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 جملس جامعة الدول العربيةالقرارات الصادرة عن 

 (148على املستوى الوزاري د.ع )

 12/9/2017بتاريخ اليت ُعقدت 

___ 
 

 الصفحة القرار/ البيان الموضـــوع البنــد
ءارا ا   البند األول تقرير األمين العام عن نشاا  األماناا العاماا جاا

 .(148–147) تنفيذ قرارا  المءلس بين الدجرتين
8161. 6. 

 البند الثاني
 

التقريااااار نساااااه ال ااااانجت ليي اااااا متابعاااااا تنفياااااذ القااااارارا  
   .2017 انم  جااللتزاما  حجل متابعا تنفيذ قرارا  قما ع

8162. 7. 

 الثالثالبند 
 قضية فلسطين

 اإلسرائيلي –والصراع العربي 

متابعاااا الت اااجرا  ال يا ااايا للقطااايا الفل ااا ينيا  -1
اإل اااااارا يل  جتفعياااااال مباااااااادر  جالسااااااراب العرباااااا  

 ال الم العربيا.

8163. 18. 

الت اااااجرا  جاالنتياإلاااااا  اإل ااااارا يليا  ااااا  مديناااااا  -2
 القدس المحتلا.

8164. 23. 

متابعاااا ت اااجرا  )اال اااتي ان  الءااادار  االنتفاطاااا   -3 
 .األ رى  الالء جن  األجنرجا  التنميا(

8165. 27. 

 .34 .8166 .  ين دعم مجازنا دجلا  ل  ين جسمجد الشعب الفل -4 
تقريااااااااار جتجسااااااااايا  مااااااااا تمر المشااااااااار ين علااااااااا  شااااااااا جن  -5 

 .(98الفل  ينيين    الدجل العربيا المطيفا )الدجر  
8167. 36. 

تقرياااار عاااان معمااااال المإلتااااب الر ي اااا  جالمإلاتااااب  -6 
اإلقليمياااا لمقا عاااا ل ااارا يل باااين دجرتااا  مءلاااس 

 (.148-147الءامعا )

8168. 37. 

ل اارا يل للميااا   اا  األماان المااا   العرباا  ج اارقا  -7 
 األراط  العربيا المحتلا.

8169. 38. 

 .40 .8170 الءجالن العرب  ال جرت المحتل. -8 
 .44 .8171 التطامن مع الءميجريا اللبنانيا. -9 

مجاءياااااا اال اااااتيداه اإل ااااارا يل  للقطااااايا الفل ااااا ينيا  البند الرابع
 جاألمن القجم  العرب     القار  األ ريقيا.

8172. 49. 
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 الصفحة القرار/ البيان الموضـــوع البنــد
 .51 .8173 ت جرا  الجطع     جريا. د الخامسالبن

 .55 .8174 ت جرا  الجطع    ليبيا. البند السادس
 .58 .8175 ت جرا  الجطع    اليمن. البند السابع
احااااتالل ليااااران للءاااازر العربيااااا الاااا ال   نااااب الإلبااااارى  البند الثامن

ج ناااب السااابرى جمباااج مج ااا  التابعاااا لدجلاااا اإلماااارا  
    الخليج العرب .العربيا المتحد  

8176. 60. 

 .63 .8177 التدخال  اإليرانيا    الش جن الداخليا للدجل العربيا. البند التاسع
اتخاااذ مجقااه عرباا  مجحااد لزا  انتيااال القااجا  الترإليااا  البند العاشر

 لل ياد  العراقيا.
8178. 67. 

 .69 .8179 .دعم جحد  ج ياد  جا تقالل ءميجريا العراق البند الحادي عشر
 .70 .8180 دعم ال الم جالتنميا    ءميجريا ال جدان. عشر الثانيالبند 
 .72 .8181 دعم ءميجريا السجمال الفيدراليا. عشر الثالثالبند 
 .76 .8182 دعم ءميجريا القمر المتحد . عشرالرابع البند 
 .78 .8183 ريترت.اإل –الءيبجت  الحدجدت الحل ال لم  للنزاب  عشرالخامس البند 
 .79 .8184 .الُمْخَتَ فجن الق ريجن    ءميجريا العراق السادس عشرالبند 
دعااااام الناااااازحين داخليااااااب  ااااا  الااااادجل العربياااااا جالناااااازحين  عشرالسابع البند 

 العراقيين بشإلل خاص.
8185. 80. 

دعاااام األيزيااااديا  المخت فااااا  لاااادى عسااااابا  داعاااا   عشر الثامنالبند 
 اإلرهابيا.

8186. 82. 

 عشر التاسعالبند 
 مخاطر التسلح اإلسرائيلي
على األمن القومي العربي 

 والسالم الدولي

لنشا  المن قا الخاليا من األ لحا النججياا جييرهاا مان 
 م لحا الدمار الشامل    الشرق األج  .

8187. 84. 

 .87 .8188 اإلرهاب الدجل  جُ ُبل مإلا حته. العشرونالبند 
 .90 .8189 سيانا األمن القجم  العرب  جمإلا حا اإلرهاب. ونالحادي والعشر البند 
 الثاني والعشرونالبند 

العالقات العربية مع التجمعات 
 الدولية واإلقليمية

   :يةفريقاأل –العالقات العربية 
 .94 .8190  . ريقاأل –م ير  التعاجن العرب   -م
 .97 .8191 ا.السندجق العرب  للمعجنا الفنيا للدجل األ ريقي -ب
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 الصفحة القرار/ البيان الموضـــوع البنــد
  .8192 :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية

 .98  :األوروبية –العالقات العربية  :أولا  
 .98  األجرجب . –الحجار العرب   -م 

 .98  .المتج  يا –الشراإلا األجرجبيا  -ب 

 .98  الرج  . –منتدى التعاجن العرب   :ثانياا  

تعااااااااااجن ماااااااااع دجل   ااااااااايا الج ااااااااا   تعزياااااااااز ال :ثالثاا  
 جءميجريا مذربيءان.

 99. 

 .99  .العالقا  العربيا مع ءميجريا السين الشعبيا :رابعاا  
 .100  العالقا  العربيا مع ءميجريا اليند. :خامساا  
 .101  اليابانيا. –العالقا  العربيا  :سادساا  
 .101  .يلالعالقا  العربيا مع مءمجعا دجل ءزر البا يف :سابعاا  
 .101  العالقا  العربيا مع دجل ممريإلا الءنجبيا. :ثامناا  

 والعشرون الثالثالبند 
العالقات العربية مع التجمعات 

 الدولية واإلقليمية

ا تطاااااااا ا ءميجرياااااااا مسااااااار العربياااااااا للقماااااااا العربياااااااا 
 .األجرجبيا األجل 

8193. 103. 

بءميجريااا يا اعتماااد  اافيرها  لااب الإلجنفدراليااا ال جي اار  الرابع والعشرونالبند 
 لدى ءامعا الدجل العربيا. مفجطاب مسر العربيا 

8194. 104. 

لنشا  ل اار تشااجرت باين مءلاس ءامعاا الادجل العربياا  الخامس والعشرونالبند 
 جمءلس األمن التابع لألمم المتحد .

8195. 105. 

تياااااااااا الترشااااااااايحا  لمناساااااااااب األمااااااااام المتحاااااااااد  ججإلاال والعشرون السادسالبند 
 المتخسسا جمنظما  جم   ا  دجليا مخرى.

8196. 107. 

دعم ترشيح ءميجريا القمر المتحد  لمنسب ممين عاام  والعشرونالسابع البند 
 .منظما دجل  احل المحي  اليندت

8197. 110. 

 والعشرونالثامن البند 
 شؤون اإلعالم

اال ااااااتراتيءيا العربيااااااا المجحااااااد  ال ااااااتعاد  األرشاااااايفا  
لااادى  لمنزجعاااا جالم ااالجبا جالمنيجباااا جالمنقجلااااا العربياااا

 .الدجل األءنبيا جاال تعماريا

8198. 111. 

 والعشرونالتاسع البند 
 تطوير جامعة الدول العربية

نتاااا ج معماااال اللءناااا مفتجحاااا العطاااجيا علااا  م اااتجى 
المناااادجبين الاااادا مين إلسااااالع جت ااااجير ءامعااااا الاااادجل 

 العربيا ج رق العمل المنب قا عنيا.

8199. 113. 
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 الصفحة القرار/ البيان الموضـــوع البنــد
( لمءلاااااس 149تحدياااااد مجعاااااد انعقااااااد الااااادجر  العادياااااا ) الثالثونالبند 

 ءامعا الدجل العربيا عل  الم تجى الجزارت.
8200. 114. 

 الحادي والثالثونالبند 
 القتصاديةالشؤون 

من قا ما  دعم مجقه الءميجريا اليمنيا    ر ع ا ميا
الااااجارد  اااا  تساااانيه مءمجعااااا  الاااادجل عاليااااا المخااااا ر

 .(FATF)العمل المال  

8201. 115. 

 الثاني والثالثونالبند 
الشؤون القانونية وحقوق 

 اإلنسان

 تقرير جتجسيا  اللءنا الدا ما للش جن القانجنياا -1
 ااا  اءتماعياااا الاااذت عقاااد بمقااار األماناااا العاماااا 

 .29/8/2017-28بتاريخ 

8202. 116. 

لالتحاااد العرباا  تعااديل النظااام األ ا اا  مشاارجب  -2 البند الثامن والعشرون
 .لءامعا الدجل العربيا للرياطا الع إلريا

8203. 117. 

تقرياار جتجساايا  اللءنااا العربيااا الدا مااا لحقااجق  -3 البند الثامن والعشرون
( المنعقد  خاالل 42   دجرتيا العاديا ) اإلن ان
 .27/7/2017-24الفتر  

8204. 129. 

لعاااااارب المعناااااا  تعيااااااين ر اااااايس  ريااااااق الخباااااارا  ا -4 البند الثامن والعشرون
 .بمإلا حا اإلرهاب

8205. 147. 

 الثالث والثالثونالبند 
 اإلدارية والماليةالشؤون 

بين  نشا  األمانا العاماتقرير األمين العام عن  -1
المتخذ   جاإلءرا ا  148-147المءلس  دجرت 

   مءال الش جن اإلداريا  لتنفيذ قرارا  المءلس
 .جالماليا

8206. 148. 

المرإلاااااز الماااااال  جمجقاااااه الااااادجل األعطاااااا  مااااان  -2 العشرونالبند الثامن و 
 . داد األنسبا

8207. 149. 

 .150 .8208 .اماالع االحتيا  ن از  مادام ءاا تخ -3 البند الثامن والعشرون
 .151 .8209 .الدعام جالتبرعاا  المقدما لألماناا العاماا -4 البند الثامن والعشرون
 .152 .8210 .2018دجل العربيا لعام مجازنا ءامعا ال -5 البند الثامن والعشرون
للترءماااااا لعاااااام  العربااااا  العاااااال مجازناااااا المعياااااد  -6 البند الثامن والعشرون

2018. 
8211. 153. 

للمعجناااا الفنياااا للااادجل  العربااا مجازناااا الساااندجق  -7 البند الثامن والعشرون
 .2018لعام  األ ريقيا

8212. 154. 
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 الصفحة القرار/ البيان الموضـــوع البنــد
 .155 .8213 .2018العربيا لعام  مجازنا مشرجب الذخير  -8 البند الثامن والعشرون
لاابعر ر  ااا  بع ااا  جمإلاتاااب جالتعاقااد التمديااد  -9 البند الثامن والعشرون

 .الخارج   الءامعا العربيا 
8214. 156. 

بتااااااااااريخ  6653قاااااااارار مءلاااااااااس الءامعاااااااااا رقااااااااام  -10 البند الثامن والعشرون
4/3/2006. 

8215. 157. 

قااااارار  أناجب بشاااااامجطااااا جلدراا اا ليبيااااااب دجلاااااا لااااا -11 البند الثامن والعشرون
السااادر عاان الاادجر   7910مءلااس الءامعااا رقاام 

(143). 

8216. 158. 

تعيااين ال اايد ح ااين بااان شااجي  الشااجي  ر ي ااااب  -12 البند الثامن والعشرون
 .للءنا الدا ما للش جن اإلداريا جالماليا

8217. 159. 

ا الذإلرى تجءيه التين ا لدجلا الإلجي  بمنا ببيان بشأن  البند الثامن والعشرون
ال ال اااا للتإلاااريم األممااا  لحطااار  سااااحب ال ااامج مميااار 

 .دجلا الإلجي 

231. 160. 
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 تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة
جراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين )  (148-147وا 

 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

  ( 148-147تقرير األمين العام عن نشا  األمانا العاما  يما بين الدجرتين ) جعل 

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

 ر ُيقــــر

مخااذ العلاام بمااا جرد  اا  تقرياار األمااين العااام عاان نشااا  األمانااا العامااا  يمااا بااين الاادجرتين 
للمءلااس  جيجءاااه  (147  العاديااا )اإلءرا ا  التاا  اتخااذتيا األمانااا العامااا لتنفياااذ قاارارا  الاادجر جباا

 الشإلر لألمين العام جم اعديه عل  الءيد المبذجل    هذا الشأن.
 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8161)ق: رقم 
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لهيئة متابعة تنفيذ القرارات واللتزامات  نصف السنويالتقرير 
 2017عمَّان حول متابعة تنفيذ قرارات قمة 

 

 
 لى المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة ع

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 
  ليي ااا متابعااا تنفيااذ القاارارا  جااللتزامااا  حااجل متابعااا تنفيااذ  نسااه ال اانجتجعلاا  التقرياار

 ( 2017)عمَّان قرارا  قما 

  اا   12/9/2017جعلاا  التجساايا  السااادر  عاان االءتماااب الااجزارت األجل لليي ااا بتاااريخ 
 هذا الشأن 

   تجسيا لءنا الش جن ال يا يا جعل 

 ر ُيقــــر

ااان حااجل متابعااا تنفيااذ قاارارا  قمااا  نسااه ال اانجتمخااذ العلاام بااالتقرير  -1 (  جإلااذلل 2017)عمَّ
التجساايا  السااادر  بشااأنه عاان االءتماااب الااجزارت ليي ااا متابعااا تنفيااذ القاارارا  جااللتزامااا  

 )مر ق نص التجسيا (. 12/9/2017بتاريخ 
 .(2017عمَّان )لل  مجاسلا ءيجدها لتنفيذ قرارا  قما  دعج  الدجل األعطا  -2
تجءيه الشإلر جالتقدير للدجل األعطا     اليي ا جاألمانا العاماا علا  الءياجد المبذجلاا  ا   -3

 ".(2017عمَّان )لليي ا حجل متابعا تنفيذ قرارا  قما  نسه ال نجتلعداد "التقرير 

 
 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8162)ق: رقم 
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 االجتماع األول

 على املستوى الوزاري هليئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات

 2017( 28)عمَّان قمة 

 

 

 

 

 

 

اتـــــــتوصيال


 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 2017أيلول / سبتمبر 12: القاهرة
 

 

   علاى يهاهاا  11/9/2017تم مناقشة التوصيات على مستوى المندوبين الدائمين أعضاء الهيئة بتاايخ  َ واتُِفا
التي قريت بدويها عرض التوصيات المرهقة على  12/9/2017ألعضاء الهيئة على المستوى الوزايي بتايخ  

 (.148اجتماع مجلس الجاماة على المستوى الوزايي د.ع )

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ

 (0332ت) -23(/17/09)030-ج
 

 (0332ت) -23(/17/09)030-ج
 )مرفــــــق(

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 توصيات االجتماع األول
 على املستوى اقوزااي ية  تتاعة  تفيي  اقراااات واالقتااتاتهل

 اململك  األادني  اهلامشي اس  عائ
 2017( 28)عمَّان ملتاعة  تفيي  قاااات قم  

 ـــ

، 674القـــرارات )القضـــية الفلســـطينية والصـــراع العربـــي اإلســـرائيلي ومســـتجداته  : أولا 
675 ،676 ،677): 

   التأإليد عل  تم ل جالتزام الدجل العربيا بمبادر  ال الم العربيا إلماا ُ رحا   ا  قماا بيارج
  جعل  من ال الم العادل جالشامل خيار ا تراتيء   جمن الشر  الم بق لتحقيقه 2002م عا

هااااج لنيااااا  االحااااتالل اإل اااارا يل  لإلاماااال األراطاااا  الفل اااا ينيا جالعربيااااا التاااا  احتلاااا  عااااام 
  جتمإلين الشعب الفل  ين  من ممار ا حقجقه يير القابلا للتسره  بما  يياا حاق 1967

قاماا دج  لاا  ل ا ين الم اتقلا إلاملاا ال اياد   جاا االق  اراع ءمياع األ اارى تقريار المساير جاا
مااان  اااءجن االحاااتالل  جحااال قطااايا الالء اااين الفل ااا ينيين  ا اااتناداب للااا  القاااانجن الااادجل   

 .2002جقرارا  الشرعيا الدجليا  جقرارا  القمم العربيا  جمبادر  ال الم العربيا لعام 
 عطجيا إلاملا    األمم المتحد   جالتأإليد عل  دعج  مءلس األمن لل  قبجل دجلا  ل  ين ب

 تبن  جدعم انطمام دجلا  ل  ين لل  المنظما  جالمعاهدا  الدجليا  إلحق مسيل ليا.
  التأإليد مءدداب من القدس الشرقيا ه  عاسما دجلا  ل  ين  جر ار مت محاجلاا لالنتقااص

 من ال ياد  الفل  ينيا علييا.
  طم ت تيدفلءميااع ال يا ااا  جالخ اا  اإل اارا يليا التاا  اإلدانااا الشااديد  جالاار ر القااا ع 

هجيتيااا العربيااا  جتبيياار ترإليبتيااا ال ااإلانيا  جعزليااا عاان محي يااا  شااجيهوتالمدينااا المقد ااا 
مءلاس األمان ذا  السالا  بماا  يياا جالتأإليد عل  عدم قانجنيتيا جخرقيا لقارارا  الفل  ين  

 (.1980) 478ج 476 ينالقرار 
 لااا الملاال عبااداي ال ااان  اباان الح ااين  ملاال المملإلااا األردنيااا الياشااميا  اإلشاااد  بءيااجد ءال

سااااحب الجساااايا علااا  األمااااإلن المقد اااا اإل اااالميا جالم ااايحيا  ااا  القااادس الشاااريه  ااا  
جتءديااااد ر اااار إلاااال محاااااجال  ل اااارا يل )القااااج  القا مااااا   الااااد اب عاااان المقد ااااا  جحمايتيااااا

ياشاااميا  جت ماااين الااادجر األردنااا   ااا  رعاياااا جالجساااايا ال الرعايااااباااالحتالل( الم ااااس بياااذ  
جحمايااا جساايانا المقد ااا  اإل ااالميا جالم اايحيا  اا  القاادس  اا  ل ااار الرعايااا جالجسااايا 
الياشميا التاريخيا  الت  معاد التأإليد علييا االتفاق المجقع باين ءاللاا الملال عباداي ال اان  

ر يس محمااجد عباااس  ر اايس دجلااا ج خامااا الاا الياشااميا اباان الح ااين ملاال المملإلااا األردنيااا 
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جالتعبيااار عااان دعااام جمااا ازر  لدار  مجقااااه القااادس جالم اااءد  31/3/2013 ل ااا ين  بتااااريخ 
األقسااا  األردنياااا  ااا  الااادجر الاااذت تقاااجم باااه  ااا  الحفااااظ علااا  الحااارم جالاااذجد عناااه  ااا  ظااال 

)القااااااج  القا مااااااا  ل اااااارا يلالخرجقااااااا  اإل اااااارا يليا جاالعتاااااادا ا  علاااااا  مجظفييااااااا  جم البااااااا 
 اإلدار  جمجظفييا.بحق الحتالل( بالتجقه عن اعتدا اتيا با

  اإلشااااد  بءياااجد خاااادم الحااارمين الشاااريفين الملااال  ااالمان بااان عباااد العزياااز  ل  اااعجد لحماياااا
 الحرم القد   الشريه. الم ءد األقس /

  اإلشاد  بالءيجد الت  يبذليا ءاللا الملل محمد ال اادس ملال المملإلاا المبربياا ر ايس لءناا
   الد اب عن المدينا المقد ا جدعم سمجد الشاعب الفل ا ين . جاإلشااد  باالءيجد   القدس

 الت  تبذليا جإلالا بي  مال القدس التابعا للءنا القدس.
   ا ااااتمرار تإلليااااه المءمجعااااا العربيااااا  اااا  نيجيااااجرل بمجاساااالا تحرإلاتيااااا لاااادى المءمجعااااا

لاااه الم اااءد األقسااا   اإلقليمياااا جال يا ااايا  ااا  األمااام المتحاااد   لإلشاااه خ اااجر  ماااا يتعااارر
المبارل من لءرا ا  جممار ا  ل را يليا تيجيديا خ ير  جالت  ليا انعإلا اا  جخيماا علا  

 األمن جال لم الدجليين.
   المعنياااا بت اااءيل اال ااتمرار  ااا  دعااام عماال لءناااا األمااام المتحااد  بم البااا الااادجل األعطاااا

   اااا ينيا المحتلاااااألطاااارار الناشاااا ا عاااان تشااااييد ءاااادار الفساااال العنساااارت  اااا  األرر الفلا
ألهميااا ا ااتمرار جذلاال   للءناااجالم اااهما  اا   ااداد العءااز المااال  الااذت تعااان  منااه هااذ  ا

    تج يق األطرار الناءما عن بنا  الءدار.دجرها 
  التأإليد عل  من قطيا الالء ين الفل  ينيين ه  ءجهر القطيا الفل ا ينيا  جعلا  التم ال

جر اار محااجال  التاج ين بإلا اا مشاإلاله جر اار مت بحاق الالء اين الفل ا ينيين  ا  العاجد  
تحرإلااا  مااان م اااراه دجليااا مااان شاااانيا ل ااقا  حاااق العاااجد   جدعااج  األماناااا العاماااا جالااادجل 

علا  ال ااحا الدجلياا  ج ا  األمام المتحاد   لتأإليااد  مءياجده جتإل ياهاألعطاا  للا  مجاسالا 
( 1948) 194عامااا رقاام هااذا الحااق ج قااا لقاارارا  الشاارعيا الدجليااا جخاسااا قاارار الءمعيااا ال

جج قاااا لمباااادر  ال اااالم العربياااا جتأإلياااد م ااا جليا ل ااارا يل )القاااج  القا ماااا بااااالحتالل( القانجنياااا 
 مشإللا الالء ين الفل  ينيين. جا تمرارجال يا يا جاألخالقيا عن نشج  

  حاا  الاادجل جالءيااا  المانحااا لزياااد  دعميااا  جن اابا م اااهمتيا  اا  مجازنااا األجناارجا  تفعاايالب
  جمانح األجلجياا 1987للقرارا  المتعاقبا لمءلاس الءامعاا علا  الم اتجى الاجزارت مناذ عاام 

 ل داد منسبا الدجل    مجازنا األجنرجا   م تقديم الدعم ال جع  لباق  المشرجعا .
   عاااد العماال علاا  تنفيااذ قاارارا  القماام العربيااا ال ااابقا الخاسااا برنيااا  الحسااار اإل اارا يل  جاا

(  جالقما العربياا العادياا 2009  جبخاسا القما العربيا التنمجيا )الإلجي  لعمار ق اب يز 
(  جدعج  الدجل العربيا لاللتزام بتحجيل األمجال الت  تعياد  2010ال انيا جالعشرين ) ر  
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 اا  ماا تمر القاااهر  إلعاااد  بنااا  مااا دماار  االحااتالل اإل اارا يل  خااالل الحاارب التاا  شاانيا  بيااا
لإليفا  بااللتزاما  التا  تعياد  بياا خاالل  . جدعجتيا مءدداب 2014عل  ق اب يز  سيه 
 القمم العربيا المتعاقبا.

 اللتزام بمقررا  الءامعا العربيا جبتفعيل شبإلا مماان مالياا لتأإليد عل  دعج  الدجل العربيا ال
بأ رب جق  ممإلن بمبلغ ما ا مليجن دجالر شيرياب دعماب لدجلا  ل  ين لمجاءيا الطبج ا  

 ااا  زماااا  المالياااا التااا  تتعااارر لياااا بفعااال ا اااتمرار ل ااارا يل )القاااج  القا ماااا بااااالحتالل( جاأل
اتخاذ لءرا ا  اقتساديا جماليا عقابيا  بينياا احتءااز مماجال الطارا ب جاقت ااب ءاز  إلبيار 

 منيا بما يتنا   مع القجانين جالمجا يق الدجليا جاالتفاقيا  بين الءانبين.
 29/3/2017( بتااااريخ 28د.ب ) 677ذ قااارار قماااا عماااان رقااام دعاااج  الااادجل األعطاااا  لتنفيااا  

 مليجن دجالر. 500بشأن زياد  رمس مال سندجق  األقس  جالقدس بمبلغ 
  اااان رقااام ( بتااااريخ 28د.ب ) 677ال لاااب مااان الااادجل األعطاااا  االلتااازام بتنفياااذ قااارار قماااا عم 

اب لآلليا  الت  ج ق 1/4/2017  لدعم مجازنا دجلا  ل  ين لمد  عام تبدم من 29/3/2017
 .2002مقرتيا قما بيرج  

 :(679التضامن مع لبنان ودعمه )قرار رقم 
  تءديد التطامن الإلامل مع لبنان جتاج ير الادعم ال يا ا  جاالقتساادت لاه جلحإلجمتاه جلإلا اا

م   ااته الد اتجريا بمااا يحفاظ الجحااد  الج نياا اللبنانياا جمماان جا اتقرار لبنااان ج ايادته علاا  
 إلامل مراطيه.

  المبنا   1701دعم مجقه لبنان    م البته المءتماع الادجل  تنفياذ قارار مءلاس األمان رقام
عباار جطااع حااد نيااا   النتياإلااا  ل اارا يل جتيديااداتيا  426جرقاام  425علاا  القاارارين رقاام 

 الدا ما له جلمنشآته المدنيا جبنيته التحتيا.
 ليعتياا المملإلاا العربياا الترحيب بالم اعدا  الت  قدمتيا دجل شقيقا جسديقا للبنان ج ا   

ال عجديا  جح  ءميع الدجل عل  تعزيز قدرا  الءي  اللبناان  جتمإليناه مان القياام بالمياام 
 الملقا  عل  عاتقه  إلجنه رإليز  لطمان األمن جاال تقرار جال لم األهل     لبنان.

 خسااجص دعام لبناان  اا  تساديه جمقاجمتااه للعادجان اإل ارا يل  الم ااتمر علياه جعلاا  جءاه ال
  جاعتبااار تما اال ججحااد  الشااعب اللبنااان   اا  مجاءيااا 2006عاادجان يجليااج/ تمااجز ماان عااام 

داناا االعتادا ا   هجمقاجما العدجان اإل را يل  عليه طماناب لم تقبل لبناان جممنا جا اتقرار   جاا
 اإل را يليا عل  ال ياد  اللبنانيا براب جبحراب جءجاب.

  حين ال جريين الجا دين لل  مراطيه لءيا ا تطاا تيم م ازر  جدعم لبنان حيال مجطجب الناز
رياام لمإلاناتااه المحاادجد  جتقا اام األعبااا  جاألعااداد معااه  جحاارص لبنااان علاا  من تإلااجن هااذ  

ال اااجريا جال اااع  بإلااال ماااا  زمااااس قا ماااا االقتراحاااا  جالحلاااجل لألمالم اااالا م رجحاااا علااا  ر 
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باعتبارهاااا الحااال الجحياااد   ااارب جقااا  ممإلااانممإلااان لتاااأمين عاااجدتيم ابمناااا للااا  بالدهااام  ااا  م
  جريا لل  لبنان. منالم تدام للنازحين 

  دعام الم   اا  الد ااتجريا اللبنانياا  اا  تعزياز حطاجر لبنااان العربا  جالاادجل  جنشار ر ااالته
 الحطاريا جتنجعه ال قا    ال يما    مجاءيا ل را يل.

 :(680)قرار رقم األزمة السورية تطورات  :ثانيــــــــــــــاا 
 ءمجعا الدعم الدجليا ل اجريا علا  تإل ياه ءيجدهاا جمجاسالا م ااعييا لتنفياذ ماا جرد ح  م

  جال لب من المءمجعا العربيا    ءنيه 30/6/2012( بتاريخ 1   بيان م تمر ءنيه )
التن يق الج يق مع مفجطيا األمم المتحد  ال اميا لحقجق اإلن ان  التخاذ إلا ا اإلءرا ا  

 إلا  الدا ما لحقجق اإلن ان الت  يرتإلبيا النظام ال جرت.الإلفيلا بريقاه االنتيا
  لناااادن  تمناشااااد  الاااادجل المانحااااا  اااارعا الج ااااا  بالتعياااادا  التاااا  معلناااا  عنيااااا  اااا  ماااا تمر

 يما يتعلق بتج ير الدعم الالزم للادجل جخاساب لدعم الجطع اإلن ان      جريا  جبرجإل ل 
 ا المطيفا لالء ين جالنازحين ال جريين.العربيا المءاجر  ل جريا جييرها من الدجل العربي

  ال لاااب للااا  األماااين العاااام للءامعاااا مجاسااالا مشااااجراته جاتسااااالته ماااع األماااين العاااام لألمااام
المتحد  جمبعج ه الخاص لل   جريا  جإلذلل مع مختله األ راه المعنيا مان مءال تإل ياه 

ياد ااااا للاااا  لقاااارار الءياااجد المبذجلااااا لتيي ااااا األءااااجا  المال مااااا لءااااجال  مفاجطااااا  ءنيااااه ال
( 1خ جا  الحل ال يا   االنتقال  لألزما ال جريا ج قااب لماا ءاا   ا  بياان ما تمر ءنياه )

 . 30/6/2012بتاريخ 
  ال لاب مان اللءناا الجزارياا الخاساا ب ااجريا جاألماين العاام مجاسالا الءياجد جالمشااجرا  مااع

 مختله األ راه اإلقليميا جالدجليا المعنيا بالجطع     جريا.

 :(168)قرار رقم أزمة اللجوء السوري  :الثـــــــــــــــــــــاا ث
  لنظر  ااا  جطاااع  لياااا محااادد  بااااتإللياااه مءلاااس الءامعاااا علااا  الم اااتجى الاااجزارت ا اااتمرار

لم اعد  الدجل العربيا المءاجر  ل جريا  جالدجل العربيا األخرى المطيفا لالء ين ال جريين 
يمإلنيااااا ماااان االطاااا الب باألعبااااا  المترتبااااا علاااا  جالميءاااارين ق ااااراب للاااا  تلاااال الاااادجل  بمااااا 

 ا تطا تيم من مختله الءجانب.
    التأإليااد علاا  من جءااجد الالء ااين ال ااجريين علاا  مراطاا  الاادجل المطاايفا هااج جطااع م قاا

جالعماال علااا  تيي اااا الظااارجه جاألءااجا  التااا  تطااامن عاااجدتيم للاا  بالدهااام  ااا  م ااارب جقااا  
الالء اااين لإل ااايام برعااااد  بناااا  بلااادهم  ممإلااان مااان خاااالل عمااال ءمااااع  يعياااد تأهيااال هااا ال 

 جتخ   المساعب جالعقبا  الت  خلفتيا  نين الحرب.
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   حاا  المءتمااع الاادجل  جبخاسااا الاادجل جالم   ااا  المانحااا علاا  تحماال م اا جلياتيا جعلاا
 تقديم مزيد من الدعم للدجل المطيفا لالء ين ال جريين.

 :(682قرار رقم ) ليبيالة تطورات الوضع في دو  :رابعـــــــــــــــــــــاا 
   الااادعج  للااا  الحااال ال يا ااا  عبااار الحاااجار الشاااامل جالمساااالحا الج نياااا لألزماااا  ااا  ليبياااا

باعتبااار  ال ااابيل الجحياااد للخااارجج مااان األزماااا  جتأإلياااد دعااام المءلاااس للتنفياااذ الإلامااال لالتفااااق 
جالاااار ر القااااا ع للحاااال  17/12/2015ال يا اااا  الليباااا  المجقااااع  اااا  السااااخيرا  بتاااااريخ 

 من جا تقرار ليبيا.ملع إلرت لما له من تداعيا   لبيا عل  ا
  علااااا  األماااااجال الليبياااااا  ااااا  البناااااجل األءنبياااااا جإلا اااااا المفااااارجر الم الباااااا برلباااااا  التءمياااااد

جينبباا  تخسيساايا تلاال المااجارد ملاال للشااعب الليباا  حياا  لن المجءااجدا  الليبيااا المءمااد  
 احتياءاته.ل د 

  الماادت للمءلاس الر ا ا  لحإلجماا الج ااق الاج ن  الليبا  الدعج  لل  تقاديم الادعم ال يا ا  ج
 باعتبارهااااا الحإلجمااااا الشاااارعيا الجحيااااد   اااا  ليبيااااا جاالمتناااااب عاااان دعاااام الم   ااااا  المجازيااااا

  جالااادعج  للااا  تقاااديم الم ااااعد  العاءلاااا للتنفياااذ الإلامااال لالتفااااق ال يا ااا  جالتجاسااال معياااا
الج نيا الت  تعمل تح  قيااد  المءلاس الليب   جدعم جتأهيل الم   ا  المدنيا جالع إلريا 

الر ا اا  جماادها بااالخبرا  جاألدجا  الالزمااا  اا  المءاااال  التاا  يحااددها المءلااس الر ا اا  
 لحإلجما الج اق الج ن   جااللتزام بقرارا  مءلس األمن الدجل  ذا  السلا.

  مساااااره ليبياااااا المرإلااااازت  جم   اااااا  ج نياااااا ج  مءلاااااس الناااااجابج  دعاااااج  المءلاااااس الر ا ااااا
 ديا ليبيا مخرى للعمل معا لالتفاق جتنفيذ حلجل لمجاءيا مشاإلل ليبيا االقتساديا.اقتسا

  دعج  دجل ءجار ليبيا لل  اال تمرار    تقديم الدعم لاد ع م اار الت اجيا ال يا ايا  ا  ليبياا
 برعايا األمم المتحد  جذلل بالتن يق مع المءلس الر ا   لحإلجما الج اق الج ن  الليب .

 ألعطااااا  للاااا  المشااااارإلا جالم اااااهما الفعالااااا  اااا  تح ااااين الجطااااع اإلن ااااان  دعااااج  الاااادجل ا
المتااردت عباار تقااديم الم اااعدا  للشااعب الليباا  ماان خااالل دعاام خ ااا اال ااتءابا اإلن ااانيا 

ليبياا جذلال بالتن ايق للتخفيه من األزما اإلن انيا  ا  العاءلا الت  جطعتيا األمم المتحد  
 مع حإلجما الج اق الج ن .

 :(368تطورات األوضاع في الجمهورية اليمنية )قرار رقم  :ــــــــــاا خامســــ
  المرءعياااا  الااا ال  المتفاااق عليياااا   للااا التأإلياااد علااا  من الحااال ال ااالم   ااا  الااايمن ي اااتند

جالمتم لا    المبادر  الخليءيا ج ليتيا التنفيذيا  جمخرءاا  ما تمر الحاجار الاج ن  الشاامل  
 .2216ا  خاسا القرار رقم جقرارا  مءلس األمن ذا  السل
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  دعاااج  المءتماااع الااادجل  جإلا اااا المنظماااا  الحقجقياااا التخااااذ مجقاااه  اااريع جساااارم لزا  إلا اااا
االنتياإلااا  التاا  ترتإلبيااا القااجى االنقالبيااا بحااق الن اايج المءتمعاا  اليمناا   ماان ايتيااااال  

جناااا المعجاعتقااااال   جتءنياااد ق ااارت لأل فاااال جالااازج بيااام  ااا  مياااادين القتاااال  جمناااع تاااد ق 
اإلن انيا للمحتاءين جالمحاسرين  جاإلسرار عل  ا تمرار العمليا  الع إلريا داخل اليمن 

 جعبر الحدجد  جتيديد حرإلا النقل جالمالحا    الممرا  جالميا  اإلقليميا جالدجليا.
  دعاج  المءتماع الاادجل   مما الب بمءلااس األمان  للطااب  علا  الءميجريااا اإل االميا اإليرانيااا

 نشا يا المعادت للشعب اليمن   جاحترام حقجق ال ياد  للدجلا اليمنيا. من مءل جقه
  دعاااج  الااادجل األعطاااا  جالمءتماااع الااادجل  للااا  تاااج ير الااادعم الاااالزم  ااا  الءجاناااب ال يا ااايا

المالياااا لتمإلاااين الءميجرياااا اليمنياااا مااان مجاءياااا التحاااديا  الما لاااا  ج جاألمنياااا جاالقتسااااديا 
ن ااانيا بشااإلل عاءاال لطاامان ا ااتقرار األجطاااب جا ااتإلمال جخسجساااب تلبيااا االحتياءااا  اإل

 الترتيبا  المتعلقا برنءاز المرحلا االنتقاليا.

 :(468)قرار رقم  دعم جمهورية الصومال الفيدرالية :سادســــــــــــــاا 
 (  مليااجن دجالر  10تقااديم الاادعم المااادت المنسااجص عليااه  اا  قاارارا  القماام العربيااا األخياار

 اا  تقااديم ج ااا ل الاادعم ُي اايم العامااا  بمااا  األمانااا اااب دعاام السااجمال لاادى شايرياب( للاا  ح
اإلنما يااا جالتنمجيااا با اام ءامعااا الاادجل العربيااا جتأإليااد الاادجر العرباا   اا  العمليااا  التنمجيااا 

 .جاإليا يا
  ماان انخاارا  الحإلجمااا   اا  مزيااد  ُي اايم لعااالن للبااا  الااديجن الخارءيااا علاا  السااجمال  بمااا

لم   ااااا  المالياااا الدجليااااا جا اااتفاد  السااااجمال مااان مبااااادر  الااادجل األإل اااار الساااجماليا ماااع ا
 مديجنيا.

  تقااااديم ج ااااا ل الاااادعم الفناااا  جالمااااادت للاااا  المشاااارجعا  المختلفااااا التاااا  يحتاءيااااا السااااجمال
 مشرجعا  لنما يا لمجاءيا الءفاه جالمءاعا(. –مشرجعا  تعليميا  –)مشرجعا   بيا 

 :(685سالم والتنمية في جمهورية السودان )قرار رقم دعم ال :سابعـــــــــــــــــاا 
  تقديم الدعم المادت جالفن  لل  ح اب دعام ال اجدان لادى ءامعاا الادجل العربياا إلا  تاتمإلن

ابلياااااا المشاااااترإلا المإلجناااااا مااااان ءامعاااااا الااااادجل العربياااااا جحإلجماااااا ال اااااجدان مااااان مجاسااااالا 
الءامعااا بماا ي إلااد علاا  الاادجر   ا  ال ااجدان با اام جاإليا ياااالمشارجعا  اإلنما يااا جالتنمجيااا 

 العرب     ال جدان.
  األ ريقاا  تقاديم الاادعم ال يا اا  لحإلجمااا ال ااجدان  اا  مشاااجراتيا مااع األماام المتحااد  جاالتحاااد

 االتحاد األ ريق  المشترإلا    دار جر.ج  بع ا األمم المتحد خرجج لجطع ا تراتيءيا 
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  ماان مبااادر  م   ااا  م  اا  ا ااتفادته ُي اايلعااالن للبااا  الااديجن الخارءيااا علاا  ال ااجدان بمااا
 التمجيل الدجليا بشأن الدجل األإل ر مديجنيا.

 :(686دعم جمهورية القمر المتحدة )قرار رقم  :ثامنــــــــــــــــــــاا 
   تقااديم الاادعم المااادت جالفناا  للاا  ح اااب دعاام القماار لاادى ءامعااا الاادجل العربيااا إلاا  يت اان

 ا ياب    القمر بما ي إلد عل  التجاءد العرب   ييا.نماا للءامعا من تلعب دجراب ليا ياب ج 

موســى  بــوأاحــتالل إيــران للجــزر العربيــة الــثالث طنــب الصبــرى وطنــب الصــ رى و  :تاسعـــــــــــــــــاا 
 :(687)قرار رقم  التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي

 يران بر ار  قطيا احتالل اياران للءازر الا ال  التزام ءميع الدجل العربيا    اتساالتيا مع ل
باال ان القاب مان من الءازر الا ال  ها  مرار  عربياا محتلاا.  لنيا هللتأإليد عل  طرجر    جاا

القطااايا طااامن الم اااا ل  لبقاااا األماااين العاااام لألمااام المتحاااد  جر ااايس مءلاااس األمااان بأهمياااا 
زر العربياا الا ال   جت اترد من تني  ايران احتالليا للء لل المعرجطا عل  مءلس األمن  

 العربيا المتحد   يادتيا الإلاملا علييا. اإلمارا دجلا 
   م البااا ايااران بترءمااا مااا تعلنااه عاان ريبتيااا  اا  تح ااين العالقااا  مااع الاادجل العربيااا  ج اا

زالااااالحاااجار  خ اااجا  عملياااا جملمج اااا  قاااجال جعماااال  باال اااتءابا الساااادقا  للااا التاااجتر   جاا
لسااا السااادر  عاان ساااحب ال اامج الشاايخ خليفااا باان زايااد  ل نييااان للاادعجا  الءاااد  جالمخ

العربياا المتحاد  جمان دجل مءلاس التعااجن لادجل الخلايج العربياا  جمان  اإلمارا ر يس دجلا 
الدجل العربياا جالمءمجعاا  الدجلياا جالادجل الساديقا  جاألماين العاام لألمام المتحاد   الداعياا 

حتلاااا باااال رق ال ااالميا. ج اااق األعاااراه جالمجا ياااق حااال النااازاب حاااجل الءااازر الااا ال  الم للااا 
محإلماا العادل  للا جقجاعد القانجن الدجل   من خالل المفاجطا  المباشر  الءاد  مج اللءج  

 الدجليا  من مءل بنا  ال قا جتعزيز األمن جاال تقرار    من قا الخليج العرب .

 :(688رقم  قرار) داخلية للدول العربيةالتدخالت اإليرانية في الشؤون ال :عاشــــــــــــــــراا 
  ر اااار التاااادخال  اإليرانيااااا  اااا  الشاااا جن الداخليااااا للاااادجل العربيااااا  جالتأييااااد الإلاماااال لءميااااع

الخ ااااجا  التاااا  تتخااااذها الاااادجل العربيااااا للتساااادت لتلاااال التاااادخال  ماااان مءاااال حمايااااا ممنيااااا 
 جا تقرارها. 

 رباعياااا العربياااا المعنياااا بت اااجرا  مجاسااالا التن ااايق باااين األماناااا العاماااا جاللءناااا الجزارياااا ال
األزما مع ايران جالتسدت لتادخالتيا  ا  الشا جن الداخلياا للادجل العربياا  التخااذ الخ اجا  

  بماا  ا  بياذا الشاأنالالزما من مءل تنفيذ ما تطمنه قرار القماا جالقارارا  الجزارياا ال اابقا 
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 ا  الشا جن الداخلياا  رانياااإليذلل ما يتعلق بت جير خ ا تحرل عربيا للتسدت للتادخال  
 للدجل العربيا.

