خطيرال لقرار مجل  األمن ردم 

بااريخ  106/65، وردم 30/11/2010بااريخ  18/65، وردم 2/12/2009بااريخ 
بااريخ  14/74 ، وآخرها القرار ردم30/11/2011خ بااري 19/66، وردم 10/12/2010
بااريخ  88/74، بشأن "الجوالن العر ي السوري المحال"، والقرار ردم 3/12/2019
بشأن "المساوطنال اإلسرائيلية في األرض الرلسطينية المحالة، بما في ا  13/12/2019

بااريخ  90/74القدس الشرمية، والجوالن العر ي السوري المحال". والقرار ردم 
مارسال اإلسرائيلية الاي تم  اقو  اإلنسان للشعب الرلسطيني بشأن "الم 13/12/2019

 و يرق من السكان العر  في األرااي العر ية المحالة".
 1967الاأكيد من جديد على أن اسامرار اااالل الجوالن العر ي السوري المحال منذ عام  -5

  شكل ت ديدال مسامرال للسلم واألمن في المنطقة والعالم.
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ل اإلسرائيلية في الجوالن العر ي السوري المحال المامءلة في االسايال  على  دانة الممارسا -6
األرااي التراعية ومصادرت ا، ون ب الموارد الطبيعية ومن ا الءروال ال اطنية كالانقيب عن 
النرل واسااراجه وتسايرق لصال  اداصادها، واسانتاب الموارد المائية بحرر آبار عميقة، 

حب مياق ال حيرال وتحويل ا لصال  المساوطنين، وارمان المتارعين وإدامة السدود، وس
 السوريين من أهم مصادر المياق لري متروعات م وسقا ة مواشي م، واعا ار تلب الءروال ملكال 

ألبنا  الجوالن العر ي السوري المحال وهو األمر الذي أدرته المواثيي واالتراميال  خالصال 
 ودرارال الشرعية الدولية.

 دانة االنا اكال اإلسرائيلية في الجوالن العر ي السوري المحال ب داما ا تور ينال هوائية  -7
على أرااي زراعية صادرت ا بالقوة لاعتيت وجودها على أراه واساقدام المتيد من 
المساوطنين، ودعوة المجامع الدولي لرف  تلب اإلجرا ال العدوانية والعمل بقوة على 

 غل على  سرائيل )القوة القائمة باالااالل( لودو تلب الممارسال  ير  دانا ا وممارسة ال
 القانونية.

تأكيد المودو العر ي بالا امن الكامل مع الجم ورية العر ية السورية والجم ورية اللبنانية،  -8
والودوب مع ما في مواج ة االعادا ال والا ديدال اإلسرائيلية المسامرة ادهما، واعـا ار 

 علي ـما اعادا  على األمة العر ية. أي اعـادا 
دعم صمود المواطنين العر  في الجوالن العر ي السوري المحال والودـوب  لى جانب ـم فـي  -9

تصدي ـم لالاـاالل اإلسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على الامسب بأرا م وهويا م 
على مواطني  1949لرابعة لعام العر ية السورية، والاأكيد على ارورة تطبيي اترامية جني، ا

الجوالن العر ي السوري المحال وإدانة سلطال االااالل اإلسرائيلي وانا اكات ا الصارخة 
لجميع اقو  كافة المواطنين السوريين الوادعين تحل االااالل في الجوالن ك ارال وصغارال 

ذا االااالل من نتوح بموجب م ادئ القانون الدولي ودواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن ه
 الب السكان وتشريدهم وسلب أرااي م وانرصال األسر وانعكاس ذلب الواع على اياة 
األطرال وتر يا م  اافة  لى انا اكال أخرى عديدة في مجال اقو  الطرل )والاي تاعارض 

 مع االلاتامال الدولية الناشئة عن االترامية الدولية لحقو  الطرل(.
الدولي بال غل على  سرائيل )القوة القائمة باالااالل(  لى الكو عن مطال ة المجامع  -10

فرض المواطنة اإلسرائيلية و طادال ال وية اإلسرائيلية على المواطنين السوريين في الجوالن 
العر ي السـوري المحـال، والاودو فورا عن تدابيرها القمعية ادهم وعن جميع الممارسال 

حقود م األساسية واقود م المدنية والسياسية واالداصاد ة األخرى الاي تعو  تماع م ب
 واالجاماعية والءقافية.
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رف  الاحركال اإلسرائيلية الاي تكشو عن أطماع ا في السيطرة على الجوالن العر ي  -11
السوري المحال، والانديد بشدة بسياسات ا  ير القانونية وتحركات ا بررض سيطرت ا على 

ال اطل نحو امه لسيادت ا، ودعوت ا للاودو فورال عن اتااذ أي أرض عر ية محالة وسعي ا 
 منافيال   جرا ال من شأن ا فرض سلطا ا وإرادت ا بحكم األمر الوادع، واعا ار ذلب عمالل 

لقواعد القانون الدولي ودرارال الشرعية الدولية ذال الصلة وتحد ال صارخال إلرادة المجامع 
( والذي أعابر بكل واوح أن فرض 1981) 497م الدولي خاصة درار مجل  األمن رد

 سرائيل )القوة القائمة باالااالل( لقوانين ا وسلطات ا وإدارت ا في الجوالن العر ي السوري 
خذ العلم بالج ود المبذولة الاي  قوم ب ا البرلمان أالمحال هي  جرا ال الغيه و اطلة. و 

إلسرائيلي )القوة القائمة باالااالل(، العر ي من أجل الاصدي لماططال سلطال االااالل ا
ومحاوالل تغيير الواع القانوني القائم للجوالن العر ي السوري المحال، وفصله عن 

 الجم ورية العر ية السورية.
 2018 دانة اإلجرا ال الاي دامل ب ا سلطال االااالل اإلسرائيلي في أكاو ر/تشرين أول  -12

ألهالي   ي السوري المحال، واعا ار ذلب اسا دافال بررض انااابال محلية في الجوالن العر 
الجوالن ومحاولة الناتام هويا م العر ية السورية وإج ارهم على الاالي عن ميراث م وتاريا م 
ووطن م وهو ما  عد عمالل عدوانيال سافرال ينا ب دواعد القانون الدولي ودرارال الشرعية الدولية 

ة القائمة باالااالل( من مغ ة هذق الاطوة الاطيرة الاي ذال الصلة، وتحذير  سرائيل )القو 
من شأن ا تأجي  الصرام وإج اض كافة المشاريع والج ود الدولية ال ادفة  لى  االل السالم 

 واألمن في المنطقة.

مطال ة األمم الماحدة ومجل  األمن ومجل  اقو  اإلنسان، امان ااارام  سرائيل )القوة  -13
ترامية جني، الرابعة، والع د الدولي للحقو  المدنية والسياسية والعمل القائمة باالااالل( ال

على تس يل ميام سكان الجوالن العر ي السوري المحال بتيارة أهلي م وأدار  م في الوطن األم 
 عبر معبر القنيطرة و  شراب اللجنة الدولية للصليب األامر. اسوري

)القوة القائمة باالااالل(  لى  طال  سراح  مطال ة المجامع الدولي بال غل على  سرائيل -14
األسرى السوريين فورال من السجون والمعاقالل اإلسرائيلية الذين اعُاقل ال ع  من م منذ ما 

عامال وأن تعامل م معاملة تاري مع القانون الدولي اإلنساني، ومطال ة المجامع  29يتيد على 
ن كشو تلب االنا اكال اإلسرائيلية لحقو  الدولي والج ال الدولية ومنلمال اقو  اإلنسا

األسرى الجوالنيين وإدانة تلب الممارسال وال غل على  سرائيل )القوة القائمة باالااالل( 
للسماح لمندو ي اللجنة الدولية للصليب األامر بتيارة األسرى العر  السوريين في 

 م الصحية البدنية والعقلية المعاقالل اإلسرائيلية برفقة أط ا  مااصصين للودوب على االا
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واما ة أرواا م واعا ار اسامرار اعاقال م انا اكال سافرال لقرارال األمم الماحدة وللقانون 
 الدولي اإلنساني وألبسل دواعد اقو  اإلنسان.

الامسب بقرارال الشرعية الدولية الماعام ة وآخرها درارال الجمعية العامة في دورت ا الرابعة  -15
الذي  المحال السوري  العر ي الجوالن، بشأن 3/12/2019بااريخ  14/74م والس عين رد

الماعلقة بحما ة المدنيين ودل الحر   1949أعاد الاأكيد على انط ا  اترامية جني، لعام 
على الجوالن العر ي السوري المحال، واعا ار فرض  سرائيل )القوة القائمة باالااالل( 

إدارت ا على الجوالن الغ  و اطل ولي  له أي شرعية على لقوانين ا وواليا ا الق ائية و 
بشأن "تقرير اللجنة الااصة المعنية  13/12/2019بااريخ  74/ 90اإلطال ، والقرار ردم 

بالاحقيي في الممارسال اإلسرائيلية الاي تم  اقو  اإلنسان للشعب الرلسطيني و يرق من 
جوالن السوري" الذي طالب  سرائيل بالكو السكان العر  في األرااي العر ية المحالة: ال

عن تغيير الطابع العمراني والاكوين الد موجرافي وال يكل المؤسسي القانوني للجوالن العر ي 
السوري المحال وأن جميع الادابير واإلجرا ال الاشريعية واإلدارية الاي اتاذت ا أو ساااذها 

وواعه القانوني الغية و اطلة وتشكل   سرائيل ب دب تغيير طابع الجوالن السوري المحال
انا اكال صارخال للقانون الدولي والترامية جني، بشان اما ة المدنيين ودل الحر . وكذلب 

بشأن "المساوطنال اإلسرائيلية في األرااي  13/12/2019بااريخ  88/74القرار ردم 
حال"، الذي أكد على الرلسطينية المحالة، بما في ا القدس والشرمية والجوالن السوري الم

بطالن ميام سلطال االااالل اإلسرائيلي بنقل بع  سكان ا المدنيين  لى األرااي الاي 
الترامية جني، الرابعة وأكد على عدم شرعية االسايطان  تحال ا وأن ذلب  شكل خردال 

ا ـاإلسرائيلي وأن ذلب  شكل عا ة أمام السالم والانمية االداصاد ة واالجاماعية ويعد خرد
 للقانون الدولي.

 عادة الاأكيد على جميع درارال الشرعية الدولية بشأن الجوالن العر ي السوري المحال،  -16
خاصة درارال مجل  اقو  اإلنسان الاابع لألمم الماحدة بما في ا القرارين األخيرين اللذين 

 اكال ، القرار األول الذي أدان فيه انا22/3/2019صدرا في دورته األر عين بااريخ 
سلطال االااالل اإلسرائيلي في الجوالن العر ي السوري المحال وطالب ا بااللاتام بالقرارال 

( الذي رف  فرض 1981) 497الدولية ذال الصلة وخاصة درار مجل  األمن ردم 
القوانين اإلسرائيلية على الجوالن العر ي السوري المحال واعابرها الغيه و اطلة و ير ذال 

والقرار الءاني بشأن "المساوطنال اإلسرائيلية في األرض الرلسطينية بما في ا  أثر دانوني،
القدس الشرمية والجوالن العر ي السوري المحال"، الذي أكد فيه أن المساوطنال الاي أداما ا 

 ير دانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عا ة  1967سلطال االااالل اإلسرائيلي منذ 
 لدولاين والسالم الدائم والعادل.رئيسية أمام ال ا



 -40- 

مطال ة المجامع الدولي بال غل على  سرائيل )القوة القائمة باالااالل( للاودو عن  -17
انا اكات ا بحي أبنا  الجوالن العر ي السوري المحال وااللاتام باوصيال الجمعية العامة 

أن األاوال ، بش18/5/2018بااريخ  A71/27لمنلمة الصحة العالمية في تقريرها ردم 
الصحية في األرض الرلسطينية المحالة، بما في ا القدس الشرمية وفي الجوالن العر ي 
السوري المحال، ومطالبا ا  سرائيل )القوة القائمة باالااالل( بموجب القانون الدولي باس يل 
اإلجرا ال لجميع المراى وتمكين سيارال اإلسعاب من العمل دون تأخير، وامان 

ملين في مجال الرعا ة الصحية دون عوائي  لى أعمال م، وااللاتام بقرار مجل  وصول العا
( الذي ينص على القانون الدولي ذي الصلة والمعني بحما ة 2016) 2286األمن ردم 

الجراى والمراى والعاملين المكلرين الطبيين بم ام طبية ووسائل النقل والمرافي الطبية 
 الااصة ب م.

ة االااالل اإلسرائيلي الاي دمرل عملية السالم، وأدل  لى الاصعيد  دانة سياسة اكوم -18
المسامر للاوتر في المنطقة، ودعوة المجامع الدولي  لى امل  سرائيل )القوة القائمة 
باالااالل( على تطبيي درارال األمم الماحدة الماعلقة باالنسحا  اإلسرائيلي الاام من 

جميع األرااي العر ية المحالة،  لى خل الرابع من الجوالن العر ي السوري المحال ومن 
 .1967يونيو/ اتيران 

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8468)ق: رقم 
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 الشؤون العر ية واألمن القومي:
 

 التضامن مع الجمهورية اللبنانية

 ،المستوى الوزاري إن مجلس الجامعة على 
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

ـــــم  ▪ ـــــوزاري رد ـــــى المســـــاوى ال ـــــ  الجامعـــــة عل ـــــرار مجل ـــــى د ـــــاريخ 141د.م ) 7738وعل ( با
بشــأن االنعكاســال الســلبية والاطيــرة المارت ــة علــى لبنــان جــرا  أزمــة النــازاين  9/3/2014

 السوريين،

( 152د.م ) 8407ردـم  قـراراللوزاري وآخرهـا وعلى درارال مجل  الجامعة على المساوى ا ▪
 ،10/9/2019بااريخ 

ل يئـة ماابعـة تنريـذ القـرارال وااللاتامـال علـى  األولوعلى الاوصية الصـادرة عـن االجامـام  ▪
 ،10/9/2019المساوى الوزاري الذي ُعقد بااريخ 

 ،1/3/2020بااريخ  4ج//315وعلى مذكرة المندو ية الدائمة للجم ورية اللبنانية ردم  ▪

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

( 30د.م ) 751دـــرار دمـــة تـــون  ردـــم وإذ يؤكـــد علـــى دـــرارال مـــؤتمرال القمـــة العر يـــة وآخرهـــا  -
الماعلـي بـدعم  26/3/2014( باـاريخ 25د.م ) 599 ردـم والسيما القـرار ،31/3/2019بااريخ 

 الجيل اللبناني،

 ليمية والدولية الماعلقة بلبنان،وإذ  شير  لى آخر الاطورال الداخلية واإلد -

ردـــم واســـانادال  لـــى القـــرارال الدوليـــة ذال الصـــلة الاـــي تلاـــتم ب ـــا اكومـــة لبنـــان، والســـيما القـــرار  -
 بكامل مندرجاته، 426وردم  425المبني على القرارين ردم  1701

 يُقــــر ر:

لحكوماــه ولكافــة تجديــد الا ــامن الكامــل مــع لبنــان وتــوفير الــدعم السياســي واالداصــادي لــه و  -1
مؤسســاته الدســاورية بمــا  حرــد الواــدة الوطنيــة اللبنانيــة وأمــن واســاقرار لبنــان وســيادته علــى 
كامــل أرااــيه، وتأكيــد اــي اللبنــانيين فــي تحريــر أو اســارجام مــتارم شــ عا وتــالل كرــر شــو ا 

لمشـروعة، اللبنانية والجت  اللبنـاني مـن بلـدة الغجـر، واق ـم فـي مقاومـة أي اعاـدا  بالوسـائل ا
والاأكيــــد علــــى أهميــــة واــــرورة الارريــــي بــــين اإلرهــــا  والمقاومــــة المشــــروعة اــــد االاــــاالل 
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اإلسرائيلي الاي هي اي أدرتـه المواثيـي الدوليـة وم ـادئ القـانون الـدولي، وعـدم اعا ـار العمـل 
 المقاوم عمالل  رهابيال.

( 2006) 1701مـن ردـم دعم مودو لبنان فـي مطالباـه المجامـع الـدولي تنريـذ دـرار مجلـ  األ -2
ـــــرارين ردـــــم  ـــــر واـــــع اـــــد ن ـــــائي 1978) 426( وردـــــم 1978) 425المبنـــــي علـــــى الق ( عب

 النا اكال  سرائيل ولا ديدات ا الدائمة له ولمنشآته المدنية و نياه الاحاية.

 ،تأكيــد الــدعم للاالصــال الصــادرة عــن االجاماعــال الماااليــة لمجموعــة الــدعم الدوليــة للبنــان -3
هــذق اجاماعــال ود المجامــع الــدولي لاكــري  االســاقرار فــي لبنــان عبــر انعقــاد والارايــب بج ــ

 الوالمؤتمرال الاي هدفل لدعم االداصـاد اللبنـاني والجـيل اللبنـاني خاصـة مـؤتمر  المجموعة
وااللاـتام بمسـاندة لبنـان فـي اـو  الاحـد ال كمـا وسيدر والمجموعة الدولية لدعم لبنان. روما 

النقد ة الراهنة، وتقد م الدعم العر ي له بما  سـ م فـي تجـاوز الصـعو ال االداصاد ة والمالية و 
 .الداهمة، تراد ال لاداعيات ا الاطيرة المحاملة على االساقرار واألمن االجاماعي

 قـــوم بـــه الجـــيل اللبنـــاني والقـــوى األمنيـــة اللبنانيـــة فـــي صـــون  ياإلشـــادة بالـــدور الـــوطني الـــذ -4
لج ــود المبذولــة مــن أجــل بســل ســيادة الدولــة اللبنانيــة ااــى االســاقرار والســلم األهلــي ودعــم ا

الحدود المعارب ب ا دوليال، وتوجيه الاحية للش دا  والجراـى وتءمـين الا ـحيال الاـي  قـدم ا 
الجيل اللبنـاني فـي مكافحـة اإلرهـا  ومواج ـة الانليمـال اإلرهابيـة والاكريريـة، وخاصـةل تلـب 

( والقــــرارال الالاقــــة ذال الصــــلة، 2014) 2170الاــــي وردل فــــي دــــرار مجلــــ  األمــــن ردــــم 
اققه الجيل اللبنـاني علي ـا وآخرهـا فـي عمليـة "فجـر الجـرود" والكرـا ة  يوالانويه بالنصر الذ

جنــب لبنــان شــر وهمجيــة هــذق الانليمــال الاــي ُتشــكل  يالعاليــة الاــي اققــل هــذا النصــر الــذ
مرــا يم والاــيم الدينيــة واإلنســانية خطــرال داهمــال علــى أمــن واســاقرار معلــم دول العــالم وعلــى ال

الســامية، وإدانــة االعاــدا ال النكــرا  الاــي تعــرض ل ــا الجــيل اللبنــاني فــي أكءــر مــن منطقــة 
لبنانية، والارايب بالمساعدال الاي ددما ا دول شايقة وصد قة للبنـان وفـي طليعا ـا المملكـة 

لبنـاني وتمكينـه مـن الايـام العر ية السـعود ة، واـث جميـع الـدول علـى تعتيـت دـدرال الجـيل ال
 بالم ام الملقاة على عاتقه، كونه ركيتة ل مان األمن واالساقرار والسلم األهلي في لبنان.

 دانة جميع األعمال اإلرهابية والاحركال المسلحة والارجيـرال اإلرهابيـة الاـي اسـا دفل عـددال  -5
ف  كل المحـاوالل ا يلـة  لـى من المناطي اللبنانية وأودعل عددال من المواطنين األبريا ، ور 

بــث الرانــة وتقــوي  أســ  العــيل المشــارن والســلم األهلــي والواــدة الوطنيــة وزعتعــة األمــن 
واالســـاقرار، واــــرورة محار ــــة الاطــــرب والاعصــــب والاكريــــر والاــــدخل فــــي الشــــؤون الداخليــــة 

در تمويلــه اللبنانيــة، والاعــاون الاــام والانســيي لمكافحــة اإلرهــا  والق ــا  عليــه وتجايــ، مصــا
والاعـــاون فـــي مجـــال ت ـــادل المعلومـــال والابـــرال و نـــا  القـــدرال ومحاســـ ة مرتكبـــي األعمـــال 
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اإلرهابية والجرائم اـد اإلنسـانية والمحراـين علـى أعمـال العنـو والااريـب الاـي ت ـدد السـلم 
 واألمن وتشديد العقو ال علي م وانا اج  جرا ال ااارازية في هذا الشأن.

 ه ومقاوماــه للعــدوان اإلســرائيلي المســامر عليــه، وعلــى وجــه الاصــوص دعــم لبنــان فــي تصــد -6
، والاــرام علــى أرواح الشــ دا  اللبنــانيين، وكــذلب دعــم 2006عــدوان يوليــو/ تمــوز مــن العــام 

لبنــــان فــــي ممارســــاه لحقــــه المشــــروم فــــي الــــدفام عــــن الــــنر   زا  تصــــاعد ل جــــة الا ديــــدال 
ة الوطنيــة، كاالعاــدا  األخيــر بواســطة طــائرتين اإلســرائيلية مصــحو ة باــرو  ماماد ــة للســياد

مسيرتين فو  اااية العاصمة بيرول، واعا ـار تماسـب وواـدة الشـعب اللبنـاني فـي مواج ـة 
ومقاومــة العــدوان اإلســرائيلي عليــه اــمانال لمســاقبل لبنــان وأمنــه واســاقرارق، وتوصــي، الجــرائم 

يــل  ســرائيل المســؤولية الكاملــة عــن اإلســرائيلية بجــرائم اــر  تســاوجب مالاقــة مرتكبي ــا وتحم
اعاــدا ات ا، وإلتام ــا بــالاعوي  للجم وريــة اللبنانيــة وللمــواطنين اللبنــانيين والارايــب بــالقرارال 
الاـــي تبنا ـــا الجمعيـــة العامـــة لألمـــم الماحـــدة اـــول "ال قعـــة النرطيـــة علـــى الشـــواطف اللبنانيـــة" 

، 19/12/2019والسـ عين باـاريخ  ابعـةالر الذي تبناـه فـي دورت ـا  208/74وآخرها القرار ردم 
والـــذي ُيلـــتم  ســـرائيل بـــدفع تعوي ـــال ماليـــة عـــن األاـــرار الاـــي لحقـــل بلبنـــان جـــرا  دصـــو 

 .2006 سرائيل لمحطة الجية للطادة الك ر ائية في ار  يوليو/ تموز 

 15ا الـــ دة اللبنانيـة بـرال و حـرال وجــوال، الاـي فــا  عـدده دانـة االعاـدا ال اإلسـرائيلية علـى الســيا -7
 من ا:ألو انا ان في السنوال الءالثة عشرة المااية، و 

الاــــرو  اليوميــــة والماماد ــــة لألجــــوا  اللبنانيــــة بواســــطة الطيــــران الحر ــــي كمــــا بواســــطة  ▪
 لـى انا ـان األجـوا  فـي عمـي األرااـي اللبنانيـة،  الطائرال المسيرة والاي وصـلل مـؤخرال 

 لبنان.وسيادة   صارخ على أمن واساقرار  لى اااية العاصمة بيرول في اعادا وصوالل 

الاحركـــال الميدانيـــة اإلســـرائيلية لبنـــا  جـــدار أســـمناي فاصـــل علـــى الحـــدود اللبنانيـــة مـــع  ▪
فلسطين المحالة في القطاعين الغر ي والشردي، لي  فقل على طول الال األزر  الـذي 

منــاطي لبنانيــة ال  عابــرق لبنــان اــدودال ن ائيــة، بــل مجــرد خــل انســحا ،  نمــا أ  ــال فــي 
محالة، مما ُ شكل اعادا ل صارخال علـى األرااـي والسـيادة اللبنانيـة وانا اكـال لقـرار مجلـ  

وادــع جديــد، وت ــدد ، وخطــوة اســارتازية ت ــدب  لــى تغييـر المعــالم وفــرض 1701األمـن ردــم 
 .بالاالي االساقرار في جنو  لبنان وتؤدي  لى ناائ   ير محمودة العوادب

يلي للمجامـــع اللبنـــاني عـــن طريـــي زرم العمـــال  ونشـــر شـــ كال الاجســـ  الاـــر  اإلســـرائ ▪
 وصوالل  لى تنريذ محاولة ا ايال على األرااي اللبنانية.

االنا اكــال اإلســرائيلية لحقــو  لبنــان الســياد ة واالداصــاد ة فــي مياهــه اإلدليميــة ومنطقاــه  ▪
 .مناطقه ال حريةية الماواجدة امن االداصاد ة الاالصة وفي ثروته النرطية والغاز 
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الحــر  اإللكارونيــة المانا يــة األبعــاد الاــي تشــن ا  ســرائيل اــد الجم وريــة اللبنانيــة عبــر  ▪
التيــادة الملحو ــة فــي عــدد األبــراج وال وائيـــال وأج ــتة الرصــد والاجســ  والمرام ــة الاـــي 

 ت دب  لى القرصنة والاجس  على كافة ش كال االتصاالل والمعلوماتية اللبنانية.

م  سرائيل عن تسليم كامـل المعلومـال الصـحيحة والاـرائل الماعلقـة بموادـع الـذخائر امانا ▪
 يــر المارجــرة كافــة، بمــا في ــا كميــة وأنــوام القنابــل العنقود ــة الاــي ألقا ــا بشــكل  عشــوائي 

 .2006على المناطي المدنية ا هلة بالسكان  بان عدوان ا على لبنان في صي، العام 

 تأكيد المجل  على: -8
رة الحرــــاظ علــــى الصــــيغة اللبنانيــــة الاعدد ــــة الرريــــدة القائمــــة علــــى المناصــــرة بــــين اــــرو  ▪

المسلمين والمسيحيين وكذلب صيغة للاعا ل بين األد ان والحـوار بين ـا والاسـام  ودبـول 
ا خــر وإدانــة ناي ــ ا الح ــاري الصــارخ الــذي تمءلــه الانليمــال اإلرهابيــة اإللغائيــة بمــا 

نســانية والاــي ُتحــاكي  ســرائيل فــي سياســات ا اإلدصــائية القائمــة ترتك ــه مــن جــرائم بحــي اإل
 على ي ود ة الدولة وممارسات ا العدوانية تجاق المسلمين والمسيحيين.

رئـي  الجم وريـة العمـاد ميشـال عـون الاـي أطلق ـا أمـام الجمعيـة فاامـة الارايب بم ادرة  ▪
ـم ترشـــي  لبـــنان ليكــون مركــتال ، والداعـــية  لــى دعــ72العامــة لألمــم الماحــدة فــي دورت ــا الـــ

دائمــال للحــوار بــين ماالــو الح ــارال والــد انال، عبــر  نشــا  أكاد ميــة اإلنســان للاالدــي 
ه الجمعية العامة لألمـم الماحـدة تالذي اعامد 344/73والاشديد على القرار ردم  والحوار،

لج ــود الراميــة للارايــب ب ــذق الم ــادرة، ودعــم ا 16/9/2019( باــاريخ 73فــي دورت ــا الـــ )
 .إلنشا  هذق األكاد مية في لبنان

دعم المؤسسال الدساورية اللبنانية في تعتيت ا ور لبنان العر ي والدولي ونشر رسالاه  ▪
الح ارية وتنوعه الءقافي، السيما في مواج ة  سرائيل، والحراظ على األدليال كمكونال 

ورة صـــون اقود ـــا ومنـــع أصـــلية وأساســـية فـــي النســـي  االجامـــاعي لـــدول المنطقـــة واـــر 
ــل الجماعــال اإلرهابيــة وتوصــي، الجــرائم المرتك ــة بحق ــا بجــرائم اــد  اســا داف ا مــن دةبل

 اإلنسانية.

دعــم المؤسســال الدســاورية اللبنانيــة فــي الُم ــي بــااللاتام بأاكــام الدســاور لج ــة رفــ   ▪
المودــو الاــوطين والامســب بحــي الالجئــين الرلســطينيين فــي العــودة  لــى د ــارهم، وتءمــين 

الوااــ  والءابــل للشــعب وللايــادة الرلســطينية الــراف  لاــوطين الالجئــين الرلســطينيين فــي 
الـــدول الم ـــيرة، خاصـــةل فـــي لبنـــان، والاأكيـــد علـــى اـــرورة أن تقـــوم الـــدول والمنلمـــال 
الدولية باحمل كامل مسؤوليات ا والمساهمة بشكل  دائم و ير منقطع بامويـل وكالـة  ـوث 

لرلسطينيين )األونروا( واساكمال تمويـل  عـادة  عمـار ماـيم ن ـر ال ـارد وتشغيل الالجئين ا
ـــة اللبنانيـــة )مـــن ك ر ـــا  واســـا الن للبنـــى  ودفـــع الماوج ـــال الماليـــة لصـــال  ختينـــة الدول
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الاحايـــة( ودفـــع المســـاحقال ألصـــحا  األمـــالن الااصـــة الاـــي ُأنشـــئل علي ـــا المايمـــال 
 المؤداة على األرااي اللبنانية.

ن ا اية الدولية وعلى جال  الحايقة وتبمة اللبنانية على ااارام درارال الشرعيارص الحكو  ▪
قام ـه، بعيـدال عـن أي تسـيي  أو اناــري ورفادــي الحريـفي جريمة ا ايال الرئي  الش يد رفي

 ان ووادته وسلمه األهلي.ـاقرار لبنـل ال على اسـا ال ينعك  سـو م

ة د ـــية تغييـــب ســـمااة اإلمـــام موســـى الصـــدر دعـــم ج ـــود الحكومـــة اللبنانيـــة فـــي ماابعـــ ▪
تحريرهم ورفيايه الشيخ محمد  عقو  والصحافي ع اس بدر الدين، من أجل الاوصل  لى 

 .والعمل على مسا لة مسؤولي النلام الليبي السابي لواع اد ل ذق الجريمة

 ترايب المجل : -9
ــــذل ا لمواج ــــة الاحــــد ال ال ▪ ــــدة بب ــــي باشــــرل الحكومــــة الجدي ــــالج ود الا ــــة الســــيما ب ماالر

االداصــاد ة، الماليــة، النقد ــة، االجاماعيــة والبيئيــة بمــا  كرــل معالجــة األواــام الحاليــة، 
ويعـــتز مـــن أدا  المؤسســـال وفقـــال لمرـــا يم دولـــة القـــانون والحكـــم الرشـــيد صـــونال لمصـــال  

  لى االساقرار واالزدهار. هالشعب اللبناني وتطلعات

الجم وريـة مـن تأكيـد علـى واـدة مودـو الشـعب  بما ورد في خطا  القسـم لراامـة رئـي  ▪
اللبناني وتمسكه بسلمه األهلي الذي ي ايه بمنأى عن النار المشـاعلة اولـه فـي المنطقـة، 
والاتامه بااارام ميءا  جامعة الدول العر ية و شكل  خـاص المـادة الءامنـة منـه مـع اعامـاد 

يــا واااــرام القــانون الــدولي، لبنــان لسياســة خارجيــة مســاقلة تقــوم علــى مصــلحة لبنــان العل
 .22/6/2017الصادرة بااريخ  2017والارايب بم مون وثيقة بعبدا 

بالج ود الاي يبذل ا لبنان اكومةل وشـع ال ايـال مواـوم النـازاين السـوريين الوافـدين  لـى  ▪
أرااــيه لج ــة اسا ــافا م ر ــم  مكاناتــه المحــدودة، والاأكيــد علــى اــرورة مــؤازرة ودعــم 

المجـال وتقاسـم األع ـا  واألعـداد معـه، وودـو تتايـد تلـب األع ـا  واألعـداد  لبنان في هـذا
شـكل  مـن  يمن النازاين والاشديد على أن  كون وجودهم مؤداـال فـي  ـل رفـ  لبنـان أل

ـــى أن تكـــون هـــذق  ـــدماج م أو  دمـــاج م فـــي المجامعـــال الم ـــيرة وارصـــه عل أشـــكال ان
حلول لألزمة السـورية لمـا فـي األمـر مـن المسألة مطرواة على رأس دائمة االدارااال وال

ت ديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لاأمين عودت م ا منة  لى بالدهم فـي 
 لــــى لبنــــان،  اســــوريأســـرم ودــــل ممكــــن باعا ارهــــا الحــــل الوايــــد المســــادام للنــــازاين مــــن 

عــــداد النــــازاين واإلشــــادة بالمحــــاوالل الحءيءــــة الاــــي تبــــذل ا الحكومــــة اللبنانيــــة لاقلــــيص أ 
الســوريين الموجــودين علــى األرااــي اللبنانيــة وتــوفير أمــن اللبنــانيين والســوريين وتاايــ، 
ــــى شــــرير انرجــــار اجامــــاعي  ــــان واداصــــادق، بعــــد أن أصــــ   عل ــــا  عــــن شــــعب لبن األع 

 واداصادي وأمنى ي دد وجودق.
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ممارسـة لبنـان و ل، بالاطوال المااذة من دبل السـلطال اللبنانيـة للبـد  بالانقيـب عـن الـنر ▪
لحقه السـيادي فـي اسـاءمار مـواردق الطبيعيـة ورفـ  وإدانـة الا ديـد اإلسـرائيلي للبنـان مـن 
خالل محاولة منعه مـن ممارسـة سـيادته علـى مياهـه اإلدليميـة واالدعـا  بـأن القطـام ردـم 

( مـــــن مياهـــــه الوطنيـــــة  عـــــود إلســـــرائيل خالفـــــال للحايقـــــة الاـــــي وثق ـــــا لبنـــــان بالوثـــــائي 9)
والاي تءبل أن هـذا القطـام هـو جـت  ال ياجـتأ  ةال لدى المراجع الدولية المااصوالمساند

 من مياهه اإلدليمية اللبنانية.

بالج ود الدؤو ة والمسامرة الاي  قوم ب ا األمين العام لجامعة الدول العر ية دعمال وتأييـدال  ▪
اللبنانيــة وماالــو  للجم وريــة اللبنانيــة بالاشــاور مــع الــدول العر يــة والمؤسســال الدســاورية

القوى السياسية من أجـل تكـري  االسـاقرار وتعتيـت النمـو االداصـادي المسـادام فـي لبنـان 
 ارا ال على وادته وأمنه واساقرارق وتمكينال له من مواج ة األخطار.

 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8469)ق: رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــــــ ــــ ــــ ـــ  ـ

ــتــرى  - ورفيايــه في ــا درــت علــى ناــائ   راإلمــام موســى الصــدبق ــية تغييــب ســمااة  ةليــة الماعلقــأن الرقــرة الحايا ـة ليبـــدول
عليـــه ونلـــرال لعـــدم ،، ن الليبيـــة واللبنانيـــة بالاصـــوصللجناـــان الق ـــائيااالاحايقـــال واســـا ا  لمـــا  مكـــن أن تاوصـــل  ليـــه ا

( فـ ن دولـة 3/3/2010 -133د.م  – 7162االساجابة لطلب ليبيا في  عادة الرقرة  لـى مـا كانـل عليـه فـي القـرار ردـم )
مــن نــص القــرار وتؤكــد دعم ــا لجميــع الرقــرال  (8ليبيــا تســجل تحرل ــا فقــل علــى مــا ورد بالاصــوص فــي الرقــرة ردــم )

 األخرى الواردة في نص هذا القرار.
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 الشؤون العر ية واألمن القومي:
 

 اتطورات الوضع في سوري

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 د اطالعه:بع -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

وعلى الاوصية الصـادرة عـن االجامـام األول ل يئـة ماابعـة تنريـذ القـرارال وااللاتامـال علـى  ▪
 ،10/9/2019المساوى الوزاري الذي ُعقد بالقاهرة بااريخ 

 شؤون السياسية، وعلى توصية لجنة ال ▪

فــي هــذا الشــأن وآخرهــا واســانادال  لــى دــرارال مجلــ  جامعــة الــدول العر يــة علــى مســاوى القمــة  -
وكافــــة دــــرارال المجلــــ  علــــى  ،31/3/2019( فــــي تــــون  باــــاريخ 30د.م ) 752القــــرار ردــــم 

 ،10/9/2019( باــاريخ 152د.م ) 8404الشــأن وآخرهــا القــرار ردــم المســاوى الــوزاري فــي هــذا 
والقـرار ردـم  بشأن العدوان الاركي على سـوريا 12/10/2019د.غ.م بااريخ  8454رار ردم والق

، ودـــرار المجلـــ  علـــى مســـاوى المنـــدو ين الـــدائمين ردـــم 19/12/2016د.غ.م باـــاريخ  8106
المعنيـــة بالواـــع فـــي العر يـــة ، و يانـــال اللجنـــة الوزاريـــة 15/12/2016د.غ.م باـــاريخ  8105

 ،اسوري
يــد عــن ت ــامنه الاــام مــع الشــعب الســوري  زا  مــا ياعــرض لــه مــن انا اكــال وإذ  عــر  مــن جد -

 خطيرة ت دد وجودق واياة المواطنين األبريا ،
وإذ  جـــدد الاتامـــه الكامـــل بـــالودوب  لـــى جانـــب تطلعـــال الشـــعب الســـوري فـــي الحريـــة والعدالـــة  -

ااتــه فــي  رســا  والمســاواة، واقــه الءابــل فــي اخايــار نلــام الحكــم الــذي  حقــي آمالــه ويلبــي طمو 
 ،اسورياألمن والسلم في ماالو أرجا  

ت يئـة اللــروب المالئمـة السـائناب عمليــة  الدوليـة المبذولـة مــن أجـلوإذ يراـب مجـددال بــالج ود  -
ـــة اكـــم اناقـــالي ذال  ـــى تشـــكيل هيئ المراواـــال بـــين المعاراـــة والحكومـــة الســـورية ال ادفـــة  ل

ـــان ـــال لمـــا جـــا  فـــي بي ـــة كاملـــة، وفق ، 30/6/2012( باـــاريخ 1مـــؤتمر جنيـــ، ) صـــالاية تنريذ 
 و ما ُيلب،ي تطلعال الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه، ،امجموعة الدعم الدولية لسوري الو يان

فــي الجلســة  الم عــوث الاــاص لألمــين العــام لألمــم الماحــدة  لــى ســوريا كلمــة عــد اســاماعه  لــى و  -
 ،لمجل ل االفااااية
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 :يُقــــرر
وواـــدة أرااـــي ا واســـاقرارها  اســـوريااللاـــتام الءابـــل بالحرـــاظ علـــى ســـيادة علـــى  الاأكيـــد مجـــددال  -1

 ة الدول العر ية وم ادئه.ـا  جامعـانادا لميءـوسالما ا اإلدليمية، وذلب اس
ـــد الممكـــن لألزمـــة الســـورية يامءـــل فـــي الحـــل  -2 ـــأن الحـــل الواي ـــى المودـــو الءابـــل ب ـــد عل الاأكي

سورية، بما يلبي تطلعال الشعب السوري وفقـال السياسي القائم على مشاركة جميع األطراب ال
مــا نصــل عليــه القــرارال  واســانادال  لــى، 30/6/2012( باــاريخ 1) لمــا ورد فــي بيــان جنيــ،

ودعــم ج ــود (، 2015)2254والبيانــال الصــادرة ب ــذا الصــدد و ــاألخص دــرار مجلــ  األمــن 
زمـة السـورية، والاأكيـد في عقد اجاماعال جني، وصوال  لى تسوية سياسية لأل ةاألمم الماحد

على عتم جامعة الدول العر ية اإلس ام في الج ود األممية إلنجاح المراواال السورية الاي 
 .اسوريتجري برعايا ا إلن ا  الصرام وإرسا  السلم واالساقرار في 

والارودـال الاـي تشـ دها  اإلعرا  عن القلي الشديد من تداعيال اسـامرار األعمـال العسـكرية -3
 ــالر م مــن اترــا  ودــو  طــال  النــار ، و اســوريعــدد مــن أنحــا   فــي ال خرــ  الاصــعيداتراميــ

، ودعوة األطراب الاـي لـم تلاـتم باطبيـي االترـا  29/12/2016الذي تم الاوصل  ليه بااريخ 
 لى الاقيد بآلية تءبيـل ودـو  طـال  النـار واألعمـال العدائيـة وفقـا لقـرارال مجلـ  األمـن ذال 

 31/12/2016باــاريخ  2336ردــم هــذا اإلطــار بقــرار مجلــ  األمــن  ، والارايــب فــيالصــلة
مـن أجـل  الج ـود الدوليـة والاأكيد على أهمية تكءي، ، اسوريالقااي بودو  طال  النار في 

ودو  طال  النار باعا ارق خطوة هامة على صعيد تحقيي الحـل السياسـي وفقـال لبيـان جنيـ، 
نـــة الاصـــعيد العســـكري الاطيـــر والاـــدخالل ، وإدا(2015) 2254 ( ودـــرار مجلـــ  األمـــن1)

 في الرارة األخيرة.  اسوريالاارجية في عموم 

لم ـــادئ ميءـــا  األمـــم  وااـــحال  باعا ـــارق خردـــال  ة دانـــة العـــدوان الاركـــي علـــى األرااـــي الســـوري -4
الماحدة ودرارال مجل  األمن وت ديدال م اشرال لألمن القـومي العر ـي ولألمـن والسـلم الـدوليين، 

تركيا بودو العدوان واالنسحا  الروري و ير المشروط من كافة األرااـي السـورية،  ومطال ة
 األمر الذي من شأنه دعم المساعي الجارية للاوصل لحلول سياسية لألزمة السورية. 

الاحذير من العوادب الكارثية المارت ة علـى الاصـعيد العسـكري فـي محافلـة  دلـب، وتداعياتـه  -5
ين مــواطن ســوري نصــر م مــن النــازاين، واإلعــرا  عــن القلــي  زا  علــى أكءــر مــن ثالثــة ماليــ

مــن تــداعيال  مواصــلة الارودــال العســكرية فــي منطقــة خرــ  الاصــعيد فــي  دلــب، والاحــذير
والطلــب  ج ــود تحقيــي الاســوية السياســية المنشــودة،هــذا الاصــعيد الــذي مــن شــأنه أن  قــوض 

فــــي  دلــــب  مــــع اــــرورة ااــــطالم مــــن األطــــراب المعنيــــة االلاــــتام باترــــا  خرــــ  الاصــــعيد 
المجامـــع الـــدولي بمســـؤولياه كاملـــة مـــن ايـــث الاعامـــل  النـــاجت مـــع الاطـــر اإلرهـــابي القـــائم 
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بمحافلة  دلب وخاصة منع اناشار العناصر اإلرهابيـة سـوا  فـي األرااـي السـورية أو النرـاذ 
  لى أي من الدول العر ية.

رض  كــون مــن شــأن ا أن تشــكل ت ديــدال اإلعــرا  عــن القلــي  زا  أي ترتي ــال جديــدة علــى األ -6
وسالما ا اإلدليمية، وترا  المجـال أمـام المتيـد  اسوريلوادة األرااي السورية وانا اكال لسيادة 

مــــن الاــــدخالل فــــي الشــــأن الســــوري وتعــــتز تواجــــد دــــوال مــــن دول  دليميــــة داخــــل األرااــــي 
الل الاـي ت ـدب  لـى فـرض السورية، والاأكيد في هذا السيا  على الرف  القاطع لكل المحاو 

رافيـة دـد ترسـخ لوادـع جديـد علـى األرض السـورية، بمـا  شـكل خردـا لالتراميـال جتغييـرال د مو 
مـع دول الجـوار، واعا ـار ذلـب ت ديـدال خطيـرال  لوالقوانين الدوليـة، السـيما فيمـا ياعلـي بالعالدـا

 ار في المنطقة.وت ديدال  لألمن واالساقر  لوادة سوريا وسيادت ا على كامل أرااي ا،

اإلعــرا  عــن القلــي ال ــالة مــن تــدهور األواــام اإلنســانية وتتايــد موجــال النــتوح فــي شــمال  -7
 ــر  ســوريا جــرا  مواصــلة العمليــال العســكرية الاــي تســا دب المساشــايال والمرافــي المدنيــة 

يـل والبنى الاحاية بشكل ماعمد. وتقدير دور ااملي القلم للملو اإلنساني السوري، دولة الكو 
ومملكــــة بلجيكــــا وجم وريــــة ألمانيــــا االتحاد ــــة، فــــي تســــليل ال ــــو  علــــى تــــدهور األواــــام 
اإلنسانية في المناطي الاـي تواجـه الحملـة العسـكرية فـي الشـمال الغر ـي لسـوريا، وتءمـين دور 
الكويــل الع ــو العر ــي فــي مجلــ  األمــن ب لقــا  بيــان بالنيابــة عــن اــاملي القلــم فــي الملــو 

، واإلشــادة بالبيــان الــذي تــم  لقــا ق مــن دبــل اــاملي القلــم للملــو اإلنســاني اإلنســاني الســوري 
ألمانيــــا( خــــالل الجلســــة الاــــي عقــــدها مجلــــ  األمــــن باــــاريخ  - بلجيكــــا – الســــوري )الكويــــل

مال  ر  سـوريا، والـذي ت ـمن  دانـة أي هجـوم مـن ـة الاطورال في شـلمنادش 16/8/2019
 لمرافي الصحية.أي طرب اد المدنيين والبني الاحاية وا

 22 يــومي( الــذي اسا ــافاه المملكــة العر يــة الســعود ة 2بناــائ  اجامــام الريــاض )الارايــب  -8
 ، والذي نج  في تشكيل وفد مواد من المعاراة السورية بمنصات ا الءالث23/11/2017و

للمشاركة فـي  طـار هيئـة الارـاوض السـورية فـي م ااءـال جنيـ،  )الرياض والقاهرة وموسكو(
عمال اللجنة الدساورية المتمع توجيه الدعوة  لي ا من دةبلل األمم الماحدة، وذلب بغـرض وفي أ 

الاوصل للحل السياسـي المنشـود لألزمـة السـورية مـن خـالل عمليـة سياسـية ياوالهـا السـوريون 
( والبيانال الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم 1تطبيي بيان جني، )بأنرس م، وعلى أساس 

 .رال مجل  األمن ذال الصلةودرا ،اسوري
الاأكيــد علــى دعــم ج ــود الســيد جيــر بيدرســون الم عــوث الاــاص لألمــين العــام لألمــم الماحــدة  -9

فــي سـبيل اسـائناب العمليــة السياسـية، والارايـب بــ طال  أعمـال اللجنـة الدســاورية  اسـوري لـى 
وعقــــد  وتشــــكيل اللجنــــة الدســــاورية المصــــغرة 2019 تشــــرين أول/أكاو ر 30فــــي جنيــــ، فــــي 

اجاماعات ــا بايســير مــن األمــم الماحــدة، ودعــوة الم عــوث الاــاص لمواصــلة ج ــودق الســائناب 
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أعمــال اللجنــة فــي أدــر  ودــل ممكــن، ودعــوة كافــة األطــراب للاعــاون مــع ج ــود الم عــوث فــي 
 هذا الصدد. 

والــــذي ي يــــب بجميــــع  10/1/2020باــــاريخ  2504الارايــــب باعامــــاد مجلــــ  األمــــن القــــرار  -10
ن تكرـــل تقـــد م المســـاعدة اإلنســـانية، ويطالـــب جميـــع األطـــراب وخاصـــة الســـلطال األطـــراب أ

اللاتامات ــــا بموجــــب القــــانون الــــدولي بمــــا فــــي ذلــــب القــــانون الــــدولي  الســــورية باالماءــــال فــــورال 
اإلنســاني والقــانون الــدولي لحقــو  اإلنســان، ويطالــب بالوصــول ا مــن والمســامر دون عوائــي 

ماحدة  لى جميع المناطي وفقا لاقييم األمم الماحدة لالااياجـال فـي للقوافل اإلنسانية لألمم ال
ــة مــن دولــة الكويــل، الع ــو العر ــي بمجلــ  . واإلشــادة بــالج ود اســوريجميــع أنحــا   المبذول

باــاريخ  2449ر بالاعـاون مـع مملكـة الســويد فـي اعامـاد القـرا، والاـي كـان آخرهـا دورهــا األمـن
والــذي ُ طالــب جميــع ، 24/2/2018باــاريخ  2401 ردــم ، ف ــالل عــن القــرار13/12/2018

يومــال لامكــين وصـــول  30 ال تقــل عــن لمــدة اســورياألطــراب بودــو القاــال فــي كافــة منــاطي 
،  اـــافة  لـــى الُمســـاعدال اإلنســـانية للُمحاـــاجين فـــي المنـــاطي الُمحاصـــرة مـــن دون أي ديـــود

ط واــث أطــراب النــتام اعامــاد خطــة وكيــل األمــين العــام للشــؤون اإلنســانية ذال الامــ  نقــا
على تنريذها، ودعوة كافة األطراب المعنيـة االلاـتام ب ـذا القـرار والانريـذ الرـوري لودـو  طـال  

باـاريخ  2393. وكـذا الارايـب باعامـاد مجلـ  األمـن القـرار ردـم اسوريالنار في جميع أنحا  
 صـــال بشـــأن تجديـــد آليـــة   -والـــذي تقـــدمل بـــه جم وريـــة مصـــر العر يـــة  - 19/12/2017

 . اسوريالمساعدال اإلنسانية في 

اإلعــرا  عــن القلــي  زا  األواــام اإلنســانية المارد ــة الاــي  شــ دها ماــيم ال ــول بــالقر  مــن  -11
المملكـة األردنيـة ال اشـمية، الوادـع دـر  الحـدود مـع الرك ـان  وتجمـعالحدود السـورية العراميـة، 
والطلـــب مـــن األطـــراب الدوليـــة  ايســـور  رـــادم األزمـــة اإلنســـانية فـــي  األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن

مــن  اإلنسـانية المسـاعدال إل صــال آمنـة ممـرال اـأمينوالسـورية تحمـل مسـؤوليات ا والســماح ب
، ودعوة المجامع الدولي لاقد م وأهمية عودة كل داطني الرك ان  لى مناطق م ،الداخل السوري 

الاــي تشــ دها الســااة ة متيــد مــن المســاعدال اإلنســانية العاجلــة لمواج ــة أزمــة النــتوح الحــاد
ثر اشاداد المعارن للق ـا  علـى تنلـيم داعـل اإلرهـابي، واإلعـرا  عـن القلـي السورية على  

، والاأكيـــد علـــى أهميـــة تءبيـــل الشـــديد  زا  تـــداعيال ذلـــب علـــى أمـــن واســـاقرار الجـــوار العر ـــي
لحيلولـة دون االساقرار في الجنو  السوري تمكينال لالجئين من العودة الطوعية  لى وطـن م وا

 تدهور األواام األمنية في جنو  سوريا.

أخـذ العلـم بـالج ود المبذولـة لاءبيـل ودـو  طـال  النـار فـي  طـار اجاماعـال أسـاانة، بمـا فـي  -12
ذلــب اترــا  منــاطي خرــ  الاصــعيد العســكري الــذي تــم الاوصــل  ليــه فــي الجولــة الرابعــة مــن 

د المصرية للاوصـل الترـادين إلنشـا  ، والارايب بالج و 4/5/2017اجاماعال أساانة بااريخ 
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مناطي لار  الاصعيد في كل  من الغوطة الشرمية بري، دمشي وري، امص الشمالي في 
، ب ـــدب اقـــن دمـــا  الشـــعب الســـوري، وســـرعة  دخـــال المســـاعدال 2017يوليـــو/ تمـــوز عـــام 

شيال المسلحة اإلنسانية، ومطال ة الدول ال امنة لالترا  بااللاتام باطبيقه وإخراج كافة الميلي
األجنبيــة مــن األرااــي الســورية، و مــا  ســ م فــي دعــم وإنجــاح المســار الاراواــي فــي جنيــ، 
تحل رعا ة األمم الماحدة. والارايب أ  ال باوميع اترـا  عماـان لـدعم ودـو  طـال  النـار فـي 

بـــين المملكـــة األردنيـــة ال اشـــمية وروســـيا االتحاد ـــة  7/7/2017باـــاريخ  اســـوريجنـــو   ـــر  
ال ــال الماحــدة األمريكيــة، والاــي توصــلل  لــى الاوافــي علــى منطقــة خرــ  الاصــعيد فــي والو 

الجنــــو  الســــوري خطــــوة نحــــو ودــــو شــــامل للقاــــال والاوصــــل الترــــا  سياســــي  حرــــد ســــيادة 
 2254ودـــرار مجلـــ  األمـــن  1وســـالما ا وفـــي بيـــان جنيـــ، اســـوريواســـاقرار وواـــدة أرااـــي 

ي هــذا اإلطــار علــى االلاــتام بالحرــاظ علــى واــدة ( ويقبلــه الشــعب الســوري. والاأكيــد فــ2015)
األرااــي الســورية ورفــ  أي ترتي ــال دــد ت ــدد هــذا المبــدأ، واإلعــرا  عــن القلــي ال ــالة  زا  
ــد موجرافي الــذي تشــ دق الســااة الســورية، والاأكيــد علــى أن أي  عمليــال الا جيــر والاغييــر ال

 اة.ترتي ال تجري في هذا الصدد  جب أن تكون ترتي ال مؤد
على تكءي، ج ودها ومواصلة مساعي ا لانريذ ما ورد في  ااث مجموعة الدعم الدولية لسوري -13

ة عــن مجموعــة الــدعم ، و يانــال فيينــا الصــادر 30/6/2012( باــاريخ 1بيــان مــؤتمر جنيــ، )
،  اـــــافةل  لـــــى بيـــــان 17/5/2016، و14/11/2015و 30/10/2015فـــــي  االدوليـــــة لســـــوري

ـــونخ فـــي  ـــا  علي ـــا ، والعمـــ11/2/2016مي ـــي تـــم االتر ـــادئ وا ليـــال الا ـــى الاقيـــد بالم  ل عل
والواردة فـي تلـب البيانـال، وعلـى نحـو  خـاص مـا ياعلـي من ـا بآليـة تءبيـل ودـو  طـال  النـار 
واألعمـــال العدائيـــة، وآليـــة تـــوفير المســـاعدال اإلنســـانية. و اـــوفير األجـــوا  المالئمـــة إلنجـــاح 

مــم الماحــدة وال ادفـــة  لــى تشــكيل هيئــة اكـــم عمليــة المراواــال فــي جنيــ، تحـــل رعا ــة األ
 اناقالي ذال صالايال تنريذ ة كاملة.

اإلعــرا  عــن القلــي ال ــالة  زا  المعلومــال الاــي تشــير  لــى اســاادام األســلحة الكيميائيــة فــي  -14
وإدانــة جميــع العمليــال الاــي تســا دب المــدنيين األبريــا   عــدد مــن المنــاطي والمــدن الســورية،

األســـلحة الكيميائيـــة فيمـــا  مكـــن أن ُ شـــكل جريمـــة اـــر ، وُيعـــد عمـــالل وخصوصـــال باســـاادام 
أو  واوانا اكــال للقــانون الـــدولي والقــانون الــدولي اإلنســاني، والمطال ـــة باقــد م مــن ارتكبـــ واشــيال 

 في هذق الجريمة  لى العدالة الدولية. واشارك

الســورية والاــي ترتكب ــا  دانــة العمليــال والجــرائم اإلرهابيــة اــد المــدنيين فــي ماالــو المنــاطي  -15
الانليمــــال والجماعــــال اإلرهابيــــة كــــداعل وجب ــــة النصــــرة المرت طــــة بالقاعــــدة و يرهــــا مــــن 

 الانليمال اإلرهابية.
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الطلب من المجموعة العر ية في جني، الانسـيي الوثيـي مـع مرواـية األمـم الماحـدة السـامية  -16
ال الدائمـة لحقـو  اإلنسـان ـاالنا اكـاب ـرا ال الكريلـة ب  قــة اإلجــلحقو  اإلنسان، التااذ كافـ

الاـــي يرتكب ـــا النلـــام الســـوري، بمـــا فـــي ذلـــب تـــوفير الحما ـــة الالزمـــة لألطرـــال والنســـا  ومنـــع 
 اسا داب المساشايال والمؤسسال المدنية وفقال للقانون الدولي اإلنساني.

لكويـل اإلشادة بدور ا رة صااب السمو الشيخ ص اح األامد الجابر الص اح أميـر دولـة ا -17
فــي اسا ــافة دولــة الكويــل للمــؤتمرال الدوليــة األول والءــاني والءالــث للمــانحين لــدعم الواــع 

والطلـــب مـــن الـــدول المانحـــة  ،2015و 2014و 2013خـــالل األعـــوام  اســـورياإلنســـاني فـــي 
رال، وكــذلب فــي مــؤتمرال لنــدن ــــن ا فــي تلــب المؤتمـلنل عـــســرعة الوفــا  باع ــدات ا الاــي أعــ

ــــس( و روك2016) ــــو الاص(، 2019) 3( و روكســـل 2018) 2 ل( و روكســـ2017ل )ـ وص ـ
و يرهــا مــن الــدول العر يــة  اير الــدعم الــالزم للــدول العر يــة المجــاورة لســوريـلي باوفـــفيمــا ياعــ

الم يرة لالجئين والنازاين السوريين، وذلب لمساندت ا في تحمل األع ا  الُملقاة على عاتق ا 
، تم يـدال لعـودت م  اثـة وتقـد م المسـاعدال اإلنسـانية العاجلـة ل ـمفي مجاالل توفير أعمال اإل

 .اسوريالكريمة وا منة  لى 

الطلب  لى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العام لألمم الماحدة  -18
، وكــذلب مــع ماالـو األطــراب المعنيــة مــن أجــل تكءيــ، الج ــود اســوري لــى  وم عوثـه الاــاص

ذولة لا يئة األجـوا  المالئمـة لجـوالل مراواـال جنيـ، ال ادفـة  لـى  دـرار خطـوال الحـل المب
ــــ، ) ــــان مــــؤتمر جني ــــي بي ــــال لمــــا جــــا  ف ــــالي لألزمــــة الســــورية وفق ( باــــاريخ 1السياســــي االناق

 ودرارال مجل  األمن ذال الصلة. اانال مجموعة الدعم الدولية لسوري، و ي30/6/2012
واألمـين العـام مواصـلة الج ـود  اسـوريالعر يـة المعنيـة بالواـع فـي  لجنة الوزاريـةالالطلب من  -19

، وعرض ناائ  اسورية المعنية بالواع في ـوالمشاورال مع ماالو األطراب اإلدليمية والدولي
 .لمجل  الجامعة على المساوى الوزاري المقبلة تلب الج ود على الدورة 
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 ــــــــــــــ
مودر ا الءابل بالحراظ على سيادة سوريا  ال أن التخم وال  ة الملحو ة، نراقدهما بالنس ة لدول  طرـة قـدول"مع تأكيد   -

عر ية شايقة تنا ب في ا الشرعية والسيادة،  ما بقوال خارجة عن الشرعية تارة وإما بقوال ممولة، بكل أسو، من دول 
ن  ير طلب من الحكومة الشرعية، دون أن  حرن مجلسنا ساكنا بشأن ا وتبرير تدخل دول عر ية عر ية تارة أخرى، وم

في الشؤون الداخلية لدول عر ية أخرى تحل ذريعة اما ة نرس ا من اإلرها ، وتجريم ذلب على دول أخرى  جعلنا أمام 
وتطلب تذييله بنص  الرقرة الرابعةرل ا على سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين" وعليه ف ن دولة دطر تسجل تح

 هذا الاحرد.
على سياسة االباعاد عن الصراعال الداخلية في الدول العر ية الشايقة، مع الدعوة  لى اعاماد الول سياسية  لبنـانيؤكد   -

 توافاية، بما  حرد وادة وسيادة واساقرار الدول العر ية ويلبي تطلعال شعو  ا.
 تحرل ا على نص هذا القرار. ياـبة ليـدولتسجل  -
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 تطورات الوضع في ليبيا
 

 

  الوزاري، المستوى  على الجامعة مجلس إن
 :اطالعه بعد -

 العامة، األمانة مذكرة على ▪

 الدورتين، بين فيما العامة األمانة نشاط عن العام األمين تقرير على ▪

 علـى الجامعـة لمجلـ ( 30) العاد ـة الـدورة عـن الصـادر( 753) ردـم بـالقرار جا  ما وعلى ▪
 ،31/3/2019 بااريخ الاونسية الجم ورية – باون  انعقدل الاي القمة مساوى 

والقـرار  ،10/9/2019 باـاريخ( 152) م.د 8409 ردم القرار وآخرها المجل  درارال وعلى ▪
الصـــادر عـــن الـــدورة  يـــر العاد ـــة لمجلـــ  الجامعـــة علـــى مســـاوى المنــــدو ين  8456ردـــم 

 ،31/12/2019دل بمقر األمانة العامة في الدائمين الاي عق

 .ليبيا دولة مندو ية مذكرة وعلى ▪

 السياسية، الشؤون  لجنة توصية وعلى ▪

 :يُقــــرر

( 753) ردم القرار وآخرها المجل  عن الصادرة السابقة القرارال بجميع االلاتام على الاأكيد -1
 باون  انعقدل الاي مةالق مساوى  على الجامعة لمجل ( 30) العاد ة الدورة عن الصادر

 بااريخ( 152) م.د 8409 ردم الوزاري  المساوى  على المجل  ودرار ،31/3/2019 بااريخ
الصادر عن الدورة  ير العاد ة لمجل  الجامعة على  8456والقرار ردم ، 10/9/2019

 .31/12/2019مساوى المندو ين الدائمين الاي عقدل بمقر األمانة العامة في 

 .الاارجي الادخل رف  وعلى أرااي ا وسالمة ليبيا وسيادة بوادة االلاتام على مجددال  الاأكيد -2

 الكامل للانريذ المجل  دعم على والاأكيد الليبية، لألزمة شامل سياسي ال  لى الدعوة -3
 باعا ارق ،17/12/2015 بااريخ الصايرال مدينة في المودع الليبي السياسي لالترا 

 الشرعية المؤسسال كافة دور على والاأكيد ليبيا، في لسياسيةا للاسوية الوايدة المرجعية
 .   الليبي السياسي االترا  عن المنبءقة

 تس م الايأ ال كان نوع ا ومصدرها  الاارجية الادخالل منع وارورة رف  على الاشديد -4
 رارالالق انا ان وكذلب ليبيا،  لى األجانب اإلرهابيين الماطرفين المقاتلين اناقال تس يل في

 .والمنطقة الليبي الجوار دول أمن ي دد بما السالح توريد بحلر المعنية الدولية

 مجل  و قرار ليبيا، اول 19/1/2020 بااريخ عقد الذي برلين مؤتمر بمارجال الارايب -5
  لىوالدعوة  الليبي، السياسي الحوار مسارال ماالو أعمال و اسائناب( 2510) األمن
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 في 5+5 العسكرية اللجنة اجاماعالية من خالل االترا  في واع اد لألعمال العسكر 
  .جني،

اإلعرا  عن الدعم الكامل لج ود بعءة األمم الماحدة للدعم في ليبيا وال ادفة  لى الاوصل  -6
لاسوية لالزمة من خالل المسارال الءالثة السياسية والعسكرية واالداصاد ة في او  ناائ  

ار ارورة الاقدم على كافة المسارال لاحقيي تسوية شاملة مؤتمر برلين، أخذال في االعا 
لالزمة، وتوجيه الشكر للدكاور  سان سالمة الم عوث األممي السابي  لى ليبيا للدور الذي 

 دام به في األزمة الليبية.

  لى للاوصل المشاركة العسكرية اللجنة  طار في الدائرة الم ااءال اساكمال بسرعة المطال ة -7
 . به االلاتام من والاحقي لانريذق وشاملة دائمة ترتي ال على واالترا  النار إلطال  دائم ودو  

تجديد الاتام الدول األع ا ، انطالدال من دناعا ا الراساة ب رورة الاوصل  لى الول عر ية  -8
  لىسياسية لالزمال العر ية، بالعمل في  طار جامعة الدول العر ية من أجل الاوصل 

شاملة ودائمة للواع في ليبيا  والاأكيد على الدور األساسي للجامعة في كل تسوية سياسية 
الج ود المبذولة الرامية  لى ودو العمليال العسكرية، واسائناب واساكمال مسارال الحوار 
الاي ترعاها األمم الماحدة للوصول  لى تسوية ليبية وطنية خالصة لالزمة، وفي مرافقة كافة 

هذق المسيرة  لى أن يام  اساكمال المرالة االناقالية الاي تمر ب ا البالد،  األطراب الليبية في
بما في ذلب من خالل اساحداث آليال تعتيت من العمل الاكاملي مع األمم الماحدة، 
ومواصلة الج د القائم في  طار اللجنة الر اعية والانسيي مع الشركا  ا خرين المعنيين 

 بالشأن الليبي.

 الااامي بالبيان الارايبالدور المحوري واألساسي لدول الجوار الليبي، و  الاأكيد على -9
 من كريمة برعا ة الجتائر في عقد الذي ليبيا جوار دول خارجية وزرا  اجامام عن الصادر
 .23/1/2020 بااريخ تبون  المجيد عبد الجتائري  الرئي سيادة 

 مؤتمر عقد بشأن ت منه وما ألفريقيا االتحاد لقمة 33 الدورة عن الصادر بالقرار الارايب -10
 بالقرار كذلب والارايب. لليبيا األفريقي االتحاد طريي خارطة واعاماد ليبي -ليبي مصالحة
 ع ويا ا في ت م والاي بليبيا المعنية المساوى  رفيعة األفريقي االتحاد لجنة عن الصادر

 .11/2/2020 بااريخ أبابا بأد   عقد الذي ليبيا جوار دول

نوم من  أيأكيد على أن الموارد النرطية الليبية اي لليبيين كافة والمطال ة ب رورة رفع الا -11
العرادل والا ديدال على اسن عمل الموانف والمرافي النرطية الليبية وتأمين سالما ا وامان 

الاأكيد على الحرص مع اسائناب نشاط ا تحل السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنرل، 
 .ير مشروعة وفي درارال مجل  األمنان عدم توجيه تلب المصادر ألهداب  الاام ل م
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 الشأن، هذا في المجل   لى تقرير وتقد م القرار، هذا تنريذ ماابعة العام األمين  لى الطلب -12
 ماالو ومع الماحدة لألمم العام األمين ممءل مع ومشاوراته اتصاالته مواصلة وكذلب

 الاي الصعا  تذليل أجل من العر ية الدول جامعة دور تعتيت ىعل والاأكيد الليبية األطراب
 تحل المغر ية الصايرال بمدينة عليه المودع الليبي السياسي االترا  تنريذ تعارض مازالل
 .الماحدة األمم رعا ة
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 الشؤون العر ية واألمن القومي:
 

 يمنتطورات الوضع في ال

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 العامة، األمانة مذكرة على ▪

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

 علـى وااللاتامـال القـرارال تنريـذ ماابعـة ل يئـة األول االجامـام عـن الصـادرة الاوصية وعلى ▪
 ،10/9/2019 ااريخب عقد والذي الوزاري  المساوى 

 ،27/2/2020بااريخ  84/2/2020وعلى مذكرة المندو ية الدائمة للجم ورية اليمنية ردم  ▪

 السياسية، الشؤون  لجنة توصية وعلى ▪

 :يُقــــرر
 شؤونه في تدخل أي ورف  أراايه، وسالمة واساقرارق وأمنه وسيادته اليمن بوادة االلاتام -1

 .الداخلية
 منصور ر ه عبد  ـالرئيامة ـفا برئاسة يةـالشرع ةـاليمني الحكومة مـدع اسامرار على الاأكيد -2

 .هادي
 وآليا ا الاليجية الم ادرة: الءالث بالمرجعيال وتمسك ا اليمنية، الحكومة مودو تأييد -3

 2216 ردم األمن مجل  ودرار الشامل، الوطني الحوار مؤتمر ومارجال الانريذ ة،
 شاملة سياسية تسوية  لى للوصول كأساس لة،الص ذال الدولية والقرارال ،(2015)

 المقاراال  زا  اإل جابية وموادر ا اليمنية الحكومة باعاون  والارايب. اليمن في مسادامة
 تااذها الاي اإلجرا ال ودعم اليمن، في المسادام السالم بايار وتمسك ا الدولية، والقرارال
 الدولة، سلطة واساعادة االنقال ،  ا وإن األواام، تطبيع  لى الرامية الشرعية الحكومة
 المعاناة برفع الكريلة الملحة الادابير واتااذ الدساورية، بو ائر ا الايام من الحكومة وتمكين

 الكارثية واالجاماعية االداصاد ة والعوادب ا ثار من والاااي، اليمني، الشعب كاهل عن
 الاطرب ومكافحة والاعافي، إلعمارا وإعادة والانمية واالساقرار األمن وتحقيي للحر ،

 .واإلرها 
 مارتن السيد لليمن الماحدة لألمم العام لألمين الااص الم عوث ج ود دعم عن اإلعرا  -4

 .علي ا الماري المرجعيال أساس على السياسية العملية وإنجاح اسائناب أجل من جريريث
 تشرين الءاني/نوفمبر 5 اريخبا المودع الرياض اترا  تنريذ  لى الرامية بالج ود الارايب -5

 أمن وعلى الوطنية الءوابل على والحراظ الج ود لاوايد م مة خطوة  شكل والذي ،2019
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 في الشرعية الدولة واساعادة الاحد ال ومواج ة اليمنية األرااي وسالمة ووادة واساقرار
 .اليمن

 ذلب في بما ساوك ولم، الترا  الكامل بالانريذ والاتام ا اليمنية الحكومة بحرص الارايب -6
 بارعيل الااصة الانريذ وآلية عيسى، ورأس والصلي، الحديدة وموانف مدينة بشأن االترا 

 الحوثيين  لتام ارورة على والاأكيد تعت، مدينة اول الاراهمال و يان األسرى، ت ادل اترا 
 تؤس  أولى وةكاط الحديدة، ومدينة موانف من انسحاب م السيما لالترا ، الكامل بالانريذ
 ال مانال توفير  لى األمن ومجل  الدولي المجامع ودعوة اليمن في دائم اايقي لسالم

 مبدأ ورف  م االترادال، تلب لانريذ الحوثيين وعردلة مماطلة اسامرار من للحد الدولية
 .الماحدة األمم عمل وإعادة اإلنسانية، الممرال وفا  االنسحا 

 القال أعمال ذلب في بما االنقالبية، القوى  تمارس ا الاي اإلنسان اقو   انا اكال جميع  دانة -7
 وترجير الجنسي، واالعادا  للنسا  الاعسري واالااجاز واالعاقال القسري، واالخرا  والاطو
 المدارس واساادام الع ادة، ودور المساشايال واسا داب األطرال، وتجنيد المنازل،

 المدنيين ودال السكنية للمناطي العشوائي صووالق العسكرية، لأل راض والمساشايال
 اإل اثة مشاريع على اتاوال وفرض واال اثية، اإلنسانية المساعدال ون ب العتل،

 المجال في العامل الكادر على والا ييي الصحية، للمؤسسال الممن   والادمير اإلنسانية،
 والادمال والدوا  ذا الغ في ااد ونقص واألو ئة األمراض اناشار  لى أدى مما الصحي،

 .الطبية
  لى والدعوة اليمن، في واالداصادي والصحي اإلنساني الواع تدهور خطورة من الاحذير -8

 تدفي بعردلة السماح وعدم اليمني، للشعب والطبية اإلنسانية المساعدال تقد م تكءي،
 ئةاألو  اناشار مااطر ومجاب ة لمساحقي ا، وصول ا وتس يل اإلنسانية المساعدال
 الروري  اإل قاب  لى والدعوة اليمنيين، النازاين مأساة ال مجال في والمساعدة واألمراض،

 ودعوة األلغام، زراعة وإدانة ل ا، اد بواع الكريلة السبل واتااذ األطرال، تجنيد لعملية
 .نتع ا في وللمساعدة لودر ا الدولي المجامع

 االعاقاالل، مسلسل لودو االنقالبيين على لل غل الماحدة واألمم الدولي المجامع دعوة -9
 المعاقلين سراح وإلطال  اإل اثية، المساعدال وسردة اإلنساني العمل عردلة من والحد

 مقدما م وفي الرأي، ومعاقلي السياسيين والسجنا  والمااطرين والمحاجتين واألسرى 
 .والنشطا  الصحريين

 المملكة بايادة اليمن في الشرعية مدع تحالو به  قوم الذي للدور الاقدير عن اإلعرا  -10
 عن واإلعرا  الشرعية، الحكومة دعم في الماحدة، العر ية اإلمارال ودولة السعود ة العر ية
 وال الل اليمن في لإل اثة سلمان الملب مركت به   طلع الذي اإلنساني للدور الاقدير
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 الاحاية البنية تأهيل وإعادة ة،اإلنساني والمساعدال اإل اثة برام  دعم في ،اإلماراتي األامر
 للمساهمال العر ية، الدول لكافة الاقدير عن واإلعرا . المحررة المناطي في والادمال

 اليمنية وللحكومة اليمنيين للمواطنين اإلنساني المجال في وتقدم ا ددما ا الاي والمساعدال
 .الشرعية

 بممارسال والمرت طة نسانيةاإل الكارثة أس ا  تجاهل عدم  لى الدولي المجامع دعوة -11
 والمنلمال الدولي المجامع الباتاز كوسيلة اإلنساني الواع واساادام ا الحوثية، الميلشيال

 سلطا ا لاعتيت وتجييرها الحر ، آلة تمويل أجل من واساادام ا المساعدال، ون ب الدولية،
 .لسيطرت ا الاااعة المناطي في

 الاطرب مكافحة في اليمن في الشرعية دعم تحالوو  الحكومة لج ود الدعم عن اإلعرا  -12
 البيئة وفرل الاي واللروب األس ا  ومعالجة مجاب ة أهمية على والاأكيد واإلرها ،

 الدولة على االنقال  مقدما ا وفي اليمن، في اإلرهابية الانليمال الناشار المالئمة
 .الشرعية ومؤسسات ا

 عن والاودو الجوار، اسن سياسة وانا اج الدولي، ن القانو  بم ادئ االلاتام  لى  يران دعوة -13
 الصواريخ بشحنال الحوثيين  مداد ذلب في بما واألسلحة، باألموال الحوثية الميلشيال دعم

 مساعي تقوي  على وتشجيع ا ال حر، عبر با ريب ا تقوم الاي الصنع  يرانية ال اليساية
 وتحويل واإلرها ، والعنو الحر  لودو الدولية الج ود وعردلة السياسية، للعملية العودة

 ال اليساية الصواريخ إلطال  منصة  لى اليمن في الحوثيون  علي ا  سيطر الاي المناطي
 األامر وال حر المند  با  م يي في الدولية ال حرية المالاة وت ديد المجاورة، البلدان على
 خر   ويعابر عام بشكل والمنطقة جوارال ودول اليمن، واساقرار ألمن خطيرال  ت ديدال   شكل ما وهو

 .(2015) 2216 ردم األمن مجل  لقرار واا 
 بالوصول الماحدة لألمم الاابع الرني للرريي السماح الحوثيين ميلشيال رف  اسامرار  دانة -14

( اليمن  ر ) الحديدة في عيسى رأس مينا  من بالقر  الراسية" صافر" النرل نادلة  لى
 عا اها تحمد ال بيئية كارثة ودوم ومنع صياناه، أجل من وذلب ين،الحوثي لسيطرة الاااع

 المجامع ودعوة.  جاورهما وما عدن وخلي  األامر ال حر منطقة في النرل تسر  اال في
 الماحدة لألمم الاابع الرني للرريي للسماح الحوثيين على ال غل  لى الماحدة واألمم الدولي

 .شرط أو تأخير دون  م امه بممارسة
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8472)ق: رقم  
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 الشؤون العر ية واألمن القومي:
 

احتالل إيران للجزر العربية الثالث طنب الكبرى وطنب 
الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية 

 المتحدة في الخليج العربي

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 رة األمانة العامة،على مذك ▪

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

وعلى الاوصية الصـادرة عـن االجامـام األول ل يئـة ماابعـة تنريـذ القـرارال وااللاتامـال علـى  ▪
 ،10/9/2019المساوى الوزاري الذي ُعقد بااريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

( بااريخ 30د.م ) 757ردم  تون قرارال القمم السابقة وآخرها درار دمة واسارشادا ب -
وأبو  غرى ـبشأن اااالل  يران للجتر العر ية الءالث: طنب الكبرى وطنب الص 31/3/2019

 موسى الاابعة لدولة اإلمارال العر ية الماحدة في الالي  العر ي،
ودراراتـــه الســـابقة المســـاوى الـــوزاري مجلـــ  جامعـــة الـــدول العر يـــة علـــى وإذ يؤكـــد علـــى بيانـــال  -

 ،10/9/2019( بااريخ 152د.م ) 8411وآخرها القرار ردم 
 

 يُقــــر ر:

الاأكيد المطلي على سيادة دولة اإلمارال العر ية الماحدة الكاملة علـى جترهـا الـءالث، طنـب  -1
تااــذها دولــة وأبــو موســى، وتأييــد كافــة اإلجــرا ال والوســائل الســلمية الاــي الكبــرى وطنــب الصــغرى 

 .اإلمارال الساعادة سيادت ا على جترها المحالة
اســانكار اســامرار الحكومــة اإليرانيــة فــي تكــري  اااالل ــا للجــتر الــءالث وانا ــان ســيادة دولــة  -2

اإلمـارال العر يــة الماحـدة بمــا يتعـتم األمــن واالسـاقرار فــي المنطقـة ويــؤدي  لـى ت ديــد األمــن 
 والسلم الدوليين.