   اااا  الشاااا جن الداخليااااا للاااادجل العربيااااا علاااا  مءنااااد   اإليرانيااااامجاساااالا لدراج بنااااد التاااادخال 
 .جاإلقليميامنتديا  التعاجن العربيا مع الدجل جالمءمجعا  الدجليا 

  باااار األماناااا العاماااا  ااا  رساااد مبااارز التساااريحا  ال ااالبيا الساااادر  عااان القااااد  جإلا اااتمرار
الم اا جلين اإلياارانيين جالتاا  تعتباار تاادخال  اا  الشاا جن الداخليااا للاادجل العربيااا  جتعااد تقريااراب 

 دجرياب    هذا الشأن يعرر عل  اءتماعا  اللءنا الجزاريا الرباعيا.  

 :(689اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات الترصية للسيادة العراقية ) :حادي عشر
   ب من الحإلجما الترإليا عدم التدخل  ا  الشا جن الداخلياا للعاراق ل للدعج  الدجل األعطا

األعمااال اال ااتفزازيا التاا  ماان شااأنيا تقااجير بنااا  ال قااا جتيديااد اماان ممار ااا جالإلااه عاان 
 جا تقرار المن قا.

  لعاد  التأإليد عل  م اند  الحإلجما العراقيا    اإلءرا ا  التا  تتخاذها ج اق قجاعاد القاانجن
التا  تياده للا   احب الحإلجماا الترإلياا لقجاتياا مان األراطا  العراقياا  الدجل  ذا  السالا 

 .مراطيهل ياد  حإلجما العراق عل  إلا ا جتر يخاب 
  ال لاااب مااان األماااين العاااام للءامعاااا اال اااتمرار  ااا  متابعاااا تنفياااذ قااارار مءلاااس الءامعاااا رقااام

ه  ا    جتقديم تقرير مفسل عن الءيجد المبذجلا مان قبلا24/12/2015د. .ب     7987
 هذا الشأن لل  مءلس الءامعا    دجرته العاديا المقبلا.

  لعاااد  التأإليااد علاا  ا ااتمرار متابعااا العطااج العرباا   اا  مءلااس األماان للم لااب المتطاامن
ان حاب القجا  الترإليا من األراط  العراقياا جاتخااذ إلا اا اإلءارا ا  الالزماا لحاين تحقياق 

 االن حاب الناءز ليذ  القجا .

 :(690صيانة األمن القومي ومصافحة اإلرهاب )قرار رقم  :رـــثاني عش
  مجاسااالا األماناااا العاماااا لءامعاااا الااادجل العربياااا متابعاااا تقاااديم الااادجل األعطاااا  تساااجراتيا

جاقتراحاتياا بشاأن ت اجير  لياا  العمال ذا  الساالا بسايانا األمان القاجم  العربا  جمجاءيااا 
 شاملا لمإلا حا اإلرهاب.التنظيما  اإلرهابيا تمييداب لجطع ا تراتيءيا 

 :(691قرار رقماقتراح تنظيم قمة عربية أوروبية بشصٍل دوري ) :ثالث عشـــر

   التأإليد عل  مهميا تعزيز عالقا  التعاجن العرب  األجرجب     مختله المءااال   بماا  ا
 ذلل عقد القما العربيا األجرجبيا.
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 عربيااا األجرجبيااا  اا  الربااع األجل الترحيااب ب لااب ءميجريااا مساار العربيااا ا تطااا ا القمااا ال
 .2018من عام 

 .تإلليه األمانا العاما بمجاسلا التن يق مع االتحاد األجرجب  ليذ البرر 

 في مجال الشؤون القتصادية والجتماعية:

 :(701، 700، 699، 698، 697، 696، 695، 694، 693القرارات أرقام  :رابــع عشـــر
  للقماا جاالءتماعيا خذ  لمتابعا تنفيذ القرارا  االقتساديا باإلءرا ا  المت اإلحا ا علماب

( 2017المملإلاااا األردنياااا الياشاااميا ذ ماااارس / ذار ) (28العربياااا  ااا  دجرتياااا العادياااا )
جدعااااااج  األمانااااااا العامااااااا للءامعااااااا جالاااااادجل العربيااااااا جالمءااااااالس الجزاريااااااا المتخسسااااااا 

 الخسجص.جالمنظما  العربيا المتخسسا لل  مجاسلا ءيجدها    هذا 

 :(702قرار رقم)تطوير جامعة الدول العربية  :خامس عشر

  مجاساالا اللءنااا مفتجحااا العطااجيا عمليااا  اا  ا ااار لسااالع جت ااجير ءامعااا الاادجل العربيااا
 (.149جر ع تجسياتيا بشأن ما يتم التجا ق عليه لل  المءلس الجزارت    دجرته العاديا )

لإلا األردنيا الياشميا )ر ا ا القما( جاألمانا العاما تجءيه الشإلر جالتقدير لل  المم :سادس عشر
ااان جعلاا  الءيااجد الُمقاادر   لحرساايما علاا  متابعااا تنفيااذ القاارارا  الخاسااا بقمااا عمَّ

 المبذجلا    هذا الشأن.
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 اإل را يل ذ -قطيا  ل  ين جالسراب العرب  
 
 

 متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية
 سرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربيةوالصراع العربي اإل

 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

 ماا  علا  جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزا
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

  ذ ي إلد عل  ءمياع قراراتاه ال اابقا علا  مختلاه الم اتجيا   القماا جالاجزارت جالمنادجبجن ج اا
 الدا مجن  بخسجص متابعا الت جرا  ال يا يا للقطيا الفل  ينيا 

 ر ُيقــــر

مرإلزيااا قطاايا  ل اا ين بالن اابا لألمااا العربيااا ءمعااا   جعلاا  اليجياااا التأإليااد مءاادداب علاا   -1
عااااد  التأإلياااد علااا  حاااق دجلاااا  العربياااا للقااادس الشااارقيا المحتلاااا  عاساااما دجلاااا  ل ااا ين. جاا

  بمااااا  ييااااا القاااادس 1967 ل اااا ين بال ااااياد  علاااا  إلا ااااا األرر الفل اااا ينيا المحتلااااا عااااام 
 حدجدها مع دجل الءجار.الشرقيا  جمءاليا الءجت  جمياهيا اإلقليميا  ج 

التأإليد عل  تم ل جالتزام الدجل العربيا بمبادر  ال الم العربيا إلما ُ رحا   ا  قماا بيارج   -2
  جمن الشاااار  الم اااابق ا ااااتراتيء   جعلاااا  من ال ااااالم العااااادل جالشااااامل خيااااار 2002عااااام 

احتل  عام لتحقيقه هج لنيا  االحتالل اإل را يل  لإلامل األراط  الفل  ينيا جالعربيا الت  
  جتمإلين الشعب الفل  ين  من ممار ا حقجقه يير القابلا للتسره  بما  يياا حاق 1967

قاماا دجلاا  ل ا ين الم اتقلا إلاملاا ال اياد   جاا االق  اراع ءمياع األ ارى  تقرير المساير جاا
مااان  اااءجن االحاااتالل  جحااال قطااايا الالء اااين الفل ااا ينيين  ا اااتناداب للااا  القاااانجن الااادجل   

 .2002رعيا الدجليا  جقرارا  القمم العربيا  جمبادر  ال الم العربيا لعام جقرارا  الش
 242م البا مءلس األمان بتنفياذ ءمياع قراراتاه ذا  السالا بالقطايا الفل ا ينيا  بماا  يياا  -3

لعااااااااام  2334(  جقاااااااارار مءلااااااااس األماااااااان رقاااااااام 2003) 1515( ج1973) 338( ج1967)

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ

 (0407)معدل ت -03(/15/09)030-ج
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لااا  من اال اااتي ان اإل ااارا يل  يشاااإلل (  جالاااذت مإلاااد  طااامن ءملاااا مماااجر مخااارى  ع2016)
انتياإلااااب ساااارخاب للقاااانجن الااادجل  جعقباااا  ااا   رياااق ال اااالم  ج الاااب ل ااارا يل )القاااج  القا ماااا 
بااااالحتالل( باااالجقه الفاااجرت جالإلامااال لءمياااع األنشااا ا اال اااتي انيا  ااا  األرر الفل ااا ينيا 

جل  لان يعتاره باأت المحتلا  بما    ذلل القدس الشارقيا  جالاذت مإلاد علا  من المءتماع الاد
  بماا  ا  ذلال ماا يتعلاق بالقادس   اجى 1967تبييرا     حدجد الرابع مان يجنياج/ حزياران 

 التبييرا  الت  يتفق علييا ال ر ان من خالل المفاجطا .
لداناااا ال يا اااا اإل ااارا يليا الياد اااا للااا   ااان  تشاااريعا  عنساااريا ممنيءاااا لتقاااجير م اااس  -4

حقجق التاريخيا للشعب الفل ا ين   جمحااجال   ارر المن قا  ج مس ال   ال الم العادل 
ال ااياد  اإل اارا يليا علاا  مدينااا القاادس الشاارقيا المحتلااا  جمحاااجال  تشااريع عقجبااا اإلعاادام 
طاااد  الفل اااا ينيين  جمحااااجال  تشااااريع منااااع دخاااجل النشاااا ا  الاااادجليين  ااا  مءااااال مقا عااااا 

 ينيا تحاا  م اام  طاام ل اارا يل للاا  األرر الفل اا ينيا المحتلااا  ج االب جطاام مرار   ل اا
الإلتااال اال اااتي انيا ييااار القانجنياااا  جإلاااذلل ت بياااق القاااانجن اإل ااارا يل  علااا  الم اااتج نا  
المقاما عل  مراط  الملإليا الخاسا للمجا نين الفل  ينيين    دجلا  ل  ين المحتلا عام 

1967. 
ا جقجانينياا  قاد اعتبار من ل را يل )القج  القا ما باالحتالل(  من خالل ممار اتيا ج يا ااتي -5

ايد( طد الشعب الفل ا ين    ا  انتياال لمباادق القاانجن  م    نظام  سل عنسرت )مبار 
(  جاإلعااالن العااالم  1945الاادجل  لحقااجق اإلن ااان  بمااا  اا  ذلاال مي اااق األماام المتحااد  )

(  جاالتفاقيااا الدجليااا للقطااا  علاا  التمييااز العنساارت بإلا ااا مشااإلاله 1948لحقااجق اإلن ااان )
(  جاالتفاقياااااا الدجلياااااا بشاااااأن قماااااع ءريماااااا الفسااااال العنسااااارت جمعاقباااااا مرتإلبيياااااا 1965)
(  جإلا اااا التقاااارير جالقااارارا  الدجلياااا ذا  السااالا. جم الباااا دجل العاااالم جالمنظماااا  1973)

جالمحاااإلم الدجليااا بالتساادت ليااذ  ال يا ااا  جالممار ااا  اإل اارا يليا التاا  ُتءر ميااا القااجانين 
 الدجليا ذا  السلا.

نااا  يا ااا الحإلجماااا اإل اارا يليا الياد اااا للاا  القطااا  علااا  حاال الااادجلتين  جدعااج  ءمياااع لدا -6
الدجل الت  ت يد هذا الحل جلم تعتره بعد بدجلا  ل  ين  ال يما الدجل دا ما العطجيا    
مءلااس األماان  جدجل االتحاااد األجرجبااا   للاا   اارعا االعتاااراه بدجلااا  ل اا ين  إلم ااااهما 

 حل الدجلتين.لتحقيق ال الم من خالل 
لدانا جر ر قرار الحإلجما اإل را يليا جالذى يقط  بتشإليل مءلس ا اتي ان  ييار شارع   -7

إلدار  الشااا جن الخدماتيااااا للم اااتج نين يياااار القاااانجن   اااا  قلاااب البلااااد  القديماااا ماااان مدينااااا 
الخلياال  جهااذا يعناا  ماان قباال  اال ا  االحااتالل للبااا  لسااالحيا بلديااا الخلياال جنقليااا لبلديااا 

 نين بمااا  اا  ذلاال ماانح التااراخيص جالبنااا  جالخاادما  التحتيااا جتبيياار معااالم المدينااا الم ااتج 
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ءباارهم  يقاب المزيد من الظلام جالمعاناا  علا  الماجا نين جاا القديما جا تباحا حقجق ال إلان جاا
علا  الرحياال. جهااذا ُيشااإلل انتياإلاااب خ يااراب لالتفاقيااا  ال ااابقا بااين الءااانبين جللقااانجن الاادجل  

لشاارعيا الدجليااا ج خرهااا قاارار لءنااا التاارا  العااالم  التابعااا لليجن ااإلج بجطااع البلااد  جقاارارا  ا
القديما    مديناا الخليال جالحارم اإلبراهيما  الشاريه علا  ال حاا اليجن اإلج للتارا  العاالم  

 الميدد بالخ ر.

(  الااااذين 1980لعااااام ) 478ج 476م البااااا ءميااااع الاااادجل بااااااللتزام بقاااارارت مءلااااس األماااان  -8
القاانجن اإل ارا يل  بطام القادس الشارقيا المحتلاا  ال  جبا ال  جعادم لنشاا  بع اا  يعتبران 

دبلجما اايا  اا  مدينااا القاادس مج نقاال تلاال البع ااا  للييااا. جدعااج  الاادجل األعطااا   جاألمااين 
لعمااال علااا  متابعاااا مت تجءاااه لخااارق لالعاااام  جمءاااالس ال ااافرا  العربياااا  جبع اااا  الءامعاااا  

 بفاعلياااا. لاااذلل التجءاااهن الااادجل   ااا  هاااذا الشاااأن  جالتسااادت قااارارا  مءلاااس األمااان جالقاااانج 
 جالتأإليد عل  قرارا  مءلس الءامعا بمختله م تجياته    هذا الشأن.

د. .ب  8159التأإليد عل  تنفيذ قرار مءلس الءامعا عل  م تجى المنادجبين الادا مين رقام  -9
علاا  ح اااب القطاايا  يااا ريق  بشااأن مجاءيااا التبلباال اإل اارا يل   اا  القااار  األ12/6/2017

  2016يااااا  ريقالفل اااا ينيا  جتنفيااااذ لعااااالن  ل اااا ين السااااادر عاااان قمااااا مالبااااج العربيااااا األ
  لدعم قطيا  ل  ين  جالتسدت ألت محاجال  ل ارا يليا  ريقجتعزيز العمل مع االتحاد األ

يااااا  جالتاااا  ُبنياااا  علاااا  القاااايم  ريقلاللتفاااااه علاااا  مإلانااااا القطاااايا الفل اااا ينيا  اااا  القااااار  األ
مشااااترإلا المناهطااااا لال ااااتعمار جاالطاااا ياد جالتمييااااز العنساااارت. جالتحااااذير ماااان تنااااام  ال

التبلبل اإل را يل  عل  ح اب القطيا الفل  ينيا بما  ياه لقاماا الما تمرا  باين الءاانبين  
يااا علاا  عاادم  ريق  جحاا  الاادجل األجءااجتبمااا  اا  ذلاال الماا تمر الُمزمااع عقااد   اا  ءميجريااا 

 يا.م ريقرا يليا المشارإلا بأت م تمرا  ل 
  بشاأن ر ار 7/3/2017( بتااريخ 147د.ب ) 8118التأإليد عل  تنفيذ قرار المءلاس رقام  -10

  لعااادم 2020-2019ترشااايح ل ااارا يل لشااابل مقعاااد ييااار دا ااام  ااا  مءلاااس األمااان لعاااام  
ان باااق مقجمااا  الترشااح بمجءااب مي اااق األماام المتحااد   حياا  منيااا قااج  احااتالل ذا   ااءل 

الء اايما لقاارارا  الشاارعيا الدجليااا  جمبااادق القااانجن الاادجل   جحقااجق  جياال ماان االنتياإلااا  
اإلن اااان. جدعاااج  الااادجل األعطاااا  للااا  التسااادت لياااذا األمااار الخ يااار مااان خاااالل عالقاتياااا 

جال لااب ماان األمااين العااام لءاارا  المشاااجرا  الالزمااا مااع الاادجل   ال نا يااا جمتعاادد  األ ااراه
 ص.األعطا  لتشإليل لءنا جزاريا بيذا الخسج 

دعج  مءلس األمن لل  قبجل دجلا  ل  ين بعطجيا إلاملا    األمم المتحد   جالتأإليد عل   -11
بما  دجلا  ل  ين لل  المنظما  جالمعاهدا  الدجليا  إلحق مسيل ليا. انطمامتبن  جدعم 
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 اا  ذلاال  ااع  دجلااا  ل اا ين لالنطاامام للاا  منظمااا الشاار ا الءنا يااا الدجليااا )اإلنتربااجل(  
 ا العالميا.جمنظما ال ياح

 1994( لعاااااام 904ال ااااايما القااااارار )  م الباااااا مءلاااااس األمااااان برنفااااااذ قراراتاااااه ذا  السااااالا -12
القاطااااايا بان بااااااق اتفاقياااااا ءنياااااه الرابعاااااا علااااا  األراطااااا    1987( لعاااااام 605جالقااااارار)

الفل اا ينيا جطاارجر  تااج ير الحمايااا الدجليااا باألراطاا  الفل اا ينيا بمااا  ييااا القاادس. جدعااج  
نفااذ  األ راه ال اميا المتعاقد     اتفاقيا ءنيه الرابعا لتحمل م  جلياتيا جإلفالا احتارام جاا

االتفاقياااا  اااا  مرر دجلااااا  ل اااا ين المحتلاااا  بمااااا  ييااااا القاااادس الشااارقيا  ماااان خااااالل جقااااه 
 االنتياإلا  اإل را يليا للقانجن الدجل  اإلن ان  جالقانجن الدجل  لحقجق اإلن ان.

رجر ما ااا عااام علاا  جعااد بلفااجر المشاا جم  اا  بري انيااا  التنديااد بمحاااجال  لحيااا  منا اابا ماا -13
جم البا الحإلجما البري انيا بااالعتراه بدجلاا  ل ا ين علا  اعتباار منياا تتحمال الم ا جليا 

 التاريخيا عن معانا  الشعب الفل  ين .
تفعياال تشااإليل لءنااا قانجنيااا ا تشاااريا  اا  ل ااار ءامعااا الاادجل العربيااا لتقااديم المشااجر  حااجل  -14

ا ممااام المحاااإلم الدجليااا بشااأن االنتياإلااا  اإل اارا يليا لحقااجق الشااعب الفل اا ين  ر ااع قطاااي
جمرطاااااه جممتلإلاتاااااه جمقد ااااااته  جإلاااااذلل بشاااااأن المظاااااالم التاريخياااااا التااااا  لحقااااا  بالشاااااعب 

   جتقديم مقترحا  عمليا    هذا الشأن.1917الفل  ين   بما  ييا "جعد بلفجر" عام 
  را يل إلدجلا ييجديا.التأإليد مءدداب عل  ر ر االعتراه بر -15
الدعج  لل  ا تمرار العمل العرب  جاإل الم  المشترل عل  م اتجى الحإلجماا  جالبرلماناا   -16

جاالتحادا  لدعم القطايا الفل ا ينيا. جا اتمرار تإللياه األماين العاام للءامعاا بالتشااجر ماع 
ءاارا ا   اا  مختلااه المجاطاايع جاإلجالتن اايق معااه األمااين العااام لمنظمااا التعاااجن اإل ااالم  

 الت  تخص القطيا الفل  ينيا  ج ليا  تنفيذ القرارا  العربيا جاإل الميا    هذا الشأن.
ا تمرار دعم قرارا  المءلس المرإلزت لمنظما التحرير الفل ا ينيا  بشاأن لعااد  النظار  ا   -17

ل(  العالقا  ال يا يا جاالقتساديا جاألمنياا الفل ا ينيا ماع ل ارا يل )القاج  القا ماا بااالحتال
 بما يطمن د عيا الحترام االتفاقيا  المجقعا جالقانجن الدجل  جقرارا  الشرعيا الدجليا.

ر ااار مت مشااارجب لدجلاااا  ل ااا ينيا ذا  حااادجد م قتاااا  مج مت تءز اااا لاااألرر الفل ااا ينيا   -18
جالتأإلياد علا  مجاءيااا المخ  اا  اإل اارا يليا التا  تيااده للا   ساال ق ااب يااز  عان باااق  

 لتحذير من تماه  مت  ره مع هذ  المخ  ا .مرر دجلا  ل  ين  جا
التأإلياااد علااا  احتااارام الشااارعيا الج نياااا الفل ااا ينيا بر ا اااا  خاماااا الااار يس محماااجد عبااااس   -19

جت مين ءيجد     مءال المسالحا الج نيا الفل ا ينيا جتشاإليل حإلجماا جحاد  ج نياا ج اق 
ءارا  االنتخاباا  العاماا بأ ا رب جقا  ممإلان  جااللتازام برنامج منظما التحرير الفل  ينيا  جاا

علااااا  من الجحاااااد  الج نياااااا ماااااع التأإلياااااد بجحاااااد  التم يااااال الفل ااااا ين  جاألرر الفل ااااا ينيا  
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الفل ااااا ينيا  ااااا  ل اااااار منظماااااا التحريااااار الفل ااااا ينيا  المم ااااال الشااااارع  جالجحياااااد للشاااااعب 
  ج اا  هااذا حقااجق الج نيااا الفل اا ينياالفل اا ين   تشااإلل الطاامانا الحقيقيااا للحفاااظ علاا  ال

ق دعم الءيجد المسريا مان مءال التجسال للا  مساالحا ج نياا  ل ا ينيا ت ااهم  ا  ال يا
جحد  المجقه الفل  ين   جتنفياذ ماا تام االتفااق علياه مان التزاماا    ا  اتفااق القااهر  ماايج/ 

 .2011ميار 
ا تمرار تإللياه المءماجعتين العاربيتين  ا  مءلاس حقاجق اإلن اان جاليجن اإلج  باالتحرل ماع  -20

 جعا  اإلقليميا لدعم جمتابعا تنفيذ قرارا   ل  ين    المنظمتين.الدجل جالمءم
 ا تمرار تإلليه المءمجعا العربيا    األمم المتحد ذ -21

  حشد الدعم جالتأييد للقرارا  المتعلقا بالقطايا الفل ا ينيا  ا  الءمعياا العاماا  جمتابعاا
نياا  الءيجد داخل مءلس األمان لتحمال م ا جلياته  ا  حفاظ األمان جال الم الاد جليين  جاا

 االحتالل  ججقه إلا ا الممار ا  اإل را يليا يير القانجنيا.
  بشاأن اال اتي ان اإل ارا يل  ييار القاانجن   ا   2334متابعا تنفيذ قرار مءلاس األمان

 دجلا  ل  ين.
 . متابعا حسجل دجلا  ل  ين عل  العطجيا الإلاملا    األمم المتحد 
 لترشااايح ل اارا يل لعطااجيا مءلااس األماان عاااام   اتخاااذ إلا ااا التاادابير الالزمااا للتساادت

   جمت ترشيح ل را يل  ألت منسب    مءيز  جلءان األمم المتحد .2019-2020

لمءلاس  المقبلااتإلليه األمين العام بمتابعاا تنفياذ هاذا القارار جتقاديم تقريار باذلل للا  الادجر   -22
 الءامعا عل  الم تجى الجزارت.
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 اإل را يل ذ -قطيا  ل  ين جالسراب العرب  
 
 

 التطورات والنتهاصات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ينألمانا العاما  يما بين الدجرتجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

   جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

ذ ي إلاااد علااا  ءمياااع قراراتاااه ال اااابقا علااا  مختلاااه الم اااتجيا   القماااا جالاااجزارت جالمنااادجبجن ج  - اا
 خسجص متابعا الت جرا  جاالنتياإلا  اإل را يليا    مدينا القدس المحتلا الدا مجن  ب

 ر ُيقــــر

التأإليد مءدداب من القدس الشرقيا ه  عاسما دجلا  ل  ين  جر ر مت محاجلاا لالنتقااص  -1
 من ال ياد  الفل  ينيا علييا.

لقانجنيااا التاا  اإلدانااا الشااديد  جالاار ر القااا ع لءميااع ال يا ااا  جالخ اا  اإل اارا يليا يياار ا -2
هجيتيااا العربيااا  جتبيياار ترإليبتيااا ال ااإلانيا  جعزليااا  شااجيهوتالمدينااا المقد ااا  طم ت تيدف

عاان محي يااا الفل اا ين  جالتاا  تشااإلل خرقاااب لقاارارا  مءلااس األماان ذا  الساالا  بمااا  ييااا 
 (.1980) 478ج 476(  جالقرارين 1969) 267( ج1968) 252القرارا  

د. .ب  8160قاارار مءلااس الءامعااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام  التأإليااد علاا  متابعااا تنفيااذ -3
  الااذت مدان قيااام ل اارا يل )القااج  القا مااا باااالحتالل( بااريالق الم ااءد 27/7/2017بتاااريخ 

  جما تل  ذلال مان محااجال  ل ارا يليا لفارر لءارا ا  14/7/2017األقس  المبارل يجم 
ر الجطااع التاااريخ  جالقااانجن  القااا م جتاادابير حااجل الم ااءد األقساا  المبااارل ت ااتيده تبيياا

 للحرم القد   الشريه.
داناااا إلا اااا االنتياإلاااا  التاا  تقاااجم بياااا ل ااارا يل )القااج  القا ماااا بااااالحتالل( لالمااااإلن  -4 ر اار جاا

المقد اااا اإل اااالميا جالم ااايحيا  جخاساااا المحااااجال  الرامياااا للااا  تبييااار الجطاااع التااااريخ  
ل  جتق ااايمه زمانيااااب جمإلانيااااب  جتقاااجير حرياااا جالقاااانجن  القاااا م  ااا  الم اااءد األقسااا  المباااار 
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بعااااادهم عنااااه  بمحاجلااااا ال ااااي ر  علاااا  لدار  األجقاااااه اإل ااااالميا  ينسااااال  الم اااالم  يااااه جاا
اإل االميا األردنياا  ا  جقاه األجالم يحيا    القدس المحتلا جاالعتدا  عل  مجظف  لدار  

يل  عل  الم ءد األقس  جمنعيم من ممار ا عمليم جمحاجلا  رر القانجن اإل را القدس 
اإل ااارا يليا م ااافل الم اااءد األقسااا    الحااارم القد ااا  الشاااريه  جالقياااام بالحفرياااا المباااارل/
 جم جار .

لدانا االعتدا ا  المتإلرر  من الم ا جلين جالم اتج نين المت ار ين اإل ارا يليين علا  حرماا  -5
يا  جالتحاذير مان الم ءد األقس  المبارل  تحا  دعام جحماياا جمشاارإلا الحإلجماا اإل ارا يل

من مت م اس بحرماا الم اءد األقسا  المباارل/ الحارم القد ا  الشاريه  ايإلجن لاه تبعاا  
 عل  األمن جال لم الدجليين.  خ ير   جانعإلا ا

لداناااا ل ااارا يل )القاااج  القا ماااا بااااالحتالل( لمساااادرتيا مراطااا  الماااجا نين المقد ااايين إلقاماااا  -6
ا  من خالل بنا   اله الجحدا  اال تي انيا م تج نا  ءديد  جتج يع الم تج نا  القا م

 داخل م جار البلد  القديما جخارءيا.
لدانا لقاما ءادار الفسال العنسارت حاجل القادس  جم الباا المءتماع الادجل  جمنظماا األمام  -7

المتحاااد   خاساااا مءلاااس األمااان  اتخااااذ اإلءااارا ا  الالزماااا إلرياااام ل ااارا يل )القاااج  القا ماااا 
ا تاام بنااا   ماان هااذا الءاادار  تنفيااذا للاارمت اال تشااارت السااادر عاان علاا  لزالااا ماا باااالحتالل(

  جقاااارار الءمعيااااا العامااااا لألماااام المتحااااد  رقاااام 9/7/2004بتاااااريخ  لدجليااااامحإلمااااا العاااادل ا
. جالاااذت اعتبااار لقاماااا الءااادار انتياإلااااب للقجاعاااد ابمااار   ااا  20/7/2004( بتااااريخ 15/10)

ن علاا  المءتمااع الاادجل  لنيااا  هااذا الخاارق القااانجن الاادجل  بمااا  ييااا حااق تقرياار المسااير  جم
 الء يم.

)القج  القا ماا بااالحتالل( لمساادر  جهادم البياج   ا  مديناا القادس   لإ را ي مواسلا لدانا -8
خدما لمشاريعيا اال تي انيا    المدينا المقد ا  جإلاذلل مجاسالا تءرياه  اله الادجنما  

الُم اام     ييااا المشاارجب اال ااتي ان لساالح لنشااا  مشاارجب مااا ُي اام  بااا"القدس الإلباارى"  بمااا
(E1جبنااا  )    ااجق ا ااتي ان  يماازق التجاساال الءبرا اا  الفل اا ين  بيااده لحإلااام ال ااي ر 

 علييا.
لدانااا اإلءاارا ا  اإل اارا يليا المتم لااا  اا  ت بيااق قااانجن عنساارت ي ااتيده حااق المقد اايين  -9

اليجيااا ماان  اله  اإلقامااا  اا  ماادينتيم  جالااذت بمجءبااه يااتم  ااحب ب اقااا  اا  الفل اا ينيين 
داناااا  الفل ااا ينيين المقد ااايين الاااذين يعيشاااجن  ااا  طاااجاح  القااادس المحتلاااا مج خارءياااا  جاا

القا ما باالحتالل( ت بيق ما ي م  با"قانجن مماالل الباا بين" جالاذت   ا ت ناه ل را يل )القج 
ي ااتيده مسااادر  عقااارا  المقد اايين  جم البااا إلا ااا الم   ااا  جالءيااا  الدجليااا الطااب  

ل  ل را يل )القج  القا ما باالحتالل( لجقاه قراراتياا جقجانينياا العنساريا جالتا  تعمال علا  ع
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عباار لبعااادهم عاان ماادينتيم ق ااراب  ج اارر الطاارا ب  ليين تفريااغ المدينااا ماان  ااإلانيا األساا
 الباهظا علييم  جعدم منحيم تراخيص البنا .

لم   اااا  الج نياااا العاملاااا  ااا  لداناااا اإلءااارا ا  اإل ااارا يليا التع ااافيا با اااتمرار لياااالق ا -10
القاادس  جالم البااا برعاااد   تحيااا  جعلاا  رم اايا بياا  الشاارق جالبر ااا التءاريااا  لتمإلينيااا ماان 

 تقديم الخدما  للمجا نين المقد يين جحمايا الجءجد الفل  ين     المدينا المقد ا.
تنفياذت لليجن اإلج م البا ءميع الدجل بتنفيذ القرارا  السادر  عن األمم المتحد  جالمءلس ال -11

بخسجص القطايا الفل ا ينيا  بماا  ا  ذلال لءناا التارا  العاالم  التابعاا لليجن اإلج  جالتا  
مإلااااد  علاااا  من الم ااااءد األقساااا  المبااااارل/ الحاااارم القد اااا  الشااااريه هااااج مجقااااع ل ااااالم  
مخسااص للعبااااد  جءااز  ال يتءااازم ماان مجاقاااع التاارا  العاااالم  ال قااا    جمدانااا  االعتااادا ا  

 ااارا يليا ييااار القانجنياااا  ااا  مديناااا القااادس جالم اااءد األقسااا  المباااارل/ الحااارم جالتااادابير اإل
 القد   الشريه.

دعج  العجاسم العربيا مءاددا للتجمماا ماع مديناا القادس  جدعاج  الم   اا  الحإلجمياا جييار  -12
الحإلجمياااا التعليمياااا جال قا ياااا جاالقتسااااديا جاالءتماعياااا جالساااحيا  للتجمماااا ماااع الم   اااا  

 لمما لا دعما لمدينا القدس المحتلا جتعزيزا لسمجد مهليا جم   اتيا.المقد يا ا
اإلشاااد  بءيااجد ءاللااا الملاال عبااداي ال ااان  اباان الح ااين  ملاال المملإلااا األردنيااا الياشااميا   -13

سااااحب الجساااايا علااا  األمااااإلن المقد اااا اإل اااالميا جالم ااايحيا  ااا  القااادس الشاااريه  ااا  
ر ااااار إلااااال محااااااجال  ل ااااارا يل )القاااااج  القا ماااااا الاااااد اب عااااان المقد اااااا  جحمايتياااااا جتءدياااااد 

جالجسااايا الياشااميا  جت مااين الااادجر األردناا   اا  رعاياااا  الرعاياااا( الم اااس بيااذ  باااالحتالل
جحمايااا جساايانا المقد ااا  اإل ااالميا جالم اايحيا  اا  القاادس  اا  ل ااار الرعايااا جالجسااايا 

ن ءاللاا الملال عباداي ال اان  الياشميا التاريخيا  الت  معاد التأإليد علييا االتفاق المجقع بي
ج خامااا الاار يس محمااجد عباااس  ر اايس دجلااا  الياشااميا اباان الح ااين ملاال المملإلااا األردنيااا 

  جالتعبير عن الدعم جالم ازر  إلدار  مجقاه القادس جالم اءد 31/3/2013 ل  ين  بتاريخ 
 ااا  ظااال  األقساا  األردنياااا  ااا  الاادجر الاااذت تقاااجم باااه  اا  الحفااااظ علااا  الحااارم جالااذجد عناااه

)القااااااج  القا مااااااا  ل اااااارا يلالخرجقااااااا  اإل اااااارا يليا جاالعتاااااادا ا  علاااااا  مجظفييااااااا  جم البااااااا 
 باالحتالل( بالتجقه عن اعتدا اتيا عل  اإلدار  جمجظفييا.

اإلشاد  بالءيجد الت  يبذليا ءاللا الملل محمد ال ادس ملال المملإلاا المبربياا ر ايس لءناا  -14
جدعام سامجد الشاعب الفل ا ين . جاإلشااد  باالءيجد  القدس    الد اب عن المديناا المقد اا

 الت  تبذليا جإلالا بي  مال القدس التابعا للءنا القدس.
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اإل االميا جالم ايحيا جالتشاديد علا  زياار   لل  دعم جزيار  القادس جالمقد اا  الدينياا الدعج  -15
لياه الحرم القد   الشريه لإل ر الحسار المفرجر عليه  جشد الرحاال ل الم ءد األقس /

 لحمايته من مخ  ا  الءماعا  الييجديا المت ر ا.
 ا  مديناا القادس المحتلاا   الدعم جالم اند  الإلاملين لسامجد الشاعب الفل ا ين  جم   ااته -16

جد اعيم عن المدينا جالمقد ا  اإل الميا جالم يحيا  ييا  ج   مقادمتيا الم اءد األقسا  
را يليا  جالتساادت للمحاااجال  اإل اارا يليا المبااارل  اا  مجاءيااا االنتياإلااا  جاالعتاادا ا  اإل اا

 لتبيير الجطع التاريخ  جالقانجن  القا م.
دعج  مءلس جزرا  اإلعالم العرب لتعزيز البرامج جالمشرجعا  الخاسا بدعم مدينا القادس  -17

تخسااايص بااارامج لعالمياااا حاااجل مديناااا القااادس لالمحتلاااا  جدعاااج  ج اااا ل اإلعاااالم العربياااا 
 ر له المدينا من مخ ار التيجيد.جمجا نييا  جإلشه ما تتعر 

التأإلياااد علااا  الم ااا جليا العربياااا جاإل اااالميا الءماعياااا تءاااا  القااادس  جدعاااج  ءمياااع الااادجل  -18
جالمنظمااا  العربيااا جاإل ااالميا جالسااناديق العربيااا جمنظمااا  المءتمااع الماادن   للاا  تااج ير 

دس  بيااده لنقاااذ التمجياال جتنفيااذ المشاارجعا  التنمجيااا الخاسااا بالق اعااا  الحيجيااا  اا  القاا
 جحمايا مقد اتيا جتعزيز سمجد مهليا. د االمدينا المق

ا ااااتمرار تإلليااااه المءمجعااااا العربيااااا  اااا  نيجيااااجرل بمجاساااالا تحرإلاتيااااا لاااادى المءمجعااااا   -19
اإلقليمياااا جال يا ااايا  ااا  األمااام المتحاااد   لإلشاااه خ اااجر  ماااا يتعااارر لاااه الم اااءد األقسااا  

انعإلا ااا  جخيمااا علاا  جذا    ديااا خ ياار المبااارل ماان لءاارا ا  جممار ااا  ل اارا يليا تيجي
 األمن جال لم الدجليين.

ال لااب للاا  األمااين العااام متابعااا تنفيااذ هااذا القاارار جتقااديم تقرياار حااجل اإلءاارا ا  التاا  تاام  -20
 للمءلس. المقبلااتخاذها بيذا الشأن لل  الدجر  
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 اإل را يل ذ -ب  قطيا  ل  ين جالسراب العر 
 
 

 ـوراتـة تطـمتابعـ
 )الستيطان، الجدار، النتفاضة، األسرى، الالجئون، األونروا، التنمية(

 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

 جسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا  جعل  الت
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

ذ ي إلاااد علااا  ءمياااع قراراتاااه ال اااابقا علااا  مختلاااه الم اااتجيا   القماااا جالاااجزارت جالمنااادجبجن ج  - اا
 مختله مإلجنا  القطيا الفل  ينيا الدا مجن  بخسجص ت جرا  

 جبعد ا تماعه لل  إللما المفجر العام لجإلالا األجنرجا  -

 ر ُيقــــر

 :الستيطـان :أولا 
اإلدانااااا الشااااديد  لل يا ااااا اال ااااتي انيا اال ااااتعماريا اإل اااارا يليا التج ااااعيا يياااار القانجنيااااا  -1

بمااا  ييااا القاادس   1967بمختلااه مظاهرهااا  علاا  إلاماال مرر دجلااا  ل اا ين المحتلااا عااام 
الشااارقيا  جالتأإلياااد علااا  من الم اااتج نا  اإل ااارا يليا با لاااا جاليياااا جلااان تشاااإلل مماااراب جاقعااااب 

انتياإلا للقانجن الدجل  جقرارا  األمم المتحد  جاتفاقيا ءنياه الرابعاا  جءريماا  لمقبجالب  جتم 
لياا الساادر للارمت اال تشاارت لمحإلماا العادل الدج  اب حرب ج اق نظاام رجماا األ ا ا   جتحادي

  جتيااده للاا  تق اايم األرر الفل اا ينيا جتقااجير تجاسااليا الءبرا اا   9/7/2004بتاااريخ 
 للتسدت ليذ  ال يا ا اإل را يليا. عملياجالتأإليد عل  طرجر  جطع خ   

(  الذت مإلد عل  2016لعام ) 2334م البا المءتمع الدجل  بتنفيذ قرار مءلس األمن رقم  -2
يشااإلل انتياإلاااب سااارخاب للقااانجن الاادجل  جعقبااا  اا   ريااق ال ااالم  من اال ااتي ان اإل اارا يل  

ج الاااااب ل ااااارا يل )القاااااج  القا ماااااا بااااااالحتالل( باااااالجقه الفاااااجرت جالإلامااااال لءمياااااع األنشااااا ا 
الفل اا ينيا المحتلااا  بمااا  اا  ذلاال القاادس الشاارقيا. جإلااذلل التأإليااد  األرراال ااتي انيا  اا  
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لا  القاطايا بعادم شارعيا جقانجنياا اال اتي ان عل  تنفيذ القرارا  الدجليا األخارى ذا  السا
 .1981لعام  497جرقم  1980لعام  465اإل را يل   بما  ييا قرارت مءلس األمن رقم 

اإلشااااد  بقااارارا  جمجاقاااه االتحااااد األجرجبااا  التااا  تُااادين اال اااتي ان  جتعتبااار الم اااتج نا   -3
ا يليا داخاال األرر إليانااا  يياار قانجنيااا  جتحظاار تمجياال مشاااريع  اا  الم ااتج نا  اإل اار 

الفل  ينيا المحتلا  جتطع عالما  ُمميِّز  لبطا ع الم تج نا   جتشير لل  من االتفاقيا  
)القااج  القا مااا باااالحتالل( جمت ماان دجل االتحاااد األجرجباا   ال تن بااق   اارا يلالمجقعااا بااين ل

    األرر الفل  ينيا المحتلا.
  جاأل ااراد للاا  جقااه إلا ااا مشااإلال التعاماال ا ااتمرار دعااج  ءميااع الاادجل جالم   ااا  جالشاارإلا -4

مااع الم ااتج نا  اإل اارا يليا المقامااا علاا  األرر الفل اا ينيا المحتلااا جمقا عتيااا  بمااا  اا  
ذلاال حظاار ا ااتيراد منتءاتيااا مج اال اات مار  ييااا  بشااإلل مباشاار مج يياار مباشاار لمخالفتيااا 

لياااا التااا  تااادعج للااا  للقاااانجن الااادجل . ج ااا  هاااذا السااادد يقااادر المءلاااس ءمياااع المجاقاااه الدج 
مقا عااااا الم   ااااا  جالشاااارإلا  التاااا  تعماااال  اااا  الم ااااتعمرا  اإل اااارا يليا  اااا  مرر دجلااااا 

  ل  ين المحتلا.
اإلدانااا الشااديد  لءاارا م الم ااتج نين اإلرهابيااا الم ااتمر  طااد الفل اا ينيين العاازل جممتلإلاااتيم  -5

ل )القااج  القا مااا بحمايااا ماان  اال ا  االحااتالل  جتحمياال ل اارا يجالتاا  تااتم جمماااإلن عبااادتيم 
بااااالحتالل( الم ااا جليا الإلاملاااا عااان هاااذ  الءااارا م جاالعتااادا ا   جم الباااا المءتماااع الااادجل  

العنسااااريا التاااا  تعااااد انتياإلااااا سااااارخا للقااااانجن الاااادجل  اإلن ااااان    ا مبالتساااادت ليااااذ  الءاااار 
جاتفاقيااا  ءنيااه األربااع  جييرهااا ماان المعاهاادا  جالمجا يااق الدجليااا التاا  تإلفاال  ااالم جمماان 
الشااعجب الجاقعااا تحاا  االحااتالل  جتاادعجها للاا  لدراج مءمجعااا  جعسااابا  الم ااتج نين 

جاتخااذ التادابير علاييم ج ارر عقجباا  مالياا   الت  ترتإلب هذ  الءرا م علا  قاجا م اإلرهااب
 القانجنيا بحقيم.

لداناا الممار ااا  اإل اارا يليا  اا  ا ااتخدام األرر الفل ا ينيا المحتلااا إلمإلااان للااتخلص ماان  -6
فايااااا  الساااالبا جالنفايااااا  الخ اااار  جال اااااما الناتءااااا عاااان ا ااااتخدام  ااااإلان الم ااااتج نا  الن

اإل را يليا  جدعج  المنظما الدجليا للبي ا للتحقيق    هذ  المخالفا  جاتخاذ ما يلزم لتال ا  
 جالبي يا الخ ير     األرر الفل  ينيا المحتلا. لسحيا  ارها ا

 يل  جالم ااتج نين الياد ااا لل ااي ر  علاا  مءاازا  إلبياار  لدانااا إلا ااا ممار ااا  االحااتالل اإل اارا -7
من مدينا الخليل جحرمان ال إلان الفل  ينيين من الجسجل لل  الحرم اإلبراهيم  جمناازليم 

مهاال مدينااا جمدار اايم جمعماااليم  جالاادعج  لتج اايع ميمااا قااج  التجاءااد الاادجل  لتشاامل حمايااا 
 المدنيين. الخليل
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 :جدار الفصل العنصري :ثانياا 
ءادار الفسال جالطام العنسارت داخال مرر   ياالدانا ل را يل )القج  القا ماا بااالحتالل( لبنا -8

  جاعتباااااار هاااااذا الءااااادار شاااااإلالب مااااان مشاااااإلال الفسااااال 1967دجلاااااا  ل ااااا ين المحتلاااااا عاااااام 
العنسااارت  جم الباااا ءمياااع الااادجل جالمنظماااا  الدجلياااا اال اااتءابا للااارمت اال تشاااارت الاااذت 

شارعيا لنشاا  عادم   بشاأن عادم قانجنياا ج 9/7/2004بتااريخ مسدرته محإلما العدل الدجليا 
ءاادار الفساال العنساارت  جاالمتناااب عاان االعتااراه بالجطااع الناشاال عاان لقامااا هااذا الءاادار 
جعااان تقاااديم مت م ااااعد  لعملياااا بنا اااه  جحمااال القاااج  القا ماااا بااااالحتالل علااا  تفإليااال ماااا تااام 

 لنشا   منه جالتعجير عن األطرار الناتءا عنه.
ت اااءيل األمااام المتحاااد  المعنياااا بالااادجل األعطاااا  اال اااتمرار  ااا  دعااام عمااال لءناااا  م الباااا -9

  ألطاااارار الناشاااا ا عاااان تشااااييد ءاااادار الفساااال العنساااارت  اااا  األرر الفل اااا ينيا المحتلاااااا
ألهميااا ا ااتمرار عمليااا جذلاال   لءناااجالم اااهما  اا   ااداد العءااز المااال  الااذت تعااان  منااه ال

 الءدار.   تج يق األطرار الناءما عن بنا  
دعاااج  المءتماااع الااادجل  لتحمااال م ااا جلياته  ااا  التسااادت ألت عملياااا تيءيااار ألبناااا  الشاااعب  -10

الفل ااا ين  نتيءاااا الممار اااا  اإل ااارا يليا جميطااااب للااا  تحمااال م ااا جلياته  ااا  تفعيااال  تاااجى 
حالاااا ملااااه الءاااادار للاااا   محإلماااا العاااادل الدجليااااا بشااااأن لقاماااا ءاااادار الفساااال العنساااارت  جاا

 إلدراءه طمن ءرا م الحرب المخالفا للقانجن الدجل . مييدايا تالمحإلما الءنا يا الدجل

 :النتفاضـة :ثالثاا 
 ا  مجاءياا العادجان اإل ارا يل  علا  مرطاه معاه جالتطامن للشعب الفل  ين  تقديم الدعم  -11

 جمقد اته جممتلإلاته.
الفتيااا  لدانااا قيااام قااجا  االحااتالل اإل اارا يل  باإلعااداما  الميدانيااا جاالعتقاااال  لأل فااال ج  -12

جالشااااباب الفل اااا ينيين  جم البااااا المحإلمااااا الءنا يااااا الدجليااااا جباااااق   ليااااا  العدالااااا الدجليااااا 
داناا  يا اا  ال ا  االحاتالل  حالا مرتإلبيياا للا  المحاإلماا. جاا بالتحقيق    هذ  الءرا م  جاا

 بيج  الشيدا   جاحتءاز ء امينيم جمعاقبا ذجييم. يدمب
اإلن اااااانيا جاالقتسااااااديا التااااا  يعاااااان  منياااااا الشاااااعب التأإلياااااد علااااا  العمااااال إلنياااااا  األزماااااا  -13

الفل ااا ين   جخاساااا  ااا  ق ااااب ياااز   نتيءاااا للحساااار اإل ااارا يل  الءاااا ر علياااه  جم الباااا 
المءتماااع الااادجل  جالمنظماااا  الدجلياااا بممار اااا الطاااب  علااا  ل ااارا يل لر اااع حساااارها عااان 

 علييا بشإلل  جرت جدا م. ت ي رالق اب ج تح المعابر الت  
األمانا العاما ا اتمرار التن ايق ماع المءتماع الادجل  جالمنظماا  الحإلجمياا جييار ال لب من  -14

الحإلجميا  لترإليز الءيجد عل  معالءا األجطاب المعيشيا المتادهجر   ا  األرر الفل ا ينيا 
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ياالق لقاماا المحتلا ءرا  الممار ا  القمعيا اإل را يليا بماا  يياا  ال ارق ج ارر الحاجاءز جاا
 .المءاال إلا ا    لإلل ذلل  ال لبياتأ يرا  الج جالقرى الفل  ينيا  عل  المدن الحسار 

دعااج  الاادجل للمشااارإلا  اا  الماا تمر الاادجل  الااذت ت تطاايفه دجلااا الإلجياا  خااالل الفتاار  ماان  -15
  حجل معانا  ال فل الفل  ين     ظال انتياال ل ارا يل )القاج  القا ماا 10-13/11/2017

 باالحتالل( التفاقيا حقجق ال فل.

 :األسرى :اا رابع
 8158التأإليد عل  متابعا تنفيذ قرار مءلس الءامعا علا  م اتجى المنادجبين الادا مين رقام  -16

  بشاااأن دعااام نطاااال األ ااارى الفل ااا ينيين جالعااارب  ااا   اااءجن 4/5/2017د. .ب بتااااريخ 
 االحتالل اإل را يل .

بما    ذلل لدانا مجاسلا  ل ا  االحتالل اإل را يل  اعتقال جاحتءاز  اله الفل  ينيين  -17
األ فااال جالن ااا  جالقاااد  ال يا اايين جالنااجاب  جلحملااا االعتقاااال  التع اافيا الم ااتمر   بحااق 
المااجا نين الفل اا ينيين  باعتبااار ذلاال مخالفاااب لمبااادق القااانجن الاادجل   جإلااذلل لدانااا لقاارار 

  اإل اارا يل  لقااانجن اإل عااام الق اارت لأل اارى جالمعتقلااين المطااربين عاان ال عاااام إلني اا ال
ءاال لدانااا مجا ااتمرار م البااا الاادجل جاليي ااا  الدجليااا ذا  االختساااص بالعماال الفااجرت ماان 

جالعمااال علااا   حاااق األ ااارى الفل ااا ينيينبهاااذ  الممار اااا  التع ااافيا جاالنتياإلاااا  الء ااايما 
   جطمان ل الق  راع إلا ا األ رى جالمعتقلين إلءز  من مت حل  يا  .جقفيا

ا  الدجليااااا جهي ااااا  حقااااجق اإلن ااااان المعنيااااا بتحماااال م البااااا الءيااااا  جالم   ااااا  جاليي اااا -18
م ااا جلياتيا بتااادخليا الفاااجرت جالعاءااال إللااازام الحإلجماااا اإل ااارا يليا  بت بياااق القاااانجن الااادجل  
اإلن ان  جمعاملا األ رى جالمعتقلين     ءجنيا ج ق ما تانص علياه اتفاقياا ءنياه ال ال اا 

دانااا  يا اا شااأنب 1949لعااام  ا االعتقااال اإلدارت لم ااا  األ اارى معاملااا م اارى الحاارب  جاا
الفل اااا ينيين  جتحميااااال  اااال ا  االحاااااتالل الم ااااا جليا الإلاملااااا عااااان حيااااا  األ ااااارى الاااااذين 
يخجطاااجن لطاااراباب عااان ال عاااام جعااان حياااا  إلا اااا األ ااارى  جالتحاااذير مااان  يا اااا العقجباااا  

 االحتالل. تقال الفرديا جالءماعيا  جمن خ جر  الجطع داخل مع
  جاليي اا  الحقجقيااا الدجليااا للطااب  علا   اال ا االحااتالل اإل اارا يل  دعاج  المءتمااع الاادجل -19

لإل اااراج الفاااجرت عااان إلا اااا األ ااارى جالمعتقلاااين خاساااا الد عاااا الرابعاااا مااان قُااادام  األ ااارى  
ءبارها عل  التخل  عن  يا اا العقااب  جالمرط  جاأل فال جالنجاب جالمعتقلين اإلداريين  جاا

 .1949ءنيه الرابعا لعام مع اتفاقيا  يتنا   لذتالءماع  ا
دعج  المءتمع الدجل  إلر ال لءنا تحقيق لل  ال ءجن اإل را يليا لال الب عل  االنتياإلا   -20

الت  ترتإلب بحق األ رى  جالتأإليد عل  طرجر  قيام األ راه ال اميا المتعاقد     اتفاقيا  
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تفاقيااااا  علاااا  األرر ءنيااااه األربااااع باااارلزام ل اااارا يل )القااااج  القا مااااا باااااالحتالل( بت بيااااق اال
 .جالمعتقلين    ال ءجن اإل را يليا ىالمحتلا  بما    ذلل األ ر  فل  ينياال

دعاام التجءااه الفل اا ين  لمالحقااا جم ااا لا اإل اارا يليين علاا  ءاارا م الحاارب  جالءاارا م طااد  -21
جتخااااله القاااانجن الااادجل  اإلن اااان  جقااارارا  األمااام  ىاإلن اااانيا التااا  ارتإلبااا  بحاااق األ ااار 

 مي اق رجما للمحإلما الءنا يا الدجليا جاتفاقيا  ءنيه األربع.المتحد  ج 
دعاااج  الااادجل العربياااا جاإل ااااالميا جالم   اااا  جاأل اااراد للااا  دعاااام الساااندجق العربااا  لاااادعم  -22

( 24األ ااارى الاااذت تشاااره علياااه ءامعاااا الااادجل العربياااا  جالاااذت مقرتاااه قماااا الدجحاااا الااادجر  )
 .26/3/2013( بتاريخ 19 قر  ) 574بالقرار رقم 

المجا قا علا  تعاديل م ام  البناد الادا م "متابعاا ت اجرا  )اال اتي ان  الءادار  االنتفاطاا   -23
الالء ااجن  األجناارجا  التنميااا(" ليساابح "متابعااا ت ااجرا  )اال ااتي ان  الءاادار  االنتفاطااا  

 األ رى  الالء جن  األجنرجا  التنميا(".

 :ونـالالجئ :خامساا 
فل  ينيين ه  ءجهر القطيا الفل  ينيا  جعلا  التم ال التأإليد عل  من قطيا الالء ين ال -24

بحق الالء اين الفل ا ينيين  ا  العاجد  جر ار محااجال  التاج ين بإلا اا مشاإلاله جر ار مت 
نيا ل اااقا  حااق العااجد   جدعااج  األمانااا العامااا جالااادجل أتحرإلااا  ماان م ااراه دجليااا ماان شاا

 اا  األمام المتحااد   لتأإليااد ءيجدهاا علاا  ال اااحا الدجلياا  ج  جتإل يااهاألعطاا  للاا  مجاسالا 
( 1948) 194هااذا الحااق ج قااا لقاارارا  الشاارعيا الدجليااا جخاسااا قاارار الءمعيااا العامااا رقاام 

جج قااا لمباااادر  ال اااالم العربياااا جتأإلياااد م اا جليا ل ااارا يل )القاااج  القا ماااا بااااالحتالل( القانجنياااا 
 .مشإللا الالء ين الفل  ينيين جا تمرارجال يا يا جاألخالقيا عن نشج  

م البااا إلا ااا م ااراه السااراب  اا   ااجريا جقااه العاادجان علاا  مخيمااا  الالء ااين الفل اا ينيين  -25
جعدم الزج بيم    متاجن المعاارل ريام حياادهم مناذ باد  الساراب  جالتعبيار عان باالغ القلاق لزا  
ا تمرار األحدا  داخل المخيما   جالم البا برخال يا مان ال االع جالم الحين  ج ال الحساار 

 . إلانيا للييا  جتقديم إلل الخدما  الطرجريا لدعم الالء ين الفل  ينيين  ييا  جدعنيا جع
الادعج  لتااج ير مقجمااا  الساامجد جالحيااا  الإلريمااا لالء ااين الفل اا ينيين  اا  مخيمااا  اللءااج   -26

 جر ع األذى جالتمييز الءا ر طدهم.

 :األونروا :سادساا 
 302ا يا )قارار الءمعياا العاماا رقاام التأإلياد علا  التفاجير الممناجع لألجنارجا ج اق قارار لنشا -27

( جعدم الم اس بجاليتيا مج م  جليتيا جعادم تبييار مج نقال م ا جليتيا للا  ءياا 1949عام 
مخرى  جالعمل عل  من تبق  األجنرجا جمرءعيتيا القانجنيا األمم المتحد   جإلذا التأإلياد علا  
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لالء ااين داخاال المخيمااا   ا ااتمرار األجناارجا بتحماال م اا جلياتيا  اا  تقااديم الخاادما  ر طاارج 
جخارءياااا  ااا  إلا اااا مناااا ق عملياتياااا  بماااا  يياااا القااادس المحتلاااا  للااا  من ياااتم حااال قطااايا 
جشاااامال ج اااق قااارار الءمعياااا العاماااا لألمااام المتحاااد  رقااام  الالء اااين الفل ااا ينيين حاااالب عاااادال ب

 .2002ال الم العربيا لعام     جمبادر 1948( لعام 194)
جالتأإليااد علاا  مهميااا ا ااتمرار األجناارجا  مجازناااءااز ال اانجت  اا  اإلعااراب عاان القلااق لزا  الع -28

تاااج ير الااادعم الماااال  الاااالزم لبااارامج جنشاااا ا  جإلالاااا الباااج  الدجلياااا االعتيادياااا جال ار اااا  
جدعاااج  األماناااا العاماااا جبع اتياااا  ااا  الخاااارج جمءاااالس ال ااافرا  العااارب للااا  مجاسااالا تفعيااال 

إلا ا  لح يا عل  الج ا  بالتزاماتيا المالياا تءاا  مع الدجل المانحا  تلفاقنجا  االتسال المخ
الجإلالاااا جتمإلينياااا مااان القياااام بميامياااا إلاملاااا جعااادم تحميااال الااادجل العربياااا المطااايفا معباااا  

 لطا يا تقع م ا ا طمن م  جليا األجنرجا.
دعاااج  األجنااارجا للااا  ليءااااد الج اااا ل الإلا ياااا لتج ااايع قاعاااد  الااادجل المانحاااا جزيااااد  األماااجال  -29

تقادميا الجإلالاا التا  خادما  مان ال بيا ج اق احتياءاا  الجإلالاا ماع عادم تقلايص مت   الملزما
  جاال ااتمرار  اا  لعااداد مجازنتيااا ح ااب مجلجيااا  1949لعااام  302ج قاااب لقاارار لنشااا يا رقاام 
مااع الاادجل العربيااا المطاايفا  اا  لعااداد جتنفيااذ برامءيااا بمااا  جالتن اايقجمت لبااا  الالء ااين  

الدجل  جالعمل عل  لشرال الق ااب الخااص  ا  الادجل المانحاا  ا  يتجا ق مع  يا ا  تلل 
تمجيل برامج جمشاريع لطا يا لتح ين محجال الالء ين عل  مال يإلجن ذلل باديالب اللتزاماا  

 الدجل المانحا تءا  األجنرجا  جبح   بل  د  العءز    مجازنتيا.
ا الت  تتإلبدها األجنرجا نتيءا تحميل  ل ا  االحتالل اإل را يل  م  جليا األعبا  اإلطا ي -30

لءااااارا ا  اإلياااااالق جالحساااااار جتقيياااااد حرإلاااااا ليساااااال الم ااااااعدا  لم اااااتحقييا جم البتياااااا 
 بالتعجير عن هذ  الخ ا ر.

دعج  األجنرجا لال تمرار    تحمل م  جلياتيا تءا  الالء اين الفل ا ينيين  ا   اجريا جمجل ال الاذين  -31
ج ااق القااجانين جالمحااددا  جالترتيبااا  التاا  تطااعيا الاادجل نزحااجا خارءيااا بتقااديم الاادعم الااالزم لياام  

 .الالزم لتمجيلالت  نزحجا للييا  جمناشد  المءتمع الدجل  م اند  األجنرجا من خالل تقديم ا
حاا  الاادجل جالءيااا  المانحااا لزياااد  دعميااا  جن اابا م اااهمتيا  اا  مجازنااا األجناارجا  تفعاايالب  -32

  جمانح األجلجياا 1987الم اتجى الاجزارت مناذ عاام  للقرارا  المتعاقبا لمءلس الءامعاا علا 
 ل داد منسبا الدجل    مجازنا األجنرجا   م تقديم الدعم ال جع  لباق  المشرجعا .

 :التنمية :سابعاا 
لدانا التدابير الممنيءا الت  تفرطيا ل را يل )القج  القا ما باالحتالل( الياد ا لل  ا تمرار  -33

رمان الشعب الفل  ين  من حقه يير القابال للتساره  ا  تقجير االقتساد الفل  ين  جح
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طاعاه حيجيااا جءادجى اقتسااد دجلااا  ل ا ين. جم الباا المءتمااع الادجل  بالعماال  التنمياا  جاا
 الشعب الفل  ين  من ال ي ر  عل  إلامل مجارد  جممار ا حقه    التنميا. نعل  تمإلي

بتااااااااريخ  A/RES/71/20رقااااااام التأيياااااااد الإلامااااااال لقااااااارارا  الءمعياااااااا العاماااااااا لألمااااااام المتحاااااااد   -34
بتااريخ  A\RES\69\20  جرقم 24/11/2015بتاريخ  A\RES\70\12  جرقم 30/11/2016
من هذ  القرارا   جالت   لب   ييا الءمعيا    إلل  الفقر  التا عا خاساب   25/11/2014

عااان  المتحاااد  للتءاااار  جالتنمياااا )األجنإلتااااد( من يقااادم لليياااا تقرياااراب  مالعاماااا مااان مااا تمر األمااا
التإلااليه االقتسااديا لالحاتالل اإل ارا يل   جالترحياب بءياجد مماناا )األجنإلتااد( التا  قاادم  

  تقرياااااراب مجليااااااب 2016للءمعياااااا العاماااااا لألمااااام المتحاااااد   ااااا  شاااااير ناااااج مبر/ تشااااارين  اااااان  
(A/71/174 عااان تلااال التإلااااليه  ج ) للااا  بياااذا الشاااأن بطااارجر  تقاااديم تقريااار  ااانجت  مجسااا

 اااايس ج ااااا ق ذا  مرءعيااااا دجليااااا عاااان هااااذ  التإلاااااليه جعاااان الحقااااجق الءمعيااااا العامااااا  لتأ
االقتساااديا للشااعب الفل اا ين . جدعااج  الاادجل األعطااا  للم اااهما  اا  تمجياال هااذ  العمليااا 

 .جالرمليجن د 5التج يقيا الميما  جالت  قدرتيا األجنإلتاد بمبلغ 
 اعدا  لتعزياز جتمإلاين دعج  المءتمع الدجل  لتحمل م  جلياته جمجاسلا التزامه بتقديم الم -35

بنا  م   ا  دجلا  ل  ين  جتنفيذ تعيداتاه الخاساا بادعم الخ ا  جالبارامج التنمجياا التا  
 معدتيا دجلا  ل  ين.

ال ااتمرار باادعم االقتساااد الفل اا ين  ج ااق الترتيبااا  ال نا يااا مااع دجلااا لدعااج  الاادجل العربيااا  -36
عباار لعفا يااا ماان   ل اا ينيا المنشااأج ااتح م ااجاقيا ممااام التااد ق الحاار للمنتءااا  الف   ل اا ين

 السادر  بيذا الشأن. ال ابقاالر جم الءمرإليا  جذلل تنفيذاب للقرارا  
عاااد   -37 العمال علا  تنفيااذ قارارا  القماام العربياا ال اابقا الخاسااا برنياا  الحسااار اإل ارا يل  جاا

ا العادياا (  جالقما العربي2009لعمار ق اب يز   جبخاسا القما العربيا التنمجيا )الإلجي  
(  جدعج  الدجل العربيا لاللتزام بتحجيل األمجال الت  تعيد  2010ال انيا جالعشرين ) ر  

 اا  ماا تمر القاااهر  إلعاااد  بنااا  مااا دماار  االحااتالل اإل اارا يل  خااالل الحاارب التاا  شاانيا  بيااا
. جدعجتيا مءددا لإليفا  بااللتزاما  التا  تعياد  بياا الادجل 2014عل  ق اب يز  سيه 

 عربيا خالل القمم العربيا المتعاقبا.ال
دعج  م   ا  الق اب الخاص بالدجل العربيا للمشارإلا الفعالا    اال ات مار  ا   ل ا ين  -38

 جدعم الق اب الخاص الفل  ين .
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 اإل را يل ذ -قطيا  ل  ين جالسراب العرب  
 
 

 وصمود الشعب الفلسطيني دعم موازنة دولة فلسطين
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

   جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا
  12/9/2017الجزارت الذت ُعقد بتاريخ  الم تجى

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

ذ ي إلد عل  مهميا االلتزام ب داد الم اهما  المتجءبا عل  الدجل األعطا     دعم مجازنا ج  - اا
( للاا  قمااا عمااان 2002دجلااا  ل اا ين ج قاااب لقاارارا  القماام العربيااا المتعاقبااا ماان قمااا بياارج  )

ذ ي إلاااد ع2017) لااا  ءمياااع قااارارا  المءلاااس علااا  مختلاااه الم اااتجيا   القماااا جالاااجزارت (  جاا
 الخاسا بدعم مجازنا دجلا  ل  ين جسمجد الشعب الفل  ين   الدا مجن جالمندجبجن 

 ر ُيقــــر

بمقررا  الءامعا العربيا جبتفعيل شبإلا ممان مالياا  لاللتزامالتأإليد عل  دعج  الدجل العربيا  -1
شاايرياب دعماااب لدجلااا  ل اا ين لمجاءيااا ممريإلاا  ا مليااجن دجالر بأ اارب جقاا  ممإلاان بمبلااغ ما اا

الطاااابج ا  جاألزمااااا  الماليااااا التاااا  تتعاااارر ليااااا بفعاااال ا ااااتمرار ل اااارا يل )القااااج  القا مااااا 
لءاااارا ا  اقتساااااديا جماليااااا عقابيااااا  بينيااااا احتءاااااز ممااااجال الطاااارا ب  ذباااااالحتالل( باتخااااا

 لمجا يق الدجليا جاالتفاقيا  بين الءانبين.جاقت اب ءز  إلبير منيا بما يتنا   مع القجانين جا
تجءياااه الشاااإلر للااا  الااادجل العربياااا التااا  مج ااا  بالتزاماتياااا  ااا  دعااام مجازناااا دجلاااا  ل ااا ين   -2

جخاساااب المملإلااا العربيااا ال ااعجديا جالءميجريااا الءزا ريااا الديمقرا يااا الشااعبيا  جدعااج  باااق  
بأقساا   اارعا  جالتأإلياد علاا  مهميااا  الادجل العربيااا للاا  الج اا  بالمتااأخرا  الم ااتحقا عليياا
 ا تمرار الدجل العربيا    دعم مجازنا دجلا  ل  ين.

تجءياااه الشاااإلر للااادجل األعطاااا  التااا  مج ااا  بالتزاماتياااا  ااا  دعااام ماااجارد ساااندجق  األقسااا   -3
  ج ااا  تقاااديم الااادعم 2000جانتفاطاااا القااادس ج قااااب لقااارارا  قماااا القااااهر  ييااار العادياااا لعاااام 

 2010  جتفعيل قرار قما  ار  عاام 2002ق مقررا  قما بيرج  اإلطا   للسندجقين ج 
 لتزاما .بيذ  اال لم ته بالتزاماتيا ل رعا الج ا  الت  العربيابدعم القدس  جدعج  الدجل 
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  29/3/2017( بتاااريخ 28د.ب ) 677دعااج  الاادجل األعطااا  لتنفيااذ قاارار قمااا عمااان رقاام  -4
 .ممريإل  مليجن دجالر 500بلغ بشأن زياد  رمس مال سندجق  األقس  جالقدس بم

اااان رقااام  -5 ( بتااااريخ 28د.ب ) 677ال لاااب مااان الااادجل األعطاااا  االلتااازام بتنفياااذ قااارار قماااا عم 
ج قاب لآلليا  الت   1/4/2017  لدعم مجازنا دجلا  ل  ين لمد  عام تبدم من 29/3/2017

 .2002مقرتيا قما بيرج  
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 اإل را يل ذ -طيا  ل  ين جالسراب العرب  ق
 
 

 تقريـر وتوصيـات
 فلسطينيينمؤتمر المشرفين على شؤون ال

 (98في الدول العربية المضيفة )الدورة 
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 يما بين الدجرتينألمانا العاما  جعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

 ( 98جعل  تقرير جتجسيا  م تمر المشر ين عل  ش جن الفل  ينيين    دجرته ) 

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

 ر ُيقــــر

العلم بتجسيا  م تمر المشر ين عل  ش جن الفل  ينيين    الدجل العربيا المطيفا  مخذ
 .27/7/2017-22 ما بالقاهر  خالل الفتر ( جالذت انعقد    مقر األمانا العا98   دجرته )
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 اإل را يل ذ -قطيا  ل  ين جالسراب العرب  
 
 

 تقرير عن أعمال المصتب الرئيسي
 والمصاتب اإلقليمية لمقاطعة إسرائيل

 (148-147بين دورتي مجلس الجامعة )
 

 
 لوزاري،إن مجلس الجامعة على المستوى ا

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  جعلاا  تقرياار المإلتاااب الر ي اا  لمقا عاااا ل اارا يل عااان معمالااه جمعماااال المإلاتااب اإلقليمياااا
 ( 148-147لمقا عا ل را يل بين دجرت  مءلس الءامعا )

 ال يا يالش جن جعل  تجسيا لءنا ا  

 ر ُيقــــر

بمااا جرد  ااا  التقرياار المقااادم مااان المإلتااب الر ي ااا  للمقا عااا جالمإلاتاااب اإلقليمياااا العلااام  مخااذ -1
لمقا عا ل را يل    الدجل العربيا  جتقديم الشإلر للمفجر العام جمعاجنيه جمديرت المإلاتب 

 لُمقدم للمءلس.اإلقليميا لمقا عا ل را يل    الدجل العربيا عل  التقرير الشامل ا

 تطا ا م تمرا  طبا  اتسال المإلاتب اإلقليميا لمقا عا ل را يل  الدعج  الدجل العربيا  -2
  جت جيرهماااا جذلاال  ااا  ل ااار تفعيااال عمااال مءيااز  المقا عاااا جاللءاااان االقتساااديا المشاااترإلا

  جالتأإلياااد علااا  مهميااا بلاااجر   لياااا  للتعااااجن بااين المقا عاااا الر اااميا مم لاااا امااادجرهجتنشااي  
 العربيا جالمقا عا الشعبيا الدجليا. اأءيز  المقا عب
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 اإل را يل ذ -قطيا  ل  ين جالسراب العرب  
 
 

 األمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه
 في األراضي العربية المحتلة

 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 :بعد اطالعه -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  7/3/2017( بتاريخ 147د.ب ) 8115جعل  قرارا  مءلس الءامعا بيذا الشأن ج خرها القرار رقم  
  جعل  تجسيا لءنا الش جن ال يا يا 

ذ ي إلااد مءاادداب علاا  مهميااا تحقيااق األمااان المااا  -   العرباا  بالمحا ظااا علاا  الحقااجق العربياااا جاا
 جمجاءيا التحديا  الما يا    الج ن العرب  

 ر ُيقــــر

( لمجاساالتيا مسااادر  المااجارد الما يااا  اا  األراطاا  القااج  القا مااا باااالحتالللدانااا ل اارا يل ) -1
العربيااااا المحتلااااا ) ل اااا ين جالءااااجالن العرباااا  ال ااااجرت المحتاااال جءنااااجب لبنااااان(  جا ااااتمرار 

يشاإلِّل تيدياداب لألمان مماا   الليا جا تنزا يا جتحجيل م ارها بالقج  جبنا  المشاريع لنيبياا تب
جلألمان القاجم  العربا  ميطااب  جالتندياد بياذ  اإلءارا ا  ييار القانجنياا جييار  ب الما   العر 

 الشاارعيا جالتاا  تم اال انتياإلاااب خ يااراب لقجاعااد القااانجن الاادجل  جقاارارا  الشاارعيا الدجليااا التاا 
تإلفل مبدم ال ياد  الدا ماا للشاعجب الجاقعاا تحا  االحاتالل األءنبا  علا  مجاردهاا ال بيعياا 

جالمياااا   جدعاااج  الااادجل العربياااا لتإل ياااه تحرإلياااا لااادى المءتماااع الااادجل   اطااا بماااا  يياااا األر 
القاااج  جدعجتاااه لتحمااال م ااا جلياته لتنفياااذ قااارارا  الشااارعيا الدجلياااا تءاااا  ماااا ترتإلباااه ل ااارا يل )

 ( من انتياإلا  جتعديا     هذا المءال.الحتاللالقا ما با
األمام المتحاد ذ )الءمعياا العاماا  مءلاس األمان   البا المءتمع الادجل  جخاساا منظجمام ا -2

القااااج  القا مااااا جإلا ااااا منظماتيااااا ذا  العالقااااا( باتخاااااذ اإلءاااارا ا  الالزمااااا إللاااازام ل اااارا يل )
ا  اا  ا ااتبالل المااجارد الما يااا  اا  جقااه نيااب ج اارقا الميااا  العربيااا جا ااتمرارهب( باااالحتالل

مااان الناحياااا الإلمياااا  جالت ااابب  ااا  ا اااتنفاذها جتعريطااايا للخ ااار تلاااااألراطااا  العربياااا المح
( عل  االلتزام بت بيق إلا ا القج  القا ما باالحتالل  جم البته ميطاب لريام ل را يل )جالنجعيا

 القجانين جالقرارا  الدجليا ذا  العالقا.
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برنإلاااااار الحقاااااجق الما ياااااا ( القاااااج  القا ماااااا بااااااالحتاللل ااااارا يل ) ال اااااتمراراإلداناااااا الشاااااديد   -3
الفل  ينيا العادلا    األحجار الما يا الءج يا ج   نير األردن جالبحر الميا  جا اتمرارها 

تسااريه الميااا  العادمااا جال اااما ماان الم ااتج نا   اا  نيااب هااذ  المسااادر الما يااا جإلااذلل 
ممااا المحتلااا  اا  ينااابيع جمجديااا الطاافا البربيااا المحتلااا  المقامااا علاا  األراطاا  الفل اا ينيا

 البي ا ميطاب.ب دت لتلجي  الميا  الفل  ينيا جاإلطرار البالغ ي
( القج  القا ما بااالحتاللمجاسلا ت لي  الطج  عل  عدجان ل را يل )لدعج  اإلعالم العرب   -4

بياااا جمساااادرتيا للمياااا  علااا  الماااجارد ال بيعياااا  ااا  األراطااا  العربياااا المحتلاااا جا اااتمرار ني
 العربيا    األراط  العربيا المحتلا.

لتح ااين جمعالءااا الاادعم العاءاال )مادياااب ج نياااب( دعااج  المءتمااع الاادجل  جمنظماتااه المتخسسااا تقااديم  -5
اإل ارا يليا ليااذ  الماجارد الما يااا ال اي ر  المياا  التا  مساابح  ييار قابلاا لال ااتعمال ابدما  ب اابب 

% ماان ميااا  الخاازان الءااج   97ا المحتلااا جخاسااا  اا  ق اااب يااز   لذ من  اا  األراطاا  الفل اا يني
 .يير سالحا لال تخدام ابدم  ب بب تداخل ميا  البحر جت رب ميا  السره السح  احل ال 

ا ااتمرار األمانااا العامااا  اا  متابعااا جرسااد هااذا المجطااجب  جمجاساالا ال لااب ماان المءااالس  -6
 اارع هااذا المجطااجب  اا  بيااذا المجطااجب معنيااا الجزاريااا جالمنظمااا  العربيااا المتخسسااا ال

المحا اااال جالماااا تمرا  جالناااادجا  الدجليااااا جاإلقليميااااا المعنيااااا بشاااا جن البي ااااا جالميااااا   لإلشااااه 
( للقااانجن الاادجل  جقاارارا  الشاارعيا الدجليااا ذا  القااج  القا مااا باااالحتاللانتياإلااا  ل اارا يل )

محتلااا  جلتحقااق حشااد الاادعم جالتأييااد العالقااا بنيااب المااجارد الما يااا  اا  األراطاا  العربيااا ال
لماجارد نياب ا( القاج  القا ماا بااالحتاللجقاه ل ارا يل )لقاا جالمشارجعا قللم الب العربيا المح

جقاااجانين الشااارعيا الدجلياااا علااا   رارا ال بيعياااا العربياااا جمحا ااابتيا ج اااق ماااا نسااا  علياااه قااا
 .مقبلاالس لمجارد ال بيعيا  جعرر ما ي تءد عل  دجرا  المءلمجاسلا  لبيا ل

( ماان اتفاقيااا 40دعاام التجءااه الفل اا ين  بطاارجر  لعاااد  النظاار بااالبنجد الااجارد   اا  الماااد  ) -7
مج ااالج جالخاساااا بق ااااب المياااا  جالساااره الساااح  جالقاطااايا بطااارجر  لعااااد  التخسااايص 
الما      إلا ا المسادر الما يا المشترإلا ج قاب لمبادق القانجن الدجل  الخاسا بحق الدجل 

باال اتفاد  مان ميااا  األحاجار المشاترإلا جخاسااب مباادم التجزياع العاادل جالمنسااه  المشاا  ا
 لل رجا  الما يا بين الدجل المشا  ا.

التأإلياااد علااا  طااارجر  اعتمااااد جتنفياااذ التجسااايا  الساااادر  عااان مااا تمر المياااا  العربياااا تحااا   -8
شاا  شابإلا بما  يياا لن 27/10/2016-26االحتالل جالذى ُعقد برعايا الءامعا العربيا    

 ممان عربيا لدعم ق اب الميا      ل  ين جمتابعا دعم تنفيذ مشرجب لتحليا الميا  ببز .
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 اإل را يل ذ -قطيا  ل  ين جالسراب العرب  
 
 

 الجولن العربي السوري المحتل
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 عه:بعد اطال -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  ( بتااااريخ 133د.ب ) 7161جعلااا  قااارارا  مءلاااس الءامعاااا علااا  الم اااتجى الاااجزارت رقااام
( 135د.ب ) 7306  جرقاام 16/9/2010( بتاااريخ 134د.ب ) 7230  جرقاام 3/3/2010

د.ب  7457  جرقااام 13/9/2011( بتااااريخ 136د.ب ) 7381   جرقااام2/3/2011بتااااريخ 
  جرقاااااااام 5/9/2012( بتاااااااااريخ 138د.ب ) 7521  جرقاااااااام 10/3/2012( بتاااااااااريخ 137)

  1/9/2013( بتاااريخ 140د.ب ) 7665  جرقاام 6/3/2013( بتاااريخ 139د.ب ) 7593
( بتاااااااااااااريخ 142د.ب ) 7802  جرقاااااااااااام 9/3/2014( بتاااااااااااااريخ 141د.ب ) 7735جرقاااااااااااام 

( 144د.ب ) 7928  جرقااااام 9/3/2015( بتااااااريخ 143د.ب ) 7862جرقااااام   7/9/2014
 8041  جرقااااااام 11/3/2016( بتااااااااريخ 145د.ب ) 7999  جرقااااااام 13/9/2015بتااااااااريخ 
 8116  رقام 8/9/2016( بتااريخ 146) د.ب 8057  جرقم 21/4/2016بتاريخ  د. .ب
  7/3/2017بتاريخ  (147د.ب )

 جل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا  جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األ
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

ذ ي اااتذإلر قااارارا  مااا تمرا  القمااام العربياااا  ج خرهاااا قااارار قماااا عماااان رقااام  - ( 28د.ب ) 678جاا
  29/3/2017بتاريخ 

 ر ُيقــــر

يااا جم اااندتيا الحازمااا لم لااب الءميجريااا العربيااا ال ااجريا العااادل تأإليااد الاادجل العربيااا دعم -1
جحقيا    ا تعاد  إلامل الءجالن العرب  ال جرت المحتل لل  خ  الرابع من يجنياج/ حزياران 

  ا اتناداب للاا  م اس عمليااا ال االم  جقاارارا  الشارعيا الدجليااا  جالبناا  علاا  ماا منءااز 1967
 .1991   مدريد عام    ل ار م تمر ال الم الذت ان لق 
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بتاااااريخ  4126التأإليااااد مءاااادداب علاااا  قاااارار مءلااااس الءامعااااا علاااا  الم ااااتجى الااااجزارت رقاااام  -2
  7/3/2017( بتاريخ 147د.ب ) 8116  جقراراته الالحقا ج خرها القرار رقم 13/2/1982

  29/3/2017( بتاااريخ 28د.ب ) 678جقارارا  القماام العربيااا ج خرهااا قارار قمااا عمااان رقاام 
ءميعيا عل  ر ر إلل ما اتخذتاه  ال ا  االحاتالل اإل ارا يل   مان لءارا ا   الت  نس 

تيده للا  تبييار الجطاع القاانجن  جال بيعا  جالاديمبرا   للءاجالن العربا  ال اجرت المحتال  
جاعتبار اإلءرا ا  اإل را يليا لتإلريس  ي رتيا علياه ييار قانجنياا جاليياا جبا لاا  جتشاإلل 

جلمي اااق األماام المتحااد  جقراراتيااا  جال اايما قاارار مءلااس األماان رقاام خرقاااب لالتفاقيااا  الدجليااا 
 A/RES/63/99 (  جقاااارار الءمعيااااا العامااااا  اااا  دجرتيااااا ال ال ااااا جال ااااتين رقاااام1981) 497

الاااااذت مإلاااااد علااااا  من قااااارار ل اااارا يل )القاااااج  القا ماااااا بااااااالحتالل(  ااااا   5/12/2008بتاااااريخ 
يار قاانجن  جال   جبا ال جييار ذت بطم الءاجالن العربا  ال اجرت المحتال ي 14/12/1981

( جإلاااذلل قااارار 1981) 497م ااار قاااانجن  جيشاااإلل انتياإلااااب خ ياااراب لقااارار مءلاااس األمااان رقااام 
  جإلااااذلل 2/12/2009بتاااااريخ  21/64الءمعيااااا العامااااا  اااا  دجرتيااااا الرابعااااا جال ااااتين رقاااام 

بتاااااااريخ  106/65  جرقاااااام 30/11/2010بتاااااااريخ  18/65قاااااارارا  الءمعيااااااا العامااااااا رقاااااام 
  جقراراتيا المتعاقبا ج خرها القرار رقم 30/11/2011بتاريخ  19/66  جرقم 10/12/2010
 A/HRC/RES/34/27  جقاااارار مءلااااس حقااااجق اإلن ااااان رقاااام 6/12/2016بتاااااريخ  99/71

   بشأن حالا حقجق اإلن ان    الءجالن ال جرت المحتل.24/3/2017بتاريخ 
 1967العرب  ال جرت المحتال مناذ عاام من ا تمرار احتالل الءجالن عل  التأإليد من ءديد  -3

 يشإلل تيديداب م تمراب لل لم جاألمن    المن قا جالعالم.
لدانا الممار ا  اإل را يليا    الءجالن العرب  ال جرت المحتل المتم لا    اال تيال  عل   -4

األراطاا  الزراعيااا جمسااادرتيا  جنيااب المااجارد ال بيعيااا جمنيااا ال اارجا  البا نيااا إلالتنقيااب 
عااان الااانف  جا اااتخراءه جت اااخير  لساااالح اقتساااادها  جا اااتنزاه الماااجارد الما ياااا بحفااار  باااار 
قاماااا ال ااادجد  ج اااحب مياااا  البحيااارا  جتحجيلياااا لساااالح الم اااتج نين  جحرماااان  عميقاااا  جاا
المزارعين ال جريين من مهم مساادر المياا  لارت مزرجعااتيم ج اقايا مجاشاييم  جاعتباار تلال 

نا  الءجالن العرب  ال جرت المحتل جهج األمر الذت مقرتاه المجا ياق ال رجا  ملإلا خالسا ألب
 جاالتفاقيا  جقرارا  الشرعيا الدجليا.

تأإليااد المجقااه العرباا  بالتطااامن الإلاماال مااع  ااجريا جلبنااان  جالجقااجه معيمااا  اا  مجاءيااا  -5
ا  االعتاادا ا  جالتيدياادا  اإل اارا يليا الم ااتمر  طاادهما  جاعتبااار مت اعتاادا  علييمااا اعتااد

 عل  األما العربيا.
دعم سمجد المجا نين العرب    الءجالن العرب  ال جرت المحتل جالجقاجه للا  ءاانبيم  ا   -6

سرارهم عل  التم ل بأرطيم جهاجيتيم  تسدييم لالحتالل اإل را يل  جممار اته القمعيا  جاا
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لااا  ع 1949العربياااا ال اااجريا  جالتأإلياااد علااا  طااارجر  ت بياااق اتفاقياااا ءنياااه الرابعاااا لعاااام 
دانااا  اال ا  االحااتالل اإل اارا يل  جانتياإلاتيااا  مااجا ن  الءااجالن العرباا  ال ااجرت المحتاال جاا
الساااارخا لءمياااع حقاااجق الماااجا نين ال اااجريين الاااجاقعين تحااا  االحاااتالل  ااا  الءاااجالن إلبااااراب 
جسباراب بمجءب مبادق القانجن الدجل  جقجاعد الشرعيا الدجليا جما ينءم عن هاذا االحاتالل 

ه ال ااإلان جتشاريدهم ج االب مراطاييم جانفسااال األ ار جانعإلاااس ذلال الجطااع مان نازجع  ال
علاا  حيااا  األ فااال جتااربيتيم لطااا ا للاا  انتياإلااا  مخاارى عديااد   اا  مءااال حقااجق ال فاال 

 )جالت  تتعارر مع االلتزاما  الدجليا الناش ا عن االتفاقيا الدجليا لحقجق ال فل(.
لل  الإله عن  رر المجا ناا اإل ارا يليا جب اقاا  دعج  ل را يل )القج  القا ما باالحتالل(  -7

اليجيا اإل ارا يليا علا  الماجا نين ال اجريين  ا  الءاجالن العربا  ال اجرت المحتال  جالتجقاه 
 اااجرا عااان تاااادابيرها القمعياااا طااادهم جعاااان ءمياااع الممار اااا  األخاااارى التااا  تعاااجق تمااااتعيم 

 جاالءتماعيا جال قا يا.بحقجقيم األ ا يا جحقجقيم المدنيا جال يا يا جاالقتساديا 
م البا األمم المتحد  جمءلس األمن جمءلس حقجق اإلن ان  طمان احتارام ل ارا يل )القاج   -8

القا ما باالحتالل( التفاقيا ءنيه الرابعا  جالعيد الادجل  للحقاجق المدنياا جال يا ايا جالعمال 
قااربيم  ا  الاج ن علا  ت اييل قياام  اإلان الءاجالن العربا  ال اجرت المحتال بزياار  مهلاييم جم
 األم  جريا عبر معبر القني ر  جبرشراه اللءنا الدجليا للسليب األحمر.