حكومــة اإليرانيــة ببنــا  منشــآل ســكانية لاــوطين اإليــرانيين فــي الجــتر اإلماراتيــة  دانــة ميــام ال -3
 الءالث المحالة.

 دانــة المنــاورال العســكرية اإليرانيــة الاــي تشــمل جــتر دولــة اإلمــارال العر يــة الماحــدة الــءالث  -4
ب المياق اإلدليمية واإلدليم الجـوي والجـر و المحالة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، 

القـــاري والمنطقــــة االداصـــاد ة الاالصــــة للجـــتر الــــءالث باعا ارهـــا جــــت ال ال ياجـــتأ مــــن دولــــة 



 -60- 

ـــب مـــن  يـــران الكـــو عـــن مءـــل هـــذق االنا اكـــال واألعمـــال  اإلمـــارال العر يـــة الماحـــدة، والطل
االســارتازية الاــي تعــد تــدخالل فــي الشــؤون الداخليــة لدولــة مســاقلة ذال ســيادة، وال تســاعد علــى 

، وت ــدد األمــن واالســاقرار فــي المنطقــة، وتعــرض أمــن وســالمة المالاــة اإلدليميــة بنــا  الءقــة
 والدولية في الالي  العر ي للاطر.

فاااا ــا مكابــين فــي جتيــرة أبــو موســى الاابعــة لدولــة اإلمــارال العر يــة الماحــدة ال دانــة  يــران  -5
اإلمـــارال العر يـــة  يـــران ب زالـــة هـــذق المنشـــآل  يـــر المشـــروعة واااـــرام ســـيادة دولـــة  ومطال ـــة

 الماحدة على أرااي ا.
 لــى الجـتر اإلماراتيــة  للتيــارال الاـي  قــوم ب ـا ك ــار المسـؤوليناإلعـرا  عـن اســانكارق وإداناـه  -6

واسا جانه كل الاطـوال اإليرانيـة المحالة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، الءالث 
العر يـة الماحـدة علـى أرااـي ا، وال ياماشـى ذلب انا اكال لسيادة دولة اإلمـارال معابرال العدائية 

عــن الايــام  الكــوودعــوة  يــران  لــى  ل الاــي تبــذل إل جــاد تســوية ســلميةمــع الج ــود والمحــاوال
الاصعيد ة، وتبني موادو بنا ة تعتز الءقة للاوصـل  لـى اـل  بمءل هذق الاطوال االسارتازية

 .عادل لق ـية الجتر اإلماراتية الءالث المحالة
بم ادرال دولة اإلمارال العر ية الماحدة الاي تبذل ا إل جاد تسوية سلمية وعادلة لحل  اإلشادة -7

د ية الجـتر الـءالث المحالـة )طنـب الكبـرى، وطنـب الصـغرى، وأبـو موسـى( مـع الجم وريـة 
 اإلسالمية اإليرانية.

كو عن فرض دعوة الحكومة اإليرانية مجددال  لى  ن ا  اااالل ا للجتر اإلماراتية الءالث، وال -8
األمـــر الوادـــع بـــالقوة، والاودـــو عـــن  دامـــة أي منشـــآل في ـــا، ب ـــدب تغييـــر تركيبا ـــا الســـكانية 

رافيــة، وإلغــا  كافــة اإلجــرا ال وإزالــة كافــة المنشــآل الاــي ســبي أن نرــذت ا  يــران مــن وجوالد م
 باطلـة ولــي  واالدعـا الطـرب وااـد فـي الجـتر العر يـة الــءالث باعا ـار أن تلـب اإلجـرا ال 

ل ـــا أي أثـــر دـــانوني وال تـــنقص مـــن اـــي دولـــة اإلمـــارال العر يـــة الماحـــدة الءابـــل فـــي جترهـــا 
، ومطالبا ــا 1949الــءالث، وتعــد أعمــاال منافيــة ألاكــام القــانون الــدولي واتراميــة جنيــ، لعــام 

 بما في ذلب ت ام الوسائل السلمية لحل النتام القائم علي ا وفقال لم ادئ ودواعد القانون الدولي، 
 .القبول ب االة الق ية  لى محكمة العدل الدولية

اإلعــرا  عــن األمــل فــي أن تعيــد الجم وريــة اإلســالمية اإليرانيــة النلــر فــي مودر ــا الــراف   -9
إل جاد ال سلمي لق ية جتر دولة اإلمارال العر ية الماحدة الءالث المحالة،  ما مـن خـالل 

 ة العدل الدولية.المراواال الجادة والم اشرة أو اللجو   لى محكم
ن ر با ــا فــي تحســين العالدــال مــع الــدول العر يــة، وفــي عــمطال ــة  يــران بارجمــة مــا تعلنــه  -10

، باالســــاجابة الصــــاددة وعمــــالل  الحــــوار وإزالــــة الاــــوتر،  لــــى خطــــوال عمليــــة وملموســــة، دــــوالل 
للدعوال الجادة والمالصة الصادرة عن صااب السمو الشيخ خليرة بن زايد آل ن يان رئي  
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دولــة اإلمــارال العر يــة الماحــدة ومــن دول مجلــ  الاعــاون لــدول الالــي  العر يــة، ومــن الــدول 
العر ية والمجموعال الدولية والدول الصد قة، واألمـين العـام لألمـم الماحـدة، الداعيـة  لـى اـل 
النتام اـول الجـتر الـءالث المحالـة بـالطر  السـلمية، وفـي األعـراب والمواثيـي ودواعـد القـانون 

دولي، من خالل المراواال الم اشرة الجادة أو اللجو   لى محكمة العدل الدولية، من أجل ال
 بنا  الءقة وتعتيت األمن واالساقرار في منطقة الالي  العر ي.

الاتام جميع الدول العر ية فـي اتصـاالت ا مـع  يـران ب ثـارة د ـية ااـاالل  يـران للجـتر الـءالث  -11
 .عر ية محالة دال من أن الجتر الءالث هي أراض   ن ائه انطالللاأكيد على ارورة 

 بالغ األمين العام لألمم الماحدة ورئي  مجلـ  األمـن بأهميـة  بقـا  الق ـية اـمن المسـائل  -12
المعرواة على مجل  األمـن،  لـى أن تن ـي  يـران اااالل ـا للجـتر العر يـة الـءالث، وتسـارد 

 لي ا.دولة اإلمارال العر ية الماحدة سيادت ا الكاملة ع
الطلـب  لـى األمـين العـام ماابعـة هـذا المواـوم وتقـد م تقريـر  لـى المجلـ  فـي دورتـه العاد ـة  -13

 .المقبلة
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 -62- 

 الشؤون العر ية واألمن القومي:
 

 أمن المالحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي

 
 وزاري،إن مجلس الجامعة على المستوى ال

( باــــاريخ 152( د.م )8412 ذ  ســــاذكر دــــرار مجلــــ  الجامعــــة علــــى المســــاوى الــــوزاري ردــــم ) -
10/9/2019 ، 

وإذ  أخذ علمال بما ت مناه البيانال واإلعالنال الصادرة عن القماين الطارئاين لكل من مجل   -
ة المكرمـة جامعة الـدول العر يـة والمجلـ  األعلـى لمجلـ  الاعـاون لـدول الالـي  العر يـة فـي مكـ

من المالاة وإمدادال الطادة في الالي  العر ي والمنطقـة، ، اول أ2019 أ ارمايو/ 31بااريخ 
 وكافة بيانال ودرارال مجل  جامعة الدول العر ية السابقة ذال الصلة،

الصــادرين عــن الــدورة الرابعــة عشــرة  وإذ  أخــذ علمــال بمــا ت ــمنه البيــان الااــامي و" عــالن مكــة" -
بشـــــأن  2019 أ ـــــارمايو/ 31ة اإلســـــالمي المنعقـــــدة فـــــي مكـــــة المكرمـــــة باـــــاريخ لمـــــؤتمر القمـــــ

االعاــدا ال اإلرهابيــة علــى المملكــة العر يــة الســعود ة واألعمــال الااريبيــة فــي الميــاق اإلدليميــة 
 لدولة اإلمارال العر ية الماحدة،

"أرامكـو" فـي بقيـي وإذ  أخذ علمال بال جوم اإلرهابي الـذي اسـا دب منشـآل الـنرل الاابعـة لشـركة  -
 ، 2019سبامبر /أيلول  14وخريص بالمملكة العر ية السعود ة بااريخ 

باااجـاز  2019نوفمبر/تشـرين الءـاني  18وإذ  أخذ علمال بايـام مليشـيال الحـوثي اإلرهابيـة فـي  -
 ثالثة سرن على ساال ال حر األامر،

ريايـــة المطلـــة علـــى ال حـــر وإذ  أخـــذ علمـــال بـــاإلعالن عـــن تأســـي  "مجلـــ  الـــدول العر يـــة واإلف -
 ،2020يناير/كانون الءاني  6األامر وخلي  عدن" بااريخ 

واسـانادال  لـى دواعـد القـانون الـدولي الماعلقـة بحما ــة أمـن المالاـة ال حريـة والسـيما اتراميـة األمــم  -
 ،1982الماحدة لقانون ال حار لعام 

 الشؤون السياسية،لجنة  توصية و عد  طالعه على -

 يُقــــر ر:

الاأكيـد علــى مبـدأ اريــة المالاـة ال حريــة فـي الميــاق الدوليـة وفقــال للقواعـد المســاقرة فـي القــانون  -1
 الدولي واتراميال دانون ال حار.

عمـــان وال حـــر  و حـــرمـــن وســـالمة المالاـــة ال حريـــة فـــي الالـــي  العر ـــي المطال ـــة ب ـــمان أ -2
 األامر وتأمين خطوط  مدادال الطادة.
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ل ال حريـة وإمـدادال الطادـة تسا دب أمن وسالمة المالاة والمنشآ جميع األعمال الاي  دانة -3
وأنابيب النرل والمنشآل النرطية في الالي  العر ي والممـرال المائيـة األخـرى، وذلـب بوصـر ا 

مــــن الــــدول العر يــــة وتقــــوض األمــــن القــــومي العر ــــي، وت ــــر بــــاألمن والســــلم عمــــاالل ت ــــدد أأ 
 الدوليين.

عمــان،  و حــرفل نــادالل نرــل وســرنال تجاريــة فــي الالــي  العر ــي  دانــة ال جمــال الاــي اســا د -4
علـى نـادلاي نرـل سـعودياين ونادلـة نرـل  2019 أ ـارمايو/ 12ومن ـا ال جـوم الـذي تـم باـاريخ 

نرويجيــــة وســــرينة شــــحن  ماراتيــــة داخــــل الميــــاق اإلدليميــــة لدولــــة اإلمــــارال العر يــــة الماحــــدة، 
 اـداهما تحمــل علـم بنمــا واألخـرى تحمــل علــم  –عمــان  بحــرواالعاـدا  علــى نـادلاي نرــل فـي 

مــــن ت ــــدد أ ، بوصــــر ا أعمــــاالل  جراميــــة2019يونيــــو/ اتيــــران  13باــــاريخ  –جــــتر مارشــــال 
 وسالمة اركة المالاة ال حرية الدولية.

مــــن هجــــوم  2019 أ ــــارمايو/ 14 دانـــة مــــا دامــــل بــــه ميليشــــيال الحــــوثي اإلرهابيــــة باــــاريخ  -5
لـى محطاــي اــخ نرـل بمــديناي الــدوادمي وعايـ، فــي المملكــة بالطـائرال المســيرة المرااــة ع

 العر ية السعود ة، والذي اسا دب  مدادال النرل العالمية.

، فـي رن في م يي هرمت والالي  العر ي دانة ما دامل به السلطال اإليرانية من اااجاز س -6
ق األعمـــال انا ـــان وااـــ  للقـــانون الـــدولي، ودعـــوة  يـــران  لـــى االمانـــام عـــن الايـــام بمءـــل هـــذ

 العدائية، وااللاتام بقواعد القانون الدولي وااارام ارية المالاة ال حرية.

علـى منشـآل الـنرل الاابعـة  2019سـبامبر/أيلول  14 دانة ال جوم اإلرهابي الااريبي باـاريخ  -7
فــي بقيــي وخــريص فــي المملكــة العر يــة الســعود ة باســاادام طــائرال مســيرة لشــركة "أرامكــو" 
، مــا  عــد تصــعيدال خطيــرال  ســا دب زعتعــة اســاقرار المملكــة والمنطقــة وي ــدد وصــواريخ كــروز

  مدادال الطادة العالمية واالداصاد العالمي.

ـــه ميلشـــيال الحـــوثي اإلرهابيـــة فـــي  -8 ـــاني  18 دانـــة مـــا دامـــل ب مـــن  2019نوفمبر/تشـــرين الء
ة السـعود ة "رابـاااجاز لءالثة سرن على ساال ال حـر األامـر،  اـداها تـابع للمملكـة العر يـة 

 "، ودعوت م  لى االمانام عن مءل هذق الممارسال الاي ت دد أمن وارية المالاة.3 –

اإلمـــارال العر يـــة دولـــة و الا ـــامن مـــع اإلجـــرا ال الاـــي اتاـــذت ا المملكـــة العر يـــة الســـعود ة  -9
الماحدة فـي مواج ـة الممارسـال واالعاـدا ال الاـي اسـا دفل اإلاـرار بـأمن ممـرال المالاـة 

مــدادال الطادــة فــي منطقــة الالــي  العر ــي وارــد أمــن وســالمة المنطقــة وشــعب ا والمايمــين وإ
علــــى أرااــــي ا، ودعــــم الاحايقــــال لكشــــو المســــؤولين عــــن هــــذق االعاــــدا ال وتقــــد م م  لــــى 

العر ية الماحدة مع الشركا   اإلمارالالعدالة، وتأييد ما توصل  ليه الاحقيي الذي أجرته دولة 
 اإلمـــارالادثـــة االعاـــدا  علـــى الســـرن األر ـــع داخـــل الميـــاق اإلدليميـــة لدولـــة الـــدوليين بشـــأن ا

 العر ية الماحدة والذي رج  بأن تكون هذق ال جمال نرذل من ج ة فاعلة من دبل دولة.
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المطلـة علـى ال حـر األامـر  واإلفريايـةعن تأسـي  "مجلـ  الـدول العر يـة  باإلعالنالارايب  -10
 آليال س م في تعتيت  ، والذي من شأنه أن2020ن الءاني و يناير/كان 6وخلي  عدن" بااريخ 

الانســــيي والاشــــاور بــــين الــــدول المطلــــة علــــى ال حــــر األامــــر والمنطقــــة اــــول ســــبل مواج ــــة 
الاحـــد ال الاـــي تواجـــه المنطقـــة وتـــأمين ممرات ـــا ال حريـــة، وتءمـــين اسا ـــافة المملكـــة العر يـــة 

دول الاـي ســاهمل فـي ميـام هـذا المجلــ  لمقـر هـذا المجلـ ، مــع اإلشـادة بج ـود الـ السـعود ة
 بما يدعم ترسيخ األمن واالساقرار في المنطقة.

وســالما ا،  دعــوة مجلــ  األمــن  لــى تحمــل مســؤولياته ل ــمان اريــة المالاــة ال حريــة وأمن ــا -11
من المنطقة واساقرارها، واتااذ مودو اازم للاصدي لألنشطة أو المحاوالل الرامية وامان أ

 لمالاة أو اإلارار ب مدادال الطادة في المنطقة. لى ت ديد ارية ا

أمــن المالاــة وإمــدادال الطادــة فــي منطقــة الالــي  العر ــي كبنــد دائــم بنــد الموافقــة علــى  بقــا   -12
على جدول أعمال مجل  جامعـة الـدول العر يـة، والطلـب مـن األمـين العـام ماابعـة تنريـذ هـذا 

الاــة وإمــدادال الطادــة فــي المنطقــة  لــى القــرار وتقــد م تقريــر اــول الاطــورال بشــأن أمــن الم
 المجل  في دورته العاد ة المقبلة.
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 الشؤون العر ية واألمن القومي:
 

اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات 
 التركية للسيادة العراقية

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 عه:بعد اطال -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

وعلى الاوصية الصـادرة عـن االجامـام األول ل يئـة ماابعـة تنريـذ القـرارال وااللاتامـال علـى  ▪
 ،10/9/2019المساوى الوزاري الذي ُعقد بااريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 759ردم درارال مجل  الجامعة على مساوى القمة وآخرها درار دمة تون  وإذ يؤكد على كافة  -
وآخرهــــا دــــرارق ردــــم  ودــــرارال المجلــــ  علــــى المســــاوى الــــوزاري  31/3/2019( باـــاريخ 30د.م )
 ،10/9/2019( بااريخ 152د.م ) 8413

 يُقــــر ر:

اوى الوزاري في دورته  ير العاد ة  عادة الاأكيد على م مون درار مجل  الجامعة على المس -1
بشـــأن  دانـــة تو ـــل القـــوال الاركيـــة فـــي األرااـــي  24/12/2015والمـــؤرخ فـــي  7987المـــردم 

العراميــة ومطال ــة الحكومــة الاركيــة بســحب دوات ــا فــورال دون ديــد  أو شــرط باعا ــارق اعاــدا ل علــى 
 السيادة العرامية، وت ديدال لألمن القومي العر ي.

األع ــا  فــي الجامعــة للطلــب مــن الجانــب الاركــي )بموجــب العالدــال الءنائيــة( دعــوة الــدول  -2
د.غ.م فــــي  7987ســــحب دواتــــه مــــن األرااــــي العراميــــة تنريــــذال لقــــرار مجلــــ  الجامعــــة ردــــم 

 ، ودعوت ا  لى  ثارة هذق المسائل في اتصاالت ا مع الجانب الاركي.24/12/2015

كيــة عــدم الاــدخل فــي الشــؤون الداخليــة للعــرا  لطلــب مــن الحكومــة الار لدعــوة الــدول األع ــا   -3
والكو عن هذق األعمـال االسـارتازية الاـي مـن شـأن ا تقـوي  بنـا  الءقـة وت ديـد أمـن واسـاقرار 

 المنطقة.

 عــادة الاأكيــد علــى مســاندة الحكومــة العراميــة فــي اإلجــرا ال الاــي تااــذها وفــي دواعــد القــانون  -4
حكومــة الاركيــة لقوات ــا مــن األرااــي العراميــة، الــدولي ذال الصــلة الاــي ت ــدب  لــى ســحب ال

 ترسياال لسيادة اكومة العرا  على كافة أراايه.
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 7987الطلب من األمين العام للجامعة االسامرار فـي ماابعـة تنريـذ دـرار مجلـ  الجامعـة ردـم  -5
بله في هذا الشـأن ، وتقد م تقرير مرصل عن الج ود المبذولة من دة 24/12/2015د.غ.م في 

 جل  الجامعة في دورته العاد ة المقبلة. لى م

 عـــادة الاأكيـــد علـــى اســـامرار ماابعـــة الع ـــو العر ـــي فـــي مجلـــ  األمـــن للمطلـــب الما ــــمن  -6
انســحا  القــوال الاركيــة مــن األرااــي العراميــة واتاــاذ كافــة اإلجــرا ال الالزمــة لحــين تحقيــي 

 .االنسحا  الناجت ل ذق القوال
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ـــــــــ  ـــــ

 تحرل ا على هـذا القـرار. دولـة قـطرتؤكد  -
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 الشؤون العر ية واألمن القومي:
 

 دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان

 الوزاري، المستوى  على الجامعة مجلس إن
 :اطالعه بعد -

 العامة، األمانة مذكرة على ▪

  الدورتين، بين فيما العامة ألمانةا نشاط عن العام األمين تقرير وعلى ▪

 السياسية، الشؤون  لجنة توصية وعلى ▪

 السودان، جم ورية وفد رئي  من المقدم العرض وعلى ▪

 المسـاوى  وعلـى القمـة مسـاوى  علـى الصـادرة السـابقة العر ية الجامعة مجل  درارال  ساذكر وإذ -
  ،السودان جم ورية في والانمية السالم دعم بشأن الوزاري 

و اــاريخ  ،16/6/2019 باــاريخ الارطــوم  لــى العــام األمــين الســيد تيزيــار  ناــائ  علــى اطلــع وإذ -
17/9/2019، 

 يُقــــر ر:

 وواـــدة واســـاقالل ا ســـيادت ا علـــى والحرـــاظ الســـودان جم وريـــة مـــع الكامـــل الا ـــامن علـــى يؤكـــد -1
 الداخلية، شؤون ا في الادخل ورف  أرااي ا

 لنصـوص  اسـاجابة المدنية االناقالية الحكومة وتعيين اقاليةاالن  المرالة  ياكل باشكيل الارايب -2
 .الدساورية الوثيقة

 مع باالترا  توجل الاي المسارال وكافة(  جو ا  عالن)  اإلطاري  االترا  علي بالاوميع الارايب -3
 . السالم بنا  عمليال  وإكمال الشامل السالم تحقيي ىاا للسودان العر ي الدعم تأكيد

 والمالية الرنية السياسية، المساندة تقد م العامة واألمانة األع ا  العر ية ولالد من الطلب -4
 بما االناقالية المرالة لماطل ال دفعال  السودان، في االناقالية المدنية الحكم  ياكل  لى الالزمة

 العر ية الدول  لى الشكر توجيه مع علي ا، الماري األودال في ونتي ة ارة انااابال لعقد  م د
العام لجامعة  األمين السيد ج ود وتءمين السودان، جم ورية  لى سايال  ثنائيال  دعمال  ددمل الاي

 . المااي العام خالل للسودان ومساندة دعم من بذل لما العامة واألمانة العر يةالدول 

 في االناقالية السودانية الحكومة مع الانسيي العر ية الدول لجامعة العامة األمانة من الطلب -5
 مع العالدال وتطبيع لإلرها ، الراعية للدول األمريكية القائمة من السودان اسم لرفع ج ودها

 هذا في المحرز الاقدم تءمين مع ،(الدولي النقد وصندو   الدولي البنب) الدولية الامويل مؤسسال
 . الشأن
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 الحكومة ألوليال ايقال تح اليةـاالناق ارةـالر خالل المرجو األممي الدور بشأن السودان رؤية دعم -6
 .السالم تحقيي في االناقالية

 وتجديد الاارجية، ديونه من السودان وإعرا  السوداني االداصاد مساندة  لى ال ادفة الج ود دعم -7
 مساعي لدعم العامة واألمانة الدائنة العر ية الامويل وصناديي األع ا  الدول  لى الطلب
 االداصاد على الديون  هذق أع ا  معالجة  لى يؤدي بما طاراإل هذا في االناقالية السودان اكومة

 .السوداني

 العامة لجمعيةل الدورة القادمة أمام كلمات ا في المطالب هذق ت مين العر ية الدول من الطلب -8
 .الدولية الامويل مؤسسال مع الرصلية االجاماعال وفي الماحدة لألمم

 السودانية الحكومة مع الاعاون  في االسامرار ر يةالع الدول لجامعة العامة األمانة من الطلب -9
األخيرة  لى الارطوم  العام األمين السيد زيارة خالل  لي ا الاوصل تم يالا ا ليال وفي االناقالية

 .جم ورية السودان وزرا  رئي  دولة مع ولقائه 17/9/2019في 

 والجامعة السودان اكومة نبي المشاركة ا لية و العر ية الدول به دامل الذي الدور تءمين -10
 الدعم برام  راذنإل ب دادار ا لية خالله ونسقل بساا   العر ية الدول فيه ساهمل ايث العر ية

 العام اكاملل الاي األر عة المراال عبر ،األخرى  الماأثرة والمناطي دارفور في اإلنساني
 واإلنمائية االداصاد ة دانالسو  أولويال دعم اسامرار  لي الدول العر ية دعوة مع المنصرم،
 المرالة خالل الصلة ذال العر ية الامويل وصناديي المااصصة العر ية المنلمال مع بالاعاون 
 .الاامسة

 مؤسسال مع و الانسيي السودانية والحكومة العر ية الدول لجامعة العامة األمانة  لى الطلب -11
 عمل وورش تح يرية اجاماعال عقد دة،العال ذال الرنية والج ال العر ية واالساءمار الامويل
 .السودان في الانمية ودعم االعمار إلعادة عر ي مؤتمر لعقد  تم يدا

 للمجل  المقبلة العاد ة الدورة في القرار هذاتنريذ  اول تقرير باقد م العام األمين  لى الطلب -12
 .الوزاري  المساوى  على

 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8476)ق: رقم 
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 ون العر ية واألمن القومي:الشؤ 
 

 دعم جمهورية الصومال الفيدرالية
 

 الوزاري،إن مجلس الجامعة على المستوى 
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

يــذ القــرارات وااللتزامــات علـــى هيئـــة متابعــة تنفل االجتمــاع األولوعلــى التوصــية الصــادرة عــن  ▪
 ،10/9/2019المستوى الوزاري الذي ُعقد بتاريخ 

 وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، ▪
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

 :ررـــــقيُ 

وطنية الصومالية وج ود اساكمال مسيرة المصالحة الالارايب بالنجاح الماحقي على صعيد  -1
بايادة الحكومة الصومالية  السي،ما دعم تنريذ خطة  عملية بنا  وتقوية مؤسسال الدولة

 الانمية الوطنية الصومالية.

األمنية على السااة الصومالية السياسية و الارايب بالاحسن الم طرد في األواام  -2
ي في الصومال فريقبعءة االتحاد األ الذي ت طلع بهال ام واإلعرا  عن الاقدير للدور 

و ااصة الدور الصومالي لاعتيت الواع األمني، الجيل الوطني مع الوثيي اعاون بال
وإدانة المحوري الذي تقوم به القوال المسلحة الجيبوتية العاملة في  طار ال عءة األفرياية، 

ل عءال اإلدليمية ااد الشعب الصومالي واكوماه و  اإلرهابيةعمال األال جمال و جميع 
 العاملة في الصومال.والدولية 

دعوة الدول األع ا   لى تقد م الدعم العاجل للحكومة الصومالية من أجل  عادة بنا   -3
وتأهيل مؤسسات ا األمنية والعسكرية وتقوية الج ود الرامية  لى الن وض بالقدرال األمنية 

لقوال بعءة االتحاد األفريقي في الصومالية  السي،ما في او  بد  االنسحا  الادريجي 
الصومال، واإلعرا  عن الاقدير للج ود والمساعدال العر ية الجارية على المساوى الءنائي 

 في هذا الشأن.

الطلب من الدول العر ية األع ا  تقد م كافة أشكال الدعم للحكومة الصومالية من أجل  -4
اب ا وسالمة أرااي ا ومجال ا الجوي امان الحراظ على أمن ا وسيادت ا اإلدليمية ووادة تر 
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وال حري، بالشكل الذي يؤكد على وادت ا ويعتز من سيادت ا في مواج ة محاوالل الادخل 
 الاارجية ال ادفة  لى تقسيم أجوائ ا.

ت م األج تة المعنية في  نشا  آلية مشاركة دعوة الحكومة الصومالية واألمانة العامة  لى  -5
تجامع دوريال في مقر و جامعة الدول العر ية منلومة لريدرالية و اكومة جم ورية الصومال ا

الانمية ل دعم تنريذ خط وت حث سبل األمانة العامة أو العاصمة الصومالية مقد شيو
الذي عقد بين الجامام الرني األول المسائل ذال األولوية، في  طار توصيال االصومالية و 

الاي  18/12/2018ة العامة يوم مقر األمانفي  الصومال وأج تة العمل العر ي المشارن
القمة العر ية وآخرها درار  درارال دمم مجل  الجامعة والقمم الانموية العر يةاعامدت ا 

 20/1/2019بااريخ  58الانموية: االداصاد ة واالجاماعية في دورت ا العاد ة الرابعة ردم 
خطة الانمية الصومالية وإعرا ها والمعنون "دعم جم ورية الصومال في مساعي ا نحو تنريذ 

ويمكن ل ذق ا لية دعوة منلمال و رام  األمم الماحدة  لى اجاماعات ا  من ديون ا الاارجية"
 .عند ال رورة

الارايب بالاعاون الجاري بين األمانة العامة واكومة جم ورية الصومال الريدرالية والذي  -6
والذي  2019في  بريل/نيسان  وماليالدساور الص  صدار النساة العر ية من أسرر عن

ألو نساة منه، ودعوة الدول العر ية األع ا   50 لى اللغة العر ية وط اعة  تمل ترجماه
واألمانة العامة  لى تقد م المساندة الرنية والمالية الالزمة  لى الج ال المعنية في الحكومة 

 الصلة.   الصومالية الساكمال مشروم تعريب القوانين الصومالية ذال 

الطلب من الدول العر ية األع ا ، ومؤسسال وهيئال اإل اثة اإلنسانية العر ية، الاعاون  -7
الكامل مع الحكومة الريدرالية الصومالية، لاقد م جميع أشكال الدعم الممكنة لمواج ة كارثة 

 الجامعة الجراب الاي ت ر  الصومال والقرن األفريقي، والارايب بالاعاون الجاري بين
مذكرة الصومالية وصوالل  لى توميع دعم  دارة الموارد المائية لالعر ية والحكومة الصومالية 

 . مقدم من وزارة الطادة والموارد المائية الصوماليةالطلب الفي او  هذا الشأن تراهم في 
 756الاأكيد مجددال على أهمية تنريذ درار مجل  الجامعة على مساوى القمة في تون  )ردم  -8

بااريخ  626( والذي سبي أن أكدل عليه درارال دمة شرم الشيخ )ردم 31/3/2019اريخ با
 718( ودمة الل ران )ردم 29/3/2017بااريخ  683( ودمة عمان )ردم 29/3/2015

مليون دوالر أمريكي ش ريال  10عاجل بايمة ( بشأن " تقد م دعم مالي 15/4/2018بااريخ 
األمانة العامة، لدعم موازنة الحكومة  لدىمال لمدة سنة من خالل اسا  دعم الصو 

الصومالية كي تامكن من  دامة وإدارة مؤسسات ا الرعالة وتنريذ برامج ا في األمن 
 ."واالساقرار، ومحار ة الرساد والعنو، وتقد م الادمال ال امة وال رورية
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الدول  توجيه الشكر  لى الدول الاي تسدد مساهما ا في اسا  دعم الصومال، ودعوة -9
األع ا  الاي لم تسدد مساهما ا في اسا  دعم الصومال  لى سداد الاتامات ا تنريذلال 

 لقرارال مجل  الجامعة على مساوى القمة.

دعوة الدول األع ا   لى  عرا  الديون المارت ة على جم ورية الصومال الريدرالية لدي ا  -10
ة البنب الدولي وصندو  النقد الدولي االسارادة من م ادر ل ا من  وتمكينال  دعمال الداصادها

، وتوجيه الشكر  لى كل  من الجم ورية الجتائرية بشأن الدول الرقيرة المءقلة بالديون 
درالية من الد مقراطية الشعبية والمملكة العر ية السعود ة على  عرا  جم ورية الصومال الري

 الديون المارت ة علي ا.