لداناااااا التساااااريحا  العدجانياااااا ييااااار الم ااااا جلا الساااااادر  عااااان معطاااااا  حإلجماااااا االحاااااتالل  -9
اإل اااارا يل  بشااااأن الءااااجالن العرباااا  ال ااااجرت المحتاااال  جالتنديااااد ب ااااع   اااال ا  االحااااتالل 

ل  الءجالن العرب  ال جرت المحتل جالمنادا  بطامه ل ايادتيا  اإل را يل  لت بي   ي رتيا ع
جهج ما يعد عمال منا يا لقجاعد القانجن الدجل  جقرارا  الشرعيا الدجلياا ذا  السالا جتحادياب 

(  جالاذت معتبار بإلال 1981) 497سارخاب إلراد  المءتمع الادجل  جقارار مءلاس األمان رقام 
دارتيا    مرتفعا   جطجع من  رر ل را يل )القج  القا ما باالحتالل( لقجانينيا ج ل اتيا جاا

 الءجالن العرب  ال جرت المحتل ه  لءرا ا  الييا جبا لا.
انتخابااا  بلديااا ألجل ماار   اا   للاا اإلءاارا ا  اإل اارا يليا األخياار  المتم لااا  اا  الاادعج   لدانااا -10

ا ا ألهااااال  الءاااجالن العرباااا  ال ااااجرت المحتااال بيااااده شاااارعنا احتاللااااه جاعتباااار ذلاااال ا ااااتيد
ءبااااارهمالءااااجالن جمحاجلااااا النتاااازاب هااااجيتيم العربيااااا ال ااااجريا  التخلاااا  عاااان مياااارا يم علاااا   جاا

لالنسااااياب لم الااااب المءتمااااع الاااادجل   ل اااارا يلجتاااااريخيم جج اااانيم  جهااااج مااااا ي إلااااد ر اااار 
تلااال اإلءااارا ا  جالطاااب  علااا   لدانااااجقراراتاااه  جعلااا  المءتماااع الااادجل  العمااال بقاااج  علااا  

قانجنيااااا  جاعتبااااار تلاااال ال( لجقااااه تلاااال الممار ااااا  يياااار باااااالحتالل مااااا )القااااج  القا ل اااارا يل
األعمااال تيدياادا مباشاارا لل االم جاألماان الاادجليين ماان شااأنه لءيااار إلا ااا المشاااريع جالءيااجد 

 الدجليا الياد ا لل  تحقيق  الم دا م جعادل جشامل    المن قا.
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أل ااارى ال اااجريين  اااجراب ماااان دعاااج  ل ااارا يل )القاااج  القا مااااا بااااالحتالل( للااا  ل اااالق  ااااراع ا -11
عامااب جمن  29ال ءجن جالمعتقال  اإل را يليا الذين اعتُقل البعر مانيم مناذ ماا يزياد علا  

تعاااامليم معاملاااا تتفاااق ماااع القاااانجن الااادجل  اإلن اااان   جم الباااا المءتماااع الااادجل  جالءياااا  
األ اارى الدجليااا جمنظمااا  حقااجق اإلن ااان للاا  إلشااه تلاال االنتياإلااا  اإل اارا يليا لحقااجق 
دانا تلال الممار اا  جالطاب  علا  ل ارا يل )القاج  القا ماا بااالحتالل(   اماع للالءجالنيين جاا

لمنااادجب  اللءناااا الدجلياااا للساااليب األحمااار بزياااار  األ ااارى العااارب ال اااجريين  ااا  المعاااتقال  
اإل را يليا بر قا م با  متخسساين للجقاجه علا  حاالتيم الساحيا البدنياا جالعقلياا جحماياا 

يااام جاعتباااار ا اااتمرار اعتقااااليم انتياإلااااب  اااا راب لقااارارا  األمااام المتحاااد  جللقاااانجن الااادجل  مرجاح
 اإلن ان  جألب   قجاعد حقجق اإلن ان.

بتااريخ  99/71التم ل بقرارا  الشرعيا الدجلياا المتعاقباا ج خرهاا قارار الءمعياا العاماا رقام  -12
جالن العربا  ال اجرت المحتال  برنياا  احتاللياا  اجرا للءا ل را يلالذت  الب  26/12/2016

لبااا الم ااتج نا   يااه  لقاماااجعاادم الم اااس بجطااعه القااانجن  جالإلااه عاان  ءميااع التاادابير  جاا
ذلاال جمنيااا  اارر الءن اايا اإل اارا يليا جب اقااا  اليجيااا علاا   للاا جاإلءاارا ا  التاا  تيااده 

 يل مهااال  الءااجالن العرباا  ال ااجرت المحتاال  جم البااا الاادجل األعطااا  بالطااب  علاا  ل اارا
)القج  القا ماا بااالحتالل( لاللتازام بياذا القارار الاذت معااد تأإلياد  علا  جءاجب ت بياق اتفاقياا 

  علاا  ال ااإلان العاارب  اا  1949ءنيااه بشااأن حمايااا الماادنيين جقاا  الحاارب الم رخااا  اا  
 الءجالن العرب  ال جرت المحتل.

مد  للاا  التسااعيد لدانااا  يا ااا حإلجمااا االحااتالل اإل اارا يل  التاا  دماار  عمليااا ال ااالم  ج  -13
الم اااتمر للتاااجتر  ااا  المن قاااا  جدعاااج  المءتماااع الااادجل  للااا  حمااال ل ااارا يل )القاااج  القا ماااا 
بااااالحتالل( علااا  ت بياااق قااارارا  األمااام المتحاااد  المتعلقاااا باالن اااحاب اإل ااارا يل  التاااام مااان 
الءجالن العرب  ال جرت المحتال جمان ءمياع األراطا  العربياا المحتلاا  للا  خا  الراباع مان 

 .1967يجنيج/ حزيران 
 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8170)ق: رقم 
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 اإل را يل ذ -قطيا  ل  ين جالسراب العرب  
 
 

 ةـة اللبنانيـع الجمهوريـن مـالتضام
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 مانا العاما  يما بين الدجرتينألجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  ( بتاااااريخ 141د.ب ) 7738جعلاااا  قاااارار مءلااااس الءامعااااا علاااا  الم ااااتجى الااااجزارت رقاااام
بشأن االنعإلا ا  ال لبيا جالخ ير  المترتباا علا  لبناان ءارا  مزماا الناازحين  9/3/2014

 ال جريين 

  ( 147د.ب ) 8117جعل  قرارا  مءلس الءامعا عل  الم تجى الجزارت ج خرها قرار  رقم
  7/3/2017بتاريخ 

   جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

 تجسيا لءنا الش جن ال يا يا  جعل  
ذ ي إلاد علا  قارارا  ما تمرا  القماا العربيااا ج خرهاا قماا عم اان ) -  ايما القارار رقاام   جال2017جاا

 المتعلق بدعم الءي  اللبنان   26/3/2014( بتاريخ 25د.ب ) 599

ذ يشير لل   خر الت جرا  الداخليا جاإلقليميا جالدجليا المتعلقا بلبنان  -  جاا

 1701جا تناداب لل  القرارا  الدجليا ذا  السلا التا  تلتازم بياا حإلجماا لبناان  جال ايما القارار  -
 بإلامل مندرءاته  426جرقم  425رقم  المبن  عل  القرارين

 ر ُيقــــر

تءديد التطامن الإلامل مع لبنان جتج ير الادعم ال يا ا  جاالقتساادت لاه جلحإلجمتاه جلإلا اا  -1
م   اته الد اتجريا بماا يحفاظ الجحاد  الج نياا اللبنانياا جممان جا اتقرار لبناان ج ايادته علا  

ا اترءاب مازارب شابعا جتاالل إلفار شاجبا إلامل مراطايه  جتأإلياد حاق اللبناانيين  ا  تحريار مج 
اللبنانيا جالءز  اللبنان  من بلد  البءر  جحقيم    مقاجما مت اعتدا  بالج ا ل المشارجعا  
جالتأإلياااد علااا  مهمياااا جطااارجر  التفرياااق باااين اإلرهااااب جالمقاجماااا المشااارجعا طاااد االحاااتالل 

الدجل   جعدم اعتبار العمل  اإل را يل  الت  ه  حق مقرته المجا يق الدجليا جمبادق القانجن
 المقاجم عمالب لرهابياب.



  -45-  

  المبنا 1701قارار مءلاس األمان رقام  دعم مجقه لبنان    م البته المءتمع الادجل  تنفياذ -2
عباار جطااع حااد نيااا   النتياإلااا  ل اارا يل جلتيديااداتيا  426جرقاام  425علاا  القاارارين رقاام 

 الدا ما له جلمنشآته المدنيا جبنيته التحتيا.
ياااب جتأإلياااد الااادعم للخالساااا  الساااادر  عااان االءتماعاااا  المتتالياااا لمءمجعاااا الااادعم الترح -3

الدجليااا للبنااان ج خرهااا االءتماااب الااذت انعقااد علاا  هااام  الاادجر  ال اابعين للءمعيااا العامااا 
 .30/9/2015لألمم المتحد     

  سااجن اإلشاااد  بالاادجر الااج ن  الااذت يقااجم بااه الءااي  اللبنااان  جالقااجى األمنيااا اللبنانيااا  اا -4
اال اتقرار جال الم األهلا  جدعاام الءياجد المبذجلاا ماان مءال ب ا   ااياد  الدجلاا اللبنانياا حتاا  

جت ماااين التطاااحيا  التااا  جتجءياااه التحياااا للشااايدا  جالءرحااا   الحااادجد المعتاااره بياااا دجلياااا  
يقااادميا الءاااي  اللبناااان   ااا  مإلا حاااا اإلرهااااب جمجاءياااا التنظيماااا  اإلرهابياااا جالتإلفيرياااا  

جالتنجياااه بالنسااار (  2015) 2170ل التااا  جرد   ااا  قااارار مءلاااس األمااان رقااام جخاسااااب تلااا
الذت حققه الءي  اللبنان  علييا ج خرها عملياا " ءار الءارجد" جالإلفاا   العالياا التا  حققا  
هااذا النساار الااذت ءنَّااب لبنااان شاار جهمءيااا هااذ  التنظيمااا  التاا  تشااإلل خ ااراب داهماااب علاا  

داناااا مماان جا ااتقرار معظااام دجل العااالم ج  علااا  المفاااهيم جالقااايم الدينيااا جاإلن اااانيا ال اااميا  جاا
االعتدا ا  النإلرا  الت  تعرر ليا الءي  اللبنان     مإل ار مان من قاا لبنانياا  جالترحياب 
بالم اعدا  الت  قدمتيا دجل شقيقا جسديقا للبنان ج    ليعتيا المملإلا العربيا ال عجديا 

ي  اللبنااان  جتمإلينااه ماان القيااام بالميااام الملقااا  جحاا  ءميااع الاادجل علاا  تعزيااز قاادرا  الءاا
 عل  عاتقه  إلجنه رإليز  لطمان األمن جاال تقرار جال لم األهل     لبنان.

لداناااا ءمياااع األعماااال اإلرهابياااا جالتحرإلاااا  الم ااالحا جالتفءيااارا  اإلرهابياااا التااا  ا اااتيد    -5
   جر اار إلاال المحاااجال  عاادداب ماان المنااا ق اللبنانيااا جمجقعاا  عاادداب ماان المااجا نين األبريااا

ابيلاااا للااا  بااا  الفتناااا جتقاااجير م اااس العاااي  المشاااترل جال ااالم األهلااا  جالجحاااد  الج نياااا 
جزعزعااااا األماااان جاال ااااتقرار  جطاااارجر  محاربااااا الت ااااره جالتعسااااب جالتإلفياااار جالتاااادخل  اااا  
ه الش جن الداخليا اللبنانيا  جالتعاجن التام جالتن يق لمإلا حا اإلرهاب جالقطا  عليه جتءفيا

مساااادر تمجيلاااه جالتعااااجن  ااا  مءاااال تباااادل المعلجماااا  جالخبااارا  جبناااا  القااادرا  جمحا ااابا 
مرتإلبااااا  األعماااااال اإلرهابياااااا جالءااااارا م طاااااد اإلن اااااانيا جالمحرطاااااين علااااا  معماااااال العناااااه 
جالتخريااب التاا  تياادد ال االم جاألماان جتشااديد العقجبااا  علااييم جانتياااج لءاارا ا  احترازيااا  اا  

 هذا الشأن.
  تساديه جمقاجمتاه للعادجان اإل ارا يل  الم اتمر علياه جعلا  جءاه الخساجص دعم لبناان  ا -6

  جالتااارحم علااا  مرجاع الشااايدا  اللبناااانيين  جاعتباااار 2006عااادجان يجلياااج/ تماااجز مااان العاااام 
تما اااال ججحااااد  الشااااعب اللبنااااان   اااا  مجاءيااااا جمقاجمااااا العاااادجان اإل اااارا يل  عليااااه طااااماناب 
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ه الءرا م اإل را يليا بءرا م حارب ت اتجءب مالحقاا لم تقبل لبنان جممنه جا تقرار   جتجسي
لزامياا باالتعجير للءميجرياا  مرتإلبييا جتحميل ل را يل الم  جليا الإلاملا عن اعتادا اتيا  جاا
اللبنانيا جللمجا نين اللبنانيين جالترحيب بالقرارا  الت  تبنتيا الءمعياا العاماا لألمام المتحاد  

الااذت تبنتااه  اا   71/218اللبنانيااا" ج خرهااا القاارار رقاام حااجل "البقعااا النف يااا علاا  الشااجا ل 
  جالذت يلزم ل را يل باد ع تعجيطاا  مالياا 21/12/2016دجرتيا الحاديا جال بعين بتاريخ 

عن األطارار التا  لحقا  بلبناان ءارا  قساه ل ارا يل لمح اا الءياا لل اقاا الإليربا ياا  ا  
 .2006حرب يجليج/ تمجز 

 ليا عل  ال ياد  اللبنانيا براب جبحراب جءجاب  منياذلدانا االعتدا ا  اإل را ي -7
 الخرق اإل را يل  للمءتمع اللبنان  عن  ريق زرب العمال  جنشر شبإلا  التء س  
  االنتياإلا  اإل را يليا لحقجق لبنان ال ياديا جاالقتساديا  ا  مياهاه اإلقليمياا جمن قتاه

 تجاءااد  طاامن منا قااه البحريااا ا الماالقتساااديا الخالسااا ج اا   رجتااه النف يااا جالبازياا
 مله انتيال    ال نجا  اإلحدى عشر  الماطيا  11حي   اق عددها 

  المتناهيا األبعااد التا  تشانيا ل ارا يل طاد الءميجرياا اللبنانياا عبار  اإللإلترجنياالحرب
الزياااد  الملحجظااا  اا  عاادد األبااراج جاليجا يااا  جمءيااز  الرسااد جالتء ااس جالمراقبااا التاا  

  القرسنا جالتء س عل  إلا ا شبإلا  االتساال  جالمعلجماتيا اللبنانيا تيده لل 
  امتناب ل را يل عن ت ليم إلامل المعلجما  السحيحا جالخرا   المتعلقا بمجاقع الذخا ر

يير المتفءر  إلا ا  بما  يياا إلمياا جمناجاب القنابال العنقجدياا التا  ملقتياا بشاإلل  عشاجا   
 .2006بال إلان لبان عدجانيا عل  لبنان    سيه العام عل  المنا ق المدنيا ابهلا 

 تأإليد المءلس عل ذ -8
  طااارجر  الحفااااظ علااا  السااايبا اللبنانياااا التعددياااا الفرياااد  القا ماااا علااا  المناسااافا باااين

الم ااالمين جالم ااايحيين جإلاااذلل سااايبا التعااااي  باااين األدياااان جالحاااجار بينياااا جالت اااامح 
دانااااا نقيطاااايا الحطااااارت السااااا رخ الااااذت تم لااااه التنظيمااااا  اإلرهابيااااا جقبااااجل ابخاااار جاا

اإللبا ياااا بماااا ترتإلباااه مااان ءااارا م بحاااق اإلن اااانيا جالتااا  تحااااإل  ل ااارا يل  ااا   يا ااااتيا 
 اإلقسا يا القا ما عل  ييجديا الدجلا جممار اتيا العدجانيا تءا  الم لمين جالم يحيين.

 دجل  جنشااار دعااام الم   اااا  الد اااتجريا اللبنانياااا  ااا  تعزياااز حطاااجر لبناااان العربااا  جالااا
ر الته الحطاريا جتنجعه ال قا    ال يما    مجاءياا ل ارا يل  جالحفااظ علا  األقلياا  
إلمإلجنا  مسليا جم ا يا    الن يج االءتماع  لدجل المن قا جطرجر  سجن حقجقياا 
جمنع ا تيدا يا مان قبال الءماعاا  اإلرهابياا جتجسايه الءارا م المرتإلباا بحقياا بءارا م 

 طد اإلن انيا.
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 م الم   ااا  الد ااتجريا اللبنانيااا  اا  الُمطاا  بااااللتزام بأحإلااام الد ااتجر لءيااا ر اار دعاا
التاج ين جالتم ال بحااق الالء اين الفل اا ينيين  ا  العااجد  للا  ديااارهم  جت ماين المجقااه 
الجاطح جال اب  للشعب جللقياد  الفل ا ينيا الارا ر لتاج ين الالء اين الفل ا ينيين  ا  

بنااان  جالتأإليااد علاا  طاارجر  من تقااجم الاادجل جالمنظمااا  الاادجل المطاايفا  خاساااب  اا  ل
الدجلياااا بتحمااال إلامااال م ااا جلياتيا جالم ااااهما بشاااإلل  دا ااام جييااار منق اااع بتمجيااال جإلالاااا 
يااج  جتشاابيل الالء ااين الفل اا ينيين )األجناارجا( جا ااتإلمال تمجياال لعاااد  لعمااار مخاايم 

نانيا من )إليربا  جا تيالل نير البارد جد ع المتجءبا  الماليا لسالح خزينا الدجلا اللب
للبنيااااا التحتيااااا( جد ااااع الم ااااتحقا  ألسااااحاب األمااااالل الخاسااااا التاااا  ُمنشاااا   علييااااا 

 المخيما  الم قتا عل  األراط  اللبنانيا.
  حااارص الحإلجماااا اللبنانياااا علااا  احتااارام قااارارا  الشااارعيا الدجلياااا جعلااا  ءاااال  الحقيقاااا

لحريرت جر اقاه  بعياداب عان مت ت اييس جتبيانيا    ءريما ايتيال الر يس الشييد ر يق ا
 مج انتقام جبما ال ينعإلس  لباب عل  ا تقرار لبنان ججحدته ج لمه األهل .

  دعاام ءيااجد الحإلجمااا اللبنانيااا  اا  متابعااا قطاايا تبييااب  ااماحا اإلمااام مج اا  الساادر
جر يقياااه الشااايخ محماااد يعقاااجب جالساااحا   عبااااس بااادر الااادين  مااان مءااال التجسااال للااا  

 ل عل  م ا لا م  جل  النظام الليب  ال ابق لجطع حد ليذ  الءريما.تحريرهم جالعم
 ترحيب المءلسذ -9

  بما جرد    خ اب الَقَ م لفخاما ر يس الءميجريا من تأإليد عل  جحد  مجقاه الشاعب
اللبنان  جتم إله ب لمه األهل  الذت يبقيه بمنأى عن النار المشتعلا حجله  ا  المن قاا 

امعاااا الااادجل العربياااا جبشاااإلل  خااااص المااااد  ال امناااا مناااه ماااع احترام مي ااااق ءباااجالتزاماااه 
حتاارام القااانجن اعتماااد لبنااان ل يا ااا خارءيااا م ااتقلا تقااجم علاا  مساالحا لبنااان العليااا جا

 .22/6/2017السادر  بتاريخ  2017  جالترحيب بمطمجن ج يقا بعبدا الدجل 
 ال جريين الجا دين لل   بالءيجد الت  يبذليا لبنان حإلجماب جشعباب حيال مجطجب النازحين

مراطاايه لءيااا ا تطااا تيم رياام لمإلاناتااه المحاادجد   جالتأإليااد علاا  طاارجر  ماا ازر  جدعاام 
لبنان    هذا المءال جتقا م األعبا  جاألعداد معه  ججقاه تزاياد تلال األعباا  جاألعاداد 
من النازحين جالتشديد عل  من يإلجن جءجدهم م قتاب    ظل ر ر لبنان ألت شإلل  من 

شاااإلال انااادماءيم مج لدمااااءيم  ااا  المءتمعاااا  المطااايفا جحرساااه علااا  من تإلاااجن هاااذ  م
الم ااألا م رجحااا علاا  رمس قا مااا االقتراحااا  جالحلااجل لألزمااا ال ااجريا لمااا  اا  األماار 
ماان تيديااد إليااان  ججءااجدت للبنااان جال ااع  بإلاال مااا ممإلاان لتااأمين عااجدتيم ابمنااا للااا  

الجحياد الم اتدام للناازحين مان  اجريا للا  بالدهم    م رب جق  ممإلن باعتبارها الحال 
لبنااااان  جاإلشاااااد  بالمحاااااجال  الح ي ااااا التاااا  تبااااذليا الحإلجمااااا اللبنانيااااا لتقلاااايص معااااداد 
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النازحين ال جريين المجءجدين عل  األراط  اللبنانياا جتاج ير ممان اللبناانيين جال اجريين 
انفءااااار  جتخفيااااه األعبااااا  عاااان شااااعب لبنااااان جاقتساااااد   بعااااد من مساااابح علاااا  شاااافير

 اءتماع  جاقتسادت جممن  ييدد جءجد .
  بتجءاه لبنااان للاا  المحإلمااا الءنا يااا الدجليااا ماان مءاال لدانااا ءاارا م الحاارب التاا  ارتإلبتيااا

 ل را يل    يز   جالءرا م طد اإلن انيا الت  ارتإلبيا جيرتإلبيا اإلرهاب    العراق.
 اقتساادت جالمحا ظاا  –مااإلرج بءيجد الحإلجما اللبنانيا الياد ا لل  تر ايخ اال اتقرار ال

عل  اال تقرار النقدت  جبالتزاميا العمل  جراب عل  معالءا المشاإلل المزمنا الت  يعان  
 منيا ءميع اللبنانيين.

  بر ياا الحإلجماا اللبنانيااا التا  تارب  مااا باين تحقياق النمااج االقتساادت جتح اين جتج اايع
 اللبنانيين.شبإلا األمان االءتماعيا جالسحيا جالتعليميا لءميع 

   بشاارجب الحإلجمااا اللبنانيااا  اا  اإلءاارا ا  المتعلقااا باادجر  التااراخيص للتنقيااب عاان الاانف
 جا تخراءه مع لسدار المرا يم الت بيقيا الالزما لذلل.

  بءيااااجد الحإلجمااااا اللبنانيااااا لبنااااا  دجلااااا القااااانجن جالم   ااااا  عباااار التجءااااه نحااااج جطااااع
يز ا تقالل القطا   جتفعيل دجر األءيز  ج نيا عاما لمإلا حا الف اد  جتعز  ا تراتيءيا

 الرقابيا  جااللتزام بتعزيز دجر المرم     الحيا  ال يا يا جالعاما.
  باااالءيجد الد جباااا جالم اااتمر  التااا  يقاااجم بياااا األماااين العاااام لءامعاااا الااادجل العربياااا دعمااااب

يا اللبنانيااا جتأييااداب للءميجريااا اللبنانيااا بالتشاااجر مااع الاادجل العربيااا جالم   ااا  الد ااتجر 
جمختله القجى ال يا يا من مءل تإلريس اال تقرار جتعزيز النماج االقتساادت الم اتدام 

    لبنان حفاظاب عل  جحدته جممنه جا تقرار  جتمإليناب له من مجاءيا األخ ار.
 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8171)ق: رقم 
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 مواجهة الستهداف اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية
 واألمن القومي العربي في القارة األفريقية

 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

  جعلااااا  الماااااذإلر  الشاااااارحا الُمقدماااااا مااااان المملإلاااااا العربياااااا ال اااااعجديا  بشاااااأن اال اااااتيداه
  ريقيا اإل را يل  للقطيا الفل  ينيا جاألمن القجم  العرب     القار  األ

   جعل  مداجال  ج جد الدجل األعطا 
  جعل  تجسيا لءنا الش جن ال يا يا 
( بتااريخ 28د.ب ) 674جتنفيذاب للقرارا  السادر  عن مءلس الءامعا علا  م اتجى القماا رقام  -

( بتاااريخ 147د.ب ) 8135  جعاان مءلااس الءامعااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام 29/3/2017
 8159ر مءلاس الءامعاا علا  م اتجى المنادجبين الادا مين رقام   جتأإليداب عل  قارا7/3/2017

  12/6/2017د. .ب بتاريخ 
ذ ي إلد عل  الرجاب  العربيا األ ريقيا العريقا  التاريخيا جال قا يا  جالءيج يا يا جاالءتماعيا  - جاا

ا جاالقتسااديا جالدينياا جاللبجياا باين الشاعجب العربياا جاأل ريقياا  جالتا  شاإلل  األ ااس للشااراإل
 اال تراتيءيا العربيا األ ريقيا عل  قاعد  مبادق االحترام جالم اجا  جالمسالح المتبادلا 

ذ ي إلد االرتبا  الج يق جالعالقا  التاريخيا التا  تج اد  باين دجل جشاعجب القاار  األ ريقياا جالشاعب  - جاا
بتاا  ا  النطاال الفل  ين  عل  مدار عقجد  جيلاا مان الازمن  جالتا  م  ا  علا  القايم المشاترإلا ال ا

لمإلا حا اال تعمار جاالط ياد جالفسل جالتمييز العنسرت  هذ  القيم المناقطا لممار ا  ج يا اا  
  االحتالل اإل را يل  الت  تنتيل حقجق اإلن ان الفل  ين     مرطه جممتلإلاته جمقد اته جمقدراته

ذ يشيد مءدداب بالمجاقه األ ريقيا التاريخيا الداعماا للقطايا ال - فل ا ينيا  جالتا  انعإل ا   ا  جاا
القاارارا  جاإلعالنااا  التااا  تساادر بشااإلل  دجرت عااان ماا تمرا  القمااا األ ريقياااا جالقمااا العربياااا 

 األ ريقيا بشأن دعم الشعب الفل  ين  جحقجقه المشرجعا 

 ر ُيقــــر

لءناا جزارياا المشاجرا  الالزما ماع الادجل األعطاا  لتشاإليل  لءرا ال لب من األمين العام  -1
تجحا العطجيا للتحرل العاءل لمجاءيا المخ  اا  اإل ارا يليا بالقاار  األ ريقياا بماا  يياا مف

انعقااااد قماااا باااين عااادد مااان الااادجل األ ريقياااا جاا ااارا يل بءميجرياااا تجءاااج جالتااا  تم ااال تحااادياب 
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للعالقاا  العربياا األ ريقيااا جخرجءااب عاان ال اياق األخااجت التااريخ  ليااذ  العالقاا   جتإل يااه 
تعااااجن ماااع مفجطااايا االتحااااد األ ريقااا  للحفااااظ علااا  الااارجاب  العربياااا األ ريقياااا التن ااايق جال

 جت جيرها    إلا ا المءاال  ذا  االهتمام المشترل.
عاد  النظر    مادى  -2 دعج  الدجل األ ريقيا الشقيقا جالسديقا لل  مراعا  المشايل العربيا جاا

لمشااارإلا بااأت ماا تمرا  مج مال مااا عقااد م اال هااذ  القماام علاا  مراطااييا  جح يااا علاا  عاادم ا
التب ياا علا  احتاللياا   محا ل مج منتديا  م ريقيا ل را يليا  جالت  تيده ل را يل منيا للا

 لألرر الفل  ينيا جانتياإلاتيا المتجاسلا للحقجق المشرجعا للشعب الفل  ين .
 ا  ذلال قماا  دعج  الدجل األعطا  لل   رع مجطجع  للتبلبل اإل را يل   ا  القاار  األ ريقياا بماا -3

  خاالل اتسااالتيم 2020-2019تجءج  جالتسدت لترشيح ل ارا يل لعطاجيا مءلاس األمان لعاام  
للءمعياااا العاماااا لألمااام المتحاااد .  72ال نا ياااا جاءتماعااااتيم متعااادد  األ اااراه علااا  هاااام  الااادجر  

جدعااااج  الاااادجل األعطااااا  ال ااااتمرار جطااااع هااااده دعاااام القطاااايا الفل اااا ينيا جالتساااادت للمحاااااجال  
 اارا يليا لاللتفاااه علييااا  طاامن مءنااد  التعاااجن مج الحااجار ال يا اا  بااين الاادجل العربيااا جالاادجل اإل

 .األ ريقيا  عل  مختله الم تجيا  ج   مختله المءاال  ال يا يا جاالقتساديا جاإلنما يا
جن جذلال لطاجاب  هاذا التعاا بقاب تعزيز التن يق جالتعاجن بين ءامعا الدجل العربيا جاالتحاد األ ريق   -4

 .2020-2019لعطجيا مءلس األمن عام   (القج  القا ما باالحتالل)لتسدت لترشيح ل را يل ل
دعاااج  البرلماناااا  العربياااا جالبرلماااان العربااا   جم   اااا  المءتماااع المااادن  جحقاااجق اإلن اااان  -5

العربيا  لال تمرار بالتجاسل مع نظرا يا    القاار  األ ريقياا  لتعزياز التعااجن لادعم القطايا 
حبا  التحرإلا  اإل را يليا طدها.  الفل  ينيا جاا

تإلليه مءالس ال فرا  العرب جبع اا  الءامعاا العربياا  ا  الادجل األ ريقياا بمتابعاا النشاا   -6
اإل ااارا يل   ااا  القاااار  األ ريقياااا جتداعياتاااه علااا  ح ااااب القطااايا الفل ااا ينيا  جالعمااال  ااا  

يا  جر ع تقارير جتقييما  جتجسايا  العجاسم األ ريقيا عل  سيانا مإلانا القطيا الفل  ين
 دجريا    هذا الشأن لل  مءلس الءامعا.

ال لاااب مااان األماااين العاااام اال اااتمرار  ااا  متابعاااا مجطاااجب التبلبااال اإل ااارا يل   ااا  م ريقياااا  جتقاااديم  -7
تقاااارير جتقييماااا  جتجسااايا  جاقتراحاااا  لتعزياااز جتن ااايق التحرإلاااا  العربياااا للتسااادت لاااه جلتعزياااز 

 ريق     مختله المءاال  جخاساب بشاأن قطايا  ل ا ين  جدعاج  األماين العاام التعاجن العرب  األ
 .لال تمرار بالتجاسل مع جزرا  خارءيا ج فرا  الدجل األعطا     االتحاد األ ريق  ليذا البرر
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 ـةــــي سوريـــع فــــورات الوضــــتط
 

 
 امعة على المستوى الوزاري،إن مجلس الج

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

 ما  عل  ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزا ال ان ب جعل  التجسيا السادر  عن االءتما
  27/3/2017الم تجى الجزارت بتاريخ 

 جسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا  جعل  الت
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  جعل  تجسيا لءنا الش جن ال يا يا 

   هاذا الشاأن ج خرهاا القارار جا تناداب لل  قرارا  مءلس ءامعا الدجل العربيا عل  م تجى القما  -
جإلا اااا قااارارا  المءلاااس علااا  الم اااتجى   29/3/2017(  ااا  عماااان بتااااريخ 28د.ب ) 680رقااام 

جالقاارار رقاام   7/3/2017( بتاااريخ 147د.ب ) 8120الااجزارت  اا  هااذا الشااأن ج خرهااا القاارار رقاام 
  جقاااارار المءلااااس علاااا  م ااااتجى المناااادجبين الاااادا مين رقاااام 19/12/2016د. .ب بتاااااريخ  8106
  اللءنا الجزاريا المعنيا بالجطع     جريا   جبيانا 15/12/2016د. .ب بتاريخ  8105

ذ يعرب من ءدياد عان تطاامنه التاام ماع الشاعب ال اجرت لزا  ماا يتعارر لاه مان انتياإلاا   - جاا
 خ ير  تيدد جءجد  جحيا  المجا نين األبريا  

ذ يءاادد التزاماااه الإلامااال باااالجقجه للاا  ءاناااب ت لعاااا  الشاااعب ال ااجرت  ااا  الحرياااا جالعدالاااا  - جاا
قه ال اب     اختياار نظاام الحإلام الاذت يحقاق  مالاه جيلبا   مجحاتاه  ا  لر اا  جالم اجا   جح

 األمن جال لم    مختله مرءا   جريا 
ذ يرحب مءدداب باالءيجد  - تيي اا الظارجه المال ماا ال ات ناه عملياا  الدجلياا المبذجلاا مان مءالجاا

انتقاااال  ذا   المفاجطاااا  باااين المعارطاااا جالحإلجماااا ال اااجريا الياد اااا للااا  تشاااإليل هي اااا حإلااام
  30/6/2012( بتااااريخ 1ساااالحيا تنفيذياااا إلاملاااا  ج قااااب لماااا ءاااا   ااا  بياااان مااا تمر ءنياااه )

  جبما ُيلب   ت لعا  الشعب ال جرت بإلا ا   اته جم يا ه  مءمجعا الدعم الدجليا ل جريا ا جبيان

 ر ُيقــــر

راطااييا جا ااتقرارها التأإليااد مءااددا علاا  االلتاازام ال اباا  بالحفاااظ علاا   ااياد   ااجريا ججحااد  م -1
 ج المتيا اإلقليميا  جذلل ا تنادا لمي اق ءامعا الدجل العربيا جمباد ه.
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التأإلياااد علااا  المجقاااه ال ابااا  باااأن الحااال الجحياااد الممإلااان لألزماااا ال اااجريا يتم ااال  ااا  الحااال  -2
ال يا اا  القااا م علاا  مشااارإلا ءميااع األ ااراه ال ااجريا  بمااا يلباا  ت لعااا  الشااعب ال ااجرت 

مااااا نساااا  عليااااه  جا ااااتناداب للاااا   30/6/2012( بتاااااريخ 1نيااااه) اااا  بيااااان ءج قاااااب لمااااا جرد 
(  2015)2254القااارارا  جالبياناااا  الساااادر  بياااذا السااادد جبااااألخص قااارار مءلاااس األمااان 

 اا  عقااد اءتماعااا  ءنيااه جسااجال للاا  ت ااجيا  يا اايا لألزمااا   جدعاام ءيااجد األماام المتحااد
ألمم المتحد  إلنءاع المفاجطا  ال جريا جدعج  الءامعا العربيا لل  التعاجن مع ا  ال جريا

ر ا  ال لم جاال تقرار     جريا.  الت  تءرت برعايتيا إلنيا  السراب جاا
اإلعراب عن القلق الشديد من تداعيا  ا تمرار األعمال الع إلريا الت  تشايدها عادد مان منحاا   -3

  جدعاج  29/12/2016 جريا بالريم من اتفاق جقه ل الق النار الذت تام التجسال للياه بتااريخ 
األ اااراه التااا  لااام تلتااازم بت بياااق االتفااااق للااا  التقياااد بآلياااا ت بيااا  جقاااه ل اااالق الناااار جاألعماااال 

  جالترحياب  ا  هاذا اإل اار بقارار مءلاس األماان العدا ياا ج قاا لقارارا  مءلاس األمان ذا  السالا
بااالءيجد   جالترحيااب القاطاا  بجقااه ل ااالق النااار  اا   ااجريا 31/12/2016بتاااريخ  2336رقاام 

الدجلياااا المبذجلاااا لت بيااا  جقاااه ل اااالق الناااار باعتباااار  خ اااج  هاماااا علااا  ساااعيد تحقياااق الحااال 
 .(2015) 2254 ( جقرار مءلس األمن1ال يا   ج قاب لبيان ءنيه )

بماا  ا  نا  مخذ العلم بالءيجد المبذجلا لت بي  جقه ل الق النار  ا  ل اار اءتماعاا  م اتا -4
لياه  ا  الءجلاا الرابعاا مان لالع اإلرت الاذت تام التجسال ذلل اتفاق مناا ق خفار التساعيد 

جالترحيااااب بااااالءيجد المسااااريا للتجساااال التفاااااقين   4/5/2017اءتماعااااا  م ااااتانا بتاااااريخ 
إلنشااا  منااا ق لخفاار التسااعيد  اا  إلاال  ماان البج ااا الشاارقيا بريااه دمشااق جريااه حمااص 

رعا لدخااال دمااا  الشااعب ال ااجرت  ج اا نبيااده حقاا  2017الشاامال   اا  يجليااج/ تمااجز عااام 
خاااراج إلا اااا  الم ااااعدا  اإلن اااانيا  جم الباااا الااادجل الطاااامنا لالتفااااق باااااللتزام بت بيقاااه جاا

نءاااع الم ااار  الميليشاايا  الم االحا األءنبيااا ماان األراطاا  ال ااجريا  جبمااا ي اايم  اا  دعاام جاا
بتجقياع اتفااق عمَّاان لادعم ميطاب الترحيب ج التفاجط     ءنيه تح  رعايا األمم المتحد . 

باااين المملإلااااا األردنيااااا  7/7/2017ا ااااالق الناااار  اااا  ءنااااجب يااارب  ااااجريا بتاااااريخ جقاااه 
الياشميا جرج يا االتحاديا جالجاليا  المتحد  األمريإليا  جسجالب لل  من قا خفر التسعيد 

يحفاظ  ااياد    يا اا خ اج  نحاج جقااه شاامل للقتااال جالتجسال التفااق   ا  الءناجب ال ااجرت
 2254جقاارار مءلااس األماان  1متيا ج ااق بيااان ءنيااهجا ااتقرار ججحااد  مراطاا   ااجريا ج ااال

جالتأإليد    هذا اال اار علا  االلتازام بالحفااظ علا  جحاد   .( جيقبله الشعب ال جرت2015)
األراطا  ال اجريا جر ار مت ترتيبااا  قاد تيادد هاذا المباادم  جاإلعاراب عان القلاق البااالغ لزا  

حا ال ااجريا  جالتأإليااد علاا  من مت ال ااا عمليااا  التيءياار جالتبيياار الااديمجيرا   الااذت تشاايد 
 ترتيبا  تءرت    هذا السدد يءب من تإلجن ترتيبا  م قتا.
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ح  مءمجعا الدعم الدجليا ل جريا علا  تإل ياه ءيجدهاا جمجاسالا م ااعييا لتنفياذ ماا جرد  -5
  جبيانااا   ييناااا السااادر  عااان مءمجعاااا 30/6/2012( بتااااريخ 1 اا  بياااان ماا تمر ءنياااه )
  لطااا اب للاا  17/5/2016  ج14/11/2015ج 30/10/2015 اا  الاادعم الدجليااا ل ااجريا 

  جالعمل عل  التقيد بالمبادق جابليا  الت  تم االتفاق عليياا 11/2/2016بيان ميجنخ    
جالجارد     تلل البيانا   جعل  نحج  خاص ما يتعلق منياا بآلياا ت بيا  جقاه ل االق الناار 

اإلن ااانيا. جبتااج ير األءااجا  المال مااا إلنءاااع جاألعمااال العدا يااا  ج ليااا تااج ير الم اااعدا  
عمليااا المفاجطااا   اا  ءنيااه تحاا  رعايااا األماام المتحااد  جالياد ااا للاا  تشااإليل هي ااا حإلاام 

 انتقال  ذا  سالحيا  تنفيذيا إلاملا.
لدانا جا تنإلار القسه الجحش  باأل الحا الإليميا ياا المحرماا دجليااب الاذى تعرطا  لاه بلاد   -6

دانااا ءميااع العمليااا  التاا  ت ااتيده 4/4/2017ب بتاااريخ خااان شاايخجن  اا  ريااه لدلاا   جاا
المااادنيين األبرياااا  جخسجسااااب با اااتخدام األ ااالحا الإليميا ياااا  يماااا يمإلااان من ُيشاااإلل ءريماااا 

 ان   جالم البا بتقديم حرب  جُيعد عمالب بربرياب جانتياإلاب للقانجن الدجل  جالقانجن الدجل  اإلن
 يما لل  العدالا الدجليا.   هذ  الءر  جامج شارإل جامن ارتإلب

لدانا العمليا  جالءرا م اإلرهابيا طد المدنيين  ا  مختلاه المناا ق ال اجريا جالتا  ترتإلبياا  -7
التنظيماااا  جالءماعاااا  اإلرهابياااا إلاااداع  جءبياااا النسااار  المرتب اااا بالقاعاااد  جييرهاااا مااان 

 التنظيما  اإلرهابيا.

مع مفجطيا األمم المتحد  ال اميا  ال لب من المءمجعا العربيا    ءنيه التن يق الج يق -8
لحقجق اإلن ان  التخاذ إلا ا اإلءرا ا  الإلفيلا بريقاه االنتياإلاا  الدا ماا لحقاجق اإلن اان 
التاا  يرتإلبيااا النظااام ال ااجرت  بمااا  اا  ذلاال تااج ير الحمايااا الالزمااا لأل فااال جالن ااا  جمنااع 

   اإلن ان .ا تيداه الم تشفيا  جالم   ا  المدنيا ج قاب للقانجن الدجل
لالءتماااب المج ااع للمعارطااا ال ااجريا الااذت عقااد تحاا  رعايااا  اإليءابياااالترحيااب بالنتااا ج  -9

جإلاااااذا االءتمااااااب الاااااذت ا تطاااااا ته   9/12/2015ج 8المملإلاااااا العربياااااا ال اااااعجديا بتااااااريخ 
 للااااا  تجحياااااد ر ياااااا المعارطاااااا ال اااااجريا جالتااااا  ترمااااا   22/8/2017ج 21الرياااااار  ااااا  

حجل خ جا  الحل ال يا   المنشاجد لألزماا  جالقاهر  جمج إلج( بمنساتيا ال ال  )الريار
ال ااجريا ماان خااالل عمليااا  يا اايا يتجالهااا ال ااجريجن بأنف اايم  جعلاا  م اااس ت بيااق بيااان 

( جالبيانااا  السااادر  عاان المءمجعااا الدجليااا لاادعم  ااجريا جقاارارا  مءلااس األماان 1ءنيااه )
 ذا  السلا.

باع األحماااد الءاااابر الساااباع مميااار دجلاااا اإلشااااد  بااادجر حطااار  سااااحب ال ااامج الشااايخ سااا -10
الإلجي     ا تطا ا دجلا الإلجي  للم تمرا  الدجلياا األجل جال اان  جال الا  للماانحين لادعم 

  جالترحياب بمشاارإلتيا 2015ج 2014ج 2013الجطع اإلن ان      اجريا خاالل األعاجام 
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ل  مااا قدمتااه   حياا  جساال لءمااا2016 اا  ر ا ااا الماا تمر الرابااع الااذت ُعقااد  اا  لناادن  اا  
مليااااار دجالر ممريإلاااا    1.6دجلااااا الإلجياااا  ماااان م اااااهما  خااااالل الماااا تمرا  الدجليااااا للاااا  

الم تمر الدجل  الخاامس للماانحين لادعم الجطاع  بمشارإلا دجلا الإلجي     تنظيمجالترحيب 
ل تحا  رعاياا  ا  برجإل ا 2017 / ني اانبريالم 5-4الذت عقد ياجم  اإلن ان      جريا 
  جالاااذت يتاااجج الااادجر الرياااادت اإلن اااان  الاااذت مخذتاااه دجلاااا الإلجيااا  علااا  االتحااااد األجرجبااا 

عاتقيا حيال األزما ال اجريا  جمناشاد  الادجل المانحاا  ارعا الج اا  بالتعيادا  التا  معلنا  
عنيا    م تمر لنادن لادعم الجطاع اإلن اان   ا   اجريا  جبالخساجص  يماا يتعلاق بتاج ير 

  ل ااجريا جييرهااا ماان الاادجل العربيااا المطاايفا لالء ااين الاادعم الااالزم للاادجل العربيااا المءاااجر 
جالنااازحين ال ااجريين  جذلاال لم اااندتيا  اا  تحماال األعبااا  الُملقااا  علاا  عاتقيااا  اا  مءاااال  

 تج ير معمال اإليا ا جتقديم الم اعدا  اإلن انيا العاءلا ليم.
العاااام لألمااام  ال لاااب للااا  األماااين العاااام للءامعاااا مجاسااالا مشااااجراته جاتسااااالته ماااع األماااين -11

  جإلذلل مع مختله األ راه المعنيا من مءال تإل ياه لل   جريا المتحد  جمبعج ه الخاص
الءياااجد المبذجلاااا لتيي اااا األءااااجا  المال ماااا لءاااجال  مفاجطاااا  ءنيااااه الياد اااا للااا  لقاااارار 
( 1خ جا  الحل ال يا   االنتقال  لألزما ال جريا ج قاب لماا ءاا   ا  بياان ما تمر ءنياه )

  جبياناا  مءمجعااا الادعم الدجليااا ل اجريا جقاارارا  مءلاس األماان ذا  30/6/2012بتااريخ 
 السلا.

ال لب مان اللءناا الجزارياا الخاساا ب اجريا جاألماين العاام مجاسالا الءياجد جالمشااجرا  ماع  -12
مختله األ راه اإلقليميا جالدجليا المعنيا بالجطع  ا   اجريا  جعارر نتاا ج تلال الءياجد 

 لمءلس الءامعا عل  الم تجى الجزارت. المقبلاعل  الدجر  
 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8173)ق: رقم 
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 تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

  جعل  تقرير األمين العام عن نشا  األمانا العاما  يما بين الدجرتين 

 لمءلاس الءامعاا علا   (28)العادياا الادجر  الساادر عان  682رقام ماا ءاا  باالقرار   لجع
  29/3/2017بتاريخ المملإلا األردنيا الياشميا  –م تجى القما الت  انعقد  بعمَّان 

 علاااا  الم ااااتجى الااااجزارت ( 147د.ب ) 8121قاااارارا  المءلااااس ج خرهااااا القاااارار رقاااام   جعلاااا
  7/3/2017بتاريخ 

 سادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا  جعل  التجسيا ال
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

 تجسيا لءنا الش جن ال يا يا  جعل  
ذ ي إلااد مءاادداب  - طاارجر  االلتاازام باااحترام جحااد  ج ااياد  ليبيااا ج ااالما مراطااييا  جحمايااا   علاا جاا

ر ااار التااادخل الخاااارء  جالع اااإلرت  ااا    ليا ال يا ااا  جعلااامجا نيياااا  جالحفااااظ علااا  ا اااتقال
  الشأن الليب 

 ر ُيقــــر

 ار التادخل ر   ج ياد  ليبيا ج الما مراطييا جعل  باحترام جحد االلتزام  التأإليد مءدداب عل -1
البااالغ لزا  تماادد معمااال الءماعااا  اإلرهابيااا القلااق عاان  جاإلعااراب  الخااارء  مياااب إلااان نجعااه

 .   ليبيا

المنعقااد علاا  هااام  معمااال المشااترل حااجل ليبيااا البيااان الااجزارت  اا  إليااد علاا  مااا ءااا  التأ -2
 .22/9/2016بتاريخ ( للءمعيا العاما لألمم المتحد  71)الدجر  العاديا 

للتنفياذ الإلامال لالتفااق جتأإليد دعام المءلاس   لل  حل  يا   شامل لألزما    ليبياالدعج   -3
  جالترحياااب بتعياااين ال ااايد 17/12/2015بتااااريخ   ال يا ااا  الليبااا  المجقاااع  ااا  الساااخيرا

 ي ان  الما مم الب خاساب لألمين العام لألمم المتحد  لل  ليبيا.

لحااجار ال يا اا  القاا م تحاا  رعايااا المم ال الخاااص لألمااين العااام علاا  دعام امءاادداب التأإلياد  -4
 .لألمم المتحد     ليبيا جالمم ل الخاص لألمين العام لءامعا الدجل العربيا
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األمجال الليبيا    البناجل األءنبياا جإلا اا المجءاجدا  الليبياا   لل  للبا  التءميد علالدعج   -5
المءمااد  لتخسااص هااذ  المااجارد التاا  هاا  ملاال للشااعب الليباا  جت ااخيرها لخدمتااه لمجاءيااا 

رقام مان القارار  (18)الجق  الاذت يارا  المءلاس الر ا ا  منا اباب ج قااب للفقار    ج   احتياءاته
( مااان قااارارا  مءلاااس األمااان 2011) 1973رقااام ( مااان القااارار 20( جالفقااار  )2011) 1970

   جالعمل عل  تح ين لدار  األسجل الليبيا المءمد .ذا  السلا

لحإلجماا الج ااق الاج ن  الليبا  للمءلاس الر ا ا  لل  تقديم الادعم ال يا ا  جالماادت الدعج   -6
تناب عان الادعم جالتجاسال ماع م   اا  باعتبارها الحإلجما الشرعيا الجحيد     ليبيا  جاالم

ال يا اا  الليباا   الاادجل للاا  تقااديم م اااعد  عاءلااا للتنفيااذ الإلاماال لالتفاااق جدعااج  مجازيااا  
عاااااد  دعاااام جتأهياااال  جإلااااذلل االلتاااازام   جتجحياااادهاالج نيااااا الم   ااااا  المدنيااااا جالع ااااإلريا جاا

 2278قاارار رقاام جال(  2015) 2259جمخرهااا القاارار رقام  بقارارا  مءلااس األماان ذا  السالا
(2016). 

التاا  تجاءييااا ليبيااا التحااديا  األمنيااا جالتيدياادا  اإلرهابيااا لزا  العميااق اإلعااراب عاان القلااق  -7
تجحيد القاجا  الليبياا تحا  القيااد  المدنياا للمءلاس الر ا ا  إل رياق جتشءيع  جدجل الءجار 

بااازت ن تحريار بن  جالترحياب  ا  هاذا السادد بارعالجحياد لعاجد  اال اتقرار جال االم للا  ليبياا
 من قبطا الءماعا  اإلرهابيا  بعد من تم تحرير  ر  جمدن مخرى.

  مسااره ليبيااا المرإلاازتالمءلااس األعلاا  للدجلااا  المءلااس الر ا اا   مءلااس النااجاب  دعااج   -8
التفاااق جتنفيااذ حلااجل لمجاءيااا ل للعماال معاااب  ىخاار األليبيااا القتساااديا االج نيااا الم   ااا  الج 

جالسااااااادر بتاااااااريخ ببيااااااان رجمااااااا حااااااجل ليبيااااااا جاألخااااااذ علماااااااب   مشاااااااإلل ليبيااااااا االقتساااااااديا
تسدير الجالخاسا بجالتأإليد عل  إلل قرارا  مءلس الءامعا ذا  السلا    17/11/2016

لتقجياااا  ااال ا   جإلااال اإلءااارا ا  ذا  السااالا  جالمنتءاااا  البترجلياااا لبتااارجلييااار المشااارجب ل
 .الم   ا  االقتساديا الليبيا  حإلجما الج اق الج ن  عل

اإلشاد  بدجر دجل الءجار جدعجتيا لال تمرار    تقديم الدعم لد ع م ار الت اجيا ال يا ايا  -9
   ليبيا  بما يسجن جحد  ج الما مراطييا  جحمايا مجا نييا  جتحقياق األمان جاال اتقرار  

 جذلل بالتن يق مع المءلس الر ا   لحإلجما الج اق الج ن  الليب .

العربيا  جاللءنا الرباعيا التا  اقترحياا األماين العاام لتن ايق  التأإليد عل  دجر ءامعا الدجل -10
ءيااااجد ءامعااااا الاااادجل العربيااااا مااااع إلاااال  ماااان األماااام المتحااااد   جاالتحاااااد األ ريقاااا   جاالتحاااااد 

 23/5/2017األجرجب   جالترحيب بنتا ج اءتماب ابليا الرباعيا األخيار الاذت ُعقاد بتااريخ 
    برجإل ل.

الءزا اار لاادجل ءااجار ليبيااا الااذت ا تطااا ته  الحااادت عشاارالااجزارت االءتماااب نتااا ج اإلشاااد  ب -11
   جإلذلل االءتماعا  ال ابقا لدجل الءجار.8/5/2017بتاريخ 
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ت مااين جدعاام المبااادر  التجن اايا التاا  م لقيااا  ااياد  ر اايس الءميجريااا التجن اايا الباااء  قا ااد  -12
بياا  جالتا  مسابح  ال ب   للحل ال يا   عبر الحاجار الشاامل جالمساالحا الج نياا  ا  لي

بعد لعالن تجنس السادر عن اءتماب جزرا  خارءيا إلل من تجنس جالءزا ر جمسر يجم  
  مبادر   ال يا لدعم الت جيا ال يا يا الشاملا  ا  ليبياا مان مءال تيي اا 20/2/2017ج 19

ليباا  برعاياااا  –الظاارجه المال مااا لءماااع مختلااه األ ااراه الليبياااا  اا  حااجار  ج نااا  ليباا  
بالسااخيرا   جالااذت  17/12/2015لمتحااد   ا ااتناداب لالتفاااق ال يا اا  المجقااع  اا  األماام ا

ُيشاإلل ل ااراب مرءعياااب للت اجيا ال يا اايا لألزماا  اا  ليبياا  جاألخاذ علماااب بماا ءااا   ا  "لعااالن 
الءزا ااار الاااجزارت لااادعم الت اااجيا ال يا ااايا الشااااملا  ااا  ليبياااا" الساااادر عااان اءتمااااب جزرا  

    هذا الشأن. 6/6/2017ج 5لءزا ر جمسر     الءزا ر يجم  خارءيا إلل من تجنس جا
بااين  اإلشاااد  باالءتماعااا  التاا  ت تطاايفيا ءميجريااا مساار العربيااا لتقريااب جءيااا  النظاار -13

 مم ل  المدن الليبيا.

الترحيااااب بلقااااا   ال اااايد  ااااا ز مساااا ف  ال ااااراج ر اااايس المءلااااس الر ا اااا  لحإلجمااااا الج اااااق  -14
 ااا  مباااج ظبااا  بدجلاااا اإلماااارا   2/5/2017ر  بتااااريخ الاااج ن  جال ااايد خليفاااا بلقا ااام حفتااا

   احدى طاجاح  العاساما الفرن ايا بااريس  مان  25/7/2017العربيا المتحد   جبتاريخ 
 مءل التجسل لل  حل األزما ال يا يا.

لءناا االتحااد األ ريقا  ر يعاا الم اتجى المعنياا  ا األخذ علماب بالنتا ج السادر  عن اءتماع -15
االءتماب الرابع ليذ  اللءناا المنعقاد ج خرها      عطجيتيا دجل ءجار ليبيا الت  تطمبليبيا 

 .9/9/2017م خراب    برازا يل بتاريخ 

دعااااج  الاااادجل األعطااااا  للاااا  المشااااارإلا جالم اااااهما الفعالااااا  اااا  تح ااااين الجطااااع اإلن ااااان   -16
ا المتااردت عباار تقااديم الم اااعدا  للشااعب الليباا  ماان خااالل دعاام خ ااا اال ااتءابا اإلن اااني

المءلاااس الر ا ااا  العاءلاااا التااا  جطاااعتيا األمااام المتحاااد  لااادعم ليبياااا  جذلااال بالتن ااايق ماااع 
 حإلجما الج اق الج ن .ل

ال لب لل  األمين العام مجاسلا اتساالته جمشاجراته مع مم ل األمين العاام لألمام المتحاد   -17
امعاا الادجل   جالتأإلياد علا  تعزياز دجر ءجمع مختلاه األ اراه الليبياا جدجل الءاجار الليبا 

زالااا  تعتااارر تنفياااذ االتفااااق ال يا ااا  الليبااا   تاااذليل الساااعاب التااا  مااااالعربياااا  مااان مءااال 
 .المجقع عليه    مدينا السخيرا  بالمملإلا المبربيا تح  رعايا األمم المتحد 
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 تطـورات الوضـع فـي اليمــن
 

 
 ى المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة عل

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

   جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

 ال يا ياجسيا لءنا الش جن جعل  ت  

 ر ُيقــــر

التأإليد عل  ا تمرار دعم الشرعيا الد تجريا بر ا ا  خاما الر يس عبد ربه منسجر هاادت  -1
نيااا   جدعاام ءميااع اإلءاارا ا  التاا  تتخااذها الحإلجمااا الشاارعيا جالراميااا لت بيااع األجطاااب جاا

عاد  األمن جاال تقرار لءميع المحا ظا  اليمنيا.  االنقالب جاا

االلتاازام مءاادداب بالحفاااظ علاا  جحااد  الاايمن ج اايادته جا ااتقالله ج ااالما مراطاايه جر اار مت  -2
تدخل    ش جنه الداخليا مج ال ع  ال تحدا  جاقع ءديد يتنا   مع  ع  الحإلجما اليمنيا 
الشاارعيا للحفاااظ علاا  جحااد  الاايمن جا ااتعاد  ممنااه جا ااتقرار  جذلاال بمااا يتماشاا  مااع قاارارا  

 ءلس األمن.القمم العربيا جم

تأييااااد مجقااااه الحإلجمااااا اليمنيااااا جتم ااااإليا بالمرءعيااااا  الاااا ال ذ المبااااادر  الخليءيااااا ج ليتيااااا  -3
جالقارارا   2216التنفيذيا  جمخرءا  م تمر الحاجار الاج ن  الشاامل  جقارار مءلاس األمان 

 ذا  السلا  للجسجل لل  ت جيا  يا يا    اليمن.

لا  الاايمن ل ااماعيل جلااد الشاايخ محمااد جت مااين ا اتمرار دعاام ءيااجد األماام المتحااد  جمبعج يااا ل -4
تعاااجن الحإلجمااا اليمنيااا جمجا قتيااا علاا  المقترحااا  جالاار ى التاا  تقاادم بيااا المبعااج  األمماا  
بشااأن ت االيم مينااا  جمحا ظااا الحديااد  بمااا يطاامن جقااه تيريااب ال ااالع جتااد ق الم اااعدا  

برشاااراه مممااا  ال اااتالم اإلن اااانيا جاإليا ياااا جالبطاااا ع التءارياااا  جتشاااإليل لءناااا اقتسااااديا 
الماااجارد جساااره المرتباااا   جا اااتنإلار ر ااار االنقالبياااين لتلااال المقترحاااا  جعااادم مراعااااتيم 

 لمعانا  اليمنيين.
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الراعياااا  18دعاااج  المءتماااع الااادجل  جالااادجل األعطاااا   ااا  مءلاااس األمااان جمءمجعاااا دجل الاااا -5
ا  المبعاااج  للعملياااا ال يا ااايا  ااا  الااايمن للطاااب  علااا  االنقالبياااين ببياااا القباااجل بمقترحااا

 األمم  جاالنخرا  بنيا سادقا    مفاجطا   الم ت تند عل  المرءعيا  ال ال .

الاادعج  للاا  م اااند  الحإلجمااا الشاارعيا  اا  تساادييا النتشااار جبااا  الإلااجليرا جمجاءيااا خ اار  -6
المءاعا جالحالا اإلن انيا المترديا ب بب ا تمرار االنقالب جنيب الميليشيا  لمجارد الدجلا 

 يا    تمجيل الحرجب الداخليا جتيديد ممن المن قا جالعالم.جا تخدام

دعاام ءياااجد الحإلجمااا اليمنياااا  اا  مإلا حاااا اإلرهااااب جالتأإليااد علااا  من االنقااالب ج ااار البي اااا  -7
لظياااجر بعااار التنظيماااا  اإلرهابياااا المنحر اااا جالتااا  تتمااااه   ااا  األ ااالجب جاألهاااداه ماااع 

 بح م المعرإلا    مجاءيا اإلرهاب.الميليشيا  االنقالبيا جمن لنيا  االنقالب إلفيل 

لدانا ءميع انتياإلا  حقجق اإلن ان الت  تمار يا قجى االنقالب جمعمال القتل جاالخت ااه  -8
جاإلخفاااااا  الق ااااارت جتفءيااااار المناااااازل جتءنياااااد األ فاااااال جا اااااتخدام المااااادارس جالم تشااااافيا  

ا تعااز منااذ مااا لألياارار الع ااإلريا جا ااتمرار حسااار الميليشاايا  التابعااا لالنقالبيااين لمديناا
يقارب  ال   نجا  جالقسه العشجا   للمنا ق ال إلنيا جقتل المدنيين من الرءال جالن اا  
جاأل فال جنيب الم اعدا  اإلن انيا جاإليا يا جالتادمير الممانيج للم   اا  الساحيا مماا 

 مدى لل  انتشار األمرار جاألجب ا جنقص حاد    البذا  جالدجا  جالخدما  ال بيا.

اب عن الشاإلر جالتقادير للادجر اإلن اان  الإلبيار الاذت يطا لع باه مرإلاز الملال  المان اإلعر  -9
لإليا ا اإلن انيا    اليمن جءيجد   ا  تقاديم إلا اا مشاإلال الادعم جالم ااعد  الفنياا جال بياا 
لمجاءياااا جباااا  الإلاااجليرا جتمجيااال المنظماااا  الدجلياااا جاإلن اااانيا العاملاااا  ااا  الااايمن. جتجءياااه 

جلا اإلمارا  العربيا المتحد  جدجلا الإلجي  جءميجرياا ال اجدان جءميجرياا الشإلر لإلل  من د
ءيبجت  جالمملإلا األردنياا الياشاميا جالءميجرياا الءزا رياا الديمقرا ياا الشاعبيا جإلا اا الادجل 

 األعطا  لما قدمج  من م اعدا   للحإلجما اليمنيا لمجاءيا الإلار ا اإلن انيا.

  جبشااااإلل  عاءاااال بمااااا التزماااا  بااااه  اااا  ماااا تمر اال ااااتءابا دعااااج  الاااادجل المانحااااا للاااا  الج ااااا -10
 تءا  اليمن لتمجيل العمليا  اإلن انيا. 2017اإلن انيا    ءنيه    مبريل/ ني ان 

لداناااا االعتااادا ا  المتإلااارر  التااا  تقاااجم بياااا ميليشااايا الحاااج   علااا  مراطااا  المملإلاااا العربياااا  -11
 إلا المإلرما بالسجاريخ.ال عجديا الشقيقا جا تيداه محي  األماإلن المقد ا    م

م اند  الحإلجما اليمنيا    ءيجدها لر ع اليمن من قا ما الدجل عاليا المخا ر  يما يتعلق  -12
 بب يل األمجال جمإلا حا اإلرهاب.
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 احتالل إيران للجزر العربية الثالث
 طنب الصبرى وطنب الص رى وأبو موسى

 في الخليج العربي ةبعة لدولة اإلمارات العربية المتحدالتا
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

 رارا  جااللتزاماا  علا  جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ الق
  8/9/2016الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

   جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  جعل  تجسيا لءنا الش جن ال يا يا 

اااااان ج خرهاااااا قااااارار قماااااا  جا ترشاااااادا بقااااارارا  القمااااام ال اااااابقا - بتااااااريخ  687( رقااااام 28د.ب )عمَّ
بشأن احتالل ليران للءزر العربيا ال ال ذ  ناب الإلبارى ج ناب السابرى جمباج  29/3/2017

 مج   التابعا لدجلا اإلمارا  العربيا المتحد     الخليج العرب  
ذ ي إلااد علاا  بيانااا   - اراتااه ال ااابقا جقر مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت جاا

  7/3/2017( بتاريخ 147د.ب ) 8123ج خرها القرار رقم 

 ر ُيقــــر

التأإليااد الم لااق علاا   ااياد  دجلااا اإلماااارا  العربيااا المتحااد  الإلاملااا علاا  ءزرهااا الااا ال    -1
 نب الإلبارى ج ناب السابرى جمباج مج ا   جتأيياد إلا اا اإلءارا ا  جالج اا ل ال الميا التا  

  تعاد   يادتيا عل  ءزرها المحتلا.تتخذها دجلا اإلمارا  ال
ا تنإلار ا تمرار الحإلجما اإليرانيا    تإلريس احتاللياا للءازر الا ال  جانتياال  اياد  دجلاا  -2

اإلمارا  العربيا المتحد  بما يزعزب األمن جاال تقرار  ا  المن قاا جيا دت للا  تيدياد األمان 
 جال لم الدجليين.

منشااآ   ااإلانيا لتااج ين اإلياارانيين  اا  الءاازر اإلماراتيااا لدانااا قيااام الحإلجمااا اإليرانيااا ببنااا   -3
 ال ال  المحتلا.
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لدانا المناجرا  الع إلريا اإليرانياا التا  تشامل ءازر دجلاا اإلماارا  العربياا المتحاد  الا ال   -4
المياااا  اإلقليميااااا جاإلقلاااايم الءااااجت ج المحتلاااا   نااااب الإلباااارى ج ناااب الساااابرى جمبااااج مج اااا   

تسااديا الخالساا للءازر الا ال  باعتبارهاا ءاز اب ال يتءازم مان جالءره القاارت جالمن قاا االق
دجلا اإلمارا  العربيا المتحد   جال لب من ليران الإله عن م ل هذ  االنتياإلاا  جاألعماال 
اال تفزازيا الت  تعد تدخالب    الش جن الداخليا لدجلاا م اتقلا ذا   اياد   جال ت ااعد علا  

ار  اا  المن قااا  جتعاارر مماان ج ااالما المالحااا اإلقليميااا بنااا  ال قااا  جتياادد األماان جاال ااتقر 
 جالدجليا    الخليج العرب  للخ ر.

 تتاحياا مإلتباين  ا  ءزيار  مباج مج ا  التابعاا لدجلاا اإلماارا  العربياا المتحاد  اللداناا لياران  -5
ليااران برزالااا هااذ  المنشااآ  يياار المشاارجعا جاحتاارام  ااياد  دجلااا اإلمااارا  العربيااا  جم البااا
 د  عل  مراطييا.المتح

دانتااه للءجلااا التفقديااا  -6 معطااا  لءنااا األماان القااجم  التاا  قااام بيااا اإلعااراب عاان ا ااتنإلار  جاا
لشااا جن ال يا اااا الخارءياااا بمءلاااس الشاااجرى اإليرانااا  للااا  الءااازر اإلماراتياااا المحتلاااا  ناااب 

ذلااال انتياإلااااب ل اااياد  دجلاااا اإلماااارا  العربياااا معتباااراب الإلبااارى ج ناااب السااابرى جمباااج مج ااا   
لمتحد  عل  مراطييا  جال يتماش  مع الءيجد جالمحاجال  الت  تبذل إليءاد ت جيا  الميا  ا

 جدعج  ليران لل  االمتناب عن القيام بم ل هذ  الخ جا  اال تفزازيا.
اإلشاااد  بمبااادرا  دجلااا اإلمااارا  العربيااا المتحااد  التاا  تبااذليا إليءاااد ت ااجيا  االميا جعادلااا  -7

محتلاااا ) ناااب الإلبااارى  ج ناااب السااابرى  جمباااج مج ااا ( ماااع لحااال قطااايا الءااازر الااا ال  ال
 الءميجريا اإل الميا اإليرانيا.

دعااج  الحإلجمااا اإليرانيااا مءاادداب للاا  لنيااا  احتالليااا للءاازر اإلماراتيااا الاا ال   جالإلااه عاان  -8
 ااارر األمااار الجاقاااع باااالقج   جالتجقاااه عااان لقاماااا مت منشاااآ   يياااا  بياااده تبييااار ترإليبتياااا 

زالااا إلا ااا المنشاااآ  التاا   اابق من نفاااذتيا ال ااإلانيا جالديمبرا  لبااا  إلا اااا اإلءاارا ا  جاا يااا  جاا
 جاالدعااا ا ليااران ماان  ااره جاحااد  اا  الءاازر العربيااا الاا ال  باعتبااار من تلاال اإلءاارا ا  

با لا جلايس لياا مت م ار قاانجن  جال تانقص مان حاق دجلاا اإلماارا  العربياا المتحاد  ال ابا  
  1949 يا ألحإلام القاانجن الادجل  جاتفاقياا ءنياه لعاام    ءزرها ال ال   جتعد معماال منا

جم البتياااا لتبااااب الج اااا ل ال ااالميا لحااال النااازاب القاااا م عليياااا ج قااااب لمباااادق جقجاعاااد القاااانجن 
 الدجل   بما    ذلل القبجل برحالا القطيا لل  محإلما العدل الدجليا.

ا النظار  اا  مجقفيااا الاارا ر اإلعاراب عاان األماال  اا  من تعياد الءميجريااا اإل ااالميا اإليرانياا -9
إليءاااد حاال  االم  لقطاايا ءاازر دجلااا اإلمااارا  العربيااا المتحااد  الاا ال  المحتلااا  لمااا ماان 

 خالل المفاجطا  الءاد  جالمباشر  مج اللءج  لل  محإلما العدل الدجليا.
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ن ريبتيااا  اا  تح ااين العالقااا  مااع الاادجل العربيااا  ج اا  عاام البااا ليااران بترءمااا مااا تعلنااه  -10
زالاااا التاااجتر  للااا  خ اااجا  عملياااا جملمج اااا  قاااجال جعماااال  باال اااتءابا الساااادقا الحاااجار  جاا

للاادعجا  الءاااد  جالمخلسااا السااادر  عاان ساااحب ال اامج الشاايخ خليفااا باان زايااد  ل نييااان 
ر يس دجلا اإلمارا  العربيا المتحاد  جمان دجل مءلاس التعااجن لادجل الخلايج العربياا  جمان 

لياا جالادجل الساديقا  جاألماين العاام لألمام المتحاد   الداعياا الدجل العربيا جالمءمجعاا  الدج 
للااا  حااال النااازاب حاااجل الءااازر الااا ال  المحتلاااا باااال رق ال ااالميا  ج اااق األعاااراه جالمجا ياااق 
جقجاعد القانجن الدجل   من خالل المفاجطا  المباشر  الءاد  مج اللءج  لل  محإلماا العادل 

 جاال تقرار    من قا الخليج العرب . الدجليا  من مءل بنا  ال قا جتعزيز األمن
التزام ءميع الدجل العربيا    اتساالتيا مع ليران بر ار  قطيا احتالل ليران للءازر الا ال   -11

 عربيا محتلا. للتأإليد عل  طرجر  لنيا ه ان القاب من من الءزر ال ال  ه  مرار  
قا  القطيا طمن الم ا ل لبال  األمين العام لألمم المتحد  جر يس مءلس األمن بأهميا لب -12

المعرجطا عل  مءلس األمن  لل  من تني  ليران احتالليا للءزر العربيا الا ال   جت اترد 
 دجلا اإلمارا  العربيا المتحد   يادتيا الإلاملا علييا.

ال لب لل  األمين العام متابعا هذا المجطجب جتقديم تقريار للا  المءلاس  ا  دجرتاه العادياا  -13
 المقبلا.

 
 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8176م )ق: رق
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 التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا  جعل  التجسيا السادر  
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

ذ - ي إلد عل  البيانا  جالقرارا  السادر  عن مءلس الءامعا علا  الم اتجى الاجزارت  ا  هاذا  جاا
 اإليرانيااابشاأن "التادخال   7/3/2017بتااريخ ( 147ب )د. 8124القارار رقاام  ج خرهااالشاأن  

    الش جن الداخليا للدجل العربيا" 
 جبنا  عل  مداخال  ال اد  ر  ا  الج جد جال يد األمين العام  -

 ر ُيقــــر

 اإل اااالمياالتأإلياااد علااا  مهمياااا من تإلاااجن عالقاااا  التعااااجن باااين الااادجل العربياااا جالءميجرياااا  -1
داناادم ح ان الءاجار جاالمتنااب عان ا اتخدام القاج  مج التيدياد بياا  قا ما علا  مبا اإليرانيا  جاا
 اا  الشا جن الداخلياا للاادجل العربياا باعتباار  انتياإلااا لقجاعاد القاانجن الاادجل   اإليرانا التادخل 

باااالإله عااان  اإليرانياااا اإل اااالمياجلمبااادم ح ااان الءاااجار ج اااياد  الااادجل  جم الباااا الءميجرياااا 
مااان شاااأنيا من تقاااجر بناااا  ال قاااا جتيااادد األمااان جاال اااتقرار  ااا  األعماااال اال اااتفزازيا التااا  

 المن قا.
التأإليد مءددا عل  لدانا االعتدا ا  الت  تعرط  ليا  فار  المملإلا العربياا ال اعجديا  ا   -2

 يران جقنسليتيا العاما    مشيد  جتحميل الءميجرياا اإل االميا اإليرانياا م ا جليا ذلال  
قياااا  جالمعاهااادا  الدجلياااا  ااا  هاااذا الشاااأن  ال ااايما اتفاقياااا  ييناااا جم البتياااا باااااللتزام باالتفا
 .1963جاتفاقيا  يينا للعالقا  القنسليا لعام  1961للعالقا  الدبلجما يا لعام 

التحريطاايا جالعدا يااا الم ااتمر  طااد الاادجل  اإلياارانيينلدانااا جا ااتنإلار تسااريحا  الم اا جلين  -3
بااالإله عاان التسااريحا  العدا يااا  اإليرانيااا يااإل ااالمالعربيااا  جم البااا حإلجمااا الءميجريااا 
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طد الدجل العربياا باعتبارهاا تادخال  اا را  اإلعالميااال تفزازيا  ججقه الحمال   جاألعمال
    الش جن الداخليا ليذ  الدجل.

الإلاااه عااان ال يا ااايا  التااا  مااان شاااأنيا  للااا  اإليرانياااا اإل اااالميادعاااج  حإلجماااا الءميجرياااا  -4
جالمذهبيا جاالمتناب عن دعم الءماعا  التا  تا ءج هاذ  النزاعاا   تبذيا النزاعا  ال ا فيا

بريقاااااه دعاااام جتمجياااال الميليشاااايا   اإليرانيااااا اااا  دجل الخلاااايج العرباااا   جم البااااا الحإلجمااااا 
 جاألحزاب الم لحا    الدجل العربيا.

لدانا ا تمرار احتالل ليران للءزر اإلماراتيا ال ال  المحتلا ) نب الإلبرى ج نب السبرى  -5
ال تعاد   اإلمارا جالج ا ل ال لميا الت  تتخذها دجلا  اإلءرا ا مبج مج  (  جتأييد إلا ا ج 

  يادتيا عل  ءزرها المحتلا  بقا للقانجن الدجل .
دانا التدخال   -6 الم تمر     الش جن الداخليا لمملإلاا البحارين مان خاالل  اإليرانياا تنإلار جاا

النعاارا  ال ا فيااا   جاا ااار جالمتفءاارا   األ االحا جتيريااب اإلرهااابيينجتاادريب  اإلرهااابم اااند  
جمجاسااااالا التساااااريحا  علااااا  مختلاااااه الم اااااتجيا  لزعزعاااااا األمااااان جالنظاااااام جاال اااااتقرار  

جحازب اي  اإليرانا بالمملإلاا ممجلاا جمدرباا مان الحارس ال اجرت  لرهابياجتأ ي يا ءماعا  
شااا جن الداخلياااا ج قاااا   جالاااذت يتناااا   ماااع مبااادم ح ااان الءاااجار جعااادم التااادخل  ااا  الاإلرهااااب 

 لمبادق مي اق األمم المتحد  جالقانجن الدجل .
 لرهاااب مخ اا   لحبااا بءيااجد األءيااز  األمنيااا بمملإلااا البحاارين التاا  تمإلناا  ماان  اإلشاااد  -7

لقا  (2016إلانجن  ان   )يناير/ ليه تنفيذ لالمجإلل  اإلرهاب القبر عل  معطا  التنظيم  جاا
  اإلرهاااب جحاازب اي  اإليراناا م  بااالحرس ال ااجرت هااذا المخ اا   جالماادعجم ماان قباال مااا ي اا

 الخ ير     المملإلا. اإلرهابياجالذت إلان ي تيده تنفيذ  ل لا من األعمال 
تحا  ماا  اإلرهابيااالتأييد الإلامل لءمياع الخ اجا  التا  اتخاذتيا دجلاا الإلجيا  حياال الخلياا  -8

لااا الإلجياا   جر اار التاادخل ي اام  بااا)خليا العباادل (  جالتأإليااد علاا  مهميااا مماان جا ااتقرار دج 
 اا  الشاا جن الداخليااا للاادجل العربيااا  علاا  الااريم ماان الم اااع  التاا  بااذلتيا دجلااا  اإليراناا 

من مءل خلق قناجا  حاجار ماع لدجل الخليج العربيا الإلجي  مع مشقا يا    مءلس التعاجن 
 ايران من مءل تعزيز األمن جاال تقرار    المن قا.

 اا  األزمااا ال ااجريا جمااا يحملااه ذلاال ماان تااداعيا  خ ياار  علاا  م ااتقبل  اإليراناا التنديااد بالتاادخل  -9
جمن م اال هااذا التاادخل ال  اإلقليميااا ااجريا ج اايادتيا جممنيااا جا ااتقرارها ججحاادتيا الج نيااا ج ااالمتيا 

 .(1) يخدم الءيجد المبذجلا من مءل ت جيا األزما ال جريا بال رق ال لميا ج قا لمطامين ءنيه
ان  اا  الشااأن اليمناا  الااداخل  عباار دعميااا للقااجى المناهطااا لحإلجمااا التنديااد بتاادخال  اياار  -10

اليمن الشرعيا  جانعإلاس ذلل  لبا عل  ممن جا اتقرار الايمن جدجل الءاجار جالمن قاا بشاإلل 
 عام.
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( جعلااا  2015) 2231التأإلياااد علااا  طااارجر  التااازام لياااران بتنفياااذ قااارار مءلاااس األمااان رقااام  -11
عاد   رر العقجبا  طرجر  ت بيق  ليا  عالا للتحقق من تنف يذ االتفاق جالتفتي  جالرقابا جاا

عل  نحج   ريع ج عال حال انتياال لياران اللتزاماتياا بمجءاب االتفااق جعلا  مهمياا انطامام 
 ليران لل  إلا ا مجا يق ال الما النججيا جمراعا  المشاإلل البي يا للمن قا.

نااا العربيااا الرباعيااا المشااإللا تإلليااه األمااين العااام بمجاساالا التن اايق مااع جزرا  خارءيااا اللء -12
العربيااا المتحد )الر ا ااا(  جمملإلااا البحاارين  جالمملإلااا العربيااا  اإلمااارا ماان إلاال ماانذ دجلااا 

ال عجديا  جءميجريا مسر العربيا  جاألمين العام لال تمرار    ت جير خ ا تحرل عربيا 
جالاادعم الاادجل    اا  المن قااا العربيااا  جحشااد التأييااد اإليرانياااماان مءاال التساادت للتاادخال  

 .اإليرانياللمجقه العرب  الرا ر ليذ  التدخال  
   الش جن الداخليا للدجل العربياا" علا  مءناد   اإليرانيااال تمرار    لدراج بند "التدخال   -13

 .جاإلقليميامنتديا  التعاجن العرب  مع الدجل جالتءمعا  الدجليا 

                                                 
ت إلد ءميجريا العراق ت ءيل تحفظيا تءا  قرار التدخال  اإليرانيا    الش جن الداخليا للدجل العربيا الذت سادر عان  -

 مءلس الءامعا عل  م تجى القما جعل  الم تجى الجزارت إلا ا االءتماعا  ال ابقا ج قاب لما يل ذ

 ر.ُيبدى العراق تحفظه عل  عنجان القرا -1
( ماان القاارار ان القاااب ماان مجقفااه الم اااند للمقاجمااا الج نيااا الشااريفا 7ج 6ُي ااءل العااراق ر طااه القااا ع للفقاارتين ) -2

 المم لا بحزب اي اللبنان  باعتبار  ءز اب من الحإلجما اللبنانيا المم لا للشعب اللبنان .

ه باإلرهااب  جال يمإلان المجا قاا علا  األمار ( لاذإلرهما حازب اي ججساف7ج 6لن مجقه لبناان هاج الاتحفظ علا  البنادين ) -
إلجنه خارج عن تسنيه األمم المتحاد  جييار متجا اق ماع المعاهاد  العربياا لمإلا حاا اإلرهااب خاسااب مان حيا  التميياز 
بين المقاجما جاإلرهاب جإلاجن حازب اي يم ال مإلاجن م ا ا   ا  لبناان جشاريحا جا اعا مان اللبناانيين جلدياه إلتلاا نيابياا 

جازنا    الم   ا  الد تجريا اللبنانياا  جنجا اق علا  بااق  البناجد  ا  القارار باالريم مان مالم اا بعطايا لقارار ججزاريا 
النأت بالنفس    الحإلجما اللبنانيا  جخاساب مجا قتنا عل  البند ال اان  الاذت يادين االعتادا ا  علا  بع اا  المملإلاا  ا  

عربيا ج البناا بحاذه حازب اي اإلرهااب   ا  البنادين لإلا  تاتم المجا قاا ليران جندين مت تدخل بالش جن الداخليا للدجل ال
 عل  إلل بنجد القرار من دجن تحفظ.

الءميجريااا الءزا ريااا الديمقرا يااا الشااعبياذ  اا  مجاءيااا تنااام  مخااا ر التنظيمااا  اإلرهابيااا   اارن الءميجريااا الءزا ريااا  -
محاربا هذ  الظاهر  طمن ا تراتيءيا األمم المتحد  حجل مهداه الديمقرا يا الشعبيا تدعج لل  تن يق الءيجد الدجليا ل

مشترإلا جمتقا ما  جااللتزام بقجاعد الشرعيا الدجليا  ال ايما التقياد بلاجا ح جقاجا م األمام المتحاد   ا  تسانيه الءماعاا  
شايد ال يا ا  جاالءتمااع  اإلرهابيا الت  ال تشمل التشإليال  ال يا يا المعتره بيا ج نياب جدجلياب جالتا  ت ااهم  ا  الم

الااج ن   جالتاازام الءميااع  ااجا  إلاناا  حإلجمااا  مج محاازاب بعاادم التاادخل  اا  الشاا جن الداخليااا للاادجل  بقاااب لمي اااق األماام 
 المتحد  جمي اق الءامعا العربيا.

عبر  عنه خاالل ( من القرار ُتَذإلِّر تجنس بمجقفيا الذت إلان  قد 7ج 6مالحظا الءميجريا التجن ياذ بالن با للفقرتين ) -
( لمءلس الءامعا عل  28ج 27) تين العاديتين( جالدجر 147ج 146ج 145اءتماب مءلس الءامعا    دجراته العاديا )

 م تجى القما جالذت ي إلد عل ذ

  ر اار إلاال مشااإلال التاادخال   اا  الشاا جن الداخليااا للاادجل جإلاال الممار ااا  التاا  ماان شااأنيا تيديااد مماان جا ااتقرار
عل  ممن الدجل الخليءيا الشقيقا  مع دعج  ءميع األ راه للا   ار الخال اا  باالحجار المن قا  جحرص تجنس 

 جال رق ال لميا جتإلريس قيم ُح ن الءجار جالتعاي  ال لم .
  م اهما حزب اي    تحرير ءز  من األراط  اللبنانيا من االحتالل اإل را يل  ال ُيخجل له مج ألت  اره  خار

 يا اإلخالل باألمن جاال تقرار    المن قا.القيام بأيا معمال من شأن
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دراج المجطاجب علا  مءنادتيا ج قاا ألحإلاام التجءه للا  األءياز  المعنياا  ا  األمام المتحاد  إل -14
التااادخل  ااا  الشااا جن  تحااارممااان مي ااااق األمااام المتحاااد  التااا  مااان الفسااال األجل  2/7المااااد  

 الداخليا للدجل العربيا.
ال لاااب للااا  األماااين العاااام متابعاااا تنفياااذ القااارار جالعااارر علااا  المءلاااس  ااا  دجرتاااه العادياااا  -15

 .المقبلا
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 اتخـاذ موقـف عربـي موحـد
 إزاء انتهاك القوات الترصية للسيادة العراقية

 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

 ءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا  جعل  التجسيا السادر  عن اال
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  جعل  تجسيا لءنا الش جن ال يا يا 

ذ ي إلد عل  إلا ا قراراته ال ابقا ج خرها قرار  رقم  -   7/3/2017( بتاريخ 147د.ب ) 8125جاا

 ر ُيقــــر

مءلااس الءامعااا علاا  الم ااتجى الااجزارت  اا  دجرتااه يياار لعاااد  التأإليااد علاا  مطاامجن قاارار  -1
بشااأن لداناااا تجياال القاااجا  الترإليااا  ااا   24/12/2015جالماا رخ  ااا   7987العاديااا المااارقم 

األراطاا  العراقيااا جم البااا الحإلجمااا الترإليااا ب ااحب قجاتيااا  ااجراب دجن قيااد  مج شاار  باعتبااار  
   العرب .اعتدا ب عل  ال ياد  العراقيا  جتيديداب لألمن القجم

دعج  الدجل األعطاا   ا  الءامعاا لل لاب مان الءاناب الترإلا  )بمجءاب العالقاا  ال نا ياا(  -2
د. .ب  ااا   7987 اااحب قجاتاااه مااان األراطااا  العراقياااا تنفياااذاب لقااارار مءلاااس الءامعاااا رقااام 

   جدعجتيا لل  ل ار  هذ  الم ا ل    اتساالتيا مع الءانب الترإل .24/12/2015

ال لب من الحإلجما الترإليا عادم التادخل  ا  الشا جن الداخلياا للعاراق جالإلاه دعج  الدجل األعطا   -3
 .عن هذ  األعمال اال تفزازيا الت  من شأنيا تقجير بنا  ال قا جتيديد ممن جا تقرار المن قا

لعاد  التأإليد عل  م اند  الحإلجما العراقيا    اإلءرا ا  الت  تتخاذها ج اق قجاعاد القاانجن  -4
التا  تياده للا   احب الحإلجماا الترإلياا لقجاتياا مان األراطا  العراقياا   الدجل  ذا  السلا

 تر يخاب ل ياد  حإلجما العراق عل  إلا ا مراطيه.