)الصندو  العر ي لإلنما  االداصادي واالجاماعي الطلب من صناديي الامويل العر ية  -11
وصندو  النقد العر ي( تطبيع عالدات ا المالية مع اكومة الصومال الريدرالية، وتشجيع 
الجانبين على عقد متيد من االجاماعال الم اشرة لمنادشة مواوم  لغا  ديون الصومال 

ومالية من االسارادة من اتم الاارجية، وإ جاد أكءر الحلول مرونة لامكين الحكومة الص
الدعم المالية ال رورية  وتقد م الدعم الرني لحكومة الصومال الريدرالية في مراواات ا مع 

 مؤسسال الامويل العر ية والدولية.

لقطام الصحي ل ال ع سيارال  سعاب دعم أر  وتسليم شرا لالارايب بج ود األمانة العامة  -12
من مجل  وزرا  الصحة العر  من  بامويليكي ألو دوالر أمر  100الصومالي بايمة 

، ودعوة األمانة العامة  لى مواصلة هذق الج ود اسا  الصندو  العر ي للانمية الصحية
 لامويل ودعم القطام الصحي في الصومال. 

الارايب بم ادرة دولة الكويل اسا افة مؤتمر لدعم دطام الاعليم الصومالي، والطلب من  -13
ركة الرعالة في هذا المؤتمر، و ااصة من الوزارال المعنية بشؤون الدول العر ية المشا

نشر اللغة العر ية في المدارس والمناه  م العملية الاعليمية الصومالية و الاعليم، لدع
الصومالية، والطلب من المنلمة العر ية للار ية والءقافة والعلوم الانسيي مع األمانة العامة 

 ود األمانة العامة للمساهمة في دعم نرقال الدراسية للطل ة والارايب بجفي هذا المجال، 
والعمل على االسارادة من خبرال  الصوماليين من اسا  الصومال لدى األمانة العامة،

لدعم خطل الانمية وددرال الطل ة الصوماليين ممن يالقون تعليم م في الجامعال العر ية 
  . الصومال في

 لى تقد م واألمانة العامة ر ية والمجال  الوزارية المااصصة دعوة المنلمال والصناديي الع -14
ة، واإلعرا  عن الاقدير للج ود الاي  قوم ب ا الصوماليحكومة للالماالرة الدعم أشكال 

مكاب الجامعة العر ية في مقد شيو لإلشراب على المشروعال العر ية في الصومال من 
 ارية العر ية المااصصة. مساوصرال ومدارس بدعم مقدر من المجال  الوز 
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العر  مجل  وزرا  الشؤون االجاماعية  من لجنة مشاركة معنية بالصومالالارايب ب نشا   -15
لدعم ، بالمشاركة مع األمانة العامة لجامعة الدول العر ية، الصحة العر مجل  وزرا  و 

لقدرال الجوانب االجاماعية والصحية في خطة الانمية الصومالية، والمساعدة في بنا  ا
الصومالية في هذين المجالين، والعمل على تحقيي متيد من االسارادة من القدرال 

 الصومالية في الوطن العر ي لادمة المجامع الصومالي.  

مجال الج ال المعنية بمع  هاتنسيي ج ودالطلب من جامعة الدول العر ية تعتيت تشاورها و  -16
بالمساهمة مع فيما ياعلي الاعاون اإلسالمي منلمة اإلنسانية في األمم الماحدة و  اإل اثة

 . اكومة الصومال في مواج ة االااياجال اإلنسانية الماتايدة في ر وم الصومال
محار ة الصيد  ير المشروم لألسمان في المياق في ج ود تقد م الدعم للحكومة الصومالية  -17

ت ددان صحة اان هما جريمالصومالية ودفن النرا ال السامة في السواال الصومالية و 
ثرواته الطبيعية وتؤثران في سالمة الشعب الصومالي من  انالمواطن الصومالي وتحرم

 شاطئة لالي  عدن وال حر األامر.اسواال عدد من الدول العر ية الم
تعتيت الدعوة  لى م الة الشواطف الصومالية وخلي  عدن، و المرتك ة  دانة عمليال القرصنة  -18

في هذا الانسيي مع الج ود الدولية الجارية ب حا ا ومحاكمة مرتكبي االاعاون العر ي لمكاف
اعتيت الاعاون في ال حر األامر وخلي  عدن، اإلطار، والارايب بالج ود العر ية الجارية ل

 أخذال في االعا ار مسؤولية الدول العر ية الماشاطئة على ال حر األامر في تأمين سواال ا.

قنصلية لمساهمة في تحمل نرقال ال عءال الدبلوماسية والالطلب من الدول األع ا  ا -19
، ودعوة الدول العر ية الاي لي  ل ا سرارال في مقد شو  لى فا  الصومالية المعامدة لدي ا
 بعءال ل ا في الصومال.

توفير اااياجال بالانسيي مع الحكومة الصومالية، المساهمة في  ،الطلب من األمانة العامة -20
تمويل  رسال و  ،جميع أداليم الصومال في ا  الحرائي وإصحاح البيئةدطام الصحة وإطر

وشرا  عر اي مطافي ومعدال  صحاح بيئة وأج تة ومعدال طبية تشمل أج تة أط ا   لي ا، 
جامعة الدول من اسا  دعم الصومال لدى  ماابرال لغسيل الكلى ولألشعة، خصمال 

 .العر ية
خطــل  نحــو تأكيــد المســاهمة العر يــة فــي دعــم قودتوجيــه الشــكر  لــى األمــين العــام علــى ج ــ -21

والاقــدير لوفــود األمانــة العامــة الاــي تــتور أنحــا  الصــومال لــدعم الوجــود الصــومالية،  الانميــة
والطلب  لى األمين العام مواصلة ج ودق لماابعة تنريذ هذا القرار، وتقـد م تقريـر العر ي في ا، 

 .المقبلةفي هذا الشأن  لى المجل  في دورته 
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 الشؤون العر ية واألمن القومي:
 

 دعم جمهورية القمر المتحدة

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، ▪
 انجازال اللجنة العر ية للانمية واالساءمار في جم ورية القمر الماحدة، وعلى تقرير ▪
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 وإذ يؤكد على دراراته السابقة في هذا الشأن، -

 :ررـــــقيُ 

تأكيــــد الحــــرص الكامــــل علــــى الواــــدة الوطنيــــة لجم وريــــة القمــــر الماحــــدة وســــالمة أرااــــي ا  -1
 وسيادت ا اإلدليمية.

دة الاأكيد على هوية جتيرة مايول القمرية ورف  االااالل الررنسي ل ا، وعدم االعاراب عا   -2
، اول اندماج جتيرة مايول القمرية 29/3/2009بناائ  االساراا  الذي أجرته فرنسا في 

جرا ال الاي تااذها فرنسا بموجب ناائ  هذا مقاطعة فرنسية، واعا ار اإل  لىا وتحويل 
 .ترتب اقال وال تنشف الاتامال  نونية و اطلة والاالساراا   ير دا

من أجل لى اسامرار الانسيي والاعاون مع المنلمال الدولية واإلدليمية دعوة األمانة العامة   -3
 .بشأن جتيرة مايول الماحدة القمرجم ورية دعم مطالب وموادو 

 ،2020 ون الءانيكان/يناير في وسلمي هادئ جو في الاشريعيةالارايب بانعقاد االنااابال  -4
 لى األمانة العامة دعوة و  مالالا ا، في األفريقي واالتحاد العر ية الجامعة شاركل والاي

الن  ة  أهداباحقيي ل الماحدة جم ورية القمرالج ال المعنية في ع مواصلة ج دها م
 .  2030الاي تسعى البالد  لى تحايق ا بحلول عام والانمية والاطوير 

الدول األع ا  الاي ددمل دعمال ماليال وتنمويال  لى جم ورية القمر الماحدة  تقد م الشكر  لى -5
والطلب من باية الدول سداد مساهمات ا،  ،من خالل اسا  دعم القمر لدى األمانة العامة

 ودعوة الدول األع ا  لدعم جم ورية القمر الماحدة ومساندت ا في تطوير بنيا ا الاحاية.

 القمر جم ورية في واالساءمار الانمية لدعم الدوليين المانحين مؤتمر اجامام بناائ  الارايب -6
 بالاعاون  العامة األمانة ودعوة ،2019 كانون أول/د سمبر في باري  في عقد والذي الماحدة
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 االساءمارال من متيد جذ  في المؤتمر هذا ناائ  على البنا  المعنية القمرية الج ال مع
 .العر ية

ومؤسسال وزارال الاعليم بالدول العر ية و  العر ية للار ية والءقافة والعلوم المنلمةالطلب من  -7
لدعم تطوير الجامعة الرنية المالية و تقد م المساعدال العمل العر ي المشارن ذال الصلة، 

مع األمانة العامة  لى مواصلة تنسيق ا دعوة و ، الماحدة الوطنية الوليدة بجم ورية القمر
 في هذا الشأن.لار ية والءقافة والعلوم المنلمة العر ية ل

وخاصة صندو  النقد العر ية واالساءمار الطلب من الدول األع ا  ومؤسسال الامويل  -8
معالجة مسألة الديون الاارجية العر ي والصندو  العر ي لإلنما  االداصادي واالجاماعي 

 لانمية في البالد.المارت ة على جم ورية القمر الماحدة  س امال في مسيرة السالم وا

توجيه الشكر  لى الدول األع ا  الاي تساند ال عءال الدبلوماسية القمرية و شكل خاص تلب  -9
 المعامدة لدى الدول العر ية والمنلمال الدولية واإلدليمية. 

اإلعرا  عن الاقدير لج ود األمين العام لدعم المصالحة واالساقرار والانمية في جم ورية  -10
لمجل  جامعة الدول  المقبلةوتقد م تقرير في هذا الشأن  لى الدورة العاد ة القمر الماحدة 

 .العر ية على المساوى الوزاري 
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 الشؤون العر ية واألمن القومي:
 

 االريتري  –الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي 

 
 زاري،إن مجلس الجامعة على المستوى الو 

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، ▪
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 وإذ يؤكد على دراراته السابقة في هذا الشأن، -

 :ررـــــقيُ 

وسالمة أرااي ا ورف   الاأكيد مجددال على ارورة ااارام سيادة جم ورية جيبوتي ووادة -1
 االعادا  على األرااي الجيبوتية.

الدعوة مجددال  لى ااارام م ادئ اسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين  -2
 عشية االساقالل.

الناشب بين ما في فبراير/  جم ورية جيبوتي ودولة  رياريا ال الاالب الحدوديالطلب من  -3
لمراواال الم اشرة أو آليال الاحكيم الدولية ا وميرا، عبرفي منطقة رأس د 2008ش اط 

بما يارادى أي تأثيرال على سيادة دولة جيبوتي والسلم واألمن في الاي يام الارااي بشأن ا 
 منطقة القرن األفريقي بصرة عامة، و ما ينعك  ا جابيال على العالدة بين البلدين الجارين.

 2018 تشرين الءاني /نوفمبر 14 بااريخ( 2444) ردم األمن مجل  درار على الاأكيد -4
 في اث الذيو  االرياري، الجيبوتي الحدودي النتام مواوم أمور جملة من تناول والذي
 السلمية بالوسائل الحدود على نتاع ما لاسوية الج ود مواصلة على الطرفين السابعة فقرته

 أي أو الق ائية، الاسوية أو مالاحكي أو الاوفيي طريي عن الدولي القانون  مع ياسي بما
 الميءا   من 33 المادة في المحددة المنازعال تسوية وسائل من علي ا ارقاني أخرى  وسيلة

 ااى  رياريا مع نية بحسن والاراوض الحوار باعميي الاتام ا جيبوتي باأكيد والارايب
 مجل  ناراطا اسامرار أهميةب ومطالبا ا العالقة المسائل لجميع ودي ال  لى الاوصل

 . ورداباه وتوجي ه األمن
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رياريا،  الارايب باألجوا  اال جابية النامية بااطراد في العالدة بين جم ورية جيبوتي ودولة  -5
، بما يؤدي  لى الاطبيع الكامل الجارين البلدينارسيم الحدود بين لتأييد الج ود المبذولة و 

 قرن األفريقي.للعالدال بين ما، ويرسخ أجوا  السلم واألمن في ال

والمرقودين  فراج الروري و ير المشروط عن بادي األسرى الطلب من الجانب االرياري اإل -6
 رياريا. الجيبوتيين في سجون  

الارايب بالبيان المشارن الصادر عن جامعة الدول العر ية )مجل  السلم واألمن آنذان(  -7
اول النتام بين جيبوتي  19/12/2010واالتحاد األفريقي )مجل  السلم واألمن( بااريخ 

 وإرياريا.
الطلب من األمين العام ماابعة المساجدال وتقد م تقرير  لى الدورة المقبلة للمجل  على  -8

 المساوى الوزاري.
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 ة للدول العربيةالتدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلي

 ة على المستوى الوزاري،إن مجلس الجامع
 :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، ▪
 يئة ماابعة تنريذ القرارال وااللاتامال الذي االجامام األول لوعلى الاوصية الصادرة عن  ▪

 ،10/9/2019 ُعقد بااريخ
والقـــرارال الصـــادرة عـــن مجلـــ  الجامعـــة علـــى مســـاوى القمـــة وعلـــى وإذ يؤكـــد علـــى البيانـــال  -

( باــــاريخ 30د.م) 758الــــوزاري فــــي هــــذا الشــــأن، وآخرهــــا دــــرار دمــــة تــــون  ردــــم  المســــاوى 
بشـــأن  10/9/2019( باـــاريخ 152د.م ) 8418، ودـــرار المجلـــ  الـــوزاري ردـــم 31/3/2019

والبيـان الااـامي الصـادر عـن الـدورة  "الادخالل اإليرانية في الشـؤون الداخليـة للـدول العر يـة"،
فــي مكــة المكرمــة  يـر العاد ــة لمجلــ  جامعــة الــدول العر يــة علــى مســاوى القمــة الاــي عقــدل 

 ،30/5/2019بااريخ 

 و نا  على مداخالل السادة رؤسا  الوفود والسيد األمين العام، -

 :ررـــــقيُ 

 اإلسالميةر ية والجم ورية لاأكيد على أهمية أن تكون عالدال الاعاون بين الدول العا -1
دانة ، وإدائمة على مبدأ اسن الجوار واالمانام عن اساادام القوة أو الا ديد ب ا اإليرانية

يراني في الشؤون الداخلية للدول العر ية باعا ارق انا اكا لقواعد القانون الدولي الادخل اإل
يرانية بالكو عن مية اإلسالمطال ة الجم ورية اإلو  وسيادة الدول، ولمبدأ اسن الجوار

الاي من شأن ا أن تقوض بنا  الءقة وت دد األمن واالساقرار في  االسارتازيةاألعمال 
  .المنطقة

 ائرال المسيرة، والصواريخ ال اليساية  يرانيةـال  الطـعمليال  ط السامراراإلدانة الشديدة  -2
 الحوثية دةبلل الميليشيالمن األرااي اليمنية من  على المملكة العر ية السعود ة الصنع
، بما في ذلب الصواريخ ال اليساية الاي اسا دفل المدن السعود ة بما في ا دبلة إليران الاابعة

عدوانال صارخال اد صاروخا، واعا ار ذلب  250المسلمين والاي بلغل ااى ا ن أكءر من 
لعر ية السعود ة في ، والاأكيد على اي المملكة االمملكة وت ديدال لألمن القومي العر ي

( من ميءا  األمم الماحدة، 51الدفام الشرعي عن أرااي ا وفي ما نصل عليه المادة )
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ومساندت ا في اإلجرا ال الاي تقرر اتااذها اد تلب االنا اكال اإليرانية في  طار الشرعية 
 الدولية.

طية السعود ة،  جمال اإلرهابية على منشآل شركة أرامكو النرللدانة بأشد الع ارال اإل -3
من مودع "بقيي"، واقل  كال أسلحة  يرانية الصنع، اسا دفل، باساادام 14/9/2019بااريخ 

دعم الكامل للمملكة العر ية السعود ة، وتأييد كافة اإلجرا ال الاي العن  واإلعرا "خريص". 
ابر تااذها من أجل تأمين أرااي ا في مواج ة العدوان على منشآت ا النرطية، والذي  ع

طالل السرن الاجارية الاي ااريبية العمال وكذلب  دانة األ .مساسال باألمن القومي العر ي
على أهمية  والاأكيد ، وفي بحر ُعمان.العر ية الماحدة اإلمارالاإلدليمية لدولة  في المياق

الودوب بكل اتم ودوة اد أي محاوالل  يرانية لا ديد أمن الطادة وارية وسالمة المنشآل 
  شكل ت ديدا وااحال  باعا ار أن ذلبل حرية في الالي  العر ي والممرال ال حرية األخرى، ا

 .لألمن والسلم في المنطقة والعالم، وي دد اساقرار االداصاد العالمي وصريحال 

اسانكار وإدانة الادخالل اإليرانية المسامرة في الشؤون الداخلية لمملكة ال حرين، ومساندة  -4
اإلرهابيين وت ريب األسلحة والمارجرال وإثارة النعرال الطائاية، ومواصلة  اإلرها  وتدريب

الاصريحال على ماالو المساويال لتعتعة األمن والنلام واالساقرار، وتأسيس ا جماعال  
 رهابية بالمملكة ممولة ومدر ة من الحرس الءوري اإليراني وذراعيه كاائب عصائب أهل 

إلرهابي، والذي يانافى مع مبدأ ُاسن الجوار وعدم الادخل في الحي اإلرهابية وات  ب ا
الشؤون الداخلية وفقال لم ادئ ميءا  األمم الماحدة والقانون الدولي. والاأكيد على دعم مملكة 
ال حرين في جميع ما تااذق من  جرا ال وخطوال لمكافحة اإلرها  والجماعال اإلرهابية، 

 للحراظ على أمن ا واساقرارها.

إلشادة بج ود األج تة األمنية بالمملكة العر ية السعود ة ومملكة ال حرين الاي تمكنل من ا -5
 ا اط العديد من الماططال اإلرهابية وإلقا  الا   على أع ا  المنلمال اإلرهابية 
الموكل  لي ا تنريذ تلب الماططال والمدعومة من دةبلل الحرس الءوري اإليراني وات  ب 

 رهابي.اللبناني اإل

 دانة سياسة الحكومة اإليرانية وتدخالت ا المسامرة في الشؤون العر ية والاي من شأن ا تغذ ة  -6
النتاعال الطائاية والمذهبية، والاأكيد على ارورة اماناع ا عن دعم الجماعال الاي تؤج  

شيال هذق النتاعال و الذال في دول الالي  العر ية، ومطالبا ا ب  قاب دعم وتمويل الميلي
واألاتا  المسلحة في الدول العر ية، وخاصةل تدخالت ا في الشأن اليمنى والاودو عن 
دعم ا للميليشيال الموالية ل ا والمناه ة لحكومة اليمن الشرعية ومدها باألسلحة، وتحويل ا 
 لى منصة إلطال  الصواريخ على جيران اليمن وت ديد المالاة ال حرية في م يي با  
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حر األامر، وهو ما ينعك  سل ال على أمن واساقرار اليمن ودول الجوار المند  وال 
 .(2015) 2216والمنطقة بشكل  عام، ويعابر خردال وااحال لقرار مجل  األمن ردم 

الاأييد الكامل لجميع الاطوال الاي اتاذت ا دولة الكويل ايال الالية اإلرهابية تحل ما  -7
لى أهمية أمن واساقرار دولة الكويل، ورف  الادخل  سمى بـ )خلية العبدلي(، والاأكيد ع

اإليراني في الشؤون الداخلية للدول العر ية، على الر م من المساعي الاي بذلا ا دولة 
الكويل مع أشقائ ا في مجل  الاعاون لدول الالي  العر ية من أجل خلي دنوال اوار مع 

  يران من أجل تعتيت األمن واالساقرار في المنطقة.

مسؤولية دعم اإلرها   –الشريب في الحكومة اللبنانية  –حميل ات  ب اللبناني اإلرهابي ت -8
وإدانة ما والجماعال اإلرهابية في الدول العر ية باألسلحة الماطورة والصواريخ ال اليساية، 

 صدر عن أمين عام الحت  من خطا  عدائي وتحري ي وإسا ال مرفواة للمملكة 
ودولة اإلمارال العر ية الماحدة ومملكة ال حرين والجم ورية اليمنية، األمر العر ية السعود ة 
في الشؤون الداخلية ل ذق الدول  قصد به  ثارة الرانة والح  على  سافرال  الذي  شكل تدخالل 

الكرا ية، والاأكيد على ارورة تودو ات  ب عن نشر الاطرب والطائاية والادخل في 
وعدم تقد م أي دعم لإلرها  واإلرهابيين في محيطه اإلدليمي، وودو  الشؤون الداخلية للدول

 خطابه الاحري ي الذي  ساغل المشاعر الدينية إلثارة النعرال الطائاية والاروي  للعنو. 

يران والاي تبث على األدمار الصناعية العر ية  الر القنوال الر ائية الممولة من  -9
ومي العر ي من خالل  ثارة النعرال الطائاية والمذهبية باعا ارها ُتشكل ت ديدال لألمن الق

 والعرمية، والطلب من األمين العام ماابعة تنريذ هذا القرار مع الج ال ذال الصلة.

تصريحال المسؤولين اإليرانيين الاحري ية والعدائية المسامرة اد الدول  واسانكار دانة  -10
إليرانية بالكو عن الاصريحال العدائية العر ية، ومطال ة اكومة الجم ورية اإلسالمية ا

واألعمال االسارتازية، وودو الحمالل اإلعالمية اد الدول العر ية باعا ارها تدخال سافرا 
  في الشؤون الداخلية ل ذق الدول.

الاأكيد على أهمية رصد الاحركال اإليرانية ومحاوالت ا زعتعة األمن واالساقرار في دول  -11
دخالل اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العر ية والسيما الملو المنطقة، والحد من الا

 اليمني باعا ارق شأنال خليجيال وأمنال دوميال لدول الالي  خاصة والمنطقة العر ية ككل. 

تكءي، الج ود الدبلوماسية بين الدول العر ية األع ا  مع الدول والمنلمال اإلدليمية  -12
ام اإليراني ودعمه للعنو والطائاية واإلرها  ـارسال النلو  على ممـوالدولية لاسليل ال 

 وخطرق على األمن اإلدليمي والدولي. 
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العمل على  عداد امالل  عالمية من خالل الوسائل الماعددة تكشو الوجه الحايقي   -13
الماشدد للنلام اإليراني، واسامرار هذا النلام في سياساه العدائية الاوسعية في الاارج، 

 ق في دعم الطائاية والاطرب واإلرها . واسامرار 

 دانة اسامرار اااالل  يران للجتر اإلماراتية الءالث المحالة )طنب الكبرى وطنب الصغرى  -14
مارال الساعادة جرا ال والوسائل السلمية الاي تااذها دولة اإلوأبو موسى(، وتأييد كافة اإل

  .سيادت ا على جترها المحالة ط قا للقانون الدولي

( وعلى 2015) 2231ارورة الاتام  يران بانريذ درار مجل  األمن ردم اأكيد على ال -15
ارورة تطبيي آلية فعالة للاحقي من تنريذ االترا  والارايل والردابة وإعادة فرض العقو ال 
على نحو  سريع وفعال اال انا ان  يران اللاتامات ا بموجب االترا  وعلى أهمية ان مام 

 .اثيي السالمة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة يران  لى كافة مو 

في األزمة السورية وما  حمله ذلب من تداعيال خطيرة على  اإليرانيالانديد بالادخل   -16
وأن مءل هذا  اإلدليميةأمن ا واساقرارها ووادت ا الوطنية وسالما ا سيادت ا و مساقبل سورية و 

ل تسوية األزمة السورية بالطر  السلمية وفقا الادخل ال  ادم الج ود المبذولة من أج
 (. 1) لم امين جني،

مطال ة  يران ب خراج المليشيال والعناصر المسلحة الاابعة ل ا من كافة الدول العر ية،  -17
والاودو عن دعم المنلمال والمليشيال اإلرهابية في الدول العر ية، و األخص في سورية 

 واليمن. 

ة الدول العر ية تتويد األمانة العامة باقارير دورية اول الادخالل الاأكيد على أهمية مواصل -18
 اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العر ية. 

األمين العام بمواصلة الانسيي مع وزرا  خارجية اللجنة العر ية الر اعية المشكلة من تكلي،  -19
ن، والمملكة العر ية )الرئاسة(، ومملكة ال حري كل من: دولة اإلمارال العر ية الماحدة

السعود ة، وجم ورية مصر العر ية، واألمين العام لالسامرار في تطوير خطة تحرن عر ية 
من أجل الاصدي للادخالل اإليرانية في المنطقة العر ية، واشد الاأييد والدعم الدولي 

 للمودو العر ي الراف  ل ذق الادخالل اإليرانية. 

في األمم الماحدة باالنا اكال اإليرانية لقراري مجل  األمن مواصلة  طالم األج تة المعنية  -20
 لما  مءله ذلب من ت ديد داهم لألمن القومي العر ي.  2231و 2216ردم 

االسامرار في  دراج بند "الادخالل اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العر ية" على أجندة  -21
 ية واإلدليمية.مناد ال الاعاون العر ي مع الدول والاجمعال الدول

ألاكام  المواوم على أجندت ا وفقال  إلدراجالاوجه  لى األج تة المعنية في األمم الماحدة  -22
 ( من ميءا  األمم الماحدة الاي تحرم الادخل في الشؤون الداخلية للدول. 7( الرقرة )2المادة )
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 ه العاد ة المقبلة.الطلب  لى األمين العام ماابعة تنريذ القرار والعرض على المجل  في دورت -23
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع ى تت  رتت   رل قتتت )   تت )    جمهوريةةا عراةة ع تتتفظ    - ( رتتا )  تت )ر ) ا "تتتد ال) فتتران  )في )لًتتن قتتت ) ةتتل د ) ر)ا ًتتن   تتر   8    5   4رستتاً 

ر )  )بع را جر   )ألىا  . كا   تفظ   جاهترين )   )ق ى   ) بً د ) صتظ ت ) صت لر ىتا )   "تن )  ب ىًتن ) ا "ًتن بف تتر)  )   بًنال تظت ) ب"

 )ألزرن رع إي )د  سبل ) فصري  فرانته  قت ) ةل د ) ر)ا ًن   ر   )   بًن.

  ةل د ) ر)ا ًن   ر   )   بًن:، قت رة  ع ق )ر ) فران  )في )لًن قت )8، 5، 4اليفظ    ب" د ى   )    ) :  -

قتت ) ظوترتن.  ي ياوتا ) ات)ق تن ى ت  )ألرت  كتلته ات ر  تصت"ً    جتلهى   ذك  الحزب هللاال   ص ه ب فره بت  )فش رة إ    انـربني ف ض  

ب، كتتد حتزب هللا يا تل روتتد )ألرم ) افظرة  غً  رفت)قق رع ) ا  هرة )   بًن  او قظن )فره ب ا صن رتا حًتا ) فاًًتز بتًا ) ا   رتن  )فرهت 

ب  ةتل د ) ر)ا ًتن   تر    ،  لتريا أي تتران ر  ت  ) "تت)ب )زلتن قتت  تا ً ًتنأس ست قت  ب" د  شت يظن  )ست ن رتا )  ب"ت لًًا،   ريته كف تن لً بًتن 

 ،  قر ط  ب"  بظذف كل ر  يف  ق البظزب هللاال،  وت تفم ) ات)ق ن ى   ك قن ب"تل )   )ر ل د تظ  .ال)   بًن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -82- 

 مااطر الاسل  اإلسرائيلي على األمن القومي العر ي والسالم الدولي:
 

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

 الوزاري، المستوى  على الجامعة مجلس إن
 :اطالعه بعد -

 العامة، األمانة مذكرة على ▪
 الدورتين، بين فيما العامة األمانة نشاط عن العام األمين تقرير وعلى ▪
 السياسية، الشؤون  لجنة توصية وعلى ▪
 النووية األسلحة بق ا ا المعنية العر  المسؤولين ك ار لجنة" اجاماعال توصيال وعلى ▪

 ( العر  المسؤولين ك ار لجنة) ،"الشامل الدمار أسلحة من و يرها

 :ررـــــقيُ 

 من و يرها النووية األسلحة بق ا ا المعنية العر  المسؤولين  ارك لجنة"  لى الشكر توجيه -1
 موادة عر ية موادو لصيا ة المبذولة الج ود على العامة األمانةو " الشامل الدمار أسلحة

 ك ار لجنة من كل بين والرع،ال الجيد بالانسيي ويشيد المشاركة، المصال   حقي بما
 المواوعال كافة في ونيويورن فيينا، جني،، يف العر ية والمجموعال العر  المسؤولين

 .االناشار وعدم السالح بنتم الااصة
 جميع وأن شعو  ا، أمن على بالحراظ األول المقام في معنية العر ية الدول أن على الاأكيد -2

 عدا النووية األسلحة اناشار عدم معاهدة في أطرافال  أص حل األوسل الشر   منطقة دول
 منشآت ا جميع  خ ام وترف  بالمعاهدة طرب  ير المنطقة في ايدةالو  لا قى  سرائيل،

 .الذرية للطادة الدولية للوكالة الاابع الشامل ال مانال لنلام النووية
 

 النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة في األطراف مؤتمر" أعمال في العربية المشاركة: أوالا 
 (22/5/2020 - 27/4: نيويورك" )2020 عام المعاهدة الستعراض

 المعاهدة مراجعة مؤتمر أعمال في العر ية الدول لكافة الرعالة المشاركة أهمية على الاأكيد -3
 العر ية الدول اكاسبا ا الاي الحقو   وعلى العر ي المودو وادة على والحراظ ،2020 لعام

 لماابعةوا علي ا، والبنا  عن ا الانازل وعدم المعاهدة لمراجعة السابقة المؤتمرال خالل
 .من ا لالناقاص محاوالل أل ة والاصدي
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 اناشار عدم معاهدة في األطراب للدول للاصرب دابل  ير الحي ااارام أهمية على الاأكيد -4
 أ ة ورف  السلمية، لأل راض النووية الاكنولوجيا من واالسارادة تطوير في النووية األسلحة
 .دعاوى  أي تحل الدول هذق اقو   لاقييد محاوالل

  ا اته  حقي ااى ساريال  مازال" األوسل بالشر   الااص 1995 عام درار" بأن اذكيرال -5
 وأنه ،1995 عام المعاهدة وتمديد المراجعة مؤتمر ناائ  من ياجتأ ال جت ال  ويشكل وأهدافه،

 عدم لمعاهدة الالن ائي الامديد على تصويل دون  الموافقة علي ا بنا ل  تم صرقة امن كان
 .المؤتمر هذا في النووية األسلحة اناشار

 وجميع النووية األسلحة من خالية منطقة  نشا  اول مساقبلي مقارح أي أن على الاأكيد -6
 علي ا الماري المرجعيال يراعي أن  جب األوسل، الشر   في األخرى  الشامل الدمار أسلحة

 لعام المراجعة مؤتمري  ومارجال" األوسل بالشر   الااص 1995 عام درار" وهي بالاوافي
 ل ا لما المرجعيال هذق تنريذ في الاسوي، من لمتيد محاوالل أ ة ورف  ،2010و 2000

 مؤتمر ناائ  وعلى النووي  االناشار وعدم السالح نتم منلومة على سلبية تداعيال من
 . 2020 لعام المعاهدة مراجعة

 المجموعة  لى  اوإاالا العر ، المسؤولين ك ار لجنة أدرت ا الاي العر ية البيانال اعاماد -7
مع  العر ية، المجموعة باسم 2020 لعام المراجعة مؤتمر خالل إللقائ ا نيويورن في العر ية

 :وهي ،المجموعة العر ية في نيويورن ولجنة ك ار المسؤولينترعيل الانسيي بين 
 .العام النقاش جلسة خالل العر ية المجموعة بيان -
 .النووي  السالح نتم اول العر ية المجموعة بيان -
 .النووي  االناشار عدم اول العر ية المجموعة بيان -
 .النووية للطادة السلمية االساادامال اول العر ية المجموعة بيان -
 لعام األوسل الشر   درار وتنريذ محددة  دليمية د ا ا اول العر ية المجموعة بيان -

1995. 
 محددة  دليمية د ا ا" ولا العر  المسؤولين ك ار لجنة أدرت ا الاي العمل وردة اعاماد -8

 نيويورن في العر ية المجموعة  لى وإاالا ا ،"1995 لعام األوسل الشر   درار وتنريذ
 .العر ية المجموعة باسم المؤتمر سكرتارية  لى لاقد م ا

 مراجعة مؤتمر ناائ  او  في شامل تقييم ب عداد نيويورن في العر ية المجموعة تكلي، -9
 لمجل  154 العاد ة الدورة على وعراه ،2020 عام النووية حةاألسل اناشار عدم معاهدة
 .العر ية الدول جامعة

 من وغيرها النووية األسلحة من خالية منطقة إنشاء مؤتمر"لـ الثانية للدورة التحضير: ثانياا 
 (:20/11/2020-16: نيويورك")األوسط الشرق  في الشامل الدمار أسلحة
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 من و يرها النووية األسلحة من خالية منطقة  نشا " لمؤتمر األولى الدورة بانعقاد الارايب -10
-18 الرارة خالل الماحدة األمم بمقر عقد الذي" األوسل الشر   في الشامل الدمار أسلحة

  نشا  هدب تجاق للاقدم علي ا البنا  سيام وهامة رئيسية خطوة واعا ارها ،22/11/2019
 .األوسل الشر   في الاالية المنطقة

 عدم معاهدة  طار في العام العر ي الاوجه تدعم  اافية خطوة المؤتمر أن على الاأكيد -11
 .ل ا وداعمال  أخرى  لمسارال مكمالل  بل بديالل  مسارال   عابر وال النووية األسلحة اناشار

 وإدارة وترؤس الاح ير في المحوري  دورها على ال اشمية األردنية للمملكة الشكر توجيه -12
" سياسي بيان“ بـ وخروجه أعماله إلنجاح المقدرة ج ودها وعلى للمؤتمر، األولى الدورة

، والارايب بارؤس دولة الكويل للدورة القادمة من المؤتمر المتمع عقدق في ماوازن 
 .2020 تشرين ثاني/نوفمبر

 اإلجرائية بالقواعد الااصة المشاورال مواصلة نيويورن في العر ية المجموعة من الطلب -13
 بادي مع بالانسيي وذلب للمؤتمر، الءانية الدورة انعقاد دبل من ا  ا االنا ب دب للمؤتمر

 . المعنية األطراب
 الءانية، للدورة الاح ير ب دب المشاورال اسامرار نيويورن في العر ية المجموعة من الطلب -14

 .الشأن هذا في المساجدال بكافة العامة واألمانة العر  المسؤولين ك ار لجنة وموافاة

 الدولية للوكالة العام للمؤتمر 64 الدورة في العربي والتنسيق" اإلسرائيلية النووية القدرات": ثالثاا 
 (25/9/2020-21: فيينا) الذرية للطاقة

 أعمال جدول على" اإلسرائيلية النووية القدرال" بند ب دراج فيينا في العر ية المجموعة تكلي، -15
 بالاعامل المعنية الج ة بصرا ا الذرية للطادة وليةالد للوكالة العام للمؤتمر 64 العاد ة الدورة

 .الملو هذا مع

 :اإليراني النووي  بوشهر مفاعل مخاطر: رابعاا 
 الصلة، ذال الجامعة مجل  درارال بانريذ ونيويورن فيينا في العر ية المجموعة تكلي، -16

 .وتطورال مساجدال بأ ة العر  المسؤولين ك ار لجنة وتتويد الملو، هذا ماابعة ومواصلة
 ذال المحافل في ج ودها بمواصلة ونيويورن فيينا في العر ية المجموعة من كل تكلي، -17

 أهمية على والاأكيد اإليراني، النووي  بوش ر مراعل مااطر من العر ي القلي إلبراز الصلة
 .النووي  األمان مجال في الذرية للطادة الدولية للوكالة االسارشاد ة المعايير تطبيي

 المجموعة مع والانسيي اإليراني، النووي  بوش ر مراعل مااطر مواوم ماابعة راسامرا -18
 ك ار لجنة على تطوراته وعرض الصدد، هذا في ونيويورن فيينا من كل في العر ية

 .العر  المسؤولين
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 المساوى  على الجامعة مجل  على وتطوراته المواوم عرض العامة األمانة من الطلب :خامساا 
 .المقبلة رتهدو  في الوزاري 

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8481)ق: رقم 
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 العالدال العر ية مع الاجمعال الدولية واإلدليمية
 األفرياية: –العالدال العر ية 

 -أ  -

 األفريقي –مسيرة التعاون العربي 
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 قرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى ت ▪
 وعلى دراراته السابقة في هذا الشأن، ▪
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 وإذ  أخذ علمال بالج ود الاي تقوم ب ا لجنة الشراكة العر ية األفرياية، -

 :ررـــــقيُ 

ألع ـا  ومرواـية االتحـاد األفريقـي مـن تكلي، األمانة العامة بمواصلة الانسيي مـع الـدول ا -1
أجــل تنريــذ دــرارال القمــة العر يــة األفريايــة الرابعــة الاــي عقــدل فــي مــاالبو،  ينيــا االســاوائية، 

 .23/11/2016 لى  17خالل الرارة من 
خــالل عـــام الارايــب باسا ــافة المملكـــة العر يــة الســـعود ة للقمــة العر يـــة األفريايــة الاامســـة  -2

لى أهمية اإلعداد الجيد ل ا بالانسيي بين األمانة العامة ومرواية االتحـاد ، والاأكيد ع2020
 األفريقي والدولة الم يرة بما   من نجاا ا.