التأإليد عل  لدراج بند "تجيل القجا  الترإليا    األراط  العراقيا ججقه التدخل الترإل      -5
العربيا عل  م تجى دجل الءجار العرب " إلبند  دا م عل  ءدجل معمال مءلس ءامعا الدجل 

 القما  جلحين تحقيق االن حاب الناءز ليذ  القجا .
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ال لاااب مااان األماااين العاااام للءامعاااا اال اااتمرار  ااا  متابعاااا تنفياااذ قااارار مءلاااس الءامعاااا رقااام  -6
  جتقديم تقرير مفسل عن الءيجد المبذجلا من قبلاه  ا  24/12/2015د. .ب     7987

 عاديا المقبلا.هذا الشأن لل  مءلس الءامعا    دجرته ال

لعاااد  التأإليااد علاا  ا ااتمرار متابعااا العطااج العرباا   اا  مءلااس األماان للم لااب المتطاامن  -7
ان حاب القجا  الترإليا من األراط  العراقيا جاتخااذ إلا اا اإلءارا ا  الالزماا لحاين تحقياق 

 .االن حاب الناءز ليذ  القجا 
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 تتحفظ دجلا اإلمارا  العربيا المتحد  عل  هذا القرار. -
 تتحفظ مملإلا البحرين عل  هذا القرار. -

 .العربيا ال عجديا عل  هذا القرارتتحفظ المملإلا  -
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 حدة وسيادة واستقالل جمهورية العراقدعم و 
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  10/9/2017عل  مذإلر  المندجبيا الدا ما لءميجريا العراق بتاريخ  بعد ا العه -

ذ ي إلد المءلس عل  قراراته ال ابقا الداعما لجحد  ج ياد  جا تقالل العراق  -  جاا

ذ يرحااب المءلااس باالنتسااارا  التاا  حق - قيااا العااراق علاا  اإلرهاااب  اا   ااعيه للاا  تحرياار مااا جاا
تبقااا  مااان مراطااايه مااان بااارا ن عساااابا  داعااا  اإلرهااااب   ج خرهاااا تحريااار مااادينت  المجسااال 

 جتلعفر جييرها من المنا ق العراقيا  جبذل الءيجد إلزالا مخلفاتيا عل  الُسُعد إلا ا 

ذ ي إلااد علاا  احتاارام  ااياد  ءميجريااا العااراق ججحااد  مراطاايه جا اات - قالله  جي لااب ماان ءميااع جاا
الدجل تأإليد هذا االلتزام عملياب جدعم الم اع  الراميا لل  تحقيق ال االم جالج ااق الاج ن  باين 

 مبنا ه  جدعم ءيجد حإلجمته    هذا السدد 

ذ ُيعرب عان باالغ القلاق لزا  مشارجب اال اتفتا  المزماع لءارا    ا  لقلايم إلرد اتان العاراق  ا   - جاا
شاير الءاارت  جالاذى لان يقاه عناد حادجد العاراق بال يمتاد للا  الادجل الخامس جالعشرين من ال

 ذا  ال بيعا الديمبرا يا المشابيا للعراق جي دى لل  اختالال   يا يا يير قابلا لل ي ر  

ذ ا ااتمع للاا  شاارع ماان معااال  األمااين العااام حااجل االتساااال  التاا  قااام بيااا جالزيااار  التااا   - جاا
  9/9/2017مءراها لل  العراق يجم 

 ر ُيقــــر

دعاام جحااد  العااراق باعتبارهااا األ اااس النتسااار   اا  مجاءيااا اإلرهاااب جمااا تم لااه ماان عاماال   -1
 ر ي   ألمن جا تقرار المن قا.

 .من تيديد جحد  العراق يم ل خ راب عل  ممن المن قا جقدر  دجليا جشعجبيا عل  التسدت لإلرهاب -2

مشاااإلل ج قااااب للد ااتجر العراقااا  هاااج من اعتماااد مبااادم الحااجار إلأ ااااس  لحاال إلااال الخال اااا  جال -3
 الحل األم ل لتحقيق مسلحا الءميع.

من اال تفتا  المزماع لءارا    ا  لقلايم إلرد اتان العاراق ييار قاانجن  جيتعاارر ماع الد اتجر  -4
 العراق  الذى يءب احترامه جالتم ل به.

ياا ح  األمين العام عل  مجاسلا ءيجد  جاتساالته بياذا المجطاجب ماع ءمياع األ اراه بب -5
 الحفاظ عل  جحد  ج ياد  جا تقالل العراق.
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 دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ما بين الدجرتين جعل  تقرير األمين العام عن نشا  األمانا العاما  ي 

   جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  جعل  تجسيا لءنا الش جن ال يا يا 

ذ ي اااتذإلر قااارارا  مءلاااس الءامعاااا العربياااا ال اااابقا الساااادر  علااا  م اااتجى القماااا جعلااا  الم -  اااتجى جاا
ذ ي إلااد علاا  التطااامن الإلاماال مااع  الااجزارت  اا  شااأن دعاام ال ااالم جالتنميااا  اا  ءميجريااا ال ااجدان  جاا
  ءميجريا ال جدان جالحفاظ عل   يادته جا تقالله ججحد  مراطيه جر ر التدخل    ش جنه الداخليا

 جبعد ا تماعه لل  العرر المقدم من ر يس ج د ءميجريا ال جدان  -

 ر ُيقــــر

ب بااالءيجد ال ااجدانيا الح ي ااا الءارياا ماان مءاال تعزيااز ال االم جاألماان جاال ااتقرار  اا  الترحيا -1
جا اااتحدا  منساااب ر ااايس الاااجزرا  ربجعاااه  بماااا  ااا  ذلااال تشاااإليل حإلجماااا الج ااااق الاااج ن  

القجم  تتجيءاب لمخرءا  الحجار الج ن     البالد  جت مين لعالن الحإلجما ال جدانيا جقه 
 .ا الق النار جتءديد 

عن األ اه لعادم ر اع اإلدار  األمريإلياا العقجباا  محادياا الءاناب المفرجطاا علا   راباإلع -2
/ تشرين ءميجريا ال جدان بشإلل دا م جتأءيل القرار الالزم لل  يجم ال ان  عشر من مإلتجبر

إلامااال  جر اااع ا ااام ال اااجدان مااان    جتءدياااد الم الباااا بر اااع هاااذ  العقجباااا  بشاااإلل  2017 مجل
 جل الراعيا لإلرهاب.القا ما األمريإليا للد

الترحيااااب برنفاااااذ ج يقااااا الدجحااااا ل ااااالم دار ااااجر  جتءديااااد م البااااا ءميااااع الحرإلااااا  الم اااالحا  اااا   -3
مراءعاااا مجاقفياااا المتعنتاااا بشاااأن الحاااجار جنباااذ العناااه جاالنطااامام العاءااال للااا   لياااا  بال اااجدان 

جت ماين الم ااع  الحجار الج ن  ال جدان   جم البا المءتماع الادجل  بتقاديم الادعم لياذا التجءاه  
الح ي ا جالمتسلا الت  تبذليا حإلجما ال اجدان لمعالءاا قطاايا النازجع جت اريح المقااتلين جدمءيام 

عاااد  تااأهيليم  باارامج التعاااي  ال االم  جالمساالحا   اا  دار ااجر  جال لااب جاا االق  ا  المءتمااع جاا
 .نمن الدجل العربيا جاألمانا العاما تقديم الدعم المادت جالفن     هذا الشأ
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م ااااااند  ر ياااااا حإلجماااااا ال اااااجدان نحاااااج لنفااااااذ ا اااااتراتيءيا خااااارجج "اليجنامياااااد" مااااان دار اااااجر  -4
 األ ريقا جالم رجحا    ل ار  ريق العمل المشترل المشاإلل مان حإلجماا ال اجدان جاالتحااد 

 29/6/2017بتااريخ  2363رقام  األمانجاألمم المتحد   جالت  عطدها بالفعل قرار مءلاس 
 علياااا لخفااار قاااجام  لءااارا ا  ااا  دار اااجر جاتخاااذ  األجطاااابار الااذت اعتاااره بتح ااان جا اااتقر 

"يجناميد" للااا"اليجناميااد" تاادريءياب  جإلااذلل دعاام ر يااا ال ااجدان باال ااتفاد  ماان المجازنااا ال اانجيا 
 جالتعا   المبإلر جت بي  ال الم جاألمن    دار جر.الت  تبذليا    دعم خ   التنميا 

بلياا المشاترإلا المإلجناا مان حإلجماا ال اجدان جءامعاا التا  تباذليا ااإلشاد  بالءيجد الح ي ا  -5
جإلا اا مرءاا  الدجل العربيا جالمعنيا بمتابعا جتنفيذ المشرجعا  العربيا اإلنما يا    دار اجر 

ال جدان  جح  الدجل العربيا عل  تقاديم مزياد مان الادعم الماال  جالفنا  لآللياا إلا  تجاسال 
 منش تيا اإلنما يا    ال جدان.

جدعم التنميا  ا  ال اجدان  ا   اإلعمارلءيجد الءاريا للتحطير لعقد الم تمر العرب  إلعاد  الترحيب با -6
 .29/3/2017بتاريخ ( 28د.ب ) 685مقرب ابءال ج قاب لقرار القما العربيا    عمان رقم ق.قذ 

للا  لعفاا  الاديجن الخارءياا المترتباا علا  ءميجرياا دعم ءياجد الحإلجماا ال اجدانيا الياد اا  -7
دعماب القتسادها جلفرص اال تفاد  من مبادر  سندجق النقد الدجل  جالبنل الدجل    دانال ج 

جتإل ياااه بشاااأن تخفياااه معباااا  الااادجل الم قلاااا بالاااديجن  جال لاااب مااان األماناااا العاماااا تن ااايق 
تعاجنياااا ماااع حإلجماااا ال اااجدان جالم   اااا  المالياااا الدجلياااا ذا  العالقاااا  ااا  هاااذا اإل اااار  

التااا   ااابق برعفاااا  دياااجن ال اااجدان المتسااالا ل  بالج اااا  بالتزاماتاااه جم الباااا المءتماااع الااادج 
جدعم ءيجد ال جدان المتعلقا بتمإلينه  بعد تجقيعه عل  اتفاقيا ال الم الشاملاإلعالن عنيا 

 .من االنطمام لمنظما التءار  العالميا
 التااا  تقااااجم بيااااا حإلجمااااا ال اااجدان لمإلا حااااا اليءاااار  يياااارجالمتساااالا ت ماااين الءيااااجد اليامااااا  -8

عاداد إلبيار  مان الالء اين مان دجل الءاجار ألبالبشار  جا تطاا ا ال اجدان  جاإلتءاارالشرعيا 
ال  ااايما مااان ءميجرياااا ءناااجب ال اااجدان  جال لاااب مااان الااادجل العربياااا جاألماناااا العاماااا دعااام 

 ءيجد ال جدان    هذا اال ار.
ياا المتخسساا دعج  الدجل العربياا جساناديق التمجيال جاال ات مار العربياا جالمنظماا  العرب -9

لال اات مار عماار ح اان محمااد البشااير ر اايس ءميجريااا ال ااجدان المشااير مبااادر   خامااا لتنفيااذ 
الزراعاا  جتحقيااق األماان البااذا   العرباا  الااذت مقرتااه قمااا شاارم الشاايخ باعتبااار  محااد رإلااا ز 
األمن القجم  العرب   جالعمل عل  جطع الخ   المحدد  لتحقيقيا من ِقَبل ابلياا التنفيذياا 

 .29/3/2017لت  مقرتيا قما عم ان العربيا    ا
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 دعم جمهورية الصومال الفيدرالية
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 لدجرتينألمانا العاما  يما بين اجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

   جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

ذ ي إلد عل  قراراته ال ابقا    هذا الشأن  -  جاا

 ر ُيقــــر

م اااااير  المساااااالحا الج نياااااا الساااااجماليا جبناااااا  الترحياااااب بالنءااااااع المتحقاااااق علااااا  ساااااعيد  -1
م   ااااا  الدجلااااا جتشااااإليل الحإلجمااااا السااااجماليا  جبااااالتجا ق علاااا  خ ااااا التنميااااا الج نيااااا 

 السجماليا.
الترحياااب بالتح ااان المطااا رد  ااا  األجطااااب ال يا ااايا جاألمنياااا علااا  ال ااااحا الساااجماليا  -2

األ ريقاا   اا  السااجمال  جاإلعااراب عاان التقاادير للاادجر اليااام الااذت تطاا لع بااه بع ااا االتحاااد
بالتعاااجن الج ياااق ماااع الءااي  الاااج ن  الساااجمال  لتعزياااز الجطااع األمنااا   جبخاساااا الااادجر 

داناا األ ريقيااالمحجرت الذت تقجم به القجا  الم لحا الءيبجتياا العاملاا  ا  ل اار البع اا    جاا
إلجمتاه اليءما  جاألعمال اإلرهابيا الت  تقجم بيا حرإلا الشباب طد الشاعب الساجمال  جح

 جطد البع ا  اإلقليميا جالدجليا العاملا    السجمال.
الترحياااب باااالءيجد الساااجماليا الح ي اااا مااان مءااال العمااال علااا  حماياااا ءميجرياااا الساااجمال  -3

الفيدرالياااا جممنياااا ج ااايادتيا اإلقليمياااا ججحاااد  ترابياااا ج اااالما مراطاااييا  جال لاااب مااان الااادجل 
مااا السااجماليا ماان مءاال طاامان الحفاااظ العربيااا األعطااا  تقااديم إلا ااا مشااإلال الاادعم للحإلج 

علاا   ااالما مءاليااا الءااجت جالبحاارت  بشااإلل  ي إلااد علاا  جحاادتيا جيعاازز ماان  اايادتيا  اا  
 مجاءيا محاجال  التدخل الخارءيا الياد ا لل  تق يم مءجا يا.

دعااج  الاادجل األعطااا  للاا  تقااديم الاادعم العاءاال للحإلجمااا السااجماليا ماان مءاال لعاااد  بنااا   -4
جتقجيا الءياجد الرامياا للا  النياجر بالقادرا  جتأهيليا ا األمنيا جالع إلريا جتأهيل م   اتي
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األمنيااااا السااااجماليا  جاإلعااااراب عاااان التقاااادير للءيااااجد جالم اااااعدا  العربيااااا الءاريااااا علاااا  
 .الم تجى ال نا      هذا الشأن

اجن ال لااب ماان الاادجل العربيااا األعطااا   جم   ااا  جهي ااا  اإليا ااا اإلن ااانيا العربيااا  التعاا -5
الإلاماال مااع الحإلجمااا الفيدراليااا السااجماليا  لتقااديم ءميااع مشااإلال الاادعم الممإلنااا لمجاءيااا إلار ااا 
الءفاه الت  تطرب السجمال جالقرن األ ريق   جالعمل بإلل  رعا عل  تفادت اب ار الخ ير  

 .للءفاه من تيديد لألرجاع جتدمير لالقتساد جعسه بال لم جاألمن جاال تقرار    البالد
ترحياااب بعقاااد اءتمااااب ر ياااع الم اااتجى حاااجل "لدار  مخاااا ر الءفااااه  ااا  الساااجمال جالقااارن ال -6

"    مقر األمانا العاما بحطجر ج د جزارت من الحإلجما السجماليا  جمم ل  عدد األ ريق 
العرباا  للتنميااا الم ااتداما   األ اابجبماان المنظمااا  العربيااا جاألمميااا المعنيااا بالميااا  خااالل 

العامااا اتخاااذ مااا يلاازم نحااج البنااا  علاا  نتا ءااه جمجاساالا تن اايق الءيااد جال لااب ماان األمانااا 
العرباا  لمجاءيااا مخااا ر الءفااااه بالتعاااجن مااع جزار  الماااجارد الما يااا السااجماليا جالمنظماااا 
العربيااااا للتنميااااا الزراعيااااا  جالمرإلااااز العرباااا  لدرا ااااا المنااااا ق الءا ااااا جاألراطاااا  القاحلااااا  

س الاااجزارت العربااا  للمياااا   جمءلاااس جزرا  الشااا جن جمءلاااس جزرا  الساااحا العااارب  جالمءلااا
االءتماعياااا العااارب  جالمءلاااس العربااا  للمياااا   باإلطاااا ا للااا  المنظماااا  ججإلااااال  األمااام 
المتحااد  المعنيااا جالبناال الاادجل  جمبادراتيااا المعنيااا خاسااا برنااامج البااذا  العااالم  جالمنظمااا 

عااداد خ اااا عربيااا  نيااا لااا دعم المااجارد الما ياااا  اا  الساااجمال العالميااا لأليذيااا جالزراعاااا  جاا
ج اابل تن اايق الءيااجد للتحقااق ماان المنااا ق األإل اار هشاشااا جتطاارراب  اا  السااجمال جج ااا ل 

 بنا  القدر  جالمرجنا لمجاءيا مخا ر الءفاه.
التأإليااد مءاادداب علاا  مهميااا تنفيااذ قاارار مءلااس الءامعااا علاا  م ااتجى القمااا  اا  شاارم الشاايخ  -7

 683إلد عليه قرار قما عمان رقم م  جالذت 29/3/2015بتاريخ ( 26د.ب ) 626قرار رقم 
ملياااجن دجالر  10بشاااأن "تقاااديم دعااام ماااال  عاءااال بقيماااا  29/3/2017بتااااريخ ( 28د.ب )

ممريإل  شيرياب لمد   نا من خالل ح اب دعم السجمال المفتجع حالياب    األماناا العاماا  
دار    م   ااااتيا الفعالاااا جتنفياااذ لااادعم مجازناااا الحإلجماااا الساااجماليا إلااا  تاااتمإلن مااان لقاماااا جاا

برامءيااااااا  اااااا  األماااااان جاال ااااااتقرار  جمحاربااااااا الف اااااااد جالعنااااااه  جتقااااااديم الخاااااادما  اليامااااااا 
 جالطرجريا".

تجءيااه الشااإلر للاا  الاادجل التاا  ت اادد م اااهمتيا  اا  ح اااب دعاام السااجمال  جدعااج  الاادجل  -8
تنفيااَذاب األعطااا  التاا  لاام ت اادد م اااهمتيا  اا  ح اااب دعاام السااجمال للاا   ااداد التزاماتيااا 

 لقرارا  مءلس الءامعا عل  م تجى القما.
  11/5/2017 بتاااريخالترحيااب بنتااا ج ماا تمر لناادن لاادعم التنميااا  اا  السااجمال الااذت عقااد  -9

بمشااارإلا  خامااا الاار يس محمااد عبااد اي ر اايس ءميجريااا السااجمال  جمعااال  األمااين العااام 
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دجل  بماااا  ااا  ذلااال الااادجل لءامعاااا الااادجل العربياااا  جج اااجد ر يعاااا الم اااتجى مااان المءتماااع الااا
جممين عام  األ ريق ألمم المتحد  جر يس مفجطيا االتحاد جاألمين العام ل  جاأل ريقياالعربيا 

  جال لاااب مااان األماناااا العاماااا التعااااجن ماااع الحإلجماااا الفيدرالياااا اإل اااالم منظماااا التعااااجن 
تخاذ ما يلزم للبناا  الالسجماليا جالتن يق مع م   ا  التمجيل جاال ت مار الدجليا جالعربيا 

عل  نتاا ج هاذا الما تمر  جعقاد اءتماعاا   نياا ججر  عمال تطاع ابلياا  المنا ابا لتنفياذ 
 اااا  السااااجمال جت اااااهم  اااا   2030خ ااااا التنميااااا السااااجماليا جخ ااااا التنميااااا الم ااااتداما 

 التحطير لعقد م تمر عرب  إلعاد  لعمار جتنميا السجمال.
 ا م تمر لدعم ق اب التعلايم الساجمال   جال لاب مان الترحيب بمبادر  دجلا الإلجي  ا تطا -10

الاجزارا  المعنياا بشا جن التعلايم   الدجل العربيا المشارإلا الفعالا  ا  هاذا الما تمر  جخاسااب 
لاااادعم العمليااااا التعليميااااا السااااجماليا جإلااااذلل نشاااار اللبااااا العربيااااا  اااا  الماااادارس جالمناااااهج 

العاما  األماناال قا ا جالعلجم بالتن يق مع السجماليا  جال لب من المنظما العربيا للتربيا ج 
 من تن ق الءيد العرب     هذا المءال.

علا  ءميجريااا السااجمال الفيدراليااا لاادييا دعاج  الاادجل األعطااا  للاا  لعفاا  الااديجن المترتبااا  -11
ماان االقتاارار ماان الم   ااا  جاليي ااا  الماليااا الدجليااا  جتجءيااه لتمإلينيااا دعماااب القتسااادها 
مااان الءميجرياااا الءزا ريااا الديمقرا ياااا الشاااعبيا جالمملإلاااا العربياااا ال اااعجديا  الشااإلر للااا  إلااال  

علاا  لعفااا  ءميجريااا السااجمال الفيدراليااا ماان الااديجن المترتبااا علييااا  جال لااب ماان األمانااا 
جالءياااا  الدجلياااا ذا  العالقاااا  ااا  هاااذا   العاماااا تن ااايق تعاجنياااا ماااع الحإلجماااا الساااجماليا

دا  المتفاااااق عليياااااا مااااا خراب  يماااااا باااااين حإلجماااااا الساااااجمال التعيااااا للااااا باال اااااتناد   اإل اااااار
اإلسااااالع االقتسااااادت علاااا  الماااادى القسااااير  مجلجيااااا جالم   ااااا  الماليااااا الدجليااااا بشااااأن 

 جال جيل.
دعااج  المنظمااا  جالسااناديق العربياااا جالمءااالس الجزاريااا المتخسساااا جاألمانااا العامااا للااا   -12

لم اااهما  اا  ر ااع المعانااا  عاان الشااعب تقااديم مشااإلال الاادعم المختلفااا للحإلجمااا السااجماليا جا
السااااجمال   بمااااا  اااا  ذلاااال ماااان خااااالل لر ااااال األ بااااا  جالخباااارا  العاااارب ج قاااااب للمت لبااااا  
السااجماليا  اا  المءاااال  المختلفااا  جاال اااتءابا ل لااب الحإلجمااا السااجماليا برعاااد  تااارميم 

د التا  يقاجم المإلتبا العاما    العاسما الساجماليا مقديشايج  جاإلعاراب عان التقادير للءياج 
بيا مإلتب الءامعا العربيا    مقديشيج لإلشراه علا  المشارجعا  العربياا مان م تشافيا  
جمدارس جييرها بدعم مقدر من المءالس الجزاريا العربيا المتخسسا  جال لب من األمانا 
العامااااا التن اااايق مااااع الحإلجمااااا السااااجماليا جمءلااااس جزرا  السااااحا العاااارب جمءلااااس جزرا  

عيا العرب للقيام بزيار  ميدانيا للسجمال لدعم الءياجد التنمجياا العربياا  ا  الش جن االءتما
براز الم اند  العربيا للسجمال حإلجما جشعباب.  المءاال  السحيا جاالءتماعيا  جاا
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ال لاااب مااان ءامعاااا الااادجل العربياااا تعزياااز تشااااجرها جتن ااايق ءيجدهاااا ماااع منظماااا التعااااجن  -13
نياا  ا  مءاال اإليا اا اإلن اانيا جتجزياع الم ااعدا  اإل الم  ججإلاال  األمم المتحاد  المع

 اا  السااجمال  جال لاب ماان الاادجل العربيااا جاألماناا العامااا تقااديم ماا يلاازم ماان دعاام  اإليا ياا
ماادت ج ناا  ي ااهم مااع حإلجماا السااجمال  ا  مجاءيااا االحتياءاا  اإلن ااانيا المتزاياد   بمااا 

السااااجمال باإلطاااااا ا للاااا  عاااااجد   اااا  ذلاااال ا اااااتيعاب الالء ااااين اليمنيااااين المتجا ااااادين للاااا  
 السجماليين من إلينيا جاليمن.

تقديم الدعم للحإلجما السجماليا    ءيجد محاربا السيد يير المشرجب لأل مال    الميا   -14
السااجماليا جد اان النفايااا  ال اااما  اا  ال ااجاحل السااجماليا جهمااا ءريمتااان تيااددان سااحا 

جاتااه ال بيعيااا جتاا  ران  اا   ااالما المااجا ن السااجمال  جتحرمااان الشااعب السااجمال  ماان  ر 
 خليج عدن جالبحر األحمر.عل   جاحل عدد من الدجل العربيا المتشا  ا 

لدانااا عمليااا  القرساانا المرتإلبااا قبالااا الشااجا ل السااجماليا جخلاايج عاادن  جتعزيااز التعاااجن  -15
ر ار العرب  لمإلا حتيا جالتن يق مع الءيجد الدجليا الءاريا لمحاربتيا جمحاإلما مرتإلبييا ج 

مت محاجال  ت تيده تدجيل من قا البحر األحمار  جتعزياز التعااجن العربا  لتحقياق األمان 
   البحر األحمر جخليج عدن  مخذاب  ا  االعتباار م ا جليا الادجل العربياا المتشاا  ا علا  

 البحر األحمر    تأمين  جاحليا.
ا ااايا جالقنساااليا الدبلجمالبع اااا  ال لاااب مااان الااادجل األعطاااا  الم ااااهما  ااا  تحمااال نفقاااا   -16

  جتلاال المعتمااد  لاادى المنظمااا  الدجليااا جاإلقليميااا  اا  الخااارج  السااجماليا المعتمااد  لاادييا
 الدجل العربيا الت  ليس ليا  فارا     مقديشج لل   تح بع ا  ليا    السجمال.جتشءيع 

 ااب ال لب من األمانا العاما بالتعااجن ماع الءياا  الساجماليا المعنياا تاج ير احتياءاا  ق -17
سحاع البي ا جشرا  عربت   ا جمءياز  يجمعدا  لسحاع بي ل فا  السحا جاا فا  الحرا ق جاا

جمعادا   بياا تشامل مءياز  مختبارا  لب ايل الإللا  جلألشاعا  جتخسايص  ايارا  ل ااعاه 
  جذلاال خسااما ماان ح اااب دعاام ت ااتفيد منيااا ءميااع مقاااليم السااجمالجمءيااز  جمعاادا   بيااا 

 ربيا.السجمال لدى ءامعا الدجل الع
تجءيه الشإلر لل  األمين العام عل  ءيجد  نحج الم اهما    تحقيق المسالحا السجماليا  -18

يا ا الشعب الساجمال   جالتقادير لج اجد األماناا العاماا التا  تازجر منحاا  الساجمال لادعم  جاا
الجءاجد العربا   يياا  جمالحظاا م اير  العمليااا االنتخابياا البرلمانياا جالر ا ايا  جال لاب للاا  

مااين العااام مجاساالا ءيااجد  لمتابعااا تنفيااذ هااذا القاارار  جتقااديم تقرياار  اا  هااذا الشااأن للاا  األ
 .المقبلاالمءلس    دجرته 

 
 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8181)ق: رقم 
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 دعـم جمهوريـة القمـر المتحـدة
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 ما عل  مذإلر  األمانا العا 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

   جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  جعل  تجسيا لءنا الش جن ال يا يا 
ذ ي إلد عل  قراراته ال اب -  قا    هذا الشأن جاا

 ر ُيقــــر

الحرص الإلامل عل  الجحد  الج نيا لءميجريا القمر المتحد  ج الما مراطييا عل  تأإليد ال -1
 ج يادتيا اإلقليميا.

التأإلياااد علااا  هجياااا ءزيااار  ماااايج  القمرياااا جر ااار االحاااتالل الفرن ااا  لياااا  جم الباااا  لعااااد  -2
 للا   ماايج  ر حل يإلفل عجد  ءزي ل ل رن ا بمجاسلا الحجار مع الحإلجما القمريا للتجسل 

 ال ياد  القمريا.
ءزياار   لدماااج  حااجل 29/3/2009عاادم االعتااراه بنتااا ج اال ااتفتا  الااذت مءرتااه  رن ااا  اا   -3

التااا  تتخاااذها  رن اااا  اإلءااارا ا مقا عاااا  رن ااايا  جاعتباااار  للااا ماااايج  القمرياااا جتحجيلياااا 
 ب حقاب جال تنشل التزاماب.ترت بمجءب نتا ج هذا اال تفتا  يير قانجنيا جبا لا جال

تقدير الءيجد المشترإلا لءامعا الدجل العربيا مع األمم المتحاد  جالمنظماا  اإلقليمياا جدجل  -4
الءجار  يما يتعلق بدعم تنفيذ اتفاق المسالحا الج نيا  جدعج  األمانا العاماا للا  مجاسالا 

 ءيجدها    هذا الشأن.
 ااا     ريقاااءامعااا الااادجل العربياااا جاالتحاااد األاإلعااراب عااان التقااادير للتعاااجن المشاااترل باااين  -5

التن ااايق الفنااا   ااا  إلاااذلل ج   ز ال ااالم األهلااا   ااا  ءميجرياااا القمااارتعزياااالمءاااال ال يا ااا   ج 
 .القمريامالحظا االنتخابا  

دعج  الدجل األعطا  لل  تجءيه مزيد من اال ت مارا     المءاال  ذا  األجلجيا التنمجيا  -6
اد  من  ليا  التنميا جاال ات مار  ا  القمار التا  منشاأها قارار لدى الحإلجما القمريا  جاال تف
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تجءيااه الشااإلر جالتقاادير للءيااجد   ج 28/3/2010بتاااريخ  519القمااا العربيااا  اا   اار  رقاام 
 .   هذا اال ار الت  تبذليا "اللءنا العربيا للتنميا جاال ت مار"

اب للااا  ءميجرياااا القمااار تقاااديم الشاااإلر للااا  الااادجل األعطاااا  التااا  قااادم  دعمااااب ماليااااب جتنمجيااا -7
المتحااد  ماان خااالل ح اااب دعاام القماار لاادى األمانااا العامااا جال لااب ماان بقيااا الاادجل  ااداد 

  جدعج  الدجل األعطا  لادعم ءميجرياا القمار المتحاد  جم ااندتيا  ا  البنياا  يه م اهماتيا
 . الخ..التحتيا جييرها من  رق جم تشفيا 

جاال ااات مار العربياااا جخاساااا الساااندجق  ال لاااب مااان الااادجل األعطاااا  جم   اااا  التمجيااال -8
االقتسااادت جاالءتماااع  تقااديم الاادعم التنمااجت لءميجريااا القماار المتحااد   اا   لإلنمااا العربا  

 مختله المءاال  جخاسا مءال دعم الءامعا الج نيا الجليد  بءميجريا القمر.
ا الاديجن ال لب من الدجل األعطا  جم   ا  التمجيل العربيا الم اهما    معالءا م األ -9

الخارءياااا المترتباااا علااا  ءميجرياااا القمااار المتحاااد  ل اااياماب  ااا  م اااير  ال اااالم جالتنمياااا  ااا  
 البالد.

ال لب من جزارا  التعليم بالدجل العربيا تقديم الم اعدا  الفنيا الالزما لنشر اللبا العربيا  -10
 ا جالعلجم اتخااذ ماا    المناهج التعليميا القمريا  جال لب من المنظما العربيا للتربيا جال قا

 يلزم من اءل تن يق الءيجد لتحقيق هذا البرر.
مناشاااد  الااادجل األعطاااا  الم ااااهما  ااا  تحمااال نفقاااا  البع اااا  الدبلجما ااايا القمرياااا لااادييا   -11

جح  مءالس ال افرا  العارب علا  الم ااهما  ا  تحمال إللفاا البع اا  الدبلجما ايا القمرياا  
 الدجليا جاإلقليميا جالخارءيا. جبشإلل خاص تلل المعتمد  لدى المنظما 

دعااج  األمانااا العامااا للاا  ا ااتمرار التن اايق جالتعاااجن مااع المنظمااا  الدجليااا جاإلقليميااا ماان  -12
 مءل دعم م الب جمجاقه الحإلجما القمريا بشأن ءزير  مايج  القمريا.

اإلعاااراب عااان التقااادير لءياااجد األماااين العاااام لااادعم اال اااتقرار جالتنمياااا  ااا  ءميجرياااا القمااار  -13
لمءلس ءامعا الادجل العربياا  المقبلاالمتحد  جتقديم تقرير    هذا الشأن لل  الدجر  العاديا 

 عل  الم تجى الجزارت.
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 اإلريتري -الجيبوتي الحدودي الحل السلمي للنزاع 
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

  مذإلر  األمانا العاما  عل 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

ذ ي إلد عل  قراراته ال ابقا    هذا الشأن  -  جاا

 ر ُيقــــر

التأإليد مءدداب عل  طرجر  احترام  ياد  ءميجريا ءيبجت  ججحاد  ج االما مراطاييا جر ار  -1
 العتدا  عل  األراط  الءيبجتيا.ا

الادعج  مءاادداب للاا  احتارام مبااادق ُح اان الءاجار جعاادم الم اااس بالحادجد القا مااا بااين البلاادين  -2
 .عشيا اال تقالل

مخاااذ العلااام بقااارار دجلاااا ق ااار  اااحب قجاتياااا الع اااإلريا المنتشااار  علااا  الءاناااب الحااادجدت مااان  -3
ب باااين ءميجرياااا ءيباااجت  مراطااا  ءيباااجت  ججقاااه ج اااا تيا لحااال الخااااله الحااادجدت الناشااا

 اا  من قااا رمس دجمياارا ح ااب االتفاااق المجقااع بااين  2008جدجلااا لريتريااا  اا   براياار/ شاابا  
 تح  رعايا دجلا ق ر. 6/6/2010البلدين بتاريخ 

ال لااب ماان الءااانبين تنفيااذ بنااجد االتفاااق المجقااع  يمااا بينيمااا عباار المفاجطااا  المباشاار  مج  -4
يااااتم التراطاااا  بشااااأنيا بمااااا يتفااااادى مت تااااأ يرا  لتجقااااه عباااار  ليااااا  التحإلاااايم الدجليااااا التاااا  

الج ا ا علا   اياد  دجلاا ءيباجت  جال الم جاألمان  ا  من قاا القارن األ ريقا  بسافا  عاماا  
 جبشإلل  ينعإلس ليءابياب عل  العالقا بين البلدين الءارين.

 بينيما.تأييد الءيجد المبذجلا لتر يم الحدجد بين الدجلتين الءارتين جت بيع العالقا   -5

ال لب مان الءاناب اإلريتارت اإل اراج الفاجرت جييار المشارج  عان بااق  األ ارى جالمفقاجدين  -6
 الءيبجتيين     ءجن لريتريا.

الترحيب بالبيان المشترل السادر عن مءلس ال لم جاألمن لءامعاا الادجل العربياا جاالتحااد  -7
ريتريا. 19/12/2010األ ريق  بتاريخ   حجل النزاب بين ءيبجت  جاا

ال لب مان األماين العاام متابعاا الم اتءدا  جتقاديم تقريار للا  الادجر  المقبلاا للمءلاس علا   -8
 الم تجى الجزارت.
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 القطريون في جمهورية العراقن ْخَتَطفوالم  
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  جالاااااذى نسااااا  الفقااااار  العاملاااااا  7/3/2017( بتااااااريخ 147د.ب ) 8130علااااا  قااااارار  رقااااام

"اعتبار بند الُمْخَتَ ِفين الق ريين    ءميجريا العاراق بناداب دا مااب علا  منه عل ذ الخام ا 
  ءدجل معمال مءلس الءامعا لحين انتيا  محنتيم"

  جعل  تجسيا لءنا الش جن ال يا يا 

ج اد دجلاا ق ار جر ايس ج اد ءميجرياا العاراق  جبعد ا تماعه للا  ماداخال  جتجطايحا  ر ايس -
 جر يس ج د ءميجريا مسر العربيا بيذا الشأن 

 ج   طج  مداجال  المءلس    هذا الشأن  -

 ر ُيقــــر

المجا قااا علاا  حااذه البنااد الاادا م المعنااجن "المخت فااجن الق ريااجن  اا  ءميجريااا العااراق" ماان  
التأإلياادا  التاا  قاادميا ر ي ااا ج اادت دجلااا (   اا  طااج  148مشاارجب ءاادجل معمااال الاادجر  العاديااا )

ق ااار جءميجرياااا العاااراق من اإل اااراج عااان المخت فاااين الق اااريين ءاااا  بتن ااايق إلامااال باااين حإلاااجمت  
 البلدين  جمن المخت فين تم ت ليميم بمعر ا الحإلجما العراقيا لل  الحإلجما الق ريا مباشر .
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 لنازحين داخلياا في الدول العربيةدعم ا
 والنازحين العراقيين بشصٍل خاص

 

 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  11/6/2017بتاريخ  4/3834/ج/3جعل  مذإلر  المندجبيا الدا ما لءميجريا العراق رقم  

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

 جبعد ا تماعه لل  العرر المقدم من ر يس ج د ءميجريا العراق  -

 ر ُيقــــر

م ااااند  ءياااجد حإلجماااا  الااادجل العربياااا التااا  تعاااان  مااان ظااااهر  النااازجع ال ااايما الحإلجماااا  -1
لعربيا لل  الم اهما    لعاد  لعمار العراقيا    ا ار تقديم الدعم للنازحين جدعج  الدجل ا

المدن المحرر  من  ي ر  العسابا  اإلرهابيا  بما    ذلل لشرال الق ااب الخااص العربا  
    هذ  الءيجد اإلن انيا  جبما ي من عجد  ءميع النازحين لل  ديارهم األسليا.

ا ااا األعاداد الإلبياار  دعاج  الادجل العربيااا للا  تقااديم الم ااعدا  البذا ياا جال بيااا العاءلاا إلي -2
من النازحين داخلياب باالعراق  ال ايما بعاد بلاجييم معاداداب جم اتجيا  خ يار  تفاجق لمإلانياا  
الحإلجما العراقيا  جالم اهما  ا  لعااد  لعماار المحا ظاا  التا  تام تحريرهاا مان عساابا  

 داع  اإلرهابيا.

لناااازحين داخليااااب  اااا  عقاااد مااا تمر دجلااا  برعايااااا ءامعاااا الااادجل العربياااا لمناقشااااا مجطاااجب ا -3
يءااااد الحلاااجل لياااا بمشاااارإلا الااادجل العربياااا  المن قاااا العربياااا للجقاااجه علااا  جاقاااع مأ ااااتيم جاا
األعطاااا  جالمنظماااا  اإلقليمياااا جالدجليااااا جالماااانحين مااان مءاااال تقاااديم الم ااااعدا  الالزمااااا 

 للنازحين.

 ق العراقيااا اإلشااد  بترحيااب دجلاا الإلجياا  با تطاا ا ماا تمر الماانحين إلعاااد  لعماار المنااا -4
 المحرر .

دعج  الدجل العربيا جالمنظما  ال قا يا جالتربجيا المتخسساا إل االق حملاا تربجياا ترما  للا   -5
لزالاااا   اااار الفإلااار التإلفيااارت المتشااادد الاااذت رجءااا  لاااه التنظيماااا  اإلرهابياااا  ااا  المناااا ق التااا  

 .مقاعد الدرا ا  نا ممن ال يزالجن    18-7 ي ر  علييا جالترإليز عل  الف ا العمريا من 
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دعااج  الاادجل العربيااا لدرا ااا لمإلانيااا لنشااا  سااندجق لاادعم لعاااد  لعمااار الماادن المحاارر  ماان  -6
التنظيماااااا  اإلرهابياااااا  ااااا  الااااادجل العربياااااا التااااا  إلانااااا  بعااااار مااااادنيا تحااااا   اااااي ر  هاااااذ  
التنظيما   جذلل ت ييالب لعجد  النازحين للا  مادنيم إلآلياا  اعلاا جناءعاا ج اريعا للتخفياه 

  ار ال لبيا لعمليا النزجع الداخل .من اب

دعج  األمانا العاما جالدجل العربيا لتقديم الدعم الفن  جاللجء ت  للدجل العربيا التا  تعاان   -7
ماان ظاااهر  الناازجع الااداخل  بشااإلل  عااام  جالعااراق بشااإلل  خاااص  ماان خااالل تاادريب مااجظف  

 الجزارا  المعنيا بظاهر  النزجع.

جب يعن  بالدعم اإلن ان  للنازحين داخلياب    الدجل العربياا لقرار خ ا عربيا إل الق مشر  -8
عمجمااااب  ج ااا  العاااراق خسجسااااب  مااان خاااالل االعتمااااد علااا  الاااذا  جبماااا يطااامن تح اااين 
الظرجه المعيشيا للنازحين  جتج ير  رص العمل الالزما لتأمين معيشا إلريما جبما يطمن 

يااا علميااا جعملياا محاادد  تيااده إلعاااد  الم ااهما الفاعلااا  اا  بناا  ماادنيم المحاارر  ج قااب لر  
 لدماءيم    مءتمعاتيم جاال تقرار  ييا.
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 دعـم األيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش اإلرهابية
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 بتااااااااريخ  4/4177/ج/3إلر  المندجبياااااااا الدا ماااااااا لءميجرياااااااا العاااااااراق المرقماااااااا جعلااااااا  ماااااااذ
22/6/2017  

  جعل  تجسيا لءنا الش جن ال يا يا 

ذ ي إلاااد المءلاااس علااا  التندياااد بءمياااع األعماااال جاألنشااا ا التااا  تقاااجم بياااا عساااابا  داعااا   - جاا
  مبنا  البلد الجاحداإلرهابيا الياد ا لل  التحرير عل  الفتنا ال ا فيا جب  التفرقا بين سفجه 

ذ ي إلااد المءلااس علاا  تطااامنه الم لااق مااع ءيااجد الحإلجمااا العراقيااا  اا  محاربااا التنظيمااا   - جاا
اإلرهابيااا جعساااابا  داعااا  اإلرهابياااا  ااا  المااادن جالمنااا ق العراقياااا التااا   التياااا بااارا ن تلااال 

داعا  العسابا  اإلرهابيا  ج اعييا الح يا  إلشارال مإلجناا  الشاعب العراقا  إلا اا  ا  قتاال 
اإلرهااااب  تحااا  راياااا العاااراق المجحاااد   للااا  ءاناااب اهتماااام الحإلجماااا العراقياااا برعااااد  لعمااااار 

 المنا ق المحرر  لت ييل عجد  النازحين لل   إلناهم 

ذ ُيشيد بانتسارا  القجا  الم لحا العراقيا    تحرير المدن العراقيا خاساب مدينا المجسل -   جاا

ذ ي إلد عل  تحمل العراق معبا  خجر -  حرب طد العسابا  اإلرهابيا  جاا

ذ يشاادد المءلااس علاا  دعاام الحإلجمااا العراقيااا  اا   ااعييا إلعاااد  النااازحين جالمخت فااين ماان  - جاا
مبناااا  الشاااعب العراقااا  مااان ِقَبااال عساااابا  داعااا  اإلرهابياااا جخاسااااب ن اااا  المإلاااجن األيزيااادت 

   ااا  المخت فاااا  لااادى عساااابا  داعااا  اإلرهابياااا  باإلطاااا ا لماااا تتعااارر لاااه ءمياااع الن اااا
المنااا ق التاا  تعرطاا  لعاادجان العسااابا  اإلرهابيااا ماان قتاال  جتيءياار  جاخت اااه  جايتساااب  
جمااا يمإلاان من يترإلااه ذلاال ماان م اار  االب  ذج مبعاااد خ ياار  علاا  البلااد بشااإلل  خاااص  جالمن قااا 

 بشإلل  عام 

ج ااد ءميجريااا العااراق بشااأن مأ ااا  األيزيااديا  جبعااد ا ااتماعه للاا  العاارر المقاادم ماان ر اايس  -
 خت فا   جإلذلل الترإلمانيا  الالت  ارُتإِلَب بحقين ءرا م االيتساب جالحرق الم

 ر ُيقــــر

اإلعااااراب عاااان القلااااق العميااااق لجطااااع األيزيااااديا  المخت فااااا  لاااادى عسااااابا  داعاااا  اإلرهابيااااا  -1
 .جمسيرهن المءيجل جالتطامن التام مع عجا لين    هذ  المحنا جاعتبارها ءريما طد اإلن انيا
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الحإلجماااا العراقياااا ال ااااعيا للااا  لعااااد  المخت فاااا  األيزياااديا  لااادى تنظااايم م ااااند  ءياااجد  -2
داعاا  اإلرهاااب  للاا  مهلياام جمنااا قيم األسااليا بمااا ي اايم  اا  لعاااد  الُلحمااا الج نيااا بااين 

 مختله مإلجنا  الشعب العراق .

للعااااراق  اااا  ءيااااجد  الراميااااا إلعاااااد  الااااالزم لاااادجل العربيااااا ماااان مءاااال تقااااديم الاااادعم ادعااااج   -3
ا  األيزيااديا  ماان االنتياإلااا  البشااعا جالممار ااا  الجحشاايا التاا  تعيشاايا الن ااا  المخت فاا

جاأل فاااال تحااا  ج اااأ  عساااابا  داعااا  اإلرهابياااا  جذلااال بالتن ااايق ماااع الحإلجماااا العراقياااا 
 إلعادتيم لل  منا ق  إلناهم.

  التن يق العرب  المشترل جالءاد    مءال التعاجن اإلن ان  إلعااد  المخت فاا  األيزياديا -4
للاا  عااجا لين بأ اارب جقاا  ممإلاان جمنااع مقايطااتين بااأت شااإلل  ماان األشااإلال  جالتخفيااه ماان 

 معانا  ذجييم.

 ا  تحريار ج اإلشاد  بدجر القجا  الم لحا العراقياا المشاارإلا  ا  عملياا  تحريار المجسال   -5
 بعر األيزيديا  المخت فا  من قبطا عسابا  داع  اإلرهابيا.

مديناا   اإلنا ال  المجا ناا  الترإلمانياا  مان  الت  بيااإلرهاءرا م عسابا  داع   لدانا -6
ءانااب ذجيياان  للاا تلعفاار العراقيااا جالااذى شاامل ءاارا م االيتساااب جالحاارق بحقياان جالجقااجه 

 جتقديم الم اعدا  الممإلنا لين.

المجا قا عل  لدراج بند "دعم األيزيديا  المخت فاا  لادى عساابا  داعا  اإلرهابياا" إلبناد   -7
 مءلس الءامعا عل  الم تجى الجزارت. دا م    ءدجل معمال
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 ذمخا ر الت لح اإل را يل  عل  األمن القجم  العرب  جال الم الدجل 

 
 

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

 

 
 المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على 

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  جعل  تجسيا  "لءنا إلبار الم  جلين العرب المعنيا بقطايا األ لحا النججيا جييرها من
  م لحا الدمار الشامل"

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

 ر ُيقــــر

 
 للمـــؤتمر العـــام للوصالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة 61التحضـــير العربـــي للـــدورة العاديـــة  :أولا 

 :(22/9/2017-18 :)فيينا
لدجر  العاديا امخذ العلم بردراج بند "القدرا  النججيا اإل را يليا" عل  ءدجل معمال   -1

 للم تمر العام للجإلالا الدجليا لل اقا الذريا. 61
بالتن اااايق بااااين "لءنااااا إلبااااار الم اااا جلين العاااارب المعنيااااا بقطااااايا األ اااالحا  اإلشاااااد  -2

النججيا جييرها من م لحا الدمار الشامل" جالمءمجعاا العربياا  ا   ييناا بشاأن تقيايم 
ءاادجى تقاااديم مشااارجب القااارار المعناااجن "القاادرا  النججياااا اإل ااارا يليا" مااان عدماااه  ااا  

  اقا الذريا.للم تمر العام للجإلالا الدجليا لل 61الدجر  
عدم تقديم مشرجب القرار المعنجن "القدرا  النججيا اإل ارا يليا" خاالل الادجر  العادياا  -3

لقااا  بيااان عرباا للماا تمر العااام للجإلالااا الدج  61 خااالل مناقشااا  ليااا لل اقااا الذريااا  جاا
 البند يتطمن ما يل ذ

 من الاادجل العربيااا  اا  تشاااجر م ااتمر حااجل  اابل الااد ع إلنءاااع مشاارجب القاارار  
ن عدم تقديمه    هذ  الدجر  ال يعن  عدم تقديمه    الدجرا  ال  .مقبلاجاا

 لبراز مخا ر القدرا  النججيا اإل را يليا. 
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   تقااااديم الشااااإلر للاااادجل التاااا  دعماااا  مشاااارجب القاااارار خااااالل ال اااانجا  الماطاااايا
جتجطيح م باب عدم تقديمه خالل هذ  الدجر  من طمنيا لبدا  المرجنا مقابال 

عربيااااا ا ااااتءابا مما لااااا لاااادعم الءيااااجد الراميااااا إلنشااااا  المن قااااا تجقااااع الاااادجل ال
الخالياااا مااان األ ااالحا النججياااا جييرهاااا مااان م ااالحا الااادمار الشاااامل خاااالل دجر  

 .2020لمعاهد  عدم انتشار األ لحا النججيا لعام  المراءعا
حاا  الاادجل العربيااا علاا  للقااا  بيانااا  ج نيااا خااالل مناقشااا بنااد "القاادرا  النججيااا  -4

 ا يليا" لت لي  الطج  عل  خ جر  هذا المجطجب.اإل ر 
لعاااد  النظاار  اا  مشاارجب القاارار المعنااجن "القاادرا  النججيااا اإل اارا يليا" علاا  نحااج  -5

 62يحقق األيلبيا الم لجبا لطمان اعتماد     حاال تقارر تقديماه خاالل الادجر  الاا
 .2018للم تمر العام للجإلالا لل اقا الذريا عام 

مبصر للجنـة التحضـيرية الثانيـة لــممؤتمر األطـراف فـي معاهـدة عـدم انتشـار التحضير ال :ثانياا 
 :(4/5/2018-23/4م )جنيف: 2020األسلحة النووية لمراجعة المعاهدة عام 

التأإليد عل  مجلجيا تنفيذ قرار م تمر المراءعا جتمديد معاهد  عدم انتشار األ لحا  -6
ا الدجل ال ال  الراعيا للقرار الخاص بالشرق األج   جم  جلي 1995النججيا لعام 

مان سافقا التمدياد الالنياا   للمعاهاد   جر ار  يتءازمعن تنفياذ   باعتباار  ءاز اب ال 
 الت جيه جالمما لا    تنفيذ  من قبل مت م راه دجليا.

التم ااال بنتاااا ج مااا تمرا  مراءعاااا معاهاااد  عااادم انتشاااار األ ااالحا النججياااا لألعاااجام  -7
بمجطجب لخاال  الشارق األج ا  مان األ الحا  يما يتعلق  2010ج 2000ج 1995

النججيا جييرها من م لحا الدمار الشامل  بما  ييا خ ا عمل الشرق األج   الت  
 .2010تم اعتمادها عام 

التأإليد عل  مهميا التباح  حجل إلا اا ال ابل جالج اا ل الممإلناا لتنفياذ قارار ما تمر  -8
الخااص بالشارق  1995لعاام  مراءعا جتمديد معاهاد  عادم انتشاار األ الحا النججياا

األج اااا  جسااااجالب للاااا  لنشااااا  المن قااااا الخاليااااا ماااان األ اااالحا النججيااااا  اااا  الشاااارق 
 األج  .

تإلليه "لءناا إلباار الم ا جلين العارب المعنياا باأل الحا النججياا جييرهاا مان م الحا  -9
الخااااص بالشااارق األج ااا   1995الااادمار الشاااامل" برعاااداد خ اااا عمااال لتنفياااذ قااارار 

 مجراقياااا التحااارل ج قااااب إل اااار زمنااا   لعاااداد البياناااا   لعاااداد علااا  من تشااامل إليف
العمل  التحرل اإلعالم   جالتن يق مع التءمعاا  اإلقليمياا جالدجلياا  جذلال خاالل 

 االءتماب المقبل للءنا.
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التأإليااد علاا  محقيااا الاادجل األ ااراه  اا  معاهااد  عاادم انتشااار األ االحا النججيااا  اا   -10
يا لل اقاااا النججياااا جطااارجر  تعزياااز التعااااجن  ااا  اال اااتفاد  مااان اال اااتخداما  ال ااالم

 المءاال  العلميا جالفنيا جالتإلنجلجءيا ذا  السلا.

 :معاهدة حظر األسلحة النووية :ثالثاا 
اإلشااااد  بالمشاااارإلا جالتن ااايق الفعاااالين للااادجل العربياااا خاااالل معماااال الااادجر  األجلااا   -11

( 7/7/2017 - 15/6( جالااادجر  ال انياااا )نيجياااجرلذ 31/3/2017-27)نيجياااجرلذ 
لماا تمر األماام المتحااد  المعناا  بالتفاااجر حااجل ساال ملاازم قانجناااب لحظاار األ االحا 

 النججيا.
الترحيب باعتماد "معاهد  حظر األ لحا النججيا"  باعتبارها لطا ا هاما لمنظجماا  -12

 نزب ال الع النججت  جتت ق مقاسدها مع ال يا ا  العربيا    هذا المءال.

العــام حــول نتــائج أعمــال لجنــة الحصمــاء المعنيــة بقضــايا ضــبط التســلح تقريــر األمــين  :رابعاا 
 ذوعدم النتشار

ليه "لءناا إلباار الم ا جلين العارب المعنياا بقطاايا األ الحا لمخذ العلم بما تجسل   -13
النججيااا جييرهااا ماان م االحا الاادمار الشااامل"  اا  اءتماعيااا الجاحااد جاألربعااين بشااأن 

العام حجل نتاا ج معماال لءناا الحإلماا  المعنياا  التجسيا  الجارد     تقرير األمين
 بقطايا طب  الت لح جعدم االنتشار.

التأإلياااد علااا  ا اااتمرار متابعاااا لءناااا إلباااار الم ااا جلين تنفياااذ التجسااايا  الاااجارد   ااا   -14
تقرياار األمااين العااام  اا  ا ااار مااا ي ااتءد ماان ت ااجرا  علاا  ال اااحا الدجليااا  جبمااا 

عربيااا  اا  مءااال الحااد ماان الت االح جناازب يحااا ظ علاا  جحااد  المجاقااه جالتجءيااا  ال
 ال الع.

 .المقبلاعرر المجطجب جت جراته عل  مءلس الءامعا عل  الم تجى الجزارت    دجرته  :خامساا 
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 اإلرهـاب الدولـي وس ب ـل مصافحتـه
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 ه:بعد اطالع -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  اإلرهاابجعل  تجسيا  االءتماب ال ان  جالعشرين لفريق الخبرا  العرب المعن  بمإلا حا 
 ( 9/8/2017 – 7)تجنس 

 ن ال يا يا  ج جعل  تجسيا لءنا الش 

 ر ُيقــــر

ير جالمجا قاااا علااا  التجسااايا  الساااادر  عااان  رياااق الخبااارا  العااارب المعنااا  مخاااذ العلااام باااالتقر  -1
 (.9/8/2017-7اءتماعه ال ان  جالعشرين )تجنس     اإلرهاببمإلا حا 

إلاان مرتإلبجهاا جحي ماا  لدانا ءميع معمال اإلرهاب جممار اته بإلا ا مشاإلاليا جمظاهرهاا جميااب  -2
 اءاااذجرها جتءفياااه منابعيااا جاقاااتالبا    جمياااا إلانااا  ميراطااايا  جالعمااال علااا  مإلا حتياااَباااإلِ رتُ ا

 الماليا جالفإلريا.
التأإليااد علاا  منااه ال مءااال لاارب  اإلرهاااب بااأت دياان مج ءن اايا مج حطااار   جتعزيااز الحااجار  -3

 جالت امح جالتفاهم بين ال قا ا  جالشعجب جاألديان.
 بانياا  ال  فار  ءميجريا العاراق  ا  العاساما األ الذتاإلدانا الشديد  لالعتدا  اإلرهاب   -4

  جالاذت نفذتاه بعار خالياا تنظايم داعا  اإلرهااب  المنادحر 31/7/2017إلابجل بتاريخ  –
بعااد هزا مااه  اا  العااراق  إلمحاجلااا  يا  ااا ماان ذلاال التنظاايم لت االي  الطااج  اإلعالماا  علاا  

 ا تمرار جءجد .

  جاالتفاقيااا اإلرهااابالعربيااا لمإلا حااا  االتفاقيااالاام تساادق علاا   التاا دعااج  الاادجل العربيااا  -5
يااداب ج ااا ق  لءاارا ا لتمااام  للاا  اإلرهااابالعربيااا ذا  الساالا بمإلا حااا  التسااديق علييااا  جاا

 التسديق لدى األمانا العاما لءامعا الدجل العربيا.
زالااا العجاماال التاا  تبذيااه ماان خااالل القطااا   -6 طاارجر  العماال علاا  معالءااا ءااذجر اإلرهاااب جاا

 عل  ب ر التجتر.
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زياد  الاجع  للعمل من مءل يا جالدينيا جالمءتمع المدن  تعب ا الم   ا  اإلعالميا جالتربج  -7
 بخ جر  اإلرهاب جالفإلر المت ره جالتسدت ليذ  اب ا.

 للاا االمتناااب عاان تقااديم مت شااإلل ماان مشااإلال الاادعم السااريح مج الطاامن   للاا دعااج  الاادجل  -8
  جر اار إلاال مشااإلال االبتاازاز ماان اإلرهابيااا األعمااالالطااالعين  اا   األشااخاصالإليانااا  مج 

 فديا.لل لرها ن مج  لب  لمن تيديد مج قتل  اإلرهابياقبل الءماعا  
العماااال علاااا  دعاااام التعاااااجن القااااا م بااااين ءامعااااا الاااادجل العربيااااا جمءيااااز  المنظمااااا  الدجليااااا  -9

 جاإلقليميا المعنيا بمإلا حا اإلرهاب.
لتءاااريم الم اااا رين تشاااريعا  الااانظم القانجنياااا الج نياااا للااادجل العربياااا  تتطااامنطااارجر  من  -10

مج منشاااا ا لرهابيااااا تمجياااال مج مج التاااادريب المتساااال بااااه  لرهابيااااامعمااااال  ارتإلااااابياااارار أل
المنا ااابا علاااا  نحاااج  عااااال للحاااد ماااان الخ ااار الااااذت الج نيااااا تي ااايرها  جاتخاااااذ اإلءااارا ا  

 يم لجنه.
ماااان ا ااااتبالل تإلنجلجءيااااا المعلجمااااا   اإلرهااااابيينالتعاااااجن لمنااااع  للاااا دعااااج  الاااادجل العربيااااا  -11

جالتخ ااي  جاإلعااداد ليااا   منشاا تيمجتمجياال  اإلرهابيااا معماااليم  جاالتساااال  للتحاارير علاا
 ذا  السلا بالتنظيما  اإلرهابيا. اإللإلترجنياججطع  ليا ج نيا للتعامل مع المجاقع 

نيجيااجرل   اا المنشااأ  اإلرهااابالمتحااد  لمإلا حااا  األمااممرإلااز  لمإلانيااا تعظاايم اال ااتفاد  ماان  -12
للحاجار  العاالم ز الملل عباد اي بان عباد العزياز بمبادر  من خادم الحرمين الشريفين  جمرإل

مبج ظب     للتميز لمإلا حا الت ره  الدجل  يينا جالمرإلز    بين اتباب الديانا  جال قا ا  
باالءزا ر  جمرإلاز النيارين  اإلرهاابمءاال مإلا حاا   ا للبحج  جالدرا اا     ريقاألجالمرإلز 

يطاا للتجاسال الحطاارت بال اجدان  جمرإلاز للدرا ا  اال تراتيءيا  ا  العاراق  جمنتادى الن
مرإلاااز محماااد ال اااادس ج محماااد بااان ناااايه للمناساااحا جالرعاياااا بالمملإلاااا العربياااا ال اااعجديا  

جمعياااد محماااد ال اااادس لتإلاااجين األ ماااا جالمرشااادين جالمرشااادا  بالمملإلاااا   للعلماااا  األ ارقاااا
التإلفيرياا جابرا     جمرساد الفتااجت ا  ق ار األدياانالمبربيا  جمرإلز الدجحا الدجل  لحاجار 

 .المتشدد  بدار اإل تا  المسريا  جمرسد األزهر الشريه لمإلا حا الت ره
قاعااد  بيانااا  خاسااا  برنشااا العامااا لمءلااس جزرا  الداخليااا العاارب  األمانااابءيااجد  اإلشاااد  -13

 جح  الدجل العربيا عل  تبذيتيا بالبيانا  الم لجبا. األءانب باإلرهابيين
ه العربياا  ا  المنظماا  جالما تمرا  الدجلياا التا  تشاارل  يياا الادجل مجاسلا تن يق المجاق -14

 .اإلرهابالعربيا بشأن مإلا حا 
الدجل العربيا من التءارب جالمبادرا  الناءحا ذا  السلا بالمجاءيا الفإلريا  ا تفاد مهميا  -15

ابيااااا  التنظيمااااا  اإلرهتُاااارجِّج ليااااا المفاااااهيم جاأل إلااااار التاااا   انتشااااارلإلرهاااااب للحيلجلااااا دجن 
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 (الفنياااا لفرياااق الخبااارا  العااارب المعنااا  بمإلا حاااا اإلرهاااابالعاماااا )األماناااا جتإللياااه األماناااا 
 منيا. جاال تفاد بدعج  الدجل العربيا لتزجيدها بتءاربيا الناءحا لتعميميا 

الترحيااب بمبااادر  خااادم الحاارمين الشااريفين الملاال  االمان باان عبااد العزيااز  ل  ااعجد برنشااا   -16
لل اااالم العاااالم " إلمرإلاااز مخاااتص  ااا  لر اااا  قااايم ال اااالم جالت اااامح  "مرإلاااز الملااال  ااالمان

 جتر اااايخ مفياااااجم الج اااا يا جاالعتااااادال  جتإلاااااجين السااااجر  الذهنياااااا اإليءابيااااا عااااان اإل اااااالم
يطاااع حقيقااا الشاابيا  ال االبيا الم ااار  عليااه  جالتساادت جتعزيزهااا الت ااره  األيديجلجءياا  جاا
 جاإلرهاب.

ال ااال ا  الج نياااا الم ااا جلا عااان مإلا حااااا دى ر اااع الااااجع  لااا للااا دعاااج  الااادجل األعطاااا   -17
ماع قجاعاد متجا قاا  اإلرهابمإلا حا    التدابير الم تخدما من تإلجن ءميع بأهميا  اإلرهاب
 .اإلن ان  الدجل   جالقانجن اإلن انلحقجق  الدجل ذلل القانجن    بما  الدجل القانجن 

بااع للتحاااله الاادجل  طااد داعاا  المساابر للماادرا  ال يا اايين الرا االءتماااب بانعقااادالترحيااب  -18
 24/10/2016الخاامس لمإلا حااا تمجياال تنظايم داعاا  يااجم  جاالءتماااب  29/4/2016ياجم 

ال ااادس  االءتمااابالترتيباا  التاا  تءرييااا دجلاا الإلجياا  لعقاد  للاا بدجلاا الإلجياا   باإلطاا ا 
 .2017األءانب خالل اإلرهابيين للتحاله الدجل  المعن  بالمقاتلين 

 .المقبلاالعام متابعا المجطجب جتقديم تقرير بشأنه للمءلس    دجرته  ميناأل لل ال لب  -19
 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8188)ق: رقم 
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 صيانة األمن القومي العربي ومصافحة اإلرهاب
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 
 عام عن نشا  األمانا العاما  يما بين الدجرتين جعل  تقرير األمين ال 

   جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  جعل  تجسيا لءنا الش جن ال يا يا 

عالناتيااامعاا علا  م اتجى القماا جا تناداب للا  قارارا  مءلاس الء -   جعلا  الم اتجى الاجزارت  جاا
 بشأن المحا ظا عل  ال الم جاألمن بين الدجل األعطا  جسيانا األمن القجم  العرب  

ذ ي إلاااد مااان ءدياااد عزماااه ال ابااا  علااا  تعزياااز األمااان القاااجم  العربااا  جمإلا حاااا التنظيماااا   - جاا
جالذجد عان جحاد  ترابياا اإلرهابيا جالد اب عن ا تقالل الدجل العربيا جحمايا  يادتيا الج نيا  

 الج ن  ج الما مراطييا طد مت اعتدا  

ذ ُيشدد عل  الحاق ال ابا  للادجل األعطاا   ا   - مت اعتادا  علا  مءتمعاتياا جمجا نيياا  سادجاا
مج م   ااا  الدجلااا جاألءيااز  الحإلجميااا  جإلااذلل حقيااا  اا  اتخاااذ ءميااع اإلءاارا ا  جا ااتخدام 

تيديااادا  جاعتااادا ا  ُتشاااإلل خ اااراب علااا  ممنياااا إلا اااا الج اااا ل التااا  تحاااجل دجن تعرطااايا ألت 
ج ااالما مءتمعاتيااا  جذلاال ج قاااب لمي اااق ءامعااا الاادجل العربيااا  جمي اااق األماام المتحااد  جقجاعااد 

 القانجن الدجل  

ذ ُيعااارب عااان لدانتاااه الحازماااا لإلااال مشاااإلال اإلرهااااب جبمختلاااه ساااجر  جممار ااااته جمظااااهر    - جاا
 ب بأت دين مج حطار  مج مما جر طه ال اب  ألت تجءه إلان لرب  اإلرها

ذ ج  - ي إلاد مان ءديااد ر طاه التااام ألت شاإلل مان مشااإلال الادعم السااريح مج الطامن  للمنظمااا  اا
دانته الحازما للعمليا  اإلرهابيا بإلل مشإلاليا جسجرها   اإلرهابيا مج المنظما  المت ر ا  جاا

ذ يدعج لل  ج  - ته الدجليا جاإلقليمياا تإل يه الءيجد جتعزيز التن يق مع المءتمع الدجل  جمنظمااا
 ا  مجاءياا اإلرهااب جعلا  نحاج  خااص   ا  مءااال  تءفياه مناابع تمجيال اإلرهااب  جظااهر  
يءاااد مااالذا    منااا لياام    افر اإلرهااابيين األءانااب جالعماال علاا  الحااد ماان تانقليم بااين الاادجل جاا

لجءياا المعلجماا  جاتخاذ اإلءرا ا  القانجنيا الالزما الت  تحجل دجن ا تخدام اإلرهاابيين لتإلنج 
 جاالتساال  
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 ر ُيقــــر

اإلدانا الحازما لإلل مشاإلال العملياا  اإلءرامياا التا  تشانيا التنظيماا  اإلرهابياا  ا  الادجل  -1
  جالتنديد بإلل األنش ا الت  تمار يا تلل التنظيماا  المت ر اا ج   إلا ا دجل العالمالعربيا 

ج عرقيا جتعمل عل  التحرير عل  الفتنا جالت  تر ع شعارا   دينيا مج  ا فيا مج مذهبيا م
 جعل  العنه جاإلرهاب.

اإلعاااراب مءااادداب عااان من الحلاااجل الع اااإلريا جاألمنياااا جحااادها ييااار إلا ياااا إللحااااق اليزيماااا  -2
شاااملا متعاادد  األبعاااد لمإلا حااا  ا ااتراتيءياباإلرهاااب  جالتأإليااد علاا  طاارجر  العماال إليءاااد 

 يا جاالءتماعيا جالقانجنيا جال قا ياا جاإلعالمياا اإلرهاب جمنع جقجعه  تتطمن األبعاد ال يا
 جالدعجيا  جذلل ج قاب لقرارا  مءلس ءامعا الدجل العربيا السادر  بيذا الشأن.

العمل عل  مجاسالا التعااجن القاا م باين الادجل العربياا لمإلا حاا اإلرهااب جالت اره جتإل ياه  -3
بناجد جمحإلاام االتفاقياا العربياا الءيجد المشترإلا الءت ا ه مان ءاذجر  جذلال مان خاالل تفعيال 

 لمإلا حا اإلرهاب.

اإلشاد  بما حققتاه الادجل األعطاا  مان انتساارا   جا اعا طاد اإلرهااب  جماا تجسال  للياه  -4
إللحاق اليزيما بالمنظما  اإلرهابيا جالءماعا  المت ر ا  جدعجتياا لمجاسالا  لنءازا من 

 ظاهر  جسجر .هذ  الءيجد بما يإلفل لنيا  اإلرهاب جالت ره بءميع م

تجءيه التحيا جالتقدير لءميجريا العراق جالءي  العراق  عل  ما حققاج  مان انتساارا   طاد  -5
تنظيم داع   جعل  ما بذلج  من تطحيا     تحريار المجسال جالمادن جاألراطا  العراقياا 
األخاارى  جدعااج  الاادجل العربيااا للاا  الم اااهما  اا  لعاااد  لعمااار الماادن المحاارر  ماان  ااي ر  

يا اا الناازحين  جتأإليااد ت ميناه جتقادير  لءميجرياا مسار العربيااا هاذ  ا لعساابا  اإلءرامياا جاا
عل  ءيجدها المتسلا    مإلا حا اإلرهاب    شمال  ينا  ليزيما المخ  اا  اإلرهابياا  
جلدجلااا ليبيااا لمااا تقااجم بااه ماان ءيااجد  مقاادر   اا  دحاار لرهاااب داعاا   جللءميجريااا الءزا ريااا 

لمااا تقااجم بااه ماان عمليااا   متجاساالا لمحاساار  اإلرهاااب جدحاار   جلدجلااا الديمقرا يااا الشااعبيا 
الإلجي  عل  ما تبذله من ءيجد  لمإلا حا اإلرهاب  جعل  نحج  خااص ءيجدهاا  ا  القطاا  

اإلعااراب عاان دعمااه لإلا ااا   ج علاا  مسااادر تمجياال الحرإلااا  اإلرهابيااا جالمنظمااا  المت ر ااا
 مجاءيا اإلرهاب لحفظ ممنيا جا تقرارها.اإلءرا ا  الت  تقجم بيا مملإلا البحرين    

الترحيب بجطع م اما  بعار األشاخاص الاذين ينتماجن لماا ي ام  ب ارايا األشاتر اإلرهابياا  -6
 اا  مملإلااا البحاارين علاا  قا مااا اإلرهااابيين  معتباارين من هااذا المجقااه يعإلااس لساارار دجل 

  جإلال مان يقاجم العالم عل  التسدت لإلل مشإلال اإلرهاب عل  السعيدين اإلقليم  جالادجل 
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بدعماااااه مج التحاااااارير عليااااااه مج التعااااااا ه معااااااه  جيم ااااال دعماااااااب لءيااااااجد مملإلااااااا البحاااااارين 
 .()جاإلءرا ا  الت  تقجم بيا    تعزيز األمن جاال تقرار جال لم  ييا

دعااج  الاادجل األعطااا  جالمءتمااع الاادجل  للاا  اتخاااذ اإلءاارا ا  القانجنيااا جالقطااا يا الالزمااا  -7
ابيااا جاالنتقااال للاا  مراإلاااز ابيين األءانااب لاللتحااااق بتنظيمااا  لره اافر اإلرهاا للحيلجلااا دجن

  جحرماااانيم مااان مت ماااالذا    مناااا  جتقاااديميم للعدالاااا علااا  ماااا ارتإلباااج  مااان ءااارا م الساااراب
 .  جح  الدجل األعطا  عل  تبادل المعلجما  حجل هذ  العناسرلرهابيا

ل االتفاقياااا العربياااا حااا  الااادجل األعطاااا  علااا  زيااااد  تعاجنياااا جتإل ياااه ءيجدهاااا مااان خاااال -8
لمإلا حااااا ءاااارا م تقنيااااا المعلجمااااا  جذلاااال بالعماااال علاااا  نحااااج  ءماااااع  لحرمااااان التنظيمااااا  
اإلرهابيا المت ر ا بءميع مشإلاليا الدينيا جال ا فيا جالمذهبيا جالعرقياا مان ا اتبالل ج اا   

ت  تُارجج التإلنجلجءيا جج ا ل التجاسل االءتماع   جمنعيا عل  نحج  تام من ب  دعايتيا ال
للإلراهيا جالفتنا ال ا فيا جالمذهبيا  جب  رجع الفرقا بين مبنا  المءتماع  جذلال دجن م ااس 

 بحريا الرمت جالتعبير الت  تبيحيا القجانين الج نيا جالمجا يق الدجليا الُمسادق علييا.

ا حاجل دعج  الدجل األعطا  لل  تزجياد األماناا العاماا لءامعاا الادجل العربياا بتقاارير  شاامل -9
المبااادرا  الج نيااا التاا  تقااجم بيااا لمجاءيااا اإلرهاااب  بمااا  اا  ذلاال نتااا ج معمااال الماا تمرا  

 جالندجا  الت  تنظميا حجل مإلا حا اإلرهاب  جالمنظما  المت ر ا.

حااا  الااادجل األعطاااا  علااا  تقاااديم تساااجراتيا جاقتراحاتياااا بشاااأن ت اااجير  لياااا  العمااال ذا   -10
جمجاءياااااا التنظيماااااا  اإلرهابياااااا  تميياااااداب لجطاااااع  السااااالا بسااااايانا األمااااان القاااااجم  العربااااا 

ا تراتيءيا شاملا لمإلا حا ظاهر  اإلرهااب جت اجير  لياا  العمال المعنياا بمجاءياا اإلرهااب 

                                                 
() الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 

بياااا  ااارن الءزا ااار تااادعج للااا  تن ااايق الءياااجد الدجلياااا لمحارباااا هاااذ  اب اااا  طااامن  ااا  مجاءياااا اإلرهااااب جالتنظيماااا  اإلرها
ا تراتيءيا شاملا لألمم المتحد  حجل مهداه مشترإلا جمتقا ما  جااللتزام بقجاعد الشرعيا الدجليا ال يما التقيد باللجا ح جقجا م 

 األمم المتحد     تسنيه الءماعا  اإلرهابيا.
 :لعراق تحفظه على ما يليصذلك يسجل وفد جمهورية ا

( لم يحدد المعيار الذت تم اعتمااد  6لن تسنيه بعر األشخاص جالمنظما  ج قاب للسيبا الجارد     الفقر  ) -1
   تجسيه مفيجم اإلرهاب  إلما من هذا التسانيه ال يمإلان اعتباار  دجليااب ال ايما ماع ييااب تعرياه لإلرهااب 

 .تم االتفاق عليه من ِقَبل المءتمع الدجل 
لن هااذا التساانيه  اايفتح الباااب جا ااعاب ممااام مت دجلااا تتقااا ع مااع ءماعااا   معينااا ناشاا ا  اا  دجليااا لجساافيا  -2

 باإلرهاب.

لن قااارار سااايانا األمااان القاااجم  العربااا  بحاااد ذاتاااه مدان بحااازم  إلااال مشاااإلال العملياااا  اإلءرامياااا التااا  تشااانيا  -3
مان  امَّ  اال داعا  لتخسايص إلياان مج ءماعاا المنظما  اإلرهابيا    الدجل العربيا جعل  الم اتجى الادجل   ج 

 معينا    ل ار هذا القرار.
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جالتنظيما  اإلرهابياا  جذلال ج قااب للقارارا  الساادر  عان مءلاس ءامعاا الادجل العربياا علا  
 م تجى القما جعل  الم تجى الجزارت.

بياااا لباااذل المزياااد مااان الءياااجد لمإلا حاااا م ااااليب تمجيااال اإلرهااااب جمتابعاااا دعاااج  الااادجل العر  -11
 األماااجالمااان خاااالل االتفاقياااا العربياااا لمإلا حاااا ي ااال  اإلرهابياااامساااادر تمجيااال التنظيماااا  

 .اإلرهابجتمجيل 

عداد تقارير دجرياا  -12 ال لب لل  األمين العام لءامعا الدجل العربيا متابعا تنفيذ هذا القرار  جاا
 .  جتقديميا لل  المءلس    دجراته المقبلاا  تنفيذ بشأن لءرا 
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 العالقا  العربيا مع التءمعا  الدجليا جاإلقليمياذ
 يا ريقاأل - العالقا  العربيا
 -م  -

 

 يفريقاأل –مسيرة التعاون العربي 
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 اطالعه:بعد  -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  عل  قراراته ال ابقا    هذا الشأن ج 

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

ذ يأخذ علماب بالءيجد الت  تقجم بيا لءنا الشراإلا العربيا األ -  يا  ريقجاا

 ر ُيقــــر

مفجطيا االتحاد األ ريق  من الدجل األعطا  ج مانا العاما بمجاسلا التن يق مع تإلليه األ -1
مءل تنفيذ قرارا  القماا العربياا األ ريقياا الرابعاا التا  عقاد   ا  مااالبج  يينياا اال اتجا يا  

 .23/11/2016لل   17خالل الفتر  من 
حاااد األ ريقاا  ماان مءاال تإلليااه األمانااا العامااا بمجاساالا التن اايق جالتعاااجن مااع مفجطاايا االت -2

( ماان قاارارا  القمااا العربيااا األ ريقيااا الرابعااا جالمعنااجنذ "بشااأن تن اايق 2تنفيااذ القاارار رقاام )
 تمجيل المشاريع األ ريقيا العربيا المشترإلا".

ال لب من األمانا العاما جمفجطيا االتحاد األ ريق  مجاسلا التن يق من مءل تنفيذ برامج  -3
ا القا ماااا  جالعمااال علااا  تحطاااير خ اااا العمااال العربياااا األ ريقياااا التعااااجن العربياااا األ ريقيااا

( ماان قاارارا  القمااا العربيااا 1  جذلاال تنفيااذاب للقاارار رقاام )2021-2019 –2017المشااترإلا 
األ ريقيااااا الرابعااااا جالمعنااااجنذ "بشااااأن تقرياااار األنشاااا ا المشااااترل لر ي ااااا مفجطاااايا االتحاااااد 

عن تنفيذ ا تراتيءيا الشاراإلا األ ريقياا العربياا األ ريق  جاألمين العام لءامعا الدجل العربيا 
( مان قارارا  7  جالقرار رقم )"2016-2014جخ ا العمل األ ريقيا العربيا المشترإلا للفتر  

عربياا مشاترإلا  –القما العربيا األ ريقيا الرابعا جالمعناجنذ "بشاأن جطاع خ اا عمال م ريقياا
2017– 2019-2021." 
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ءيااجد إلزالااا العجا ااق التاا  تعتاارر  اابل تفعياال جت ااجير التعاااجن التأإليااد علاا  مهميااا مجاساالا ال -4
العرب  األ ريق  جتنظيم اءتماعا  مءيزته  جذلل    طج  قرارا  ءمياع القمام العربياا األ ريقياا 

 .  جبما يسجن العالقا  العربيا األ ريقيا جيدرم عنيا األخ ارجاإلعالنا  السادر  عنيا ال ابقا
  2016ن حجل  ل  ين السادر عن القما العربيا األ ريقيا الرابعا الترحيب مءدداب باإلعال -5

جتعزيز العمل مع االتحاد األ ريق  لدعم قطايا  ل ا ين جالتسادت ألت محااجال  ل ارا يليا 
لاللتفاااااه علاااا  مإلانااااا القطاااايا  اااا  القااااار  األ ريقيااااا  جالتاااا  ُبنياااا  علاااا  القاااايم المشااااترإلا 

العنسااارت  جالتحاااذير مااان لقاماااا مت مااا تمرا   المناهطاااا لال اااتعمار جاالطااا ياد جالتميياااز
 م ريقيا تأت  عل  ح اب القطيا الفل  ينيا جمإلانتيا    قار  م ريقيا. –ل را يليا 

اإلعااااراب عاااان التقاااادير لمجقااااه االتحاااااد األ ريقاااا  الم يااااد للمجقااااه العرباااا  تءااااا  القطااااايا  -6
دجرتاااه العادياااا  الفل ااا ينيا جالمتم ااال  ااا  اإلعاااالن الساااادر عااان قماااا االتحااااد األ ريقااا   ااا 

 اا  مديااس مبابااا  جقمتااه  31/1/2017-22ال امنااا جالعشاارين التاا  عقااد  خااالل الفتاار  ماان 
بشاأن الجطاع  ا   ل ا ين   مدياس مباباا    2017 / تمجزيجليج 3-2المنعقد  يجم   29الا

جالشاارق األج اا   جالااذت ءاادد الاادعم الإلاماال للشااعب الفل اا ين   اا  إلفاحااه المشاارجب طااد 
 1967ا يل   جحقااه  اا  لقامااا دجلتااه الم ااتقلا علاا  حاادجد يجنيااج/ حزيااران االحااتالل اإل اار 

جعاسمتيا القدس  جح   يه ل را يل عل  االمتناب عن مسادر  األراط  الفل  ينيا لبنا  
بقااارار  جرحااابالم اااتج نا  جالمناااازل جدعجتياااا للااا  تفإليااال ءمياااع المباااان  ييااار الر اااميا  

سااارخ ال ياااانتياإلج يا الم ااتج نا  المقامااا الااذت ي إلااد عاادم شاارع 2334مءلااس األماان رقاام 
للقانجن الدجل   جشاءب ال يا اا المتعماد  لل ال ا  اإل ارا يليا جالرامياا للا  تبييار الجطاع 
الراهن للقدس  جشءب ميطا اال تخدام المفار  جييار المتإلاا ل للقاج  مان قبال ل ارا يل طاد 

لألمام المتحاد  لتاج ير الحماياا  المقاجما ال الميا للشاعب الفل ا ين   جناشاد ابلياا  المعنياا
 عل  نحج عاءل. للشعب الفل  ين 

القمااا األ ريقياااا جخاسااااب   جالحاااد منااه لتبلباال اإل ااارا يل   اا  م ريقياااالتسااادت لالعماال علاا   -7
 .اإل را يليا المزمع عقدها    تجءج

دعج  مءالس ال فرا  العرب  جخاسا    العجاسام األ ريقياا  لباذل إلا اا الءياجد ماع الادجل  -8
أل ريقيا جمفجطيا االتحاد األ ريق  للعمل عل  منع حسجل ل ارا يل علا  جطاعيا مراقاب ا

الحسجل عل  مقعاد )القج  القا ما باالحتالل( محاجلا ل را يل إلذلل ج      االتحاد األ ريق 
 .2020-2019يير دا م    مءلس ال لم جاألمن لألمم المتحد  للفتر  

 ريقاا  العرباا  المشااترل ال الاا  حااجل التنميااا الزراعيااا الترحيااب بنتااا ج الماا تمر الااجزارت األ -9
للا   31/10الخر اجم  خاالل الفتار  مان العاسما ال جدانيا    الذت انعقد جاألمن البذا   

  جال لاااب مااان األماناااا العاماااا جمفجطااايا االتحااااد األ ريقااا  مجاسااالا التعااااجن 2/11/2016
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ا العربيااا األ ريقيااا الرابعااا الخاااص ( ماان قاارارا  القماا4جالعماال ماان مءاال تنفيااذ القاارار رقاام )
بااالم تمر الااجزارت األ ريقاا  العرباا  المشااترل الرابااع حااجل التنميااا الزراعيااا جاألماان البااذا    

 برحدى الدجل العربيا. 2018جالترحيب بانعقاد     عام 

ب الترحيب بنتا ج االءتماب المشترل األجل لجزرا  االقتساد جالتءار  جالمالياا األ ارقاا جالعار  -10
  بمااااالبج  يينياااا اال اااتجا يا  جال لاااب مااان األماناااا العاماااا جمفجطااايا 21/11/2016ياااجم 

( ماان قاارارا  القمااا 3االتحاااد األ ريقاا  مجاساالا التعاااجن جالعماال ماان مءاال تنفيااذ القاارار رقاام )
مشاترل للاجزرا  الم ا جلين  م ريقا   بشأن عقد اءتماب دجرت عرب  العربيا األ ريقيا الرابعا

 .األ ريقياهام  القمم العربيا   جالتءار  جالماليا عل عن االقتساد

اإلعاراب عان التقادير للءياجد المبذجلاا مان ءاناب المساره العربا  للتنمياا االقتسااديا  ا   -11
م ريقيااا لتقااديم الاادعم المتجاساال للمعاارر التءااارت العرباا  األ ريقاا  المزمااع عقااد   اا  دجلااا 

دد م اااتقبالب  جبا اااتعداد المساااره تمجيااال م ريقياااا يختارهاااا االتحااااد األ ريقااا   ااا  مجعاااد يحااا
درا اااا حاااجل  ااارق جم ااااليب االرتقاااا  بإلفاااا   ج عالياااا المعااارر التءاااارت العربااا  األ ريقااا   
بحي  ت اهم نتا ج معماله    تحقيق مهداه الشراإلا العربيا األ ريقيا  جال لب من األمانا 

ا االتحاااد األ ريقاا  العامااا مخااذ تجساايا  الدرا ااا  اا  االعتبااار عنااد التحطااير مااع مفجطااي
للمعارر  جإلاذلل الترحياب بالادجر المحاجرت للمساره  ا  تقاديم إلا اا مشاإلال  المقبلاللدجر  

 الدعم لبرامج التعاجن العرب  األ ريق  المشترل.
الترحيب بتقديم دجلا الإلجي  ءا ز  المرحاجم د. عباد الارحمن ال امي  للتنمياا األ ريقياا للعاام  -12

   مءال السحا  جالترحيب ميطاب بالءا ز   2015  جالعام    مءال األمن البذا   2016
    مءال التربيا جالتعليم. 2017المزمع تقديميا    عام 

اإلشاد  بمباادر  القارجر المي ار  المليارياا التا  تقادم  بياا دجلاا الإلجيا   ا  القماا العربياا  -13
دجالر ممريإلااا  بشاااأن تقاااديم ملياااار  2013األ ريقياااا ال ال اااا التااا  عقاااد  بالإلجيااا   ااا  عاااام 

% جملياااار دجالر ممريإلااا  إلا ااات مارا   ااا  القاااار  75إلقااارجر مي ااار   ااالم منياااا ماااا يفاااجق 
 %.50األ ريقيا ُمنءز منيا ما يقارب 

التأإلياد علا  مهمياا دعام الادجل األعطاا  للمعيااد ال قاا   العربا  األ ريقا  حتا  ياتمإلن ماان  -14
بدجلاااا التااا  انعقاااد   ريقياااا ال ال اااا مدا  الااادجر المناااج  باااه تنفياااذاب لقااارارا  القماااا العربياااا األ

التا  انعقااد  القماا العربيااا األ ريقياا الرابعااا ( الساادر عاان 5رقاام )قارار ال  ج 2013الإلجيا  
 بماالبج  يينيا اال تجا يا  بشأن المعيد ال قا   األ ريق  العرب .