الطلب من األمانة العامة ومرواية االتحاد األفريقي مواصلة الانسيي من أجل تنريذ برام   -3
ل العر ية األفرياية الاعاون العر ية األفرياية القائمة، والعمل على تح ير خطة العم

( من درارال القمة العر ية األفرياية الرابعة والمعنون: 1المشاركة، وذلب تنريذال للقرار ردم )
"بشأن تقرير األنشطة المشارن لرئيسة مرواية االتحاد األفريقي واألمين العام لجامعة الدول 

لعمل األفرياية العر ية العر ية عن تنريذ  ساراتيجية الشراكة األفرياية العر ية وخطة ا
( من درارال القمة العر ية األفرياية الرابعة 7"، والقرار ردم )2016-2014المشاركة للرارة 

( من درارال 10عر ية مشاركة"، والقرار ردم )–والمعنون: "بشأن واع خطة عمل أفرياية
في اجاماعال القمة العر ية األفرياية الرابعة والمعنون بشأن م ادئ ومعايير المشاركة 

 وأاداث الشراكة األفرياية العر ية"، بما من شأنه تعتيت هذق الشراكة.
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تكلي، األمانة العامة بمواصلة الانسيي والاعاون مع مرواية االتحاد األفريقي من أجل تنريذ  -4
( مــن دـــرارال القمــة العر يـــة األفريايـــة الرابعــة والمعنـــون: "بشــأن تنســـيي تمويـــل 2القــرار ردـــم )

 .ع األفرياية العر ية المشاركة"المشاري

الاأكيد على أهمية مواصلة الج ود إلزالة العوائـي الاـي تعاـرض ُسـبل ترعيـل وتطـوير الاعـاون  -5
ـــة  ـــب فـــي اـــو  كافـــة دـــرارال القمـــم العر ي العر ـــي األفريقـــي وتنلـــيم اجاماعـــال أج تتـــه، وذل

لعر يــة األفريايــة ويــدرأ األفريايــة الســابقة واإلعالنــال الصــادرة عن ــا، و مــا  صــون العالدــال ا
 عن ا األخطار.

، 2016الارايب مجددال باإلعالن اول فلسطين الصـادر عـن القمـة العر يـة األفريايـة الرابعـة  -6
ــــدعم  والاصــــدي ألي محــــاوالل  الق ــــية الرلســــطينيةوتعتيــــت العمــــل مــــع االتحــــاد األفريقــــي ل

  سرائيلية لاللاراب على مكانة الق ية في القارة األفرياية.

عرا  عن الاقدير لمودو االتحاد األفريقي المؤيد للمودو العر ي تجاق الق ية الرلسـطينية اإل -7
والمامءل في اإلعالن الصادر عن دمم االتحـاد األفريقـي، وآخرهـا اإلعـالن الصـادر عـن دمـة 

 10/2/2020و  9االتحــاد األفريقــي فــي دورت ــا العاد ــة الءالءــة والءالثــين الاــي عقــدل يــومي 
ابــا، بشــأن الواــع فــي فلســطين والشــر  األوســل، والــذي أكــد ُمجــددال علــى الــدعم فــي أد ــ  أب

الكامــل للشــعب الرلســطيني فــي كرااــه المشــروم اــد االاــاالل اإلســرائيلي، واقــه فــي  دامــة 
، وعاصــما ا القــدس الشــرمية، وجــدد الــدعوة 1967دولاــه المســاقلة علــى اــدود يونيــو/اتيران 

ن  أخذوا بعـين االعا ـار أن ال  كـون أي تعـاون مـع  سـرائيل للدول أع ا  االتحاد األفريقي أ
على اسا  الدعم األفريقي للق ية الرلسطينية، كما أدان سياسة ت ويد القدس وشجب كـذلب 

 سياسة الرصل العنصري إلسرائيل اد الشعب الرلسطيني وانا اك ا الصارخ للقانون الدولي.

ار الحكومة األمريكية االعاراب بالقـدس عاصـمة اإلشادة بمودو االتحاد األفريقي الراف  لقر  -8
  سرائيل ونقل سرارت ا  لي ا.

الارايـــب بعقـــد االجامـــام األول  ليـــة الانســـيي المشـــاركة بـــين األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول  -9
فــي  12/12/2018العر يــة ومرواــية االتحــاد األفريقــي ومنلمــة الاعــاون اإلســالمي باــاريخ 

ة الــدول العر يــة، والاأكيــد علــى أهميــة مواصــلة اجاماعــال اللجنــة مقــر األمانــة العامــة لجامعــ
واالنا ــا  مــن الارتي ــال الالزمــة إلنشــا  آليــة خاصــة للانســيي فــي هــذا الشــأن، بمــا فــي ذلــب 

 الاطوال الانريذ ة الالزم واع ا. 

دعـوة مجــال  السـررا  العــر ، وخاصــة فـي العواصــم األفريايـة، لبــذل كافــة الج ـود مــع الــدول  -10
فرياية ومرواية االتحـاد األفريقـي للعمـل علـى منـع اصـول  سـرائيل علـى واـعية مرادـب األ

 في االتحاد األفريقي.
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الاأكيـد علـى أهميـة الاعـاون والانسـيي بـين جامعــة الـدول العر يـة واالتحـاد األفريقـي فـي مجــال  -11
 مكافحة اإلرها .

لـــث اـــول الانميـــة التراعيـــة الارايـــب بناـــائ  المـــؤتمر الـــوزاري األفريقـــي العر ـــي المشـــارن الءا -12
 لــى  31/10واألمــن الغــذائي الــذي انعقــد فــي العاصــمة الســودانية الارطــوم، خــالل الراــرة مــن 

، والطلـــب مـــن األمانـــة العامـــة الانســـيي مـــع المنلمـــة العر يـــة للانميـــة التراعيـــة 2/11/2016
فريقـي العر ـي ومرواية االتحاد األفريقي وجم ورية مصـر العر يـة لعقـد االجامـام الـوزاري األ

في جم ورية مصر العر ية واإلعداد الجيـد لـه، وذلـب ط قـال  2020الرابع خالل عام المشارن 
( مـن دـرارال دمـة مـاالبو وأهميـة الاح ـير 10للمعايير الاي سيام واع ا تطبيقال للقرار ردم )

 لة.الجيد للمؤتمر من دبل األمانة العامة ومرواية االتحاد األفريقي والج ال ذال الص

األفاردــة والعــر   الالارايــب بناــائ  االجامــام المشــارن األول لــوزرا  االداصــاد والاجــارة والمــ -13
، بماالبو،  ينيا االساوائية، والطلب من األمانة العامة ومرواية االتحاد 21/11/2016يوم 

 ( مــن دــرارال القمــة العر يــة3األفريقــي مواصــلة الاعــاون والعمــل مــن أجــل تنريــذ القــرار ردــم )
ين عـــن األفريايـــة الرابعـــة، بشـــأن عقـــد اجامـــام دوري عر ـــي أفريقـــي مشـــارن للـــوزرا  المســـؤول

 على هامل القمم العر ية األفرياية. االداصاد والاجارة والمال

اإلعــرا  عــن الاقــدير للج ــود المبذولــة مــن جانــب المصــرب العر ــي للانميــة االداصــاد ة فــي  -14
 العر ي األفريقي وآلياته و رامجه.أفريايا لاقد م الدعم الماواصل للاعاون 

للمع د الءقافي العر ي األفريقي ااى يامكن من أدا   الاأكيد على أهمية دعم الدول األع ا  -15
الــدور المنــوط بــه تنريــذال لقــرارال القمــة العر يــة األفريايــة الءالءــة الاــي انعقــدل بدولــة الكويــل 

فريايــة الرابعــة الاــي انعقــدل بمــاالبو، ( الصــادر عــن القمــة العر يــة األ5، والقــرار ردــم )2013
 ، بشأن المع د الءقافي األفريقي العر ي.2016 ينيا االساوائية، 

الارايب باسا افة دولـة توجـو أعمـال الـدورة الءامنـة للمعـرض الاجـاري العر ـي األفريقـي عـام  -16
فريقــي يــة واالتحــاد األ ، والاأكيــد علــى أهميــة الاح ــير الجيــد لــه مــن دبــل الجامعــة العر 2020

 والدولة الم يرة، والج ال األخرى ذال الصلة.

فــي اإلشــادة الاأكيــد علــى أهميــة تقــد م الــدعم الــالزم لبرنــام  تعلــيم اللغــة العر يــة فــي أفريايــا، و  -17
 مســاهمة ماليــة مقــدارهااقــد م بالعر يــة الماحــدة  اإلمــارالدولــة  مــن هــذا الصــدد بالــدعم المقــدم

، ومن ـا دعـم ةم  تعلـيم اللغـة العر يـة لطل ـة الررنكوفونيـبـرالـدعم  عشرون ألو دوالر أمريكي،
نكوفونيــة فــي اداريــة الرر الــة الءانيــة مــن برنــام  تعلــيم اللغــة العر يــة والايــادال اإلر مشــروم الم
 دولة تشاد.

اإلشادة باقد م دولة الكويل جائتة المراوم الدكاور عبدالرامن السميل، للانمية األفرياية لعام  -18
والاــي ســاكون اــول الاعلــيم، وكــذلب  2020ألمــن الغــذائي، والعــام الحــالي فــي مجــال ا 2019
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بم ـادرة القــروض الميســرة الملياريــة الاــي تقــدمل ب ـا دولــة الكويــل فــي القمــة العر يــة األفريايــة 
بشــأن تقــد م مليــار دوالر أمريكــي كقــروض  2013الءالءــة الاــي عقــدل فــي دولــة الكويــل عــام 

% من ا، و ذلب  كون الصـندو  دـد  طـى كامـل مبلـة  99. 56ميسرة والاي تم تقد م اوالي 
 االلاتام المعلن من دبل ا رة صااب السمو أمير دولة الكويل، وفي  طارق التمني المحدد.

توجيــه الشــكر  لــى األمــين العــام علــى ج ــودق المبذولــة مــن أجــل دعــم مســيرة الاعــاون العر ــي  -19
 .األفريقي

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8482)ق: رقم 
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 العالدال العر ية مع الاجمعال الدولية واإلدليمية
 األفرياية: –العالدال العر ية 

-   - 
 

 الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة ▪
 ،ورتيناألمانة العامة فيما بين الدوعلى تقرير األمين العام عن نشاط  ▪
 ،السياسية شؤون على توصية لجنة الو  ▪
 ،للصندو   ياألساسوعمالل بنص الرقرة )أ( من المادة السادسة من النلام  ▪

 األفريقي، يدعم الاعاون العر  يوانطالدال من تقدير دور الصندو  ف -
 

 :ررـــــقيُ 

 تعتيت وترعيل الاعاون  ياهم فالاأكيد على دور الصندو  وأهمياه كأداة فاعلة تس
، تنريذال لقرارال مجل  الجامعة على مساوى القمة ودرارال مجل  الجامعة على ياألفريق يالعر 

يؤكد على أهمية  يالذ  2019/9/10بااريخ ((152د.م  8421وآخرها القرار ردم  ي الوزار المساوى 
 .الرني مجال العون  يف ياألفريق يدعم الاعاون العر  يذلب الدور ف

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8483)ق: رقم 



 -91- 

 -:العالدال العر ية مع الاجمعال الدولية واإلدليمية
 األورو ية: -العالدال العر ية 

 
 

 بيو األور  -الحوار العربي  -أ
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،10/9/2019( بااريخ 152د.م ) 8422وعلى درارق ردم  ▪

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 يقـــرر:

الارايـــب بعقـــد الالـــوة األولـــى المشـــاركة بـــين الســـادة المنـــدو ين الـــدائمين لـــدى جامعـــة الـــدول  -1
منية لمجل  االتحـاد األورو ـي اـول تغيـر المنـاخ واألمـن العر ية وسررا  اللجنة السياسية واأل

 في بروكسل. 22/1/2020بااريخ 

لمندو ين الدائمين لدى جامعة الـدول العر يـة وسـررا  اللجنـة لالارايب بناائ  االجامام الءامن  -2
فــي بروكســل،  23/1/2020السياســية واألمنيــة لمجلــ  االتحــاد األورو ــي الــذي ع قــد باــاريخ 

 وأســــلحة واالســــاجابة، الم كــــر اإلنــــذارمجموعــــال عمــــل الاعــــاون االســــاراتيجي )واجاماعــــال 
 (.وال جرة الشامل، الدمار

فــي النصـــو األول مــن شـــ ر األورو ــي الســـادس  -الارايــب بعقــد االجامـــام الــوزاري العر ـــي -3
فــي مقــر األمانــة العامــة، وتكليــ، األمانــة العامــة باإلعــداد الجيــد  2020 كانون أول/د ســمبر
 ام بالانسيي مع الدول العر ية واالتحاد األورو ي.لالجام

 .الطلب من األمانة العامة ماابعة المواوم والعرض على المجل  في دورته العاد ة المقبلة -4

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8484)ق: رقم 
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 -:العالدال العر ية مع الاجمعال الدولية واإلدليمية
 العالدال العر ية األورو ية:

 

 المتوسطية –الشراكة األوروبية  -ب

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،10/9/2019( بااريخ 152د.م ) 8422وعلى درارق ردم  ▪

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 يقـــرر:
 

 ال اشمية خالل رئاسا ا المشاركة للجنو . األردنيةتءمين دور المملكة  -1

الاأكيد علـى أهميـة الانسـيي العر ـي الجيـد فـي كافـة االجاماعـال واللجـان، خاصـةل لجنـة ك ـار  -2
 المسؤولين.

 الطلب من األمانة العامة ماابعة المواوم والعرض على المجل  في دورته العاد ة المقبلة. -3

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8485: رقم )ق



 -93- 

 

 :العالدال العر ية مع الاجمعال الدولية واإلدليمية
 

 العالقات العربية مع روسيا االتحادية

 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،10/9/2019( بااريخ 152د.م ) 8422وعلى درارق ردم  ▪

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 يقـــرر:
 

الروسـي خـالل -الارايب باسا افة المملكـة المغر يـة للـدورة السادسـة لمناـدى الاعـاون العر ـي -1
 .2020عام 

خطــة العمــل الصــادرة عــن  الطلــب مــن الــدول العر يــة العمــل علــى تنريــذ األنشــطة الــواردة فــي -2
 .2021-2019للمنادى لألعوام  الاامسةالدورة 

دراسة الجوانب الماالرة إلنشا  الانسيي مع الجانب الروسي و مواصلة باألمانة العامة  تكلي، -3
 المركت الءقافي العر ي في موسكو ب دب بنا  الاراهم والا ادل الءقافي بين الجانبين.

 بعة المواوم والعرض على المجل  في دورته العاد ة المقبلة.الطلب من األمانة العامة ماا -4

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8486)ق: رقم 
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 :العالدال العر ية مع الاجمعال الدولية واإلدليمية
 

 تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 مذكرة األمانة العامة،على  ▪

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

 ،10/9/2019( بااريخ 152د.م ) 8422وعلى درارق ردم  ▪

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 يقـــرر:
 

ى الارايــــب بعقــــد الــــدورة الءالءــــة لمناــــدى االداصــــاد والاعــــاون العر ــــي مــــع دول آســــيا الوســــط -1
 .2020جم ورية أذر يجان في دولة دطر خالل عام و 

الانســـيي مـــع المملكـــة األردنيـــة ال اشـــمية السا ـــافة الـــدورة مواصـــلة باألمانـــة العامـــة  تكليـــ، -2
األولـــــى لمـــــؤتمر رجـــــال األعمـــــال والمســـــاءمرين العـــــر  مـــــع دول آســـــيا الوســـــطى وجم وريـــــة 

 .2020أذر يجان خالل عام 

 عرض على المجل  في دورته العاد ة المقبلة.الالمواوم و  األمانة العامة ماابعة الطلب من -3

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8487)ق: رقم 
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 :العالدال العر ية مع الاجمعال الدولية واإلدليمية
 :ا سيوية – العالدال العر ية
 

 العالقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، ▪
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

باـــاريخ  (152د.م ) 8422 ردـــم القـــراروإذ يؤكـــد علـــى دراراتـــه الســـابقة فـــي هـــذا الشـــأن وآخرهـــا  -
واإلدليميـــة/العالدال العر يـــة مـــع بشـــأن العالدـــال العر يـــة مـــع الاجمعـــال الدوليـــة  10/9/2019

 جم ورية الصين الشعبية،

 يقـــرر:

اإلعرا  عن ارص الدول األع ا  على تعتيت عالدات ـا مـع جم وريـة الصـين الشـعبية فـي  -1
جـددال علـى دعـم الـدول والاأكيـد مُ  وكذلب في  ل "م ادرة الحتام والطريـي"، ماالو المجاالل،

 العر ية لمبدأ الصين الواادة. 

رايـــب باسا ــــافة المملكــــة األردنيـــة ال اشــــمية للــــدورة الااســـعة لالجامــــام الــــوزاري لمناــــدى الا -2
( الجامــــام ك ــــار 17، ويســــ ق ا عقــــد الــــدورة الـــــ )6/7/2020الاعــــاون العر ــــي الصــــيني يــــوم 

. 5/7/2020المسـؤولين والـدورة السادســة للحـوار السياســي االسـاراتيجي العر ــي الصـيني يــوم 
المشاركة العر يـة الرعالـة فـي هـذق الـدورة، وتكليـ، األمانـة العامـة بماابعـة والاأكيد على أهمية 

الانسيي مع الج ال المعنية في كل من المملكة األردنية ال اشمية والصين من أجـل اإلعـداد 
 الجيد إلنجاح أعمال ا.

دام، الارايـــب بناـــائ  الـــدورة الءالءـــة لمناـــدى الاعـــاون العر ـــي الصـــيني لنقـــل الاكنولوجيـــا واإلبـــ -3
-5الصــين خــالل الراــرة  -الاــي عقــدل فــي نينغشــيا 2019والمعــرض الصــيني العر ــي لعــام 

8/9/2019. 

الارايب بناائ  الدورة الءامنة لندوة العالدال العر ية الصينية والحوار بين الح ارتين العر ية  -4
 .12/12/2019و 11والصينية الاي عقدل في الر اط بالمملكة المغر ية يومي 

بناائ  الدورة الءالءة لمنادى المرأة العر ية والصينية الاي عقدل في الرياض بالمملكة الارايب  -5
 .20/12/2019و 19العر ية السعود ة يومي 
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الاأكيــد علــى أهميـــة المشــاركة العر يــة الرعالـــة فــي ماالــو أنشـــطة وفعاليــال مناــدى الاعـــاون  -6
ـــي الصـــيني، ودعـــوة األمانـــة العامـــة لمواصـــلة ج ودهـــا بالا نســـيي مـــع الج ـــال العر يـــة العر 

والصــينية المعنيـــة لإلعـــداد لألنشـــطة والرعاليـــال المتمــع عقـــدها فـــي  طـــار البرنـــام  الانريـــذي 
لمناــدى الاعـاون العر ـي الصـيني فــي  الرابعـة الـدورة، بمـا فــي ذلـب 2020للمناـدى خـالل عـام 

)في  عر ية الصينيةدورة السادسة لمؤتمر الصدادة المجال اإلعالم )في المملكة المغر ية(، وال
 ادى الدول العر ية(، والدورة السابعة لمؤتمر الاعاون العر ي الصيني في مجال الطادـة )فـي 

 الصين(، والدورة الءالءة لملاقى المدن العر ية والصينية )في الصين(.

 27/2/2020( لمجل  وزرا  الصحة العر  بااريخ 53الارايب بالبيان الصادر عن الدورة ) -7
س كورونــا المســاجد، والــذي أعــر  عــن الاقــدير للج ــود الاــي تقــوم ب ــا جم وريــة اــول فيــرو 

الصين الشعبية لمواج ـة تـداعيال اناشـار فيـروس كورونـا المسـاجد  واإلعـرا  عـن الا ـامن 
مع جم ورية الصين الشعبية اكومةل وشع ال لاجـاوز هـذق المحنـة  ودعـم الج ـود المبذولـة مـن 

ج ة تداعيات ا، بمـا فـي ذلـب الاطـوال االسـا امية الاـي اتاـذت ا دبل الحكومة الصينية في موا
 الصين لمواج ة هذا المرض.
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 :العالدال العر ية مع الاجمعال الدولية واإلدليمية
 :ا سيوية - العالدال العر ية

 

 العالقات العربية مع جمهورية الهند

 عة على المستوى الوزاري،إن مجلس الجام
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪
باـــاريخ  (152د.م ) 8422ردـــم  وإذ يؤكـــد علـــى دراراتـــه الســـابقة فـــي هـــذا الشـــأن وآخرهـــا القـــرار -

ن العالدـــال العر يـــة مـــع الاجمعـــال الدوليـــة واإلدليميـــة/العالدال العر يـــة مـــع بشـــأ 10/9/2019
 ،ال ندجم ورية 

 يقـــرر:
اإلعــرا  عــن اــرص الــدول األع ــا  علــى تعتيــت عالدات ــا مــع جم وريــة ال نــد فــي ماالــو  -1

المجاالل السياسية واالداصاد ة واالجاماعية والءقافية من خالل ترعيل آليال منادى الاعـاون 
 عر ي ال ندي.ال

تكلي، األمانة العامة بمواصلة الانسيي مع الج ال ال ند ة المعنيـة لاحديـد موعـد عقـد الـدورة  -2
فـي ال نـد، والاأكيـد علـى  2020الءانية لالجامام الوزاري لمنادى الاعاون العر ي ال ندي عام 

 أهمية اإلعداد والاح ير الجيد ل ا.  

بالانسـيي مـع الج ـال العر يـة وال ند ـة المعنيـة لانلـيم  تكلي، األمانة العامة بماابعة ج ودهـا -3
ماالو األنشطة والرعاليال في  طار منادى الاعاون العر ي ال ندي خالل الرارة المقبلة، بمـا 
في ذلب الدورة الءالءة لم رجان الءقافة العر ية ال ند ة في ال ند، وندوة الاعاون العر ي ال نـدي 

المغر يـــة، والـــدورة األولـــى لمـــؤتمر رؤســـا  الجامعـــال العر يـــة فـــي مجـــال الطادـــة فـــي المملكـــة 
وال ند ة في دولـة اإلمـارال العر يـة الماحـدة، والـدورة الءانيـة لنـدوة الاعـاون العر ـي ال نـدي فـي 
مجال اإلعالم في  ادى الدول العر ية، والـدورة السادسـة لمـؤتمر الشـراكة العر يـة ال ند ـة فـي 

   لــى المشــاركة الرعالــة فــي أنشــطة المناــدى، واسا ــافة بعــ  ال نــد، ودعــوة الــدول األع ــا
 هذق األنشطة والرعاليال.
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 :العالدال العر ية مع الاجمعال الدولية واإلدليمية
 :ا سيوية-العالدال العر ية

 

 اليابانية –العالقات العربية 

 الوزاري، إن مجلس الجامعة على المستوى 
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪
باـــاريخ  (152د.م ) 8422ردـــم  وإذ يؤكـــد علـــى دراراتـــه الســـابقة فـــي هـــذا الشـــأن وآخرهـــا القـــرار -

 ،نيةاالياب -ر ية العالدال العبشأن  10/9/2019

 يقـــرر:

اإلعـرا  عـن اـرص الــدول األع ـا  علـى تعتيــت وتطـوير عالدات ـا مــع اليابـان فـي ماالــو  -1
المجـــاالل السياســـية واالداصـــاد ة واالجاماعيـــة والءقافيـــة، واالســـارادة مـــن الاقـــدم االداصـــادي 

 والابرال اليابانية للدفع بالج ود الانموية في الدول العر ية. 

مانــة العامــة بمواصــلة الانســيي مــع الجانــب اليابــاني لعقــد الــدورة الءانيــة لالجامــام تكليــ، األ -2
 الوزاري للحوار السياسي العر ي الياباني، وذلب في موعد ومكان ياري عليه الجان ان.

تكليــ، األمانــة العامــة بمواصــلة الانســيي مــع الجانــب اليابــاني لعقــد الــدورة الاامســة للمناــدى  -3
 .الياباني في اليابان، وذلب في موعد ياري عليه الجان اناالداصادي العر ي 
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 :العالدال العر ية مع الاجمعال الدولية واإلدليمية
 

 العالقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 مانة العامة،على مذكرة األ ▪

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

 ،10/9/2019( بااريخ 152د.م ) 8422وعلى درارق ردم  ▪

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 يقـــرر:

الاأكيـــد علـــى مـــا ورد فـــي  عـــالن أبـــو بي الصـــادر عـــن اجامـــام وزرا  الاارجيـــة العـــر  مـــع  -1
ومــا ت ــمنه مــن توصــيال تصــب فــي  24/6/2010جــتر ال اســيايب باــاريخ  مجموعــة دول

  طار تعتيت الاعاون مع دول جتر ال اسيايب، وواع تلب الاوصيال مواع الانريذ.

دعوة الـدول األع ـا  لمواصـلة موافـاة األمانـة العامـة بمرئيات ـا بشـأن الاعـاون مـع دول جـتر  -2
الق ـــا ا العر يـــة، مـــن أجـــل  عـــداد  ســـاراتيجية ال اســـايب ومقـــدرال هـــذق األخيـــرة وموادر ـــا مـــن 

 عر ية في هذا الشأن.

الطلــب  لــى األمانــة العامــة االســامرار فــي ماابعــة هــذا المواــوم بالاشــاور مــع دولــة اإلمــارال  -3
 العر ية الماحدة.
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 :العالدال العر ية مع الاجمعال الدولية واإلدليمية
 

 العالقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،10/9/2019( بااريخ 152د.م ) 8422وعلى درارق ردم  ▪
ـــدول العر يـــة ودول أمريكـــا الجنو يـــة ) عـــالن وعلـــى اإلعـــالن الصـــادر عـــن الق ▪ مـــة الرابعـــة لل

 الرياض(، 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 يقـــرر:

الاأكيــد علــى أهميــة تعتيــت الاعــاون بــين اإلدليمــين فــي شــاى المجــاالل والمشــاركة فــي جميــع  -1
 األنشطة واالجاماعال المقرر  داما ا.

 نســــيي مــــع المنســــي اإلدليمــــي لــــدول أمريكــــا الجنو يــــةدعــــوة األمانــــة العامــــة  لــــى مواصــــلة الا -2
ن اسا افة جم ورية فنتويال اجامام مجل  وزرا  الاارجية في الدول العر يـة أ)البرازيل( بش

 ودول أمريكا الجنو ية، على أن  س قه اجامام ك ار المسؤولين من الجانبين.

احديـــد موعـــد ومكـــان بـــديل تكليـــ، األمانـــة العامـــة الانســـيي مـــع الجانـــب األمريكـــي الجنـــو ي ل -3
لالجامــــام الءالــــث لــــوزرا  االداصــــاد فــــي الــــدول العر يــــة ودول أمريكــــا الجنو يــــة بعــــد اعاــــذار 

 جم ورية بوليايا.

تكليـــ، األمانـــة العامـــة الانســـيي مـــع الجانـــب األمريكـــي الجنـــو ي لاحديـــد موعـــد ومكـــان جديـــد  -4
ا الجنو يـة بعـد اعاـذار جم وريـة لالجامام الءـاني لـوزرا  البيئـة فـي الـدول العر يـة ودول أمريكـ

 اإلكوادور.

تكليـــ، األمانـــة العامـــة بمواصـــلة الانســـيي مـــع وزارة الســـيااة بجم وريـــة مصـــر العر يـــة لعقـــد  -5
 اجامام وزرا  السيااة المشارن للدول العر ية ودول أمريكا الجنو ية.

علــيم للــدول العر يــة العامــة بالانســيي لعقــد االجامــام الءالــث لــوزرا  الار يــة والا األمانــةتكليــ،  -6
 ودول أمريكا الجنو ية في  ادى الدول العر ية.

الارايــب باسا ــافة جم وريــة الســودان لالجامــام األول للابــرا  فــي مجــال الاعــاون التراعــي  -7
 بين الدول العر ية ودول أمريكا الجنو ية، والدعوة للمشاركة الراعلة في هذا االجامام.
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لين فـــي وزارال الشـــؤون االجاماعيـــة فـــي الـــدول العر يـــة الارايـــب بعقـــد اجامـــام ك ـــار المســـؤو  -8
ودول أمريكـــا الجنو يــــة فـــي مقـــر األمانـــة العامــــة، وذلـــب للاح ـــير لالجامـــام الءالـــث لـــوزرا  

 الشؤون االجاماعية في الدول العر ية ودول أمريكا الجنو ية.

 .المقبلةالطلب من األمانة العامة العرض على المجل  في دورته العاد ة  -9
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 الاعاون بين جامعة الدول العر ية واألمم الماحدة ومؤسسال ومنلمال دولية أخرى: 
 -أ  -

 

 جلس األمنمو التعاون بين جامعة الدول العربية 

 ،الوزاري  المستوى  على الجامعة مجلس إن
 :اطالعه بعد -

 ،العامة األمانة مذكرة على ▪

 ،الدورتين بين فيما العامة األمانة نشاط عن العام األمين يرتقر  وعلى  ▪

ــــــى  ▪ ــــــه وعل ــــــاريخ( 146) م.د 8078 ردــــــم درارات ــــــم ،8/9/2016 با ( 147) م.د 8140 ورد
 م.د 8256 وردــــــم ،12/9/2017 باــــــاريخ( 148) م.د 8195 وردــــــم ،7/3/2017 باــــــاريخ

 ،10/9/2019 بااريخ( 152د.م ) 8424 وردم ،7/3/2018 بااريخ( 149)

 ،السياسية الشؤون  لجنة توصية وعلى ▪

  اــدم بمــا القــرار صــنع فــي والاــأثير الدوليــة المحافــل فــي العر ــي الانســيي أهميــة علــى يؤكــد وإذ  -
 العر ية، المصال 

 ،الدوليين والسلم األمن ارد في الماحدة لألمم الاابع األمن مجل  دور على يؤكد وإذ -

 مــع الاعــاون  تعتيــت علــى  شــجع والــذي الماحــدة ماألمــ ميءــا  مــن الءــامن الرصــل  لــى واســانادا -
 ،منه 52 المادة السيما الدوليين والسلم األمن صون  في اإلدليمية ودون  اإلدليمية المنلمال

 فــي واألزمــال المســائل معالجــة ذلــب فــي بمــا العر ــي، واألمــن الســلم مســؤولية أن علــى  شــدد إذو  -
 ،نرس ا العر ية الدول عاتي على تقع العر ي الوطن

 فـي  سـ م بمـا الماحـدة األمـم منلمـة أج ـتة مـع والاشـاور والاعاون  الانسيي أهمية على يؤكد وإذ -
 ،العر ية المنطقة في واألمن السلم تعتيت

 :ررـــــقيُ 

تقد م الشكر للدول العر ية الاي تولل الع وية  ير الدائمة في مجل  األمن خالل الرارال  -1
ودها في العمل على تعتيت الاعاون بين جامعة الدول نلير ج وآخرها دولة الكويل، السابقة 

 .العر ية واألمم الماحدة بما في ذلب مجل  األمن

الجم ورية الاونسية، الع و العر ي الحالي في مجل  األمن، الانسيي مع   لىالطلب  -2
المجموعة العر ية بنيويورن والجامعة العر ية ممءلة في بعءا ا في نيويورن واألمانة العامة 
بالقاهرة بشأن عقد جلسة مجل  األمن رفيعة المساوى تحل عنوان "الاعاون بين جامعة 
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الدول العر ية ومجل  األمن" بنيويورن خالل رئاسا ا للمجل ، على  رار الجلسة الاي 
 .13/6/2019عقدل في 

الجم ورية الاونسية بصرا ا الع و العر ي  ير الدائم في مجل  األمن،   لىالطلب  -3
ي مع المجموعة العر ية بنيويورن وجامعة الدول العر ية ممءلة ب عءا ا في نيويورن بالانسي

ماابعة الاوصيال الواردة في  البيان لواألمانة العامة بالقاهرة، مواصلة الج ود والمشاورال 
 .جلسة رفيعة المساوى لمجل  األمنالالرئاسي الصادر عن 

اون بين جامعة الدول العر ية ومجل  األمن" من تكلي، األمانة العامة بماابعة مواوم "الاع -4
خالل الانسيي مع الع و العر ي  ير الدائم في مجل  األمن ب دب تعتيت االتسا  في 

 لية.اعالعمل وجعل الاعاون أكءر ف
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 :مال دولية أخرى الاعاون بين جامعة الدول العر ية واألمم الماحدة ومؤسسال ومنل
-   - 

 

الترشيحات لمناصـب األمـم المتحدة ووكاالتها 
 المتخصصـة ومنظمات ومؤسسـات دولية أخرى 

 
 ،دول العربية على المستوى الوزاري إن مجلس جامعة ال

 بعد اطالعه: -

 ،مذكرة األمانة العامةعلى  ▪

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينتقرير نشاط اعلى و  ▪

 ،نة الشؤون السياسيةتوصية لجعلى و  ▪

 :ررـــــقيُ 

 :دعم الترشيحات غير المتعارضة لمناصب في منظومة األمم المتحدة التالية: أوالا 
لع وية لجنة األمم الماحدة للقانون الاجاري الدولي  دولة الكويلترشي   −

(UNICTRAL) ( 2028-2022للرارة.) 

 (.2029-2028ألمن للرارة )للع وية  ير الدائمة بمجل  ا المملكة المغر يةترشي   −

)الدكاور/ أامد الشامسي( لع وية اللجنة المعنية  دولة اإلمارال العر ية الماحدةترشي   −
 (.2024-2021للرارة ) اإلعادةذوي  األشااصبحقو  

لع وية مجل  محافلي الوكالة الدولية للطادة  دولة اإلمارال العر ية الماحدة عادة ترشي   −
 (.2022-2020الذرية للرارة )

لع وية مجل  االتحاد البريدي العالمي للرارة  دولة اإلمارال العر ية الماحدة عادة ترشي   −
(2021-2024.) 

)السرير/ أامد فا  ب( لع وية لجنة القانون الدولي  جم ورية مصر العر يةترشي   −
(ILC) ( 2026-2022للرارة.) 

-2023لجنة اقو  الطرل للرارة ))الدكاورة/ امدة السليطي( لع وية  دولة دطرترشي   −
2027.) 

)السيدة/ سمية العمراني( لع وية اللجنة المعنية بحقو   المملكة المغر يةترشي   −
 (.2024-2021للرارة ) (CRPD)األشااص ذوي اإلعادة 

)السيد/ با مريم كوياا( لع وية لجنة اقو   الجم ورية اإلسالمية المورياانيةترشي   −
 (.2024-2021اإلنسان للرارة )
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امن الرئة  (IMO)لع وية المجل  الانريذي للمنلمة ال حرية الدولية  دولة دطرترشي   −
(C) ( 2024-2022للرارة.) 

 (OPCW)لع وية المجل  الانريذي لمنلمة الر األسلحة الكيميائية  دولة دطرترشي   −
 (.2023-2021للرارة )

جنة المعنية بحقو  االشااص )الدكاور/  حيى الرارسي( لع وية الل سلطنة عمانترشي   −
 (.2024-2021للرارة ) (CRPD)ذوي االعادة 

امن الرئة  (IMO)لع وية مجل  المنلمة ال حرية الدولية  المملكة المغر يةترشي   −
(C) ( 2023-2022للرارة.) 

)السيد/ الحسن زهيد( لع وية لجنة الادمة المدنية الدولية  المملكة المغر ية عادة ترشي   −
(ICSC) (.2024-2021لرارة )ل 

)السيدة/ راا  بورسلي( لع وية لجنة األمم الماحدة المعنية بحقو   دولة الكويلترشي   −
 (.2026-2023للرارة ) (CRPD)االشااص ذوي االعادة 

)السيد/ محجو  ال ي ه( لع وية لجنة اقو  اإلنسان للرارة  المملكة المغر يةترشي   −
(2021-2024.) 

)السيد/ محمد العمارتي( لع وية لجنة الحقو  االداصاد ة  يةالمملكة المغر ترشي   −
 (.2024-2021للرارة ) (CESCR)واالجاماعية والءقافية 

لع وية مجل  االساءمار باالتحاد البريدي العالمي للرارة  المملكة المغر يةترشي   −
(2021-2024.) 

بريدي باالتحاد لشغل منصب نائب رئي  مجل  االساءمار ال المملكة المغر يةترشي   −
 (.2024-2021البريدي العالمي للرارة )

للرارة  (WFP)لع وية مجل   دارة برنام  الغذا  العالمي  المملكة المغر يةترشي   −
(2021-2023.) 

)السرير/ محمد عتالدين( لع وية لجنة الحقو  االداصاد ة  جم ورية مصر العر يةترشي   −
 (.2024-2022)للرارة  (CESCR)واالجاماعية والءقافية 

)السيد/ العر ي جاكطة( لع وية  الجم ورية الجتائرية الد مقراطية الشعبية عادة ترشي   −
 (.2024-2021للرارة ) (ICSC)لجنة الادمة المدنية الدولية 

 (.2027-2025لع وية مجل  اقو  اإلنسان للرارة ) دولة دطرترشي   −

لمنصب مدير مكاب تقيي  )السيد/ بالل الجموسي(  الجم ورية الاونسيةترشي   −
 (.2026-2022االتصاالل باالتحاد الدولي لالتصاالل للرارة )
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لع وية مجل  اإلدارة ومجل  االساءمار في االتحاد  المملكة األردنية ال اشميةترشي   −
 (.2024-2020البريدي العالمي للرارة )

اإلنسان المعنية  )السريرة/ وفا  بسيم( لع وية لجنة اقو   جم ورية مصر العر يةترشي   −
-2021بماابعة الاتامال الدول بموجب المع د الدولي للحقو  المدنية والسياسية للرارة )

2024.) 

للرارة  (ECOSOC)لع وية المجل  االداصادي واالجاماعي  سلطنة عمانترشي   −
(2022-2024.) 

لع وية مجل   دارة منلمة العمل الدولية بصرة ع و أصيل عن  دولة دطرترشي   −
 (.2022-2020الحكومال للرارة )

لع وية المجل  الانريذي لمنلمة الطيران المدني الدولي  جم ورية العرا ترشي   −
(ICAO) ( 2025-2022للرارة.) 

للرارة  (ECOSOC)لع وية المجل  االداصادي واالجاماعي  جم ورية العرا ترشي   −
(2024-2026.) 

 (.2026-2023دولي لالتصاالل للرارة )لع وية مجل  االتحاد ال مملكة ال حرينترشي   −

لع وية مجل  اإلدارة ومجل  االساءمار في االتحاد  المملكة العر ية السعود ةترشي   −
 (. 2024-2021للرارة ) (UPU) البريدي العالمي

)السيدة / أسمي خ ر( لع وية لجنة األمم الماحدة  المملكة األردنية ال اشميةترشي   −
 (.2025-2021امييت اد المرأة للرارة )المعنية بالق ا  على ال

 الاشغيللع وية مجل  اإلدارة ومجل   الجم ورية الجتائرية الد مقراطية الشعبيةترشي   −
 (. 2024-2021للرارة ) (UPU)  في االتحاد البريدي العالمي

 : الترشيحات لمناصب في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(: ثانياا 
المجموعة العر ية بالمنلمة التااذ الالزم   لى للمجل  الانريذي االة الارشيحال الاالية  -أ

نحوها ط قال لقائمة األس  والمعايير الاي أعدت ا لانسيي الارشيحال، وذلب تنريذال للرقرة 
( لمجل  جامعة الدول العر ية 120( الصادر عن الدورة )6346"ثامنال" من القرار ردم )

 :9/9/2003اوى الوزاري بااريخ على المس

 (.2025-2021للرارة ) دولة الكويلترشي   −

 (.2025-2021للرارة ) الجم ورية اللبنانيةترشي   −

 (.2025-2021للرارة ) جم ورية العرا ترشي   −
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 (.2025-2021للرارة ) جم ورية مصر العر يةترشي   −

ة التااذ الالزم نحوهما ط قال المجموعة العر ية لدى المنلم  لى االة الارشيحين الااليين  -ب
لقائمة األس  والمعايير الاي أعدت ا المجموعة لانسيي الارشيحال وذلب تنريذال للرقرة 

( لمجل  جامعة الدول العر ية 132( الصادر عن الدورة )7115"خامسال" من القرار ردم )
 :9/9/2009على المساوى الوزاري بااريخ 

-2020لجنة الاراث الءقافي  ير المادي للرارة )لع وية  المملكة المغر يةترشي   −
2024.) 

-2021لع وية لجنة الاراث العالمي للرارة ) المملكة األردنية ال اشميةترشي   −
2025.) 

 :الترشيحات لمناصب في منظمات ومؤسسات دولية أخرى : ثالثاا 
لمة )اللوا / أامد الريسي( لرئاسة من دولة اإلمارال العر ية الماحدةدعم ترشي   −

 (.2024-2021الشرطة الجنائية الدولية )االنار ول( للرارة )

)السرير/ علي صاد ( لع وية ال يئة الدائمة المساقلة  جم ورية السوداندعم ترشي   −
 (.2023-2020لحقو  االنسان الاابعة لمنلمة الاعاون اإلسالمي للرارة )

 ند ترشيحال سبي وأن نلر في ا المجل .الطلب  لى األمانة العامة عدم  دراج امن هذا الب :رابعاا 
الطلب  لى األمانة العامة عدم  دراج امن هذا البند ترشيحال لمناصب في منلمال أو  :خامساا 

 هيئال أو مؤسسال اكومية ال ت م في ع ويا ا كافة الدول العر ية.
منلمال أو  الطلب  لى األمانة العامة عدم  دراج امن هذا البند ترشيحال لمناصب في :سادساا 

 هيئال أو مؤسسال عمل أو لجان عر ية أو في منلمال المجامع المدني أو  ير اكومية.

( 15الطلب  لى الدول األع ا  موافاة األمانة العامة بارشيحات ا للمناصب الدولية دبل ) :سابعاا 
شغل يوم عمل على األدل من انعقاد الدورال العاد ة لمجل  الجامعة العر ية مع ذكر فارة 

 المنصب.
الطلب  لى األمانة العامة عدم عرض امن هذا البند أي ترشي  لمنصب دولي يرد  لي ا  :ثامناا 

 بعد الموعد المحدد أو بدون ذكر فارة شغله. 
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دعم النازحين داخلياا في الدول العربية والنازحين 
 العراقيين بشكل خاص

 مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إن
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة ما بين الدورتين، ▪

 ،1/3/2020( بااريخ 4/1448ج//3وعلى مذكرة المندو ية الدائمة لجم ورية العرا  ردم ) ▪

 ،5/2/2020بااريخ ( 54/2020)ردم  لمذكرة المندو ية الدائمة لدولة الكويوعلى  ▪

 ،12/2/2020( بااريخ 63/2/2020وعلى مذكرة الجم ورية اليمنية ردم ) ▪

 وعلى توصية لجنة الشؤون االجاماعية والءقافية، ▪

 و عد اساماعه  لى العرض المقدم من رئي  وفد جم ورية العرا ، -

 يُقــــرر:

 اهرة النتوح السيما الحكومة العرامية  مساندة ج ود اكومال الدول العر ية الاي تعانى من -1
في  طار تقد م الدعم للنازاين ودعوة الدول العر ية  لى المساهمة في  عادة  عمار المدن 

الااص العر ي في هذق المحررة من سيطرة العصابال اإلرهابية، بما في ذلب  شران القطام 
 .رهم األصليةالج ود اإلنسانية، و ما يؤمن عودة جميع النازاين  لى د ا

دعوة الدول العر ية  لى تقد م المساعدال الغذائية والطبية العاجلة إل اثة األعداد الكبيرة من  -2
النازاين داخليال بالعرا ، السيما بعد بلو  م أعدادال ومساويال خطيرة ترو   مكانيال 

عصابال الحكومة العرامية، والمساهمة في  عادة  عمار المحافلال الاي تم تحريرها من 
 .داعل اإلرهابية

ن منــذ مســاعدال لرفــع معانــاة النــازاين العــرادييالــدول العر يــة الاــي دــدمل توجيــه الشــكر  لــى  -3
 .2003تغيير النلام عام 

عقد مؤتمر دولي برعا ة جامعة الدول العر ية لمنادشة مواوم النازاين داخليال في المنطقة  -4
األع ا  ول ل ا بمشاركة الدول العر ية العر ية للودوب على وادع مأسات م وإ جاد الحل

 .والمنلمال اإلدليمية والدولية والمانحين من أجل تقد م المساعدال الالزمة للنازاين

اإلشادة بنجاح التيارة الاي دام ب ا مندو ي الدول األع ا  في مجل  األمن لدولة الكويل  -5
ال ال الماحدة األمريكية، والاي وجم ورية العرا ، وذلب برئاسة مشاركة بين دولة الكويل والو 

صدر عن ا بيان صحري شدد على دعم أع ا  مجل  األمن السامرار تعافي العرا  في 
مرالة ما بعد الصرام، وأهمية سيادة ووادة أمن العرا  وسالمة أراايه، وتأكيد الوفد على 
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ن من الصرام بما في النازاين داخليال الما رريأهمية العودة ا منة والكريمة والطوعية لجميع 
 .ذلب المناطي المحررة من تنليم داعل

اث الدول واألطراب الاي تع دل باقد م مساعدال مالية لإلس ام في الج د الدولي إلعادة  -6
عقد خالل الرارة  ياعمار العرا  خالل مؤتمر الكويل الدولي إلعادة اعمار العرا ، الذ

 .، بالوفا  باع دات ا12-14/2/2018

ول العر ية والمنلمال الءقافية والار وية المااصصة إلطال  املة تر وية ترمي  لى دعوة الد -7
 زالة آثار الركر الاكريري الماشدد الذي روجل له الانليمال اإلرهابية في المناطي الاي 

 .سنة ممن ال يتالون في مقاعد الدراسة 18-7سيطرل علي ا والاركيت على الرئة العمرية من 

عر ية لدراسة  مكانية  نشا  صندو  لدعم  عادة  عمار المدن المحررة من دعوة الدول ال -8
الانليمال اإلرهابية في الدول العر ية الاي كانل بع  مدن ا تحل سيطرة هذق الانليمال، 
وذلب تس يالل لعودة النازاين  لى مدن م كآلية فاعلة وناجعة وسريعة للاااي، من ا ثار 

 اخلي.السلبية لعملية النتوح الد

دعوة األمانة العامة والدول العر ية لاقد م الدعم الرني واللوجساي للدول العر ية الاي تعانى  -9
من  اهرة النتوح الداخلي بشكل  عام، والعرا  بشكل  خاص، من خالل تدريب مو ري 

 الوزارال المعنية بلاهرة النتوح.

الشؤون مجلسي وزرا  ( الصادر عن 4/12/2018(، 1)د.ش.ص 3الارايب بالقرار ردم )  -10
االجاماعية والصحة العر ، ب نشا  اللجنة مراواة الع وية اول الدعم االجاماعي والصحي 

 .للنازاين داخليال في الدول العر ية والنازاين العراديين بشكل خاص

( الصادر عن مجل  وزرا  العدل 21/11/2019 – 35د  -1811الارايب بالقرار ردم ) -11
لدراسة مقارح مشاركة من خبرا  وممءلي وزارتي العدل والداخلية العر  باشكيل لجنة  العر ،

اترامية عر ية خاصة لحما ة ومساعدة النازاين داخليال في  جم ورية العرا  بشأن  عداد
 .، وعرض ما سااوصل  ليه اللجنة على المجل  في دورته المقبلةالمنطقة العر ية

مة الجم ورية اليمنية لمواج ة تحد ال  اهرة دعوة الدول العر ية  لى مساندة ج ود اكو  -12
 النتوح الداخلي الاي تعاني من ا البالد.
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 تعيين رئيس اللجنة الدائمة لإلعالم العربيتجديد 
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينرير األمين العام عن نشاط اوعلى تق ▪

 مداوالل المجل  في هذا الشأن،او  وفي  -

 

 ر: يُقــــر

تجديد تعيين الدكاور خالد بـن عبـد القـادر الغامـدي، مرشـ  المملكـة العر يـة السـعود ة، رئيسـال  
 للجنة الدائمة لإلعالم العر ي لمدة سناين.
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 اإلرهاب الدولي وسبل مكافحته
 
 ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار  إن
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة،  ▪

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، ▪

إلرهـا  وعلى توصيال االجامام السابع والعشـرين لرريـي الابـرا  العـر  المعنـى بمكافحـة ا ▪
 (،27/2/2020و 26)القاهرة 

 القانونية، شؤون وعلى توصية لجنة ال ▪

 ر: يُقــــر

 وأ ال  ارتكبل دانة جميع األعمال اإلرهابية بكافة أشكال ا وملاهرها وأ ا كان مرتكبوها وايءما  -1
 كانل أ راا ا ودوافع ا.

وتنبذ  اإلنسانرامة الاي تصون ك اإلسالميةالسمحا  للعقيدة  اإلنسانيةالاأكيد على الايم  -2
 العر  أو اللون أو اللغة أو الجن  أو المعاقد. أساسالامييت على 

والحرص على  ،بأي دين أو جنسية أو عر   اإلرها على أنه ال مجال لر ل  الاأكيد مجددال  -3
لارسيخ ثقافة الاراهم والاسام   واألد انأهمية مواصلة الج ود لاعتيت الحوار بين الشعو  

الم بين الشعو  باخاالب انامائ م الءقافي والعقائدي والح اري لما في ذلب والعيل في س
في تراجع صدى تيارال االسالموفو يا والعنصرية الماطرفة المعاد ة للمسلمين في   س اممن 

 العالم. أنحا ماالو 

 ا .الاأكيد على أهمية الانريذ الماكامل إلساراتيجية األمم الماحدة العالمية لمكافحة اإلره -4

االتراميال والبروتوكوالل الدولية ذال الصلة   على دة لم تص،  يدعوة الدول العر ية الا -5
بما ياماشى مع نلم ا القانونية الاصديي علي ا،   جرا التمام للنلر في   اإلرها مكافحة ب

 الوطنية.

 باإلرها اترامية شاملة تاعلي   لىأهمية ت افر ج ود المجامع الدولي من أجل الاوصل  -6
 .لإلرها الدولي ااى تكون أداة فعالة للاصدي 

بما في م  ،اإلرهابيون تعتيت الاعاون الدولي لمواج ة الا ديدال الاي  شكل ا المقاتلون  -7
في مجاالل ت ادل المعلومال وأمن الحدود والاحايقال والمساعدة  ،العائدون والمناقلون 

اناشار   لىر لمعالجة اللروب المؤد ة الق ائية الما ادلة وتسليم المطلو ين واتااذ الادابي
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 األس ا ومحار ة  اإلرهابية األعمالبما في ذلب منع الاحري  على ارتكا   اإلرها 
 .اإلرهابيينالمغذ ة للاطرب وتجنيد المقاتلين 

بالانليمال اإلرهابية والمشاركة في األعمال  لاللاحا السرر اث الدول العر ية على تجريم  -8
واعا ار تتوير وثائي ال وية  اشريعال الوطنية المالئمة لمالاقا م د ائيال القاالية وواع ال

 .في القوانين الوطنية والسرر واساعمال ا لالناقال لمناطي النتام  رفا مشددال 
تكءي، العمل العر ي المشارن للاصدي للاهرة المقاتلين اإلرهابيين العائدين من مناطي  -9

 اإلرها ي مع االترامية العر ية لمكافحة سال شاملة تاالنتام وعائالت م من خالل واع آلي
الدول العر ية على مساوى القمة وعلى المساوى  والقرارال الصادرة عن مجل  جامعة

 ودرارال مجلسي وزرا  العدل والداخلية العر .الوزاري 
  لىاالمانام عن تقد م أي شكل من أشكال الدعم الصري  أو ال مني   لىدعوة الدول  -10

، ورف  كل أشكال االباتاز من دبل اإلرهابية األعمالال العين في  األشااصيانال أو الك
 .لرهائن أو طلب للرد ةلمن ت ديد أو دال  اإلرهابيةالجماعال 

اتااذ الادابير الالزمة للحيلولة دون اساغالل تكنولوجيا المعلومال   لىدعوة الدول العر ية  -11
وتمويل  اإلرهابية أعمال مللاحري  على  ابيةاإلرهواالتصاالل من طرب الانليمال 

والااطيل واإلعداد ل ا، وواع آلية وطنية للاعامل مع الموادع االلكارونية ذال  أنشطا م
 الصلة بالانليمال اإلرهابية.

مواصلة تنسيي الموادو العر ية في المنلمال والمؤتمرال الدولية الاي تشارن في ا الدول  -12
 .رها اإلالعر ية بشأن مكافحة 

نيويورن  يالمنشأ ف اإلرها الماحدة لمكافحة  األمممركت   مكانيالاالسارادة من مواصلة  -13
للحوار  يبم ادرة من خادم الحرمين الشريرين، ومركت الملب عبد ب بن عبد العتيت العالم

مجال  يلل حوث والدراسال ف األفريقيوالمركت ، فيينا فيالد انال والءقافال   ت امبين 
الجم ورية الجتائرية الد مقراطية الشعبية، ومركت الن رين للدراسال ب اإلرها افحة مك

بجم ورية العرا ، ومنادى الن  ة للاواصل الح اري بجم ورية السودان،  اإلساراتيجية
ومركت محمد بن نا ، للمناصحة والرعا ة بالمملكة العر ية السعود ة، ومركت محمد السادس 

ومع د محمد السادس لاكوين األئمة والمرشدين والمرشدال بالمملكة للعلما  األفاردة، 
، والمكاب العر ي لمكافحة الاطرب في دطر األد انومركت الدواة الدولي لحوار  المغر ية،
الاابع لمجل  وزرا  الداخلية العر ، ومركت الامييت الدولي لمكافحة الاطرب  واإلرها 

اإلمارال العر ية الماحدة، والمركت اإلدليمي لمكافحة العني، )هدا ة(، ومركت صوا  بدولة 
اإلرها  لاجمع دول الساال والصحرا  بجم ورية مصر العر ية، ومركت الملب امد العالمي 

 للاعا ل السلمي بمملكة ال حرين.
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األمم الماحدة المعنية الاعاون القائم بين جامعة الدول العر ية وأج تة العمل على دعم  -14
 المنلمال اإلدليمية المعنية بمكافحة اإلرها .و  ها اإلر بمكافحة 

الدول العر ية من الاجار  والم ادرال الناجحة ذال الصلة بالمواج ة الركرية  اسارادةأهمية  -15
المرا يم واألفكار الاي تروج ل ا الانليمال اإلرهابية، وتكلي،  اناشارلإلرها  للحيلولة دون 

ية )دطام الشؤون القانونية( باعميم تلب الاجار  الناجحة األمانة العامة لجامعة الدول العر 
 من ا. لالسارادةعلى الج ال المعنية في الدول العر ية 

مجال لمواصلة تقد م الدعم الرني في مكاب األمم الماحدة المعني بالمادرال والجريمة دعوة  -16
ها  من خالل المجاالل الماعلقة بمكافحة اإلر في الاعاون القانوني والق ائي الدولي 

للدول العر ية لمنع ومكافحة الجريمة واإلرها  والا ديدال الصحية وتعتيت  اإلدليميالبرنام  
 (.2021 – 2016) اإلنساننلم العدالة الجنائية بما ياماشى مع المعايير الدولية لحقو  

برام   دعوة الدول العر ية لاعتيت الاعاون مع المنلمال والوكاالل الدولية لالسارادة من -17
ألسلحة الدمار  اإلرهابيينالمساعدة الرنية الماااة لبنا  القدرال الوطنية لمواج ة خطر ايازة 

 الشامل ومكونات ا وتعتيت أمن المطارال والموانف والحدود.

 جب أن تاري مع دواعد  اإلرها مكافحة  يأن جميع الادابير المساادمة فالاأكيد على  -18
، ودعوة اإلنساني ي، والقانون الدولاإلنسانلحقو   يلقانون الدولذلب ا يبما ف يالقانون الدول

 اإلرها السلطال الوطنية المسؤولة عن مكافحة رفع الوعي لدى لى  الدول األع ا  
 بأهمية هذق االلاتامال.

الطلب من األمين العام لجامعة الدول العر ية ماابعة المواوم وتقد م تقرير بشأنه للمجل   -19
 .بلةالمقفي دورته 

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8497)ق: رقم 
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 صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ن القانونية،وعلى توصية لجنة الشؤو  ▪

بشأن وعلى المساوى الوزاري واسانادال  لى درارال مجل  الجامعة على مساوى القمة  ▪
 المحافلة على السالم واألمن بين الدول األع ا  وصيانة األمن القومي العر ي، 

وإذ يؤكــــد مــــن جديــــد عتمــــه الءابــــل علــــى تعتيــــت األمــــن القــــومي العر ــــي ومكافحــــة الانليمــــال  -
م عن اسـاقالل الـدول العر يـة واما ـة سـيادت ا الوطنيـة، والـذود عـن واـدة تراب ـا اإلرهابية والدفا

 الوطني وسالمة أرااي ا اد أي اعادا ،

وإذ ُ شدد على الحي الءابل للدول األع ا  في صـد أي اعاـدا  علـى مجامعات ـا ومواطني ـا أو  -
 ال واســاادام كافــة مؤسســال الدولــة واألج ــتة الحكوميــة، وكــذلب اق ــا فــي اتاــاذ جميــع اإلجــرا

الوســائل الاــي تحــول دون تعراــ ا ألي ت ديــدال واعاــدا ال ُتشــكل خطــرال علــى أمن ــا وســالمة 
مجامعات ـــا، وذلـــب وفقـــال لميءـــا  جامعـــة الـــدول العر يـــة، وميءـــا  األمـــم الماحـــدة ودواعـــد القـــانون 

 الدولي،

ـــه الحازمـــة لكـــل أشـــكال اإلرهـــا  و ماالـــو صـــورق وممار  - ســـاته وملـــاهرق، وإذ ُ عـــر  عـــن  دانا
 ورف ه الءابل ألي توجه كان لر ل اإلرها  بأي دين أو ا ارة أو أمة،

وإذ يؤكــد مــن جديــد رف ــه الاــام ألي شــكل مــن أشــكال الــدعم الصــري  أو ال ــمني للمنلمــال  -
 اإلرهابية أو المنلمال الماطرفة، وإداناه الحازمة للعمليال اإلرهابية بكل أشكال ا وصورها،

كءي، الج ـود وتعتيـت الانسـيي مـع المجامـع الـدولي ومنلماتـه الدوليـة واإلدليميـة وإذ يدعو  لى ت -
فــي مواج ــة اإلرهــا  وعلــى نحــو  خــاص  فــي مجــاالل تجايــ، منــابع تمويــل اإلرهــا ، و ــاهرة 
ســرر اإلرهــابيين األجانــب والعمــل علــى الحــد مــن تــنقل م بــين الــدول وإ جــاد مــالذال  آمنــة ل ــم، 

ونيــة الالزمــة الاــي تحـول دون اســاادام اإلرهــابيين لاكنولوجيــا المعلومــال واتاـاذ اإلجــرا ال القان
 واالتصاالل،
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 ر: يُقــــر

اإلدانة الحازمة لكل أشكال العمليال اإلجرامية الاي تشن ا الانليمال اإلرهابية في الدول  -1
ماطرفة العر ية وفي كافة دول العالم، والانديد بكل األنشطة الاي تمارس ا تلب الانليمال ال

والاي ترفع شعارال  دينية أو طائاية أو مذهبية أو عرمية وتعمل على الاحري  على الرانة 
 وعلى العنو واإلرها .

الاأكيد على أن الادابير والحلول العسكرية واألمنية وادها  ير كافية إللحا  ال تيمة  -2
ة األبعاد لمكافحة باإلرها ، والاأكيد على ارورة اعاماد  ساراتيجية عر ية شاملة ماعدد

اإلرها  ومنع ودوعه، تا من األبعاد السياسية واالجاماعية والقانونية والءقافية واإلعالمية 
 والدعوية، وذلب وفقال لقرارال مجل  جامعة الدول العر ية الصادرة ب ذا الشأن.

 مواصلة الاعاون القائم بين الدول العر ية لمكافحة اإلرها  والاطرب وتكءي، الج ود -3
المشاركة الجاءاثه من جذورق من خالل ترعيل بنود وأاكام االترامية العر ية لمكافحة 

 اإلرها .

دعوة الدول العر ية الاي لم تصاد  بعد على االترامية العر ية لمكافحة اإلرها  واالترامية  -4
 العر ية لمكافحة  سل األموال وتمويل اإلرها  واالترامية العر ية لمكافحة جرائم تقنية

المعلومال  لى  تمام  جرا ال الاصديي علي ا وإيدام وثائي الاصديي لدى األمانة العامة 
 لجامعة الدول العر ية.

اإلشادة بما اققاه الدول األع ا  من اناصارال  واسعة اد اإلرها ، وما توصلل  ليه من  -5
لمواصلة هذق  انجازال إللحا  ال تيمة بالمنلمال اإلرهابية والجماعال الماطرفة، ودعوت ا

 الج ود بما  كرل  ن ا  اإلرها  والاطرب بجميع ملاهرق وصورق.

الارايب بواع أسما  بع  األشااص الذين ينامون لما  سمى بسرا ا األشار اإلرهابية في  -6
مملكة ال حرين على دائمة اإلرهابيين، معابرين أن هذا المودو  عك   صرار دول العالم 

ها  على الصعيدين اإلدليمي والدولي وكل من  قوم بدعمه أو على الاصدي لكل أشكال اإلر 
الاحري  عليه أو الاعاطو معه، ويمءل دعمال لج ود مملكة ال حرين واإلجرا ال الاي تقوم 

 ب ا في تعتيت األمن واالساقرار والسلم في ا.

علومال اث الدول العر ية على تكءي، الاعاون العر ي الءنائي والجماعي في مجال ت ادل الم -7
من خالل األمانة العامة لمجل  وزرا  الداخلية العر   اإلرهابيةالماعلقة بمكافحة الانليمال 

الاي تنص على تعاون  اإلرها ( من االترامية العر ية لمكافحة 4وترعيل أاكام المادة )
 دولة. الداخلية لكل واإلجرا الط قا للقوانين  اإلرهابيةلمنع ومكافحة الجرائم  األطرابالدول 
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دعوة الدول  لى االمانام عن تقد م أي شكل من أشكال الدعم الم اشر و ير الم اشر  لى  -8
الكيانال أو األشااص ال العين في األعمال اإلرهابية، ورف  كل أشكال االباتاز من دبل 

 الجماعال اإلرهابية من ت ديد أو دال الرهائن أو طلب فد ة.
في مجال مكافحة الركر الماطرب واداالم جذورق، ودعوة  مواصلة الاعاون بين الدول العر ية -9

بالم ادرال الاي تقوم ب ا لاعميم ا  األمانة العامة لجامعة الدول العر يةالدول العر ية لموافاة 
 لالسارادة من ا. األع ا على الدول 

 هابيةاإلر  األعمالنلم عدالة جنائية فعالة لمقاااة مرتكبي    جاددعوة الدول األع ا   لى  -10
واتااذ اإلجرا ال القانونية والق ائية الالزمة للحيلولة دون سرر المقاتلين اإلرهابيين 
لاللاحا  بانليمال  رهابية واالناقال  لى مراكت الصرام، وارمان م من أي مالذال  آمنة، 

 وتقد م م للعدالة للمسا لة على ما ارتكبوق من جرائم  رهابية.

ة تعاون ا وتكءي، ج ودها من خالل االترامية العر ية اث الدول األع ا  على زياد -11
لمكافحة جرائم تقنية المعلومال وذلب بالعمل على نحو  جماعي لحرمان الانليمال اإلرهابية 
الماطرفة بجميع أشكال ا الدينية والطائاية والمذهبية والعرمية من اساغالل وسائل الاكنولوجيا 

على نحو  تام من بث دعايا ا الاي ُتروج للكرا ية ووسائل الاواصل االجاماعي، ومنع ا 
والرانة الطائاية والمذهبية، و ث روح الرردة بين أبنا  المجامع، وذلب دون مساس بحرية 

 الرأي والاعبير الاي تبيح ا القوانين الوطنية والمواثيي الدولية الُمصاد  علي ا.

ة الدول العر ية باقارير  شاملة اول دعوة الدول األع ا   لى تتويد األمانة العامة لجامع -12
الم ادرال الوطنية الاي تقوم ب ا لمواج ة اإلرها ، بما في ذلب ناائ  أعمال المؤتمرال 

 والندوال الاي تنلم ا اول مكافحة اإلرها ، والمنلمال الماطرفة.

اوفر لدي ا العامة لجامعة الدول العر ية بما ي األمانةمواصلة موافاة   لىدعوة الدول العر ية  -13
اإلرهابية لعرا ا  األعمالمن صور وأفالم وثائاية ومطبوعال تبرز مآسي وآالم احا ا 

في المنطقة  اإلرهابية األعمالخالل فعاليال اليوم العر ي للاوعية بآالم ومآسي احا ا 
هذا اليوم وموافاة   ايا   لىالعر ية، ودعوة الدول العر ية ومؤسسال العمل العر ي المشارن 

 األمانة العامة بالم ادرال الاي تقوم ب ا في هذا الشأن.

وأسرهم بما  حرد كراما م والنلر في  اإلرها معاملة احا ا   لىدعوة الدول األع ا   -14
أنلمة وآليال وطنية لاقد م المساعدة ل م بما ياري مع نلم ا الوطنية وتلبية    جاد

 يعي.مجراها الطب  لىايات م   عادةاااياجات م وتيسير 

واساادام  اإلرها مصادر تمويل لبذل المتيد من الج ود لمكافحة الدول العر ية دعوة  -15
عبر ش كال االنارنل  اإلرهابيةلاكنولوجيا المعلومال لامويل أنشطا م  اإلرهابيةالانليمال 

 .اإلرها وتمويل  األموالالترامية العر ية لمكافحة  سل تنريذا ألاكام ا
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مواصلة تغذ ة داعدة البيانال الااصة بالمقاتلين اإلرهابيين المنشأة  لى دعوة الدول العر ية  -16
المالاقة والبيانال الجنائية باألمانة العامة لمجل  وزرا  الداخلية العر    دارةفي نطا  

مناطي النتام   لىوطر  الاجنيد ووسائل اناقال م  اإلرهابيينبالمعطيال الااصة بالمقاتلين 
 و ؤر الاوتر.

 اإلرها ي الابرا  العر  المعني بمكافحة ـ( لرري27يال االجامام )ـرير وتوصـلعلم باقأخذ ا -17
 . 27/2/2020و 26 يوميجامعة الدول العر ية بمقر األمانة العامة ل الذي ُعقد

الطلب  لى األمين العام لجامعة الدول العر ية ماابعة تنريذ هذا القرار، وإعداد تقارير دورية  -18
 .المقبلةريذق، وتقد م ا للمجل  في دورته بشأن  جرا ال تن

 
 

 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8498)ق: رقم 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــ
ب اافة فقرة على مشروم درار صيانة األمن القومي العر ي ومكافحة اإلرها   طرـة قـدولتحرد دولة دطر: تقدمل   -

أعمال اناقامية أو دصو  الرتكا كافحة اإلرها ، كمللة الاالي نص ا: " ال  جب  السماح باساادام مصطل  م
اسيين وذريعة لاصاية الحسابال وفرض اإلمال ال على بع  الدول، بل معالجة يللمدنيين، أو مالاقة المعاراين الس

ف ن دولة  اللروب واألس ا  المؤد ة  ليه واألفكار الاي تبررق وتمنحه شرعية من أي نوم " ونلرال لعدم  اافة هذق الرقرة
 دطر تاحرد على هذا القرار".
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 تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

  وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية، ▪

وإذ  عـــر  عـــن  داناـــه الحازمـــة لكافـــة أشـــكال اإلرهـــا  و ماالـــو صـــورق وممارســـاته وملـــاهرق،  -
 ورف ه الءابل ألي توجه كان لر ل اإلرها  بأي دين أو ا ارة أو أمة.

وإذ  كـــرر الاأكيـــد علـــى اـــرورة مواصـــلة الاعـــاون القـــائم بـــين الـــدول العر يـــة لمكافحـــة اإلرهـــا   -
كة الجاءاثــه مــن جــذورق وذلــب مــن خــالل ترعيــل بنــود وأاكــام والاطــرب وتكءيــ، الج ــود المشــار 
 االترامية العر ية لمكافحة اإلرها ،

وإذ  شدد في هذا اإلطار على أهمية تنسيي الج ود العر ية والدولية في مجال مكافحة اإلرهـا   -
 من خالل ت ادل المعلومال والاعاون األمني والق ائي والانسيي العسكري،

رال مجلــ  جامعــة الــدول العر يــة ذال الصــلة، وعلــى نحــو خــاص دــرار دمــة وإذ يؤكــد علــى دــرا -
( 27د.م ) 654(، ودـــــــرار دمـــــــة نواكشـــــــوط ردـــــــم 2015( )26د.م ) 628شـــــــرم الشـــــــيخ ردـــــــم 

د.م  7804 ردم (، والقرار2017( )28د.م ) 699و  690(، ودراري دمة عمان ردمي 2016)
( 148د.م ) 8189 ردـــم ، والقـــرار(2016( )145د.م ) 8019 ردـــم (، والقـــرار2014( )142)
( باـاريخ 149د.م ) 8262، والقرار 4/12/2017د.غ.م بااريخ  8219(، والقرار ردم 2017)
(، ودرار دمة العـتم والا ـامن فـي 2018( )29د.م ) 725، ودرار دمة القدس ردم 7/3/2018

 .31/3/2019( بااريخ 30د.م ) 763تون  ردم 

 واسانادال  لى: -

 من ميءا  جامعة الدول العر ية، المادة الءانية ▪

 المواد ذال الصلة من معاهدة الدفام العر ي المشارن، ▪

درارال مجل  جامعة الدول العر ية على مساوى القمة، وإعالنات ا بشأن صيانة األمن  ▪
 القومي العر ي،

ال وإذ يؤكــد الاتامــه بأاكــام وم ــادئ ميءــا  جامعــة الــدول العر يــة وميءــا  األمــم الماحــدة ودــرار  -
 مجل  األمن ودواعد القانون الدولي،
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 ر: يُقــــر

 دانة كل أشكال العمليال اإلجرامية الاي تشن ا الانليمال اإلرهابية في الدول العر ية وفي  -1
كافة دول العالم، والانديد بكل األنشطة الاي تمارس ا تلب الانليمال الماطرفة والاي ترفع 

عرمية وتعمل على الاحري  على الرانة والعنو شعارال دينية أو طائاية أو مذهبية أو 
 واإلرها .

الاأكيد على الحي الءابل للدول األع ا  في اتااذ جميع اإلجرا ال واساادام كافة الوسائل  -2
الاي تحول دون تعرا ا ألي ت ديدال تشكل خطرال على أمن ا وسالمة مجامعات ا، وذلب 

 مم الماحدة.وفقال لميءا  جامعة الدول العر ية وميءا  األ
اعا ار مكافحة اإلرها  اقال أساسيال من اقو  اإلنسان لما لإلرها  من آثار مدمرة على  -3

ددرة المواطنين على الاماع بالحقو  السياسية واالداصاد ة واالجاماعية، وتءمين الج ود 
ان العر ية الاي أدل في هذا السيا   لى تمرير درار آثار اإلرها  على الاماع بحقو  اإلنس

 في كل من مجل  اقو  اإلنسان الدولي واللجنة الءالءة للجمعية العامة لألمم الماحدة.
الاشديد على اامية الشمولية في الرؤية في الاعامل مع اإلرها  دون اناقائية أو تمييت،  -4

والاحذير مجددال من الرابطة القوية الاي تجمع بين الانليمال اإلرهابية الماالرة في المنطقة 
 اي تابني نر  األيديولوجية الماطرفة وتاعاون فيما بين ا.وال

اث الدول األع ا  على تعتيت تعاون ا في  طار االترامية العر ية لمكافحة جرائم تقنية  -5
المعلومال، وذلب للعمل على نحو جماعي لحرمان الانليمال اإلرهابية من اساادام وسائل 

بث دعايا ا الاي تروج للكرا ية والرانة، وتعتيت الاكنولوجيا ووسائل الاواصل االجاماعي في 
 الاعاون في مجال مكافحة الجرائم الاكنولوجية المساادمة في تمويل اإلرها .

اث الدول العر ية الاي لم تصاد  على االترامية العر ية لمكافحة اإلرها  واالترامية العر ية  -6
ية لمكافحة جرائم تقنية المعلومال واالترامية العر  اإلرها وتمويل  األمواللمكافحة  سل 

 وثائي الاصديي لدى األمانة العامة لجامعة الدول العر ية. وإيدام لى الاصديي علي ا 
الاأكيد على أهمية تصديي وان مام كافة الدول العر ية للصكون الدولية واإلدليمية لمكافحة  -7

 ية لمكافحة اإلرها  ودرارال اإلرها ، وموا مة تشريعات ا الوطنية مع أاكام االترامية العر 
مجل  األمن المعنية بمكافحة اإلرها  والصكون الدولية ذال الصلة، مع الحث على الاقيد 
بلوائ  ودوائم األمم الماحدة في تصني، الجماعال والكيانال اإلرهابية وااللاتام باطبيي 

القوائم ط قال لقرارال العقو ال الدولية الواج ة على األفراد والكيانال المدرجين على هذق 
(، وإدخال 2017) 2368(، و2015) 2253(، و 1999) 1267مجل  األمن 

 الاعديالل الالزمة في الاشريعال الوطنية للامكن من تطبيي تلب العقو ال.
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مواصلة تحديث داعدة البيانال الااصة بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب، والقائمة العر ية  -8
يانال اإلرهابية )القائمة السودا  لمنرذي ومدبري وممولي األعمال الموادة للانليمال والك

 ( ودعوة الدول العر ية على تغذيا ا بالبيانال المطلو ة. اإلرهابية
دعوة الدول األع ا   لى سن الاشريعال والقوانين واتااذ اإلجرا ال والادابير لاجريم الركر  -9

وإثارة النتعال الطائاية، والطلب  لى الماطرب والاكريري لاطورته في تغذياه لإلرها  
األمانة العامة تعتيت الانسيي مع الج ال العر ية المعنية لمكافحة اإلرها  ومواصلة تعاون ا 

 والدولية ذال الصلة. ةمع المنلمال اإلدليمي
الطلب من األمين العام ماابعة تنريذ هذا القرار وتقد م تقرير اول اإلجرا ال الاي تم  -10

 للمجل . المقبلةذا الشأن  لى الدورة اتااذها ب 
 

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8499)ق: رقم 
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 مستوى  على العضوية مفتوحة اللجنة أعمال نتائج
 العربية الدول جامعة وتطوير إلصالح الدائمين المندوبين

 عنها المنبثقة العمل وفرق 
 
 ،الوزاري  المستوى  على الجامعة مجلس إن
 :إطالعه بعد -

 العامة، األمانة مذكرةعلى  ▪

بااريخ  (152) م.د – 8431 ردم الوزاري  المساوى  على الجامعة مجل  درار وعلى ▪
10/9/2019، 

 وتطوير إلصالح الدائمين المندو ين مساوى  على الع وية مراواة اللجنة تقرير وعلى ▪
 العر ية، الدول جامعة

 القانونية، الشؤون  لجنة توصية وعلى ▪

 المنادشة، و عد -

 

 ر: قــــريُ 
 

 انالام على والعمل الع وية مراواة اللجنة عن المنبءقة األر عة الرر   اجاماعال تكءي،
 لمجل  المقبلة الدورة دبل وذلب االخاالب، محل المواوعال اول توافي  لى للوصول دوريا ا
 (.  154) العر ية الجامعة

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8500)ق: رقم 
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 في ةـالعربي الدول جامعة اتبومك ثاتـبع

 الخارج
 
 ،الوزاري  المستوى  على الجامعة مجلس إن
 :إطالعه بعد -

 العامة، األمانة مذكرةعلى  ▪

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

 القانونية، الشؤون  لجنة توصية وعلى ▪

 المنادشة، و عد -

 

 ر: يُقــــر
 

 بعءال أواام لمراجعة المشكلة اللجنة اجامام لعقد موعد لاحديد عامةال األمانة دعوة
 على الجامعة لمجل  المقبلة الدورة  لى أعمال ا ناائ  ورفع الاارج في الجامعة ومراكت ومكاتب
 (.154) الوزاري  المساوى 

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8501)ق: رقم 
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 عة الدول العربيةتعيين قضاة المحكمة اإلدارية لجام

 

 
 ،الوزاري مستوى الإن مجلس الجامعة على 

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 النلام األساسي للمحكمة،وعلى  ▪

 وعلى نايجة االدارام السري الذي أجراق المجل ، ▪

 
 ر يُقــــر

اة المحكمـة د ـألسـما  الـدول العر يـة(،  ال جـائيتعيين السادة ا تية أسماؤهم )وفي الارتيـب  
 لمدة ثالث سنوال: اإلدارية لجامعة الدول العر ية

 المملكة األردنية ال اشمية   القااي ماجد محمد الغ اري  -1

 المملكة العر ية السعود ة   الشيخ خالد بن عبد ب الا ير -2

 دولة فلسطين  السيد د. عبد الناصر عبد ب أبو سم دانة -3

 لة الكويلدو   القااي محمد السيد يوسو الرفاعي -4

 الجم ورية اإلسالمية المورياانية    القااي  لع اد القاسم -5

 

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8502)ق: رقم 
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تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 ( 47اإلنسان في دورتها العادية )
 13/2/2020إلى  11 التي عقدت خالل الفترة من

 
 ،الوزاري  وى المست على الجامعة مجلس إن
 :إطالعه بعد -

 العامة، األمانة مذكرةعلى  ▪

( 47وعلى تقرير وتوصيال اللجنة العر ية الدائمة لحقو  اإلنسان في دورت ا العاد ة ) ▪
 ،13/2/2020-11خالل الرارة من 

 القانونية، الشؤون  لجنة توصية وعلى ▪

 المنادشة، و عد -

 

 ر: يُقــــر
 

لعر ية الدائمة لحقو  اإلنسان في دورت ا العاد ة الموافقة على تقرير وتوصيال اللجنة ا
 بالصيغة المرفقة. 13/2/2020-11( المنعقدة خالل الرارة 47)

 
 (4/3/2020 - 2ج  -( 153د.ع ) -8503)ق: رقم 
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 ) مرفق (

 

 

 

 
 

 اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

 (47العادية ) الدورة

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جار بالبشردورة مكافحة االت

 

 

 

  قرير والتوصياتالت

 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة لجامعة الدول العربية

11-13/2/2020 
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 تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

 (47في دورتها العادية )
11-13/2/2020 

 ــــ
 مقدمة

بمقر األمانة العامة ( 47عقدل اللجنة العر ية الدائمة لحقو  اإلنسان أعمال الدورة العاد ة )
، بح ور ممءلي الدول 13/2/2020-11لجامعة الدول العر ية بالقاهرة خالل الرارة من 

 ير الحكومية الوطنية العر ية  لحقو  اإلنسان والمنلمال األع ا ، وممءلي المؤسسال الوطنية
وممءلي اإلدارال ، الدائمة لحقو  اإلنسان والقومية الحاصلة على صرة مرادب لدى اللجنة العر ية

 المعنية باألمانة العامة لجامعة الدول العر ية، ولجنة اقو  اإلنسان العر ية.

الذويخ رئي  اللجنة العر ية الدائمة لحقو  اإلنسان أعمال الدورة  أسامةافاا  سعادة األسااذ/ 
ة اقو  ( للجنة بالارايب بالح ور الكرام، والذي أشاد في ا بج ود تطوير منلوم47العاد ة )

الاصدي لالنا اكال اإلسرائيلية لحقو  اإلنسان في  مواصلةاإلنسان العر ية، ومؤكدال على أهمية 
األرااي العر ية المحالة والاي  جب كشر ا، داعيال  لى العمل على ماابعة بذل الج ود لاعتيت 

 واما ة اقو  اإلنسان في الوطن العر ي، وتقد م توصيال عملية بشأن ا.

لكلمة للسيد المساشار/ هشام شرير ممءل  دارة اقو  اإلنسان باألمانة العامة ثم نقل ا
تحيال معالي األمين العام   لي م، والذي راب بدورق بالوفود المشاركة ونقل العر يةلجامعة الدول 

السيد/ أامد أبو الغيل وتمنياته الاالصة ل م بالاوفيي، ومؤكدال على أهمية المواايع المطرواة 
ال على جدول أعمال ا وعلى رأس ا االنا اكال اإلسرائيلية المسامرة لحقو  اإلنسان في األرااي االي

العر ية المحالة ومع لة األسرى والمعاقلين العر  في سجون االااالل اإلسرائيلي، وارورة تبني 
اإلسرائيلية عالميال، للاصدي لالنا اكال إ خطة تحرن عملية ودابلة للانريذ، دانونيا ودبلوماسيال و 

 لحقو  اإلنسان في األرااي العر ية المحالة.

ثم عرض رئي  اللجنة العر ية الدائمة لحقو  اإلنسان مشروم جدول أعمال الدورة العاد ة 
  ( للنقاش تم يدال العامادق، وتم اعامادق على النحو الاالي:47)

خلة لممءل لجنة اقو  ودد اسامعل اللجنة العر ية الدائمة لحقو  اإلنسان  لى مدا ،هذا
اإلنسان العر ية )لجنة الميءا (، وأكد أع ا  اللجنة على أهمية الم ام الاي ت طلع ب ا لجنة 

 اقو  اإلنسان العر ية على النحو المنصوص عليه في الميءا  العر ي لحقو  اإلنسان.
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مجال مكافحة  اللجنة بالانليم الجيد لورشة عمل "الج ود الوطنية واإلدليمية فيأشادل كما، 
 .10/2/2020االتجار بال شر" المنعقدة بمقر األمانة العامة بااريخ 

 أعالق.  ليهودد اعامدل اللجنة عددال من الاوصيال الماعلقة ببنود جدول األعمال المشار 

 الخاتمة:
( للجنة العر ية الدائمة لحقو  اإلنسان، وجه أع ا  47وفي خاام أعمال الدورة العاد ة )

الحكيمة الجاماعات ا، والى األمانة العامة  إلدارتهالشكر والاقدير  لى السيد رئي  اللجنة  اللجنة
وثائق ا، األمر الذي ساهم  وإعدادالدورة وتنليم جلسات ا  ألعمالوالاح ير الجيد  اإلعدادعلى 

 بشكل كبير في نجاح أعمال ا.
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 البند األول 

 خذة لتنفيذ توصياتتقرير األمانة العامة عن اإلجراءات املت

 (46اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها )

 

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

 على تقرير األمانة العامة ▪

( بتىىىىىىىىاري  150د.ع ) 8323وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

11/9/2018، 

 ،6/3/2019( بتاري  151د.ع ) 8383جامعة الدول العربية على املستو  الو ار  رس   وعلى سرار مجلى ▪

( بتىىىىىىىىاري  152د.ع ) 8435وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

10/9/2019، 

 وبعد البحث واملناسشة -

 تىوصىي بى:

أن اإلجىىراءات املتخىىذة لتنفيىىذ التوصىىيات أخىىذ العلىى  بتقريىىر األمانىىة العامىىة لجامعىىة الىىدول العربيىىة بشىى .1

 (.46الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها العادية )

توجيىىا الشىىألر لةمانىىة العامىىة علىىى جهودعىىا فىىي متابعىىة تنفيىىذ التوصىىيات الصىىادرة عىىن اللجنىىة العربيىىة  .2

 الدائمة لحقوق اإلنسان.

بمقىىىر  -فىىىي وسىىى  ال ىىى  – ة العربيىىىة الدائمىىىة لحقىىىوق اإلنسىىىان( للجنىىى48تحديىىىد موعىىىد الىىىدورة العاديىىىة ) .3

األمانىىىة العامىىىة لجامعىىىة الىىىدول العربيىىىة، مىىىا لىىى  ءععىىىغ إ ىىىد  الىىىدول األع ىىىاء عىىىن ر ب هىىىا فىىىي ا ت ىىىافة 

 أعمال الدورة.

العربي ملناع ة التعذيب"  اال تغشاد الطلب من األمانة العامة اإل راع في مراجعة "مشروع الدليل  .4

 للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في أسرب اآلجال.وعرضا على ا

دعىىىىوة األمانىىىىىة العامىىىىة بمتابعىىىىىة ومخاطبىىىىة فريقىىىىىي النعىىىىغاء الحألىىىىىومي ن العىىىىرب اللىىىىىذين أعىىىىدا " النطىىىىىة  .5

" لتحىىىىديث  اإلنسىىىىان" و "النطىىىىة العربيىىىىة لتعةيىىىىة  قافىىىىة  قىىىىوق اإلنسىىىىانالعربيىىىىة للتغبيىىىىة علىىىىى  قىىىىوق 

 لتوصىىىيات اللجنىىىىة العربيىىىىة م ىىىامياهما وعقىىىىد اجتمىىىاع مشىىىىتغ  للفىىىر 
ل
يق ن لتحىىىىديث النطتىىى ن، تنفيىىىىذا

( والتىىأ أسرعىىا مجلىىى الجامعىىة علىىى املسىىتو  الىىو ار  46فىىي دورتهىىا السىىابقة ) اإلنسىىانالدائمىىة لحقىىوق 

 ،10/9/2019( بتاري  152د.ع ) 8435بالقرار رس  
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 البند الثاني

 األراض أ العربية املحتلةفي  اإل رائيلية واملمار ات العنصريةالتصد  لالن هاكات 

 

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،7/3/2018( بتاري  149د.ع ) 8268وعلى سرار مجلى جامعة الدول العربية على املستو  الو ار  رس   ▪

( بتىىىىىىىىاري  150د.ع ) 8323وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

11/9/2018، 

 ،6/3/2019( بتاري  151د.ع ) 8383وعلى سرار مجلى جامعة الدول العربية على املستو  الو ار  رس   ▪

( بتىىىىىىىىاري  152د.ع ) 8435وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

10/9/2019، 

 علىىى كافىىىة سىىرارات مجلىىى جامعىىىة الىىدول  ▪
ل
العربيىىة علىىىى املسىىتو  الىىو ار  السىىىابقة املعنيىىة ببنىىىد  وتأكيىىدا

ىىىىات اإل ىىىىىرائيلية واملمار ىىىىىات العنصىىىىىرية فىىىىىي األراضىىىىى أ العربيىىىىىة املحتلىىىىىة والعمىىىىىل علىىىىىى  التصىىىىىد  لالن هاكى

 تنفيذعا على املستو  الدولي واإلسليمأ،

 للقىىىرار  ▪
ل
دس و ىىى  بشىىىأن  ىىى  تقريىىىر املصىىى غ واال ىىىتقالل فىىىي دولىىىة فلسىىىط ن وعاصىىىم ها القىىى 194وا ىىىدنادا

 العودة لالجئ ن الفلسطيني ن، 

(، بىىىرفل النطىىىة 8457وباإلشىىىارة إلىىىى سىىىرار مجلىىىى جامعىىىة الىىىدول العربيىىىة علىىىى املسىىىتو  الىىىو ار  رسىىى  ) ▪

ىىي اإل ىىىرائيلي بمىىىا  سىىىم   -األمريأليىىىة، وعىىىدا التعىىىاطي معهىىىا، فىىىي يىىىل التطىىىورات األخ ىىىغة واالعىىىالن األمريكى

 ا ىىىىية للشىىىىعب الفلسىىىىطيرأ و قوسىىىىا   ىىىىغ القابلىىىىة "صىىىىفقة القىىىىرن"، الىىىىذ  ين هىىىىا ويدنألىىىىر للحقىىىىوق األ 

 للتصرف،

 وبعد البحث واملناسشة، -

 تىوصىي بى:
 

تكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموعة العربية في نيويور  وجنيف للعمل على دع  الجهد  .1

 للقانون الدول
ل
ي الدبلوماس أ والسياس أ والقانوني، ملواجهة عذه املؤامرة باعتبارعا ءشكل ان هاكا

 وسواعده اآلمرة وسرارات األم  املتحدة وتهديد األمن والسل  الدولي ن.

تكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموعة العربية لد  األم  املتحدة في جنيف ونيويور ، للعمل مع  .2

الدول لدع  الحركة الدولية ملقاطعة إ رائيل، القوة القائمة باال تالل، بما فيها وسف جميع أشكال 

امل املباشر و يىر املباشر مع منظومة اال تالل اال تعمار  اإل رائيلي ومستوطناتا املنالفىة التع

 للقىانون الدولي، وفألرة ض  املستوطنات املقامة على األراض أ الفلسطينية املحتلة.

للممار ات العنصرية اإل رائيلية، بما فيها دع  دع  املسار القانوني لدولة فلسط ن في التصد   .3

ضد إ رائيل، السلطة القائمة ول األع اء في جامعة الدول العربية،  في الشألو  املقدمة الد

افعات سانونية من الدول األع اء  باال تالل، في لجنة مناع ة التمي ز العنصر ، كذلا تقدي  مر
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ألية للجنة أماا محألمة العدل الدولية في الق ية املرفوعة بشأن النقل   غ القانوني للسفارة األمري

إلى مدينة القدس؛ باإلضافة إلى تقدي  مذكرات للمحألمة الجنائية الدولية  ول الوالية اإلسليمية 

للمحألمة الجنائية الدولية على أرض دولة فلسط ن املحتلة والجرائ  التأ تقع ضمن اختصاصها 

 شرعي.الاملرتألبة من سبل إ رائيل  لطة اال تالل   غ 

مخاطبة املفوضة  ا على ثو مجلى السفراء العرب في جنيف  تكليف األمانة العامة بمخاطبة .4

( A/HRC/31/L.39تنفيذ سرار مجلى  قوق اإلنسان )على السامية لحقوق اإلنسان، وءشجيعها 

ونشر ساعدة البيانات الناصة بالشركات العاملة، وعو جةء أصيل من واجبات الدول في ا تغاا 

 وضمان ا تغاا القانون الدولي.

تصد  لانة العامة بمخاطبة املجموعة العربية لد  مجلى  قوق اإلنسان في جنيف، لتكليف االم .5

( وال غط على الدول لعدا املشاركة وتقدي  مداخالت Item 7وإدانة محاوالت إلغاء البند السابع )

في يل ان ماا دول جديدة للمجلى،  يث أن البند يناسش  الة  قوق  تح  إطار عذا البند،

رض الفلسطينية املحتلة وعو بند  اب  على أجندة مجلى  قوق اإلنسان منذ اإلنسان في األ 

، والعمل على دعوة الدول للمشاركة في عذا البند، وإدانة املمار ات اإل رائيلية بح  ةسييتأ 

 الشعب واألرض الفلسطينية املحتلة.

ىة جنيف الرابعة لتحمل تكليف األمانة العامة بدعوة الدول األطراف السامية املتعاسدة في اتفاسي .6

مسؤولياتها وكفالة ا تغاا وإنفاذ االتفاسية في األرض الفلسطينية املحتلة، بما فيها القدس الشرسية، 

من خالل وسف االن هاكات اإل رائيلية، ورفل أ  تجةئة لةرض الفلسطينية والتأكيد على مواجهة 

ي أرض دولة فلسط ن، والتحذير من املنططات اإل رائيلية الهادفة إلى فصل سطاع  ةة عن باق

محاوالت تصفية الق ية الفلسطينية، وجميع االن هاكات املنالفة للقانون الدولي اإلنساني والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان، وإعمال القواعد اآلمرة للقانون الدولي واملادة املشتغكة األولى من اتفاسية 

 جنيف.

ء العرب، للعمل مع املجتمع الدولي، والدول املعتمدين لديها تكليف األمانة العامة ومجلى السفرا .7

من أجل مواجهة السيا ة اإل رائيلية   غ الشرعية املتمثلة في ض   ور األردن واملناط  

 ن هاك إ باعتبارعاالفلسطينية، 
ل
 مباشر  ا

ل
بدأ عدا جوا  اال تحواذ على األرض ململيثاق األم  املتحدة و  ا

السيا ية املدنية و لقانون الدولي وأ ره على  قوق الشعب الفلسطيرأ ا بالقوة و  غعا من سواعد

 واالستصادية والثقافية واالجتماعية.

مطالبة املجتمع الدولي والدول بتكليف األمانة العامة للمجموعة العربية لد  منظمات األم  املتحدة  .8

الل، لرفع  صارعا املفروض لديها، بممار ة ال غط على إ رائيل، القوة القائمة باال ت ةاملعتمد

على سطاع  ةة وفتح املعابر من أجل إنهاء املأ اة اإلنسانية واالستصادية التأ  عيشها الشعب 

 الفلسطيرأ في القطاع وتفاس  الكار ة اإلنسانية فيا.



 -131- 

تكليف األمانة العامة بمخاطبة العغملان العربي ملناطبة العغملانات الدولية، ومجلى السفراء العرب،  .9

 واملجموعات العربية لد  املنظمات واملجالى الدولية، من أجل إدانة ما ت  اطالق عليا  ءعريف

التحالف الدولي إل ياء ذكر  الهولوكو  ، الذ  ورد في ءعريفات  "Anti-Semitism" معاداة السامية 

ي والصألو  ،  يث تدناسل عذه التعريفات مع سواعد القانون الدولاتواألمثلة الواردة مع التعريف

واملعاعدات الدولية واإلسليمية، بما فيها القانون الدولي لحقوق اإلنسان و رية التعب غ عن الرأ  بما 

جرائ  إ رائيل واملطالبة بمسائل ها معاداة للسامية، وبهذا الصدد تؤكد اللجنة أن  دفيها اعتبار انتقا

عينة من الناس بسبب عرسه  أو لونه  أو -العنصرية أو التمي ز أو الألراعية التأ ءس هدف مجموعات ا

 يجب مواجهتا.
ل
 خط غا

ل
 دياه  ءشكل تهديدا
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 البند الثالث

 األ ر  واملعتقلون العرب في السجون اإل رائيلية وجثام ن الشهداء الفلسطيني ن والعرب

 املحتجةين لد   لطات اال تالل اإل رائيلية في مقابر األرساا

 

 نة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،إن اللج

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

( بتىىىىىىىىاري  148د.ع ) 8204وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

12/9/2017، 

 ،7/3/2018( بتاري  149د.ع ) 8268وعلى سرار مجلى جامعة الدول العربية على املستو  الو ار  رس   ▪

( بتىىىىىىىىاري  150د.ع ) 8323وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

11/9/2018، 

 ،6/3/2019( بتاري  151د.ع ) 8383وعلى سرار مجلى جامعة الدول العربية على املستو  الو ار  رس   ▪

بتىىىىىىىىاري   (152د.ع ) 8435وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

10/9/2019، 

 علىىى كافىىىة سىىرارات مجلىىى جامعىىىة الىىدول العربيىىة علىىىى املسىىتو  الىىو ار  السىىىابقة املعنيىىة ببنىىىد  ▪
ل
وتأكيىىدا

األ ىىىىىىىر  واملعتقلىىىىىىىون العىىىىىىىرب فىىىىىىىي السىىىىىىىجون اإل ىىىىىىىرائيلية وجثىىىىىىىام ن الشىىىىىىىهداء الفلسىىىىىىىطيني ن والعىىىىىىىرب 

علىىىى تنفيىىىذعا علىىىى املسىىىتو  املحتجىىىةين لىىىد   ىىىلطات اال ىىىتالل اإل ىىىرائيلية فىىىي مقىىىابر األرسىىىاا والعمىىىل 

 الدولي واإلسليمأ،
 

 وبعد البحث واملناسشة، -

 تىوصىي بى:
 

تكليف األمانة العامة بمخاطبة مجلى السفراء والعغملان العربي، للعمل مع العغملانات الدولية،  .1

لل غط على إ رائيل، السلطة القائمة باال تالل، لإلفراج عن جثام ن الشهداء العرب 

 باعتباره جريمة وان ها  مه ن للألرامة اإلنسانية.والفلسطيني ن 

على إدانة  ألوماتها  لحثتكليف األمانة العامة بإعادة مخاطبة العغملانات الدولية ععغ العغملان العربي  .2

 يا ات االعتقاالت التعسفية، بما فيها و القوان ن اال تاللية اإل رائيلية بح  األ ر ، ورفل 

لة الالإنسانية واملهينة، وعمليات التنأليل أ ناء االعتقاالت لة ر  اعتقاالت األطفال، واملعام

 الفلسطيني ن املتألررة والتأ تةداد جسامة.

تكليف األمانة العامة بمخاطبة مجلى السفراء العرب لد  الدول املعتمدين لديها للتحر  والعمل  .3

ري ن باعتبارع  يخ عون الفور  ل مان اإلفراج عن جميع املعتقل ن بما فيه  املعتقل ن اإلدا

 .إجراء عقابي يفتقر لكافة اإلجراءات القانونية السليمةبوصفا لالعتقال التعسفي   غ القانوني، 

والعغملان العربي، ملناطبة العغملانات الدولية العرب تكليف األمانة العامة بمخاطبة مجلى السفراء  .4

، القوة القائمة باال تالل، ألموال الشعب إلدانة عملية القرصنة املمنهجة التأ تقوا بها إ رائيل
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الفلسطيرأ من خالل بدء تطبي  القانون العنصر  اإل رائيلي الذ   سمح لحألومة اال تالل بسرسة 

مخصصات ذو  الشهداء واأل ر  الفلسطيني ن من عائدات ال رائب الفلسطينية، التأ ءسيطر 

جبات دولة فلسط ن تجاه األ ر  واملعتقل ن عليها إ رائيل، القوة القائمة باال تالل، وتوضيح وا

 ورفل ءسمي ه  باإلرعاب ن.

تكليف األمانة العامة بمخاطبة منظمة الصحة العاملية واللجنة الدولية للصليب األ مر واألم ن  .5

العاا لةم  املتحدة، لتحمل مسؤولياته  وال غط على  لطات اال تالل لإلفراج عن جميع األ ر  

يه  األطفال، والعمل على إر ال لجنة تحقي  دولية إلى سجون اال تالل اال رائيلي واأل  غات، بما ف

لالطالع على حج  االن هاكات التأ ترتألب بح  األ ر  عن كثب والتحر  الفاعل واملؤ ر لنصرة 

  .األ ر  

 املقرر أصحاب اإلجراءات الناصة بمجلى  قوق االنسان بما فيها تكليف األمانة العامة بمخاطبة  .6

االن هاكات على للوسوف  التعسفي الفري  العامل املعرأ باال تجا  الناص املعرأ بالتعذيب و 

اسعة علىواملمار ات اإل رائيلية  األ ر ؛ واأل ر  األطفال واأل  غات خاصة املرض   ماه ،  الو

ا وإدانة تل وإعداا األ ر ، واإلعمال الطبأ املتعمد الذ  أفض   في عدة  االت إلى اال دشهاد

 االن هاكات.
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 البند الرابع

العربية" إلى "لجنة امليثاق العربية لحقوق  اإلنسانمقتغح دولة الألوي  لتعديل مسم  "لجنة  قوق 

 " اإلنسان

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

 ،1/2/2019بتاري   537/2019على مذكرة دولة الألوي  رس   ▪

 سشة،وبعد البحث واملنا -

 تىوصىي بى:
 

دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية ملخاطبة دولة الكويت لرفع مقترحها املتضمن تغيير مسمى 

"لجنة حقوق اإلنسان العربية " ليكون " لجنة امليثاق العربي لحقوق اإلنسان" إلى السيد األمين العام لجامعة 

 ( من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان.50ة التي نصت عليها املادة )الدول العربية للتفضل باتخاذ اإلجراءات الالزم

 

 

 

 البند النامى

 امليثاق العربي لحقوق اإلنسان

 

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

( بتىىىىىىىىاري  148د.ع ) 8204وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

12/9/2017، 

 ،7/3/2018( بتاري  149د.ع ) 8268لى سرار مجلى جامعة الدول العربية على املستو  الو ار  رس  وع ▪

( بتىىىىىىىىاري  150د.ع ) 8323وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

11/9/2018، 

 ،6/3/2019تاري  ( ب151د.ع ) 8383وعلى سرار مجلى جامعة الدول العربية على املستو  الو ار  رس   ▪

( بتىىىىىىىىاري  152د.ع ) 8435وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

10/9/2019، 
 

 وبعد البحث واملناسشة، -

 تىوصىي بى:
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سياا األمانة العامة لجامعة الدول العربية بمخاطبة الدول األع اء التأ ل  تصادق بعد على امليثاق  .1

 و ثها على  رعة املصادسة عليا.العربي لحقوق اإلنسان 

دعوة العغملان العربي إلى مواصلة  ث العغملانات الوطنية في الدول العربية التأ ل  تصادق بعد على  .2

 امليثاق العربي لحقوق اإلنسان ال تألمال اإلجراءات الال مة للمصادسة عليا.

ول  تقدا تقريرعا األول أو  دعوة الدول العربية التأ صادس  على امليثاق العربي لحقوق اإلنسان .3

في املوعد املحدد كما  -لجنة امليثاق  -بعد إلى تقدي  تقريرعا إلى لجنة  قوق اإلنسان العربية  الدور 

 ( من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان.48( من املادة )3-2ورد في الفقرت ن )
 

 

 

 

 

 

 

 البند السادس

 ة العربية لحقوق االنسانمشروع املبادئ التوجيهية لتنفيذ اال تغاتيجي

 

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،6/3/2019( بتاري  151د.ع ) 8383وعلى سرار مجلى جامعة الدول العربية على املستو  الو ار  رس   ▪

( بتىىىىىىىىاري  152د.ع ) 8435وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

10/9/2019، 

 وبعد البحث واملناسشة، ▪

 تىوصىي بى:

سياا األمانة العامة بإعادة صيا ة "مشروع املبادئ التوجيهية لتنفيذ اإل تغاتيجية العربية لحقوق  .1

( للجنة العربية الدائمة لحقوق 47اإلنسان" وف  املال ظات التأ أبدتها الدول األع اء خالل الدورة )

ان، بحيث تت من املبادئ التوجيهية مؤشرات وبرامج وتداب غ ا تغشادية محددة لأليفية تنفيذ اإلنس

العربية لحقوق اإلنسان"، مع األخذ في االعتبار اال تفادة من التجارب  اإل تغاتيجيةأعداف "

 . الناجحة للنطط التنفيذية للدول األع اء واال تغشاد بها عند إعداد مسودة املبادئ التوجيهية

ءعمي  "مشروع املبادئ التوجيهية لتنفيذ اإل تغاتيجية العربية لحقوق اإلنسان" بالصيغة املعدلة  .2

 على الدول األع اء إلبداء املال ظات واملقتغ ات في عذا الشأن.

تكليف األمانة العامة بعقد اجتماع للنعغاء الحألومي ن بالدول األع اء لبحث ومراجعة "مشروع  .3

العربية لحقوق اإلنسان" بالصيغة املعدلة خالل النصف  اإل تغاتيجيةلتنفيذ  املبادئ التوجيهية
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، وتوجيا خطابات الدعوة للدول األع اء سبل تاري  االجتماع 2020األول من شهر يونيو/ ةيران 

 بأجل ال يقل عن شهر.

 تيجيةاإل تغاعرض نتائج اجتماع النعغاء الحألومي ن بشأن "مشروع املبادئ التوجيهية لتنفيذ  .4

العربية لحقوق اإلنسان" بالصيغة املعدلة على اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها 

 القادمة.

 

 

 

 البند السابع

 في مجال الهجرة ملكافحة االتجار بالبشر  اإلسليمأتطوير جهود التعاون 

 ال يما األطفال والنساء 

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 اطالعها: بعد -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 على مذكرة املندوبية الدائمة للمملألة األردنية الهاشمية لد  جامعة الدول العربية، ▪

( بتىىىىىىىىاري  150د.ع ) 8323وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

11/9/2018، 

 ،6/3/2019( بتاري  151د.ع ) 8383و ار  رس  وعلى سرار مجلى جامعة الدول العربية على املستو  ال ▪

( بتىىىىىىىىاري  152د.ع ) 8435وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

10/9/2019، 

 وبعد البحث واملناسشة، -

 تىوصىي بى:

جة إبقاء البند على جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان نظرا ألعمية املوضوع والحا .1

 لبحث  بل ءعةية وتطوير آليات التنسي  على املستوي ن اإلسليمأ والدولي. 

إدارة  قوق اإلنسان( ومألتب األم   –توجيا الشألر لةمانة العامة )سطاع الشؤون االجتماعية  .2

املتحدة املعرأ بالجريمة واملندرات واالتحاد األوروبي لجهودع  املبذولة في تنظي  ورشة العمل 

 شالعربية  ول "الجهود الوطنية واإلسليمية في مجال مكافحة االتجار بالبشر"، على عاماإلسليمية 

 ( للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان.47أعمال الدورة )

أخذ العل  بمخرجات ورشة العمل اإلسليمية العربية  ول "الجهود الوطنية واإلسليمية في مجال  .3

 مكافحة االتجار بالبشر"، وماها:

ة دور جامعة الدول العربية في تبادل املمار ات الجيدة ب ن الدول العربية في مجال مكافحة ءعةي -أ

االتجار بالبشر من خالل عقد االجتماعات اإلسليمية، وإنشاء ساعدة بيانات نوعية وكمية بشأن 

 االتجار بالبشر في املنطقة العربية، عالوة على جمع وتحليل ونشر املعلومات في عذا الشأن.
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ضمان نص الدشريعات والقوان ن الوطنية على ءعريف دسي  لالتجار بالبشر وضحايا اإلتجار  -ب

بالبشر، واعتماد عقوبات محددة وفعالة ملرتألبأ االتجار بالبشر، وعلى  ماية الضحايا 

 والشهود.

ءعةية وتطوير طرق وإجراءات التعرف املبألر على الضحايا املحتمل ن والفعلي ن وتحديدع  بغرض  -ج

نع ا تغالله ، وذلا من خالل إصدار إرشادات للمتعامل ن مع الضحايا، والتحق  من كونه  م

 ضحايا محتمل ن لالتجار بالبشر، وكيفية التعامل معه 

إشرا  املؤ سات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني عند وضع الدشريعات  -د

ذلا في رصد تأ  غ تداب غ مكافحة االتجار والقوان ن وخطط العمل ملكافحة االتجار بالبشر، وك

بالبشر على  قوق اإلنسان، وعند إعداد التقارير الدورية عن التداب غ املتخذة ملكافحة االتجار 

 بالبشر.

ءعةية تبادل التجارب الناجحة والنعغات ب ن الدول العربية، ومع املنظمات اإلسليمية والدولية في  -ه

 مجال مكافحة االتجار بالبشر.

 

 

 

 

 البند الثامن

 التداب غ القسرية االنفرادية وآ ارعا السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان في جمهورية السودان

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

 ،21/1/2015بتاري   19-15-9على مذكرة املندوبية الدائمة لجمهورية السودان رس   ▪

( بتىىىىىىىىاري  150د.ع ) 8323دول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى  وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىى ▪

11/9/2018 ، 

 ،6/3/2019( بتاري  151د.ع ) 8383وعلى سرار مجلى جامعة الدول العربية على املستو  الو ار  رس   ▪

( بتىىىىىىىىاري  152د.ع ) 8435وعلىىىىىىىىى سىىىىىىىىرار مجلىىىىىىىىى جامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العربيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى املسىىىىىىىىتو  الىىىىىىىىو ار  رسىىىىىىىى   ▪

10/9/2019، 

 ،20/12/2013بتاري   68/200ى سرار الجمعية العامة لةم  املتحدة رس  وعل ▪

 ،3/10/2014بتاري   27/21وعلى سرار مجلى األم  املتحدة لحقوق اإلنسان رس   ▪

 ،18/12/2014بتاري   69/180وعلى سرار الجمعية العامة لةم  املتحدة رس   ▪

 وبعد البحث واملناسشة، -

 تىوصىي بى:

   ن الرفع الكامل للعقوبات. إلىدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان إبقاء البند على ج .1



 -138- 

 .الدولية  ت  يت  الرفع الأللي للعقوباتو السودان في كل املحافل اإلسليمية جمهورية دع   .2

من سائمة الدول الراعية  هاالدولية لرفع ا مو لسودان في كل املحافل اإلسليمية جمهورية ادع   .3

 لإلرعاب.

 

 

 

 البند التا ع

 ذيبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة التعىىىىىىىىىىىىىىىىىمناع 

 

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى مذكرة املندوبية الدائمة للمملألة املغربية لد  جامعة الدول العربية، ▪

 وبعد البحث واملناسشة، -

 ى:تىوصىي ب

افاتها بمذكرة شار ة  تأجيل عرض البند وسياا األمانة العامة بمخاطبة اململألة املغربية ملو

 بموضوع البند وعرضا على اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها القادمة.

 

 

 البند العاشر

 افىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواإلنصاواة ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاملس

 

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى مذكرة املندوبية الدائمة للمملألة املغربية لد  جامعة الدول العربية، ▪

 وبعد البحث واملناسشة، -

 تىوصىي بى:
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افاته ا بمذكرة شار ة تأجيل عرض البند وسياا األمانة العامة بمخاطبة اململألة املغربية ملو

 بموضوع البند وعرضا على اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورة سادمة.

 

 

 

 البند الحاد  عشر

 التحوالت املناخية

 

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 د  جامعة الدول العربية،وعلى مذكرة املندوبية الدائمة للمملألة املغربية ل ▪

 وبعد البحث واملناسشة، -

 تىوصىي بى:

افاتها بمذكرة  تأجيل عرض البند وسياا األمانة العامة بمخاطبة اململألة املغربية ملو

 شار ة بموضوع البند وعرضا على اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورة سادمة.

 

 

 البند الثاني عشر 

 على املجتمع وآ ارعامعي وبدائل التوسيف بدائل اإلصالح املجت

 

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى مذكرة املندوبية الدائمة للمملألة األردنية الهاشمية لد  جامعة الدول العربية، ▪

 وبعد البحث واملناسشة، -

 تىوصىي بى:
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من األمانة العامة رفعا إلى األمانة الفنية ملجلى و راء العدل العرب  أخذ العل  بالبند والطلب

مع الدول األع اء في إطار اال تفادة من التجارب الناجحة الهاشمية  لتقا   تجربة اململألة األردنية

 واملمار ات الف لى.

 

 

 

 البند الثالث عشر

اسب "اللجنة الوطنية لشؤون  إنهاءطلب دولة الألوي    واملفقودين"    ر  األ صفة مر

 

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى مذكرة املندوبية الدائمة لدولة الألوي  لد  جامعة الدول العربية، ▪

 وبعد البحث واملناسشة، -

 تىوصىي بى:

اسب من "  افقة على طلب دولة الألوي  بسحب صفة مر لوطنية لشؤون األ ر  اللجنة ااملو

 .اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان واملفقودين "لد 
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 وضع لجنة حقوق اإلنسان العربية ) لجنة الميثاق (
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 ،األمانة العامةمذكرة  ▪

الجامعـة علـى المسـاوى على الاقرير والاوصيال الصادرة عن اللجنة المشكلة بقـرار مجلـ  و  ▪
-23في اجاماع ا الذي عقد بااريخ  6/3/2019( بااريخ 151( د.م )8385الوزاري ردم )

 بمقر األمانة العامة، 24/6/2019

 على توصية لجنة الشؤون القانونية،و  ▪

وإذ يؤكد المجل  علـى اخاصـاص اللجنـة فـي واـع اـوابل عمل ـا وتحديـد أسـلو  ودوريـة  ▪
 ( من الميءا ،45( من المادة )7الل لنص البند )انعقاد اجاماعات ا  عما

 و عد المنادشة، -

 
 :ررـــــقيُ 

 

 عادة المواوم  لى اللجنة المشكلة لدراسة واعية لجنة اقو  اإلنسان العر ية من كافة 
( بااريخ 151د.م ) 8385الجوانب اإلدارية والمالية والقانونية بموجب درار مجل  الجامعة ردم 

 (.154) المقبلةدال لعرا ا على المجل  في دورته تم ي ،6/3/2019
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  العربية اإلنسان حقوق  للجنة عشر الحادي السنوي  التقرير

 ( الميثاق لجنة) 
 
 ،الوزاري  المستوى  على الجامعة مجلس إن
 :إطالعه بعد -

 العامة، األمانة مذكرة ▪

 ،2019 لعام العر ية اإلنسان اقو   للجنة عشر الحادي السنوي  الاقرير وعلى ▪

 القانونية، الشؤون  لجنة توصية وعلى ▪

: علـى تـنص والاـي اإلنسـان لحقـو   العر ـي الميءا  من الاامسة الرقرة( 48) للمادة واسانادال  ▪
 طريــي عــن الجامعــة مجلــ   لــى وتوصــيات ا مالالات ــا يا ــمن ســنويال  تقريــرال  اللجنــة تحيــل"

 ،"امالع األمين

 المنادشة، و عد -

 
 :ررـــــقيُ 

 
 الميءا  عن المنبءقة العر ية اإلنسان اقو   للجنة عشر الحادي السنوي  بالاقرير العلم أخذ -1

 .2019 عام خالل وتوصيال ومالالال أنشطة من ت منه وما اإلنسان لحقو   العر ي

 تقريرهما تقد م على نال حري ومملكة الماحدة العر ية اإلمارال دولة من كل  لى الشكر توجيه -2
 .العر ية اإلنسان اقو   لجنة  لى األول الدوري 

 بما فعال بشكل أعمال ا اساكمال  لى ودعوت ا العر ية اإلنسان اقو   لجنة  لى الشكر توجيه -3
 .اإلنسان لحقو   العر ي الميءا  في علي ا المنصوص القواعد مع ياوافي
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المركز المالي وموقف الدول األعضاء من 

 سداد األنصبة
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 المالية،اإلدارية و  شؤون لالجنة وعلى توصية  ▪

 
 

 :ررـــــقيُ 
 
ى من السنة المالية د الدول األع ا  بسداد مساهمات ا كاملة خالل األش ر الءالثة األولتقي،  -1

 ( من النلام المالي، و عملة الموازنة.28وفقا لنص المادة )
ت اب  % من هذق الماأخرال سنويال  10الاتام الدول األع ا  الاي علي ا ماأخرال بسداد  -2

  لى اصة الدولة السنوية.
من  عا ارال الاأكيد على الدول األع ا  لسداد مساهمات ا في االااياطي العام لألمانة العامة ا  -3

 .2010ااى  2006موازنة 
جم ورية العرا  على سداد كامل الماأخرال كر لكل من جم ورية مصر العر ية و توجيه الش -4

 .2019 ير المعارض علي ا ااى ن ا ة عام 
توجيه الشكر لكل من دولة الكويل وجم ورية مصر العر ية على سداد كامل مساهما ما في  -5

العر ية الماحدة على سداد جت  من مساهما ا في موازنة  رالاإلماودولة  2020موازنة عام 
 .2020عام 
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 الدعم والتبرعات المقدمة لألمانة العامة

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 المالية،ة و لشؤون اإلدارياوعلى توصية لجنة  ▪

 
 :ررـــــقيُ 

 

( من النلام المالي 20) الموافقة على دبول الابرعال لل دب المحدد ل ا وفي أاكام المادة -1
 :عامة للجامعة  من الج ال الااليةلألمانة ال

 بالريال ش ريال  دوالر 5750  عادل ما تقري ال  ددمل البرازيلية العر ية الاجارية الغرفة  -
 .2019 كانون أول/د سمبر ااى بالبرازيل ال عءة شطةأن لدعم البرازيلي

  .واألسرة المرأة   دارة  لى والتراعة األ ذ ة منلمة تبرم$   1673 مبلة -
 والاعاون   المسادامة الانمية  دارة  لى فورد مؤسسة من مقدمة منحة$ 120000 مبلة  -

 .الدولي
 الابرعال. ( من النلام المالي فيما ياعلي ب ذق 21تطبيي المادة ) -2
مؤسسة منلمة األ ذ ة والتراعة و يلية و الغرفة الاجارية العر ية البراز  تقد م الشكر لكل من -3

 فورد على دعم م لعمل جامعة الدول العر ية.
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مناقشة تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة عن حسابات 

 ورد األمانة العامة 2018األمانة العامة لعام 
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 المالية،لشؤون اإلدارية و اوعلى توصية لجنة  ▪

 :ررـــــقيُ 

في سبيل  المبذولةتوجيه الشكر لرئي  وأع ا  ال يئة العليا للردابة العامة على الج ود  -1
 انجاز عمل ا.

في تقرير ال يئة العليا للردابة العامة للسنة  ةاألمانة العامة بانريذ المالالال الواردميام  -2
 .2018المالية 

اث الدول األع ا  في ال يئة العليا للردابة على اخايار المااصصين وذوى الابرة في  -3
 الردابة المالية واإلدارية مع اسا قائ م طوال فارة عمل ال يئة.

اإلدارية والمالية، ورئي  ال يئة  شؤون من رئي  اللجنة الدائمة لل تشكيل فريي عمل مكون  -4
ودولة الكويل، وجم ورية مصر العر ية،  ،األمانة العامةيا للردابة العامة أو من  مءله و العل

ودولة ليبيا، والمملكة العر ية السعود ة، والمملكة األردنية ال اشمية، ودولة دطر، وجم ورية 
دولة عر ية  وأيلسودان، والجم ورية الجتائرية الد مقراطية الشعبية، العرا ، وجم ورية ا

تر ب في االن مام للجنة، وذلب لمنادشة وماابعة تنريذ توصيال هيئال الردابة العامة 
وواع الحلول المناس ة لانريذ الاوصيال على  اقة وردود األمانة العامة علي االسابقة والال

 شؤون ودبل ودل كاب من اجاماعال اللجنة الدائمة لل ي ر أن  جامع فريي العمل بشكل دو 
 يرفع توصياته  لى اللجنة.اإلدارية والمالية و 

 .2020 اتيران/ عقد فريي العمل اجاماعه األول خالل ش ر يونيو -5
الاأكيد على اسامرار الاتام األمانة العامة بما ورد بالنلام األساسي للمو رين ودرارال مجل   -6

عيينال بالو ائو الشا رة باألمانة العامة وخاصة ما ياعلي بحصر الجامعة بشأن الا
 الاعيينال بالدول  ير المساكملة لحصا ا عند فا  با  الاعيين.
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 59الاأكيد على أهمية الاتام األمانة العامة  بقرارال مجل  الجامعة الااصة باطبيي المادة  -7
( 62ين الدائمين بعد سن الاقاعد )من النلام األساسي للمو رين بعدم جواز اسا قا  المو ر

 وعدم الاعادد مع م بأي اال من األاوال.
المعمول ب ا عرض الئحة الماعاددين باألمانة العامة بجامعة الدول العر ية في المقر،  -8

اإلدارية والمالية لما يارتب علي ا من  شؤون على اللجنة الدائمة لل 1/4/2018اعا ارا من 
 آثار مالية ودانونية.
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ــ ـــــ ــــ ــــ  ــــ
على عدم ميام األمانة العامة بالرد على اسارسار  ن كان النقل الالرتيوني الجاماعال الجامعة  طرـة قـدولتحرلل  -

 العر ية بالمجان أو بمقابل مادي يدفع من موازنة الجامعة.
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ي للموسيقي كموازنة إقرار موازنة المجمع العرب

 2021من موازنة  مستقلة اعتباراا 
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 المالية،لشؤون اإلدارية و اوعلى توصية لجنة  ▪

 :ررـــــقيُ 

" ال ( للنلام الداخلي لمجل  جامعة الدول العر ية الاي تنص على  20/1وفقا للمادة ) -1
 جوز النلر في طلب تعديل أي من نلم الجامعة الداخلية واإلدارية والمالية،  ال  ذا أرسل 
االداراح الااص ب ذا الاعديل  لى الدول األع ا ، دبل عراه على المجل  بأر عة أش ر 

 على األدل".

ام تقوم األمانة العامة ب رسال المذكرة  لى الدول األع ا  لعرض المواوم على االجام -2
 اإلدارية والمالية والااص بمنادشة الموازنال. شؤون القادم للجنة الدائمة لل
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التمديد لبعض رؤساء بعثات ومكاتب 

 الجامعة العربية بالخارج

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 المالية،لشؤون اإلدارية و الى توصية لجنة وع ▪

 :ررـــــقيُ 

الموافقة على تجديد الاعادد لمدة عام بنر  شروط الاعادد الحالية مع كل من السادة الاالية  -1
 اسماؤهم: 

 .رئي  بعءة الجامعة في جني، –السيد السرير/ على اسين السمان  -
 .عة في بروكسلرئي  بعءة الجام –السيد السرير/ عبد الحميد زهاني  -

 .رئي  بعءة الجامعة في بكين –محمود اسن األمين  /السيد السرير -

 .رئي  مكاب الجامعة في الصومال –امود بن سمران الحويطي السيد السرير/  -

  .رئي  مكاب الجامعة في جو ا –لغرارخالد عبد الرايم عبد االسيد السرير/   -

 .جامعة في موسكورئي  بعءة ال –السيد السرير/ جابر ابيب جابر  -

 .في فيينا رئي  بعءة الجامعة –محمد سمير دو عه  /السيد السرير -

ذق المناصب من خارج األمانة العامة ـه ل ا بشغـالاأكيد على الاتام األمانة العامة عند ر با -2
باتااذ اإلجرا ال الالزمة لاعميم شغور مناصب رؤسا  ال عءال على مندو يال الدول 

   مدة تعادد رؤسا  ال عءال بودل كاب وفي األنلمة والقوانين ذال الصلة.العر ية دبل انا ا
 (139)( منه المااذ بالدورة العاد ة 4الرقرة ) 7634الاأكيد على درار مجل  الجامعة ردم  -3

( من النلام األساسي 59والاي تنص على "االلاتام باطبيي المادة ) 6/3/2013بااريخ 
( سنة وعدم الاعادد مع م 62و رين الدائمين بعد سن الاقاعد )للمو رين بعدم جواز  بقا  الم

 ."بأي اال من األاوال
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 مكافأة نهاية الخدمة

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪
 مالية،اللشؤون اإلدارية و اوعلى توصية لجنة  ▪
 ،7919، وردم 7355، وردم 7135وعلى درارال المجل  ردم  ▪

 و عد المداوالل والمشاورال بين الدول، -

 :ررـــــقيُ 

تكلي، األمانة العامة باقد م تقرير يا من الايارال المطرواة للنلر في مكافأة ن ا ة  -1
، وذلب في موعد الادمة الحالية للمو رين، واألثر المالي على صندو  مكافأة ن ا ة الادمة

 أدصاق أسبوعين من تاريخ القرار.

تكلي، كل من: فريي العمل األول، واللجنة الدائمة للشؤون اإلدارية والمالية، بدراسة الاقرير  -2
على أن  قدم كل من ما توصياه ما منة البدائل المناس ة في هذا الشأن وذلب في موعد 

على المجل  الوزاري في دورته  أدصاق ش ر من تاريخ صدور القرار، ومن ثم عرا ا
 .2020القادمة في سبامبر 
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( 56( والمادة )32طلب دولة الكويت تعديل المادة )

 من النظام األساسي للموظفين
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 المالية،و لشؤون اإلدارية اعلى توصية لجنة  ▪
 

 :ررـــــقيُ 
 

 ام.ـاسي كما وردل في النلـلام األسـ( من الن56ادة )ـ( والم32ادة )ـال من المـا  كــ بق
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طلب جمهورية العراق مراجعة نسب مساهمات 

الدول األعضاء في موازنة األمانة العامة لجامعة 
 الدول العربية

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 المالية،لشؤون اإلدارية و اعلى توصية لجنة  ▪

 ،و عد مداولة الوفود الدول األع ا  المشاركة -
 

 :ررـــــقيُ 
 

تشكيل لجنة من الدول األع ا  مراواة الع وية لدراسة األنص ة برئاسة رئي  اللجنة 
اإلدارية والمالية في  شؤون الية، ورفع توصيات ا  لى اللجنة الدائمة للاإلدارية والم شؤون الدائمة لل

 العاد ة القادمة.  دورت ا
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بيع شقتين مملوكتين لألمانة العامة 

 لجامعة الدول العربية
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 ة األمانة العامة،على مذكر  ▪
 المالية،لشؤون اإلدارية و اوعلى توصية لجنة  ▪

 :ررـــــقيُ 
 

 تكليف األمانة العامة باتخاذ اإلجراءات التالية وذلك لبيع الشقتين المملوكتين لها:
 توجيه الدعوة لءالثة مكاتب مااصصة لاقييم الشقاين. -1
  رسال ا لألمين العام للموافقة على األسعار. -2
( إلدارة المتاد العلني واإلعالن عنه عبر الجريدة الرسمية تسمى )لجنة المتاد تشكيل لجنة -3

لدولة المقر والمودع اإللكاروني الرسمي لجامعة الدول العر ية مرة واادة على األدل دبل 
 جلسة المتاد بامسة عشر يوما.

 عن العقار المطروح للبيع وسعر األساس. وافيال   جب أن يا من اإلعالن بيانال  -4
 جب على الراسي عليه المتاد أن يدفع كامل ثمن العقار خالل ثالثين يوما من تاريخ رسو  -5

 المتاد عليه وعدم دفع كامل المبلة  عابر عدول عن الشرا   سقل به الحي في مبلة الاأمين.
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التعاقد على رئاسة إحدى بعثات جامعة الدول 

 بية في الخارجالعر 
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 المالية،لشؤون اإلدارية و اعلى توصية لجنة  ▪
 

 :ررـــــقيُ 
 

 مكاتب أو بعءال  ادى لرئاسة الوها  عبد هشام السرير السيد مع الاعادد على الموافقة
 بمكافأة عامين لمدة  العامة األمانة في به المعمول للنلام ط قال  الاارج في الشا رة العر ية الجامعة
 بالعمل تكليره سيام الاي ال عءة بمقر مروض وزير درجة مر وط أول راتب  جمالي تعادل ش رية

  .ب ا
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 8392تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 

الخاص بتسوية حاالت الرسوب الوظيفي 
 نة العامةلموظفي األما

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 المالية،لشؤون اإلدارية و اعلى توصية لجنة  ▪

 ،و عد مداولة الوفود الدول األع ا  المشاركة -
 

 :ررـــــقيُ 
 

 الدورة في المااذ 8392 ردم الجامعة مجل  درار تنريذ بسرعة العامة األمانة على الاأكيد
 العامة األمانة لمو ري الو يري الرسو  ااالل باسوية"  والااص 6/3/2019 بااريخ( 151)

 في القرار تنريذ يام أن على ،1/1/2020 من اعا ارا"  اصا ا تساكمل لم الاي الدول بع  من
 .     تارياه من أش ر ثالثة تاجاوز ال م لة
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مجلس ل اليمنية للعضوية غير الدائمة ترشيح الجمهورية
 (2047 - 2046األمن للفترة )

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 ،27/2/2020بااريخ  85/2/2020ردم  على مذكرة المندو ية الدائمة للجم ورية اليمنية ▪
 ،11/9/2018( بااريخ 150) العاد ة د.م الصادر عن الدورة 8308وعلى درارق ردم  ▪
 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية ▪

 

 :ررـــــقيُ 

دعم ترشي  الجم ورية اليمنية للع وية  ير الدائمة بمجل  األمن الاابع لألمم الماحـدة عـن 
 (.2047-2046المجموعة العر ية للرارة )
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 ة للدول العربيةالتدخالت التركية في الشؤون الداخلي
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

ــــة اإلمـــــارال العر يـــــة الماحـــدة ردـــم )ج.م  ▪ -أ-1/2/21علـــى مذكــــرة المندو يــــة الدائمــــة لدولـ
51،) 

( 152( د.م )8413وعلى دـرار مجلـ  جامعـة الـدول العر يـة علـى المسـاوى الـوزاري ردـم ) ▪
اتاــاذ مودــو عر ــي مواــد  زا  انا ــان القــوال الاركيــة للســيادة بشــأن  10/9/2019باــاريخ 
 العرامية،

وعلى درار مجل  جامعة الدول العر ية علـى المسـاوى الـوزاري فـي دورتـه  يـر العاد ـة ردـم  ▪
 ( بشأن العدوان الاركي على سوريا،12/10/2019د.غ.م بااريخ  – 8454) : 

ى المنــدو ين الــدائمين فــي دورتــه  يــر وعلــى دــرار مجلــ  جامعــة الــدول العر يــة علــى مســاو  ▪
 ( بشأن تطورال الواع في ليبيا،31/12/2019د.غ.م بااريخ  – 8456العاد ة ردم ) : 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، ▪

 و نا ل على مداخالل السادة رؤسا  الوفود والسيد األمين العام، -

 يُقــــر ر:

المســاوى الــوزاري بشــأن  دانــة الاــدخالل  الاأكيــد علــى م ــمون دــرارال مجلــ  الجامعــة علــى -1
 الاركية في الشؤون الداخلية للدول العر ية.

دعـــوة الـــدول األع ـــا  فـــي الجامعـــة للطلـــب مـــن الجانـــب الاركـــي عـــدم الاـــدخل فـــي الشـــؤون  -2
الداخليــة للــدول العر يــة، والكــو عــن األعمــال االســارتازية الاــي مــن شــأن ا تقــوي  بنــا  الءقــة 

 المنطقة. وت ديد امن واساقرار
رفـــ  وإدانـــة الاـــدخل العســـكري الاركـــي فـــي دولـــة ليبيـــا وكـــذا رفـــ  وإدانـــة ميـــام تركيـــا بنقـــل  -3

مقـــاتلين  رهـــابيين أجانـــب  لـــى األرااـــي الليبيـــة، باعا ـــار ذلـــب  شـــكل ت ديـــدال م اشـــرال لألمـــن 
 القومي العر ي ولألمن والسلم الدوليين، وانا اكال وااحال لقرارال مجل  األمن ذال الصلة.

رفــ  وإدانــة العــدوان الاركــي علــى األرااــي الســورية باعا ــارق خردــال وااــحال لم ــادئ ميءــا   -4
األمــم الماحـــدة ودــرارال مجلـــ  األمـــن الاــي تـــدعو  لــى الحرـــاظ عـــل واــدة واســـاقالل ســـوريا، 

، ويعابـــرق ت ديـــدال م اشـــرال لألمـــن القـــومي العر ـــي ولألمـــن والســـلم 2254وخاصـــة القـــرار ردـــم 
 الدوليين.
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إدانــــة تو ــــل القــــوال الاركيـــة فــــي األرااــــي العراميــــة باعا ـــارق اعاــــدا ال علــــى الســــيادة رفـــ  و  -5
ة، وت ديــدال لألمــن القــومي العر ــي، والــدعوة  لــى تكءيــ، الج ــود مــن أجــل   جــاد الــول العراميــ

ســـلمية للق ــــا ا العر يــــة بمــــا  حقــــي األمــــن واالســـاقرار للــــدول العر يــــة بعيــــدال عــــن الاــــدخالل 
 تادم اساقرار المنطقة. الاارجية الاي ال

 مطال ة الجانب الاركي سحب كافة دواته الماواجدة على أرااي الدول العر ية. -6
تكلي، األمـين العـام لجامعـة الـدول العر يـة بـ جرا  اتصـاالل مـع سـكرتير عـام األمـم الماحـدة  -7

 لنقل م مون القرار وتوزيعه على أع ا  األمم الماحدة كوثيقة رسمية.
العر يـــة فـــي نيويـــورن ب حـــث ســـبل الاصـــدي للعـــدوان الاركـــي علـــى الـــدول تكليـــ، المجموعـــة  -8

العر يــة داخــل ماالــو أج ــتة األمــم الماحــدة، خاصــة مجلــ  األمــن، ورفــع توصــيات ا لمجلــ  
 جامعة الدول العر ية في هذا الةشأن.
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 ــــــــــــــــــــ
علـى مودر ـا الءابـل بالحرـاظ علـى سـيادة الـدول العر يـة،  ال أن اصـر  دانـة الاـدخالل فـي الشـؤون العر يـة علـى  دولة قطـرمع تأكيـد  -

 تركيا  جعلنا أمام سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، ايث نراقد هذق اإلدانال بالنس ة لـدول عر يـة شـايقة تنا ـب في ـا الشـرعية
 ما بقوال خارجية عن الشرعية تارة  ما بقوال ممولة، بكل أسو، من دول عر يـة تـارة أخـرى، ومـن  والسيادة لدول عر ية شايقة أخرى 

 يــر طلــب مــن الحكومــة الشــرعية، دون أن  حــرن مجلســنا ســاكنال بشــأن ا، وعليــه تــاحرد دولــة دطــر علــى القــرار وتطلــب تــذييل نــص 
 الاحرد بالقرار.

دة الــدول األع ــا  وعــدم الاــدخل فــي شــؤون ا الداخليــة ســوا  مــن دول عر يــة أو  يــر مودر ــا الءابــل مــن اااــرام ســيا دولــة ليبيــاتؤكــد  -
عر ية، وتبدي اساغراب ا الشديد مـن سياسـة ازدواجيـة المعـايير والكيـل بمكيـالين فـي الاعامـل مـع الاـدخالل فـي الشـؤون الداخليـة للـدول 

 ال جويـ ال ودصـر ال مسـلح ال وعـدوان ليبيـا ليكـون تـدخالل  فـي ه وصـلنـأالعر ية، بحيث يام تبرير تدخل دول عر يـة فـي شـؤون دول أخـرى ر ـم 
أودى بحياة المدنيين ودمـر مؤسسـال الدولـة والمطـارال والمنشـآل المدنيـة، ويل ـر ازدواجيـة المعـايير أ  ـا فـي اإلشـارة لدولـة باالسـم 

ــال   لمــا تقــدم ورف ــا الســاادام دــرارال بالاــدخل فــي شــؤون الــدول العر يــة، والســكول عــن تــدخالل دول  يــر عر يــة أخــرى. عليــه ووفق
مجلــ  الجامعــة كوســيلة لاصــاية الحســابال والاالفــال السياســية لــ ع  الــدول األع ــا  مــع دول مــن خــارج المجلــ ، وألن القــرار 

جل نــه بطلــب من ــا و موجــب مــذكرة ترــاهم.. فــ ن دولــة ليبيــا تســأاعابــر دعــم الحكومــة الاركيــة للحكومــة الشــرعية فــي ليبيــا تــدخالل ر ــم 
 تحرل ا على كامل نص هذا القرار.
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 الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪
( والاي عقدل بالرياض خالل يومي 39وعلى الاوصية الصادرة عن لجنة المرأة العر ية )د. ▪

 ،10/2/2020و  9

 ية لجنة الشؤون االجاماعية والءقافية،وعلى توص ▪

 
 

 يُقــــرر:

الموافقة على  نشا  "الش كة العر ية للنسا  وسيطال السالم"، وإطالد ا على المساوى 
 .اإلدليمي والدولي كأاد آليال لجنة المرأة العر ية
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لجامعة تعيين أمناء عامين مساعدين 
 الدول العربية

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ( من ميءا  الجامعة،12وعلى المادة ) ▪

 ( من النلام األساسي للمو رين،9وعلى المادة ) ▪

ـــة العامـــة وعلـــى ▪ ـــاريخ  5551/5ردـــم  مـــذكرتي األمان ـــاريخ  54/3وردـــم  17/10/2019با با
علــى منــدو يال الــدول األع ــا  بشــأن شــغور ثــالث درجــال لمنصــب أمــين  13/1/2020

 عام مساعد لجامعة الدول العر ية،

 وفي او  مداوالل المجل  في هذا الشأن، -

 

 :ر يُقــــر

لجامعــة الــدول العر يــة  الســادة الااليــة أســماؤهم أمنــا  عــامين مســاعدينالموافقــة علــى تعيــين   
 صدور القرار:تاريخ  لمدة خم  سنوال اعا ارال من

 السرير محمد صال  بن عيسى.  -1
 السرير اسن رابحي.  -2
 السرير أامد رشيد خطابي.  -3
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 وبيـة األثيـسد النهض

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

جم وريــة مصــر العر يــة بشــأن آخــر بعــد االســامام لإلااطــة الاــي دــدم ا الســيد وزيــر خارجيــة  -
 ،الاطورال المرت طة بالمراواال الجارية اول اترا  مل  وتشغيل سد الن  ة األثيو ي

 في هذا الشأن خالل دورته الحالية في جلساه بااريخ و اإلشارة  لى مداوالل المجل  -
 ، 2020مارس  4 

 ر: يُقــــر
ر ية في مياق النيل أو اإلارار عرف  أي مساس بالحقو  الاارياية لجم ورية مصر ال -1

صالح ا أو اساادامات ا المائية، والاشديد على أن األمن المائي لمصر جت  ال ياجتأ من بم
األمن القومي العر ي، والاأكيد على ت امن الدول األع ا  مع مصر في مواج ة المااطر 

عادل وماوازن الترا   والاأثيرال والا ديدال المحاملة لمل  وتشغيل سد الن  ة دون الاوصل
 .مع جم ورية أثيو يا الريدرالية الد مقراطية اول دواعد مل  وتشغيل سد الن  ة

درالية الد مقراطية، بما في ذلب ي جرا ال أااد ة دد تقدم علي ا جم ورية أثيو يا الر رف  أي -2
لية بد  مل  ختان سد الن  ة دون الاوصل الترا  شامل  حكم عملية مل  السد وينلم عم

ا واقود تشغيله، لما ينطوي عليه ذلب من ت ديد م اشر لمصال  جم ورية مصر العر ية 
وأثيو يا في والسودان المائية، و ما  مءل خردال ماد ال الترا   عالن الم ادئ المبرم بين مصر 

 .2015مارس  23

، وفي لقانون الدوليد مقراطية بم ادئ ادرالية اليالاأكيد على ارورة الاتام جم ورية أثيو يا الر -3
مقدما ا داعدة عدم  اداث ارر جسيم باالساادامال المائية للدول المشاطئة لألن ار 
الدولية، ومبدأ االساادام المعقول والمنصو للمجاري المائية الدولية، ومبدأ الاعاون، ومبدأ 

 اإلخطار المسبي والاشاور.  

يو ي الذي أعدته اكومة الوال ال الارايب بمشروم اترا  مل  وتشغيل سد الن  ة األث -4
لبنب الدولي على أساس المراواال الاي جرل بين جم ورية ا بمعاونة الماحدة األمريكية

 درالية الد مقراطية، والذي تم تعميمهيوجم ورية أثيو يا الروجم ورية السودان مصر العر ية 
ثيو يا الريدرالية ، ومطال ة اكومة جم ورية ا2020فبراير  21على الدول الءالث يوم 
 الد مقراطية بالاوميع عليه.

البنب الدولي  عد طراال بمعاونة  الاأكيد على أن مشروم االترا  الذي أعدته الوال ال الماحدة -5
األزر ، ودعوة ن ر النيل  المشاركة فيشامالل وماوازنال وعادالل ويحقي مصال  الدول الءالث 

 .ة للنلر في الموافقة على هذا االترا جم ورية أثيو يا الريدرالية الد مقراطي
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والبنب الدولي من  جرا ال  الارايب بما ورد في مشروم االترا  الذي أعدته الوال ال الماحدة -6
فع،الة لمواج ة فارال الجراب والجراب المماد و يرها من الحاالل ال يدرولوجية الاي دد 

 تؤثر على االساادامال المائية لجم ورية مصر العر ية.

درالية الد مقراطية عن االجامام يلاغيب جم ورية أثيو يا الر عدم االرتياحاإلعرا  عن  -7
لما  مءله ذلب من  2020فبراير  28و 27الوزاري الذي عقد بوزارة الاتانة األمريكية يومي 

مودو سلبي و ير بنا   عردل الج ود الدولية الرامية للاوصل الترا  عادل وماوازن اول 
 شغيل سد الن  ة.دواعد مل  وت

اإلشارة  لى أن سد الن  ة، كمشروم  ير مسا لب للمياق و راه الوايد هو توليد  -8
الك ر ا ، ياعين أال يؤثر على االساادامال المائية لجم ورية مصر العر ية وأال ينطوي 

 على تعديل لألواام ال يدرولوجية القائمة لن ر النيل األزر .

درالية الد مقراطية باتااذ كافة اإلجرا ال يية أثيو يا الرالاشديد على أهمية ميام جم ور  -9
ودعوة  ،المجامعال العمرانيةالسكان و والادابير الالزمة ل مان أمن سد الن  ة وسالمة 

درولوجية والبيئية واالجاماعية يأثيو يا للاعاون مع مصر للايام بالدراسال الااصة با ثار ال 
 لسد الن  ة. 

درالية ياكومة جم ورية أثيو يا الر لايامتااذ ما يلتم من  جرا ال اث الدول األع ا  ال -10
البنب الدولي بمعاونة  الد مقراطية بالاوميع على مشروم االترا  الذي أعدته الوال ال الماحدة

 واتااذ اإلجرا ال الالزمة لعدم اإلارار بالحقو  المائية لجم ورية مصر العر ية.
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 ـــــــــــــــــــــــ

 على  دراج البند المشار  ليه أعالق في جدول األعمال لألس ا  الاالية: السودانياحرد   أوال:
 ال ير ب السودان في   دحام الدول العر ية في مواوم مازالل المشاورال بين األطراب مسامرة فيه. -1
ة التااذ موادو من شأن ا الاأثير على العالدال العر ية األفرياية، وخاصة في  ل أن الدول العر ية تساشرب اسا افة وانعقاد دمة ال يريد السودان أن ت طر الدول العر ي -2

 عر ية افرياية في ودل دريب بالرياض في المملكة العر ية السعود ة.
 ة دبل طرح المواوم فجأة في اللجنة السياسية دبل يوم وااد من انعقاد االجامام الوزاري وتحل لم تام أ ة مشاورال بين مصر والسودان الدولاان العر ياان المعنياان بسد الن  -3

 بند ما  ساجد من أعمال، ايث لم  كون لدى وفد السودان أي تعليمال اوله.
 عراه على الوزرا  في االجامام الوزاري. لم يام االلاتام باإلجرا ال الما عة والقواعد اإلجرائية إلدراج  المواوم في اللجان الرنية ذال الصلة دبل -4
مساوى رئاسة الدولة  حااج السودان  لى متيد من الودل لالتااذ درار اول  دراج مءل هذا البند على جدول األعمال، ايث  ساوجب ذلب الحصول على تعليمال على  -5

 رال بالاشاور والاوافي الداخلي بين مكونال الدولة.والحكومة خاصة وأن السودان  مر بلروب بالغة الددة داخليال، تحام اتااذ القرا
 بشأن هذا البند. مشروم درارال يوافي السودان على طرح أي   ثانيا:
للمياق(، لذا نقارح أن تكون صيغة خاصة اللجنة االداصاد ة )المجل  الوزاري العر ي ال  مكن منادشة البند واتااذ درار بشأنه دون عراه على اللجان الرنية ذال الصلة للدراسة و صرة   ثالثا:

 :مشروم القرار
يا ا  لى الدورة العاد ة القادمة للمجل  " االة مقارح جم ورية مصر العر ية ب دراج بند جديد على مجل  الجامعة اول سد الن  ة  لى اللجنة االداصاد ة، والطلب  لي ا تقد م توص

 بالطر  اإلجرائية الما عة".