 .رب  األ ريق تجءيه الشإلر لل  األمين العام عل  ءيجد  المبذجلا من مءل دعم م ير  التعاجن الع -15
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 العالقا  العربيا مع التءمعا  الدجليا جاإلقليمياذ
 يا ريقاأل -العالقا  العربيا 

 -ب -
 

 يةفريقالصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األ
 

 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 بعد اطالعه: -

 ا العاما عل  مذإلر  األمان 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

  للسندجق األ ا  جعمالب بنص الفقر  )م( من الماد  ال اد ا من النظام  -
    ريقاأل العرب دعم التعاجن    جان القاب من تقدير دجر السندجق  -

 ر ُيقــــر

 العرباا تعزياز جتفعياال التعااجن   اا د علاا  دجر الساندجق جمهميتااه إلاأدا   اعلااا ت ااهم التأإليا -1
  تنفيذاب لقارارا  مءلاس الءامعاا علا  م اتجى القماا جقارارا  مءلاس الءامعاا علا  األ ريق 
الااذت ي إلااد  7/3/2017( بتاااريخ 147د.ب ) 8136ج خرهااا القاارار رقاام  الااجزارتالم ااتجى 

 .الفن مءال العجن     األ ريق  العرب التعاجن  دعم   عل  مهميا ذلل الدجر 
للمعجنااا الفنيااا   العرباا مج اا  بالتزامياا  اا  مجازنااا الساندجق  التاا تجءياه الشااإلر للاا  الادجل  -2

 السندجق لل   رعا ال داد.   لم ت دد حستيا  الت جدعج  الدجل 
 ذ26/10/2017ن لمد   ال ا  نجا  تبدم م م ما هممن ال اد  التاليا  اإلدار تشإليل مءلس  -3

  الءميجريا الءزا ريا الديمقرا يا الشعبيا. – عاد  ال فير نذير العرباجت 

    ءميجريا ءيبجت . – عاد  ال فير محمد ظير حر 

  ءميجريا ال جدان. –ال يد  جسال عجر محمد خير 

  ءميجريا العراق. –ال يد الدإلتجر عال  الدين ءعفر محمد 

   لا  ل  ين.دج  – عاد  ال فير ءمال الشجبإل 

   ءميجريا مسر العربيا. – عاد  ال فير حازم  يم 

  المملإلا المبربيا. – عاد  ال فير محمد التازت 

   الءميجريا اإل الميا المجريتانيا. –ال يد محمدت محمد الن 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8191)ق: رقم 



  -98-  

 
 

 العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

 ر ُيقــــر

 :األوروبية -العالقات العربية  :أولا 

 :األوروبي –الحوار العربي  -أ

لمناااادجبين الاااادا مين لاااادى ءامعااااا الاااادجل العربيااااا ليااااب بعقااااد االءتماااااب ال ااااادس الترح -1
ج ااافرا  اللءناااا ال يا ااايا جاألمنياااا لمءلاااس االتحااااد األجرجبااا   جعقاااد الااادجر  ال ال اااا 

 ببرجإل ل. 28/11/2017لمءمجعا  عمل التعاجن اال تراتيء  يجم 

 :المتوسطية -الشراصة األوروبية  -ب

ألردنياااا الياشاااميا  ااا  ر ا اااتيا المشاااترإلا للءناااجب  جتأإلياااد الترحياااب بااادجر المملإلاااا ا -2
طرجر  ا تمرار التن يق العرب  الءيد بر ا ا ءميجريا مسر العربيا  ا  ل اار  لياا 

 التن يق العرب     إلا ا اءتماعا  جلءان الم ار خاسا لءنا إلبار الم  جلين.
 ااا  دجرتاااه  تإللياااه األماناااا العاماااا بمتابعاااا هاااذا المجطاااجب جالعااارر علااا  المءلاااس -3

 .المقبلاالعاديا 

 :الروسي -منتدى التعاون العربي  :ثانياا 
الرج   -الترحيب با تطا ا رج يا االتحاديا للدجر  الخام ا لمنتدى التعاجن العرب  -4

 .2017 / إلانجن مجلخالل شير دي مبر
ال لااب ماان الاادجل العربيااا جالءانااب الرج اا  العماال علاا  تنفيااذ األنشاا ا الااجارد   اا   -5

 .2018-2016مل السادر  عن الدجر  ال ال ا للمنتدى لألعجام خ ا الع
الرج اا  –الترحيااب با تطااا ا ءميجريااا ال ااجدان  عاليااا  الماا تمر االقتسااادت العرباا  -6

 .   الخر جم  جالتن يق مع األ راه المعنيا لتحديد مجعد لعقدها 2017خالل عام 



  -99-  

نشا  المرإلز ال قا   العرب  تإلليه األمانا العاما مجاسلا درا ا الءجانب المختلفا إل -7
    مج إلج بيده دعم جتعزيز التفاهم جالتبادل ال قا   بين الءانبين.

الخاسا بالمنتدى  تإلليه األمانا العاما بمجاسلا التن يق إلقاما األنش ا جالفعاليا  -8
   جح  الدجل العربيا عل  المشارإلا الفعالا  ييا.العرب  الرج  

عاااا هاااذا المجطاااجب جالعااارر علااا  المءلاااس  ااا  دجرتاااه تإللياااه األماناااا العاماااا بمتاب -9
 العاديا المقبلا.

 :تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان :ثالثاا 

الترحيااب با تطااا ا ءميجريااا  اءيإل ااتان للاادجر  ال انيااا لمنتاادى االقتساااد جالتعاااجن  -10
ت يااااجم العرباااا  مااااع دجل   اااايا الج اااا   جءميجريااااا مذربيءااااان علاااا  الم ااااتجى الااااجزار 

 .15/10/2017  عل  من ي بقه اءتماب إلبار الم  جلين يجم 16/10/2017
العماال علاا  عقااد ماا تمر رءااال األعمااال جالم اات مرين العاارب مااع دجل   اايا الج اا    -11

 ا   2017 / إلاانجن مجلجءميجريا مذربيءان خالل النسه األجل من شير دي امبر
 احدى الدجل العربيا.

التن ايق لعقاد هااتين الفعااليتين  جحا  الادجل العربياا تإلليه األماناا العاماا بمجاسالا  -12
 عل  المشارإلا الفعالا  ييما.

 :العالقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية :رابعاا 
اإلعااراب عااان حااارص الااادجل األعطاااا  علااا  تعزياااز عالقاتياااا ماااع ءميجرياااا الساااين  -13

ا لمبادم الساين الشعبيا    مختله المءاال   جالتأإليد مءدداب عل  دعم الدجل العربيا
 الجاحد .

الترحيب بنتا ج الدجر  الرابعا عشر  الءتماب إلبار الم  جلين لمنتدى التعاجن العرب   -14
الساين   جالادجر  ال ال اا للحاجار ال يا ا  اال اتراتيء  العربا  الساين   التا  ُعقااد  

  جدعاااااج  األماناااااا العاماااااا لمجاسااااالا ءيجدهاااااا 23/5/2017-22 ااااا  بإلاااااين ياااااجم  
لءانبين العرب  جالسين  من مءل جطع التجسايا  الساادر  عان هاذ  بالتن يق مع ا

 الدجر  مجطع التنفيذ.
الترحيااب بعقااد الاادجر  ال امنااا لالءتماااب الااجزارت لمنتاادى التعاااجن العرباا  السااين   اا   -15

  جالتأإلياااد علااا  مهمياااا المشاااارإلا العربياااا الفعالاااا  يياااا  جتإللياااه 2018الساااين عاااام 
 اايق مااع الءيااا  العربيااا جالسااينيا المعنيااا لإلعااداد الءيااد األمانااا العامااا بمتابعااا التن

ليا  جاإلعداد جالتحطير لالءتماعا  الت  ت بقيا بماا  ا  ذلال الادجر  الخام اا عشار  
 .الءتماب إلبار الم  جلين جالدجر  الرابعا للحجار ال يا   اال تراتيء  العرب  السين 
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تعااجن العرباا  الساين   بماا  اا  الترحياب بالفعالياا  التاا  عقاد   ا  ا ااار منتادى ال -16
ذلاااااال الاااااادجر  ال انيااااااا الءتماااااااب الخباااااارا  العاااااارب جالسااااااينيين  اااااا  مءااااااال المإلتبااااااا  

  جالاادجر  األجلاا  25/5/2017-23جالمعلجمااا  التاا  ُعقااد   اا  بإلااين خااالل الفتاار  
لمنتادى التعاااجن العربا  السااين   اا  مءاال المالحااا عباار األقماار السااناعيا "باياادج" 

  جالادجر  ال اابعا لنادج  العالقاا  24/5/2017ديناا شاانبيات ياجم الت  ُعقد     م
العربيااا السااينيا جالحااجار بااين الحطااارتين العربيااا جالسااينيا التاا  عقااد   اا  مدينااا 

  جالاادجر  ال ااابعا لماا تمر رءااال األعمااال العاارب 16/8/2017-15تشاانبدج يااجم  
 انيا لم تمر التعااجن العربا  جالسينيين جالدجر  الخام ا لندج  اال ت مارا   جالدجر  ال

-6الساااااااين  لنقااااااال التإلنجلجءياااااااا جاإلباااااااداب   ااااااا  نينبشااااااايا بالساااااااين خاااااااالل الفتااااااار  
7/9/2017. 

التأإليااد علاا  مهمياااا المشااارإلا العربياااا الفعالااا  ااا  مختلااه منشااا ا ج عاليااا  منتااادى  -17
التعااااجن العرباااا  الساااين   جدعااااج  األمانااااا العاماااا لمجاساااالا ءيجدهاااا بالتن اااايق مااااع 

لعربيا جالساينيا المعنياا لإلعاداد لألنشا ا جالفعالياا  المزماع عقادها خاالل الءيا  ا
الساينيا خاالل الفتار   - الدجر  ال انيا لمنتادى المارم  العربياا بما    ذلل 2017عام 
   بإلين  جالدجر  الخام ا لم تمر السداقا العربيا السينيا  ا   19-20/9/2017

لسااين  جالادجر  الرابعاا لنادج  التعاااجن  ا  ا 20/10/2017-19الساين خاالل الفتار  
العرباا  السااين   اا  مءااال اإلعااالم  اا  مقاار األمانااا العامااا  جالاادجر  ال انيااا لمنتاادى 

 .2018التعاجن العرب  السين     مءال السحا عام 

 :العالقات العربية مع جمهورية الهند :خامساا 

ريااا الينااد  اا  اإلعااراب عاان حاارص الاادجل األعطااا  علاا  تعزيااز عالقاتيااا مااع ءميج  -18
مختلاااه المءااااال  ال يا ااايا جاالقتسااااديا جاالءتماعياااا جال قا ياااا مااان خاااالل تفعيااال 

  ليا  منتدى التعاجن العرب  اليندت.
الترحياااب با تطااااا ا دجلااااا اإلمااااارا  العربيااااا المتحااااد  للاااادجر  ال ال ااااا الءتماااااب إلبااااار  -19

  7/11/2017ج 6الم  جلين لمنتدى التعااجن العربا  الينادت المزماع عقادها ياجم  
جتإللياااه األماناااا العاماااا بمتابعاااا ءيجدهاااا لإلعاااداد الءياااد لياااذ  الااادجر  بالتن ااايق ماااع 

 الءانبين العرب  جاليندت.
تإلليه األمانا العاما بمتابعا ءيجدها بالتن يق مع الءيا  العربياا جاليندياا المعنياا  -20

تادى التعااجن لتنظيم مختله األنش ا جالفعاليا  الت  يتطمنيا البرناامج التنفياذت لمن
  بما    ذلال الادجر  ال ال اا لميرءاان ال قا اا 2017ج 2016العرب  اليندت للعامين 
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 ااا  اليناااد  جالااادجر  األجلااا  لمااا تمر ر  اااا  الءامعاااا   2017العربياااا اليندياااا عاااام 
  جالاادجر  ال انيااا لناادج  التعاااجن 2017العربيااا جالينديااا  اا  الءميجريااا اللبنانيااا عااام 

مءااال اإلعااالم  اا  احاادى الاادجل العربيااا  جناادج  التعاااجن العرباا   العرباا  اليناادت  اا 
اليندت    مءال ال اقا    المملإلا المبربيا. جدعج  الدجل األعطا  لل  المشاارإلا 

 الفعالا    منش ا المنتدى  جا تطا ا بعر هذ  األنش ا جالفعاليا .

 :اليابانية –العالقات العربية  :سادساا 
األعطاا  علاا  تعزياز جت اجير عالقاتيااا ماع الياباان  اا  اإلعاراب عان حاارص الادجل  -21

مختله المءاال  ال يا يا جاالقتساديا جاالءتماعيا جال قا يا  جاال تفاد  مان التقادم 
 االقتسادت جالخبرا  اليابانيا للد ع بالءيجد التنمجيا    الدجل العربيا.

بااين اليابااان جالاادجل  الترحيااب بعقااد الاادجر  األجلاا  لالءتماااب الااجزارت للحااجار ال يا اا  -22
بمقار األماناا العاماا علا   11/9/2017األعطا     ءامعاا الادجل العربياا بتااريخ 

(  148هااام  اءتماااب مءلااس الءامعااا علاا  الم ااتجى الااجزارت  اا  دجرتااه العاديااا )
 جالعمل عل  جطع النتا ج السادر  عن هذا االءتماب مجطع التنفيذ.

 :دول جزر الباسيفيك العالقات العربية مع مجموعة :سابعاا 

التأإليد عل  ما جرد    لعالن مباجظب  الساادر عان اءتمااب جزرا  الخارءياا العارب  -23
جمااا تطاامنه ماان تجساايا   24/6/2010مااع مءمجعااا دجل ءاازر البا اايفيل بتاااريخ 

تسااب  اا  ل ااار تعزيااز التعاااجن مااع دجل ءاازر البا اايفيل  ججطااع تلاال التجساايا  
 مجطع التنفيذ.

العامااا اال ااتمرار  اا  متابعااا هااذا المجطااجب بالتشاااجر مااع دجلااا ال لااب للاا  األمانااا  -24
 اإلمارا  العربيا المتحد .

 :العالقات العربية مع دول أمريصا الجنوبية :ثامناا 

التأإلياد علا  مهمياا تعزيااز التعااجن باين اإلقليماين  اا  شات  المءااال  جالمشاارإلا  اا   -25
 ءميع األنش ا جاالءتماعا  المقرر لقامتيا.

مانا العاما بمجاسلا التن يق مع من اق الءاناب األمريإلا  الءناجب  للنظار تإلليه األ -26
 ااا  لمإلانياااا عقاااد اءتمااااب مءلاااس جزرا  الخارءياااا  ااا  الااادجل العربياااا جدجل ممريإلاااا 

    ءميجريا  نزجيال البجليفاريا. 2017الءنجبيا عام 
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مإلااان تإلليااه األمانااا العامااا التن اايق مااع الءانااب األمريإلاا  الءنااجب  لتحديااد مجعااد ج  -27
بديل لالءتماب ال ال  لجزرا  االقتسااد  ا  الادجل العربياا جدجل ممريإلاا الءنجبياا بعاد 

 اعتذار ءميجريا بجليفيا.
تإلليااه األمانااا العامااا التن اايق مااع الءانااب األمريإلاا  الءنااجب  لتحديااد مجعااد جمإلااان  -28

الل ءديااد لالءتماااب ال ااان  لااجزرا  البي ااا  اا  الاادجل العربيااا جدجل ممريإلااا الءنجبيااا خاا
 بعد اعتذار ءميجريا اإلإلجادجر. 2017العام 

الترحيااااب بعقااااد االءتماااااب األجل لااااجزرا  ال ااااياحا  اااا  الاااادجل العربيااااا جدجل ممريإلااااا  -29
   المملإلا األردنيا الياشميا  جالدعج  للمشارإلا الفاعلاا  2017الءنجبيا خالل عام 
    هذا االءتماب.

جالتعلااايم للااادجل العربياااا جدجل ممريإلاااا الترحياااب بعقاااد االءتمااااب ال الااا  لاااجزرا  التربياااا  -30
  جالااااادعج  للمشاااااارإلا الفاعلاااااا  ااااا  هاااااذا 2017الءنجبياااااا  ااااا  الإلجيااااا  خاااااالل العاااااام 

 االءتماب.
الترحيااب با تطااا ا ءميجريااا ال ااجدان لالءتماااب األجل للخباارا   اا  مءااال التعاااجن  -31

 الزراعااا  باااين الااادجل العربياااا جدجل ممريإلاااا الءنجبياااا خاااالل الرباااع األخيااار مااان عاااام
   جالدعج  للمشارإلا الفاعلا    هذا االءتماب.2017

الترحيااب بعقاااد اءتمااااب إلباااار الم ااا جلين  اا  جزارا  الشااا جن االءتماعياااا  ااا  الااادجل  -32
جذلاااال  2017العربيااااا جدجل ممريإلااااا الءنجبيااااا  اااا  مقاااار األمانااااا العامااااا  اااا  العااااام 
جدجل ممريإلا  للتحطير لالءتماب ال ال  لجزرا  الش جن االءتماعيا    الدجل العربيا

 الءنجبيا.
 .المقبلاال لب من األمانا العاما العرر عل  المءلس    دجرته العاديا  -33
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 العالقا  العربيا مع التءمعا  الدجليا جاإلقليمياذ
 

 

 استضافة جمهورية مصر العربية للقمة العربية األوروبية األولى
 

 
 الجامعة على المستوى الوزاري،إن مجلس 

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

  ( بتااريخ 28د.ب ) 691جعل  قارار مءلاس ءامعاا الادجل العربياا علا  م اتجى القماا رقام
29/3/2017  

  ( 147د.ب ) 8137جعلا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام
  7/3/2017بتاريخ 

 عاال  جزيار خارءياا ءميجرياا مسار العربياا المجءياا لمعاال  األماين العاام جعلا  ر االا م
  24/4/2017بتاريخ  8118لءامعا الدجل العربيا رقم 

   جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  الش جن ال يا يا جعل  تجسيا لءنا 

 ر ُيقــــر

الترحيااب با تطاااا ا ءميجريااا مسااار العربيااا للقماااا العربيااا األجرجبياااا األجلاا  خاااالل الرباااع  -1
 .2018األجل من عام 

 تإلليه األمانا العاما بمجاسلا التن يق مع الءانب األجرجب  بيذا الشأن. -2

لعربيااا  يمااا يتعلااق تإلليااه األمانااا العامااا بالتن اايق مااع الءيااا  المعنيااا بءميجريااا مساار ا -3
 بالترتيبا  المجطجعيا جالتنظيميا جاللجءي تيا لإلعداد لعقد القما جطمان نءاحيا.
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 سريةالصونفدرالية السويطلب 
 بجمهورية مصر العربيةاعتماد سفيرها 

 مفوضاا لدى جامعة الدول العربية
 

 
 ى المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة عل

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 
  جعل  تقرير األمين العام عن نشا  األمانا العاما  يما بين الدجرتين 
  جعل  ر الا ال يد جزير خارءيا الإلجنفيدراليا ال جي ريا المجءياا للا  ال ايد األماين العاام

مساار العربيااا مفجطاااب لاادى بشااأن  لااب اعتماااد  اافيرها بءميجريااا  30/9/2015بتاااريخ 
 ءامعا الدجل العربيا 

  جعل  تجسيا لءنا الش جن ال يا يا 

 ج   ا ار ت جير العالقا  العربيا مع الدجل السديقا  -

 ر ُيقــــر

المجا قا عل  اعتماد  فير الإلجنفيدراليا ال جي اريا بءميجرياا مسار العربياا مفجطااب لادى 
 ءامعا الدجل العربيا.
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 ري بين مجلس جامعة الدول العربيةإنشاء إطار تشاو 
 ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  7/3/2017( بتاريخ 147د.ب ) 8140عل  قرار  رقم ج  

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

ذ ي إلد عل  مهمياا التن ايق العربا   ا  المحا ال الدجلياا جالتاأ ير  ا  سانع القارار بماا يخادم  - جاا
 المسالح العربيا 

ذ ي إلد عل  دجر مءلس األمن التابع لألمم المتحد     حفظ األمن جال لم الدجلي -  ين جاا

ذ ي اااتند للااا  المااااد   - مااان مي ااااق األمااام المتحاااد  المتعلقاااا بااادجر المنظماااا  اإلقليمياااا  ااا   52جاا
 عمليا األمن جال الم عل  الم تجى اإلقليم  

ذ يشاادد علاا  من م اا جليا ال االم جاألماان العرباا   بمااا  اا  ذلاال معالءااا المشااإلال  جاألزمااا   - جاا
 يا    الج ن العرب  تقع عل  عاتق الدجل العربيا نف 

ذ ي إلد عل  مهميا التن يق جالتعاجن جالتشاجر مع مءيز  منظما األمم المتحد  بما ُي يم     - جاا
 تعزيز ال لم جاألمن    المن قا العربيا 

 جبعد ا تماعه لل  العرر المقدم من ر يس ج د ءميجريا مسر العربيا  -

 ر ُيقــــر

لا  ليءااد ا اار تشااجرت باين مءلاس تقديم الشإلر لءميجريا مسر العربياا لمبادرتياا الرامياا ل -1
ءامعا الدجل العربيا جمءلس األمن التابع لألمم المتحد   جالتأإليد عل  مهميا لنشاا  اال اار 
التشاااجرت  جذلاال  اا  ا ااار الءيااجد الياد ااا للاا  تعزيااز التعاااجن بااين الءامعااا العربيااا جاألماام 

 . تقرار    المن قا العربياالمتحد  إلقاما شراإلا  عالا بين المءل ين لتحقيق األمن جاال
األخذ علماب بنتا ج المشاجرا  مع الدجل األعطا  بءامعا الادجل العربياا  جالادجل األعطاا   -2

 ااا  مءلاااس األمااان التاااابع لألمااام المتحاااد   جدعاااج  العطاااج العربااا   ااا  مءلاااس األمااان للااا  
 ا تمرار المشاجرا     هذا السدد.
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علا  م اتجى المنادجبين الادا مين  عناد انتياا  الدعج  لعقد اءتمااب لمءلاس الءامعاا العربياا  -3
 المشاجرا  التخاذ الخ جا  التنفيذيا الالزما.

 
 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8195)ق: رقم 
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 الترشيحات لمناصب األمم المتحدة ووصالتها المتخصصة
 ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى

 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 عه:بعد اطال -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  ال يا ياجعل  تجسيا لءنا الش جن  

 ر ُيقــــر

 :الترشيحات العربيـة غير المتعارضـة التالية لمناصب في منظومة األمم المتحدة :أولا 
( ITUلمءلس االتحاد الدجل  لالتسااال  )  عجدياالمملإلا العربيا اللعاد  ترشيح دعم  -

 (.2020-2019للفتر  )
)المينادس/ ماءاد بان محماد( لر ا اا  رياق عمال  المملإلاا العربياا ال اعجدياترشيح دعم  -

المءلااس المعناا  بقطااايا ال يا ااا  العامااا الدجليااا المتساالا باإلنترناا  التااابع لالتحاااد 
 (.2022-2019الدجل  لالتساال  للفتر  )

لعطاااجيا المءلااس التنفياااذت لمنظماااا ال اااياحا العالمياااا  ءميجرياااا ال اااجدانترشااايح م دعاا -
 (.2021-2018) للفتر 

( IMOلعطاجيا مءلاس منظماا البحرياا الدجلياا ) المملإلا العربياا ال اعجدياترشيح دعم  -
 (.2019-2018( للفتر  )Cعن الف ا )

( ECOSOCاع  )لعطجيا المءلس االقتسادت جاالءتم ءميجريا ال جدانترشيح دعم  -
 (.2020-2018للفتر  )

لعطاااجيا مءلاااس االتحااااد الااادجل   دجلاااا اإلماااارا  العربياااا المتحاااد لعااااد  ترشااايح دعااام  -
 (.2022-2019( للفتر  )ITUلالتساال  )

)ال يد/  يجان بارزان ( لمنسب مادير عاام منظماا حظار  ءميجريا العراقترشيح دعم  -
 (.2022-2018األ لحا الإليميا يا للفتر  )

)ال يد / ال عديا بلميير( لعطجيا لءنا مناهطا التعذيب  المملإلا المبربياترشيح م دع -
 (.2021-2018للفتر  )
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( C( للف ا )IMOلعطجيا مءلس منظما البحريا الدجليا ) المملإلا المبربياترشيح دعم  -
 (.2019-2018للفتر  )

قجق ال فال )ال يد/ ءياد ماط ( لعطجيا لءنا ح ءميجريا مسر العربياترشيح دعم  -
 (.2022-2019للفتر  )

)ال اايد/ العرباا  ءاإل ااا( لر ا ااا  الءميجريااا الءزا ريااا الديمقرا يااا الشااعبياترشاايح دعاام  -
 (.2022-2019( للفتر  )ICSCاللءنا الدجليا للجظيه العمجم  )

)ال اايد/ عاازجز  ااردجن( لعطااجيا  الءميجريااا الءزا ريااا الديمقرا يااا الشااعبياترشاايح دعاام  -
-2019( للفتاار  )CESCRا بااالحقجق االقتساااديا جاالءتماعيااا جال قا يااا )اللءنااا المعنياا

2022.) 
)ال اايد / لااجيزا شااعالل( لعطااجيا  الءميجريااا الءزا ريااا الديمقرا يااا الشااعبياترشاايح دعاام  -

( للفتاااار  CEDAWاللءناااا المعنيااااا بالقطاااا  علاااا  ءمياااع مشااااإلال التميياااز طااااد المااارم  )
(2019-2022.) 
( للءمعيا العاما لألمام المتحاد  86لمنسب ر يس الدجر  ) اقءميجريا العر ترشيح دعم  -

 (.2032-2031للفتر  )
)ال ااايد/ زياااد عزالااادين( لمنساااب نا اااب المااادير التنفياااذت  ءميجرياااا العاااراقترشااايح دعااام  -

 (.2022-2018لبرنامج األمم المتحد  للم تج نا  البشريا للفتر  )

للفتار   (CCPCI)العدالا الءنا ياا لعطجيا لءنا منع الءريما ج  دجلا الإلجي دعم ترشيح  -
(2019-2021.) 

لعطااجيا المءلااس التنفيااذت لبرنااامج األماام المتحااد  اإلنمااا    دجلااا الإلجياا ترشاايح دعاام  -
 (.2022-2020للفتر  )

-2020لعطاااجيا ساااندجق األمااام المتحاااد  لل اااإلان للفتااار  ) دجلاااا الإلجيااا ترشااايح دعااام  -
2022.) 

نفيااذت لبرنااامج األماام المتحااد  اإلنمااا   لعطااجيا المءلااس الت دجلااا الإلجياا ترشاايح دعاام  -
 (.2022-2020للفتر  )

لعطااااجيا مإلتااااب األماااام المتحااااد  لخاااادما  المشاااااريع للفتاااار   دجلااااا الإلجياااا ترشاااايح دعاااام  -
(2020-2022.) 

)الم تشاار/ معتاز الحياساا ( لعطاجيا اللءناا  المملإلاا األردنياا الياشاميادعم ترشايح  -
 (.2021-2019( للفتر  )ACABQ)اال تشاريا لش جن اإلدار  جالميزانيا 
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الترشيحات العربية المتعارضة لمنصب المدير العام لمنظمة األمم المتحـدة للتربيـة والعلـم  :ثانياا 
 :(2021-2017والثقافة )اليونسصو( للفترة )

 )الدإلتجر/ حمد الإلجارت(. دجلا ق ر -
 )ال يد /  يرا خجرت(. الءميجريا اللبنانيا -
 ر / مشير  خ اب(.)الجزي ءميجريا مسر العربيا -
 )الدإلتجر/ سالح الح ناجت(. ءميجريا العراق -
   التأإليد عل  محقيا المءمجعا العربيا    شبل منساب المادير العاام للمنظماا إلجنياا المءمجعاا

الجحيد  الت  لم تشبل المنسب من قبل  جح  الدجل العربيا علا  االتفااق علا  مرشاح عربا  
 . رسيا للفجز بيذا المنسب األمم  الر يع جاحد تفادياب لتفتي  األسجا  جتعزيز

 :الترشيحات العربية غير المتعارضة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسصو( :ثالثاا 
حالا ترشيح  - ( للفتار  UISلعطاجيا معياد اليجن اإلج لإلحساا  ) دجلا الإلجيا مخذ العلم جاا

تخاااااذ الااااالزم نحااااج   بقاااااب لقا مااااا للاااا  المءمجعااااا العربيااااا للمنظمااااا ال (2018-2019)
األ س جالمعايير الت  معدتيا المءمجعاا لتن ايق الترشايحا  جذلال تنفياذاب للفقار  خام ااب 

( لمءلس ءامعاا الادجل العربياا 132السادر عن الدجر  العاديا ) 7115من القرار رقم 
 .9/9/2009عل  الم تجى الجزارت بتاريخ 

 .ا عدم لدراج طمن هذا البند ترشيحا   بق جمن نظر  ييا المءلسال لب لل  األمانا العام :رابعاا 

ال لب لل  األمانا العاما عدم لدراج طامن هاذا البناد ترشايحا  لمناساب  ا  منظماا  مج  :خامساا 
 هي ا  مج م   ا  حإلجميا ال تطم    عطجيتيا إلا ا الدجل العربيا.

البند ترشايحا  لمناساب  ا  منظماا  مج ال لب لل  األمانا العاما عدم لدراج طمن هذا ذ سادساا 
 هي ا  مج م   ا  عمل مج لءان عربيا مج    منظما  يير حإلجميا مج مءتمع مدن .

 ال لب لل  األمانا العاما عدم لدراج ترشيحا  لدجل يير عربيا طمن هذا البند. ذسابعاا 

( ياااجم 15ناساااب الدجلياااا قبااال )ال لاااب للااا  الااادجل األعطاااا  مجا اااا  األماناااا العاماااا بترشااايحاتيا للم :ثامناا 
 .عمل عل  األقل من انعقاد الدجرا  العاديا لمءلس الءامعا العربيا مع ذإلر  تر  شبل المنسب

ال لب لل  األمانا العاما عدم عرر طمن هاذا البناد مت ترشايح لمنساب دجلا  يارد لليياا  :تاسعاا 
 بعد المجعد المحدد مج بدجن ذإلر  تر  شبله.

 
 (12/9/2017 - 3ج  -( 148ع )د. - 8196)ق: رقم 
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 دعم ترشيح جمهورية القمر المتحدة
 لمنصب أمين عام منظمة دول ساحل المحيط الهندي

 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 جريااا جعلا  خ اااب معااال  الاادإلتجر جزياار الدجلااا المإللاه بالتعاااجن مااع العااالم العرباا  بءمي
  16/8/2017القمر المتحد  لل  معال  األمين العام بتاريخ 

   تجسيا لءنا الش جن ال يا ياجعل  

 ر ُيقــــر

ءميجرياااا القماااار المتحااااد  ل ااااعاد  ال اااافير ل اااماعيل شااااا ع مرشااااح تاااج ير الاااادعم جالم ااااند   
 بااا  لمنسااب ممااين عااام منظمااا دجل  اااحل المحااي  اليناادت  اا  ل ااار  يا ااا  الاادجل العربيااا إل

 التجاءد جالخبرا  العربيا    المنظما  الدجليا جاإلقليميا.

 
 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8197)ق: رقم 
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 لستعادة األرشيفات العربيةالستراتيجية العربية الموحدة 
 ةـة والمنقولـة والمنهوبـة والمسلوبـالمنزوع
 لدى الدول األجنبية والستعمارية 

 

 
 معة على المستوى الوزاري،إن مجلس الجا

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

  جعل  تقرير األمين العام عن نشا  األمانا العاما  يما بين الدجرتين 
  هذا الشأن  8/9/2016( بتاريخ 146د.ب ) 8084جعل  قرار مءلس الءامعا رقم    

 الش جن ال يا يا  جعل  تجسيا لءنا 
جال يا ا  الاذت تقدِّماه ءامعاا الادجل العربياا للفارب اإلقليما  العربا   ج   ل ار الدعم المعنجت -

  للمءلس الدجل  لألرشيه )عربيإلا( جدجر األرشيفا  العربيا
جباإلشاااار  للااا  ماااا تتعااارر لاااه الااادجل العربياااا مااان تزجيااار جتزيياااه ج ااارقا جنياااب لمجرج اتياااا  -

جحفظياااا لاااادى مرشااايفا  الاااادجل ال قا ياااا جالحطااااريا جالتاريخيااااا جترحيااال ألرشاااايفاتيا الج ا قياااا 
  اال تعماريا

جتأإليااداب ماان األمانااا العاماااا لءامعااا الاادجل العربيااا علااا  طاارجر  ا ااتعاد  األرشاايفا  العربياااا  -
  المنزجعا جالمنيجبا جالمنقجلا لدى الدجل األءنبيا جاال تعماريا

 ر ُيقــــر

فاااجرت جال اااريع  ااا  مجاسااالا مناشاااد  المءمجعاااا العربياااا  ااا  األمااام المتحاااد  نحاااج التحااارل ال -1
الءمعيااا العامااا لألماام المتحااد  ال تساادار قاارار ممماا  با ااتعاد  الج ااا ق العربيااا المنزجعااا 
جالم االجبا جالمنيجبااا جالمنقجلااا لاادى الاادجل األءنبيااا جاال ااتعماريا  جالتعريااه بيااذ  القطاايا 

ناا العاماا  ا  عل  الم تجيين اإلقليم  جالدجل . جمخذ العلم باالءيجد المبذجلاا مان ِقَبال األما
 هذا السدد.

تءااارب ناءحااا  اا  مءااال ا ااتعاد  مرشاايفاتيا المنزجعااا تمتلاال دعااج  الاادجل األعطااا  التاا   -2
جالم ااالجبا جالمنيجباااا جالمنقجلاااا مااان الااادجل األءنبياااا جاال اااتعماريا علااا  تقاااديم مجراق عمااال 
للممار ا  األ طل تتطمن  ليا  الحسجل عل  مسجل مج مسجرا  هاذ  األرشايفا  مان 

 دجل اال تعماريا لال تفاد  منيا    العمل الفن  للءنا التنفيذيا المعنيا باال تراتيءيا.ال
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مخاااذ العلااام باااالءيجد المبذجلاااا مااان قبااال الفااارب اإلقليمااا  العربااا  للمءلاااس الااادجل  لألرشااايه  -3
)عربيإلاااا( لزا  رساااد جاقاااع األرشااايه الج اااا ق  العربااا  جماااا يحاااد  مااان مخاااا ر تيااادد الاااذاإلر  

تءميع األنظما جالقجانين المعمجل بيا    جقيام الفرب بالطياب جاالند ار  بيا العرب األرشيفيا
باألرشيه تمييداب لدرا تيا جالعمل عل  جطع قانجن مجحاد لألرشايه المتعلقا الدجل العربيا 

    الدجل العربيا.
 اج( نحاج مخذ العلم بالءيجد المبذجلا من قبل المنظما العربيا للتربيا جال قا اا جالعلاجم )األلإل -4

لعاااااداد مشااااارجب معءااااام لمسااااا لحا  األرشااااايه جالج اااااا ق  مبنااااا  علااااا  المعااااااءم العربياااااا 
المجطااجعا  اا  هااذا الشااأن اساا الحياب جلبجياااب بباارر تجحيااد المساا لحا  الم ااتخدما  اا  

 مءال األرشيه    الدجل العربيا مبن  عل  م اس التبادل االس الح .
ا علا  المءلاس بسافا دجرياا ال تساادار مجاسالا عارر نتاا ج جت اجرا  تنفياذ اال ااتراتيءي -5

 القرارا  الالزما    هذا السدد.
 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8198)ق: رقم 



  -113-  

 ت جير ءامعا الدجل العربياذ
 
 

 ةـة العضويـة مفتوحـال اللجنـج أعمـنتائ
 على مستوى المندوبين الدائمين

 بثقة عنهاالعربية وفرق العمل المنالدول إلصالح وتطوير جامعة 
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

   جعل  التجسيا السادر  عن االءتماب األجل ليي ا متابعا تنفيذ القرارا  جااللتزاماا  علا
  12/9/2017الم تجى الجزارت الذت ُعقد بتاريخ 

  جعل  تجسيا لءنا الش جن ال يا يا 

اعه للاا  مداخلااا المناادجب الاادا م للمملإلااا األردنيااا الياشااميا )ر ا ااا القمااا( ر اايس جبعااد ا ااتم -
 ( 28اللءنا مفتجحا العطجيا لما قام به    ا ار متابعا تنفيذ قرار قما عمَّان د.ب )

ذ يشاايد بااالءيجد التاا  بااذل  ماان ءانااب اللءنااا مفتجحااا العطااجيا إلسااالع جت ااجير الءامعااا  - جاا
 األردنيا الياشميا ج رق العمل المشإللا    ل ارها  العربيا بر ا ا المملإلا

 ر ُيقــــر

تإلليه اللءنا مفتجحا العطاجيا اال اتمرار بعملياا المإللفاا باه بمجءاب قارار مءلاس الءامعاا  
جر ع تجسياتيا لل  المءلس الجزارت     29/3/2017عمَّان بتاريخ  702عل  م تجى القما رقم 

 (.149دجرته العاديا )

 
 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8199)ق: رقم 
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 (149تحديد موعد انعقاد الدورة العادية )
 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

 

 
 ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

عاااا الاادجل العربياااا  ااا   قرتياااا جا ااتناداب للااا  المااااد  الخام ااا مااان النظاااام الااداخل  لمءلاااس ءام -
الخام ااا التاا  تاانص علاا ذ "يءتمااع المءلااس علاا  الم ااتجى الااجزارت  اا  دجرتااين عاااديتين  اا  

 شير مارس/  ذار ج بتمبر/ ميلجل من إلل عام" 

الفقر  التا ااعا ماان الماااد  الخام ااا ماان النظااام الااداخل  لمءلااس الءامعااا جالتاا  تاانص بااجعمااالب  -
 يخ بد  الدجرا  إلما يقترع مجعد انتيا يا" عل ذ "يحدد األمين العام تار 

 ر ُيقــــر

( لمءلاااس ءامعاااا الااادجل العربياااا علااا  الم اااتجى 149المجا قاااا علااا  عقاااد الااادجر  العادياااا ) 
  علااا  من ي ااابقيا اءتمااااب مءلاااس 2018ماااارس/  ذار  7ج 6ال ال اااا  جاألربعاااا  ياااجم  الاااجزارت 

 .2018مارس/  ذار  5ج 4األحد جاال نين ن ءامعا الدجل العربيا عل  م تجى المندجبين الدا مي
 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8200)ق: رقم 
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 دعم موقف الجمهورية اليمنية في رفع اسمها
 من قائمة الدول عالية المخاطر
 (FATF)الوارد في تصنيف مجموعة العمل المالي 

 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 إلر  األمانا العاما عل  مذ 

  ا  دجرتاه  24/8/2017بتااريخ  2146جعل  قرار المءلس االقتساادت جاالءتمااع  رقام 
 ( 100العاديا )

  جعل  تجسيا لءنا الش جن ال يا يا 

 ج   طج  المناقشا   -

 ر ُيقــــر

دعاام مجقااه الءميجريااا اليمنيااا  اا  ر ااع ا ااميا ماان قا مااا الاادجل عاليااا المخااا ر الااجارد  اا   
  جدعج  البنجل المرإلزيا العربياا لتقاديم الادعم الاالزم للا  (FATF)مءمجعا العمل المال   تسنيه

 الءميجريا اليمنيا لر ع ا ميا من هذ  القا ما    مقرب جق  ممإلن.
 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8201)ق: رقم 
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 تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية
 عقد بمقر األمانة العامةفي اجتماعها الذي 

 29/8/2017-28بتاريخ 
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
   التقرير السادر عن اللءنا الدا ما للش جن القانجنيا    اءتماعياا الاذت عقاد بتااريخعل 

28-29/8/2017  
   تجسيا لءنا الش جن القانجنيا جعل 

 جبعد المناقشا  -

 ر ُيقــــر

لعلم باالتقرير الساادر عان اللءناا الدا ماا للشا جن القانجنياا  ا  اءتماعياا الاذت عقاد مخذ ا
 .29/8/2017-28بتاريخ 

 
 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8202)ق: رقم 
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 لالتحاد العربي للرياضة العسصريةتعديل النظام األساسي مشروع 
 لجامعة الدول العربية

 

 
 الوزاري،إن مجلس الجامعة على المستوى 

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

   التجساايا السااادر  عاان اللءنااا الدا مااا للشاا جن القانجنيااا  اا  اءتماعيااا الااذت عقااد جعلاا
  29/8/2017-28بتاريخ 

   تجسيا لءنا الش جن القانجنيا جعل 
 جبعد الدرا ا جالمناقشا  -

 ر ُيقــــر

 ( لمزيد  من الدرا ا.149المقبلا للمءلس )تأءيل النظر    المجطجب لل  الدجر  العاديا 
 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8203)ق: رقم 
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 تعديل مشروع
 لالحتاد العربي للرياضة العسكرية النظام األساسي

 جلامعة الدول العربية
 
 
 
 
 
 

 
 

2017 

 

 األخوة عرب الرياضة

 االتحاد العربي للرياضة العسكرية

 "األخـوة عبـر الرياضـة"
 ــــ

 القومياألمن الشؤون العربية وقطاع 

 سلم واألمن العربيومجلس ال داةة العسكريةاإل

 ــــ
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 مشروع تعديل النظام األساسي
 للرياضة العسكريةالعربي  لالحتاد

___ 

 يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء صل منها: المادة األولى:
 ءامعا الدجل العربيا. : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجامع -1
 العرب  للرياطا الع إلريا. تحاداال : ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلتح -2
 العرب  للرياطا الع إلريا. لالتحادالءمعيا العمجميا  : ة ـــــــــــــــة العموميـــــــــــــــالجمعي -3
 العرب  للرياطا الع إلريا. لالتحادالمإلتب التنفيذت  : ذيـــــــــــــــــــب التنفيـــــــــــــــــالمصت -4
مءلاااااااس لدار  الساااااااندجق العربااااااا  للرياطاااااااا الع اااااااإلريا  : دوقـــــــــــــس إدارة الصنــــــمجل -5

 )المإلتب التنفيذت(.
العربااااا  للرياطاااااا الع اااااإلريا جالمإلتاااااب  االتحاااااادر ااااايس  : ادـــــــــــــــــــــــــــالتحس يـــــــــــــــــرئ -6

 التنفيذت.
لع اااإلريا جمءلاااس ال ااالم جاألمااان العربااا  مااادير اإلدار  ا : ادـــــــــــــــام لالتحـــــن العــــــاألمي -7

 بءامعا الدجل العربيا.
اإلدار  الع ااإلريا جمءلااس ال االم جاألماان العرباا  بءامعااا  : ةــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــاألمان -8

 الدجل العربيا.
 مقر االتحاد. : ـرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمق -9

الءمعياااا  اءتماعاااا مم ااال القاااجا  الم ااالحا للدجلاااا  ااا   : دــــــــــــــــــــــــــــس الوفــــــــــــــــــــــرئي -10
 العمجميا.

 التحادنشأة  المادة الثانية:
عرب  للرياطا الع اإلريا يطام  اتحادينشأ    ن اق األمانا العاما لءامعا الدجل العربيا 

ءيااز  جاليي ااا  الرياطاايا الع ااإلريا للقااجا  الم االحا للاادجل األعطااا   اا  ءامعااا  اا  عطااجيته األ
 الدجل العربيا.

 التحادأهداف  المادة الثالثة:
 تنميا الرياطا    القجا  الم لحا العربيا جر ع م تجاها الفن  جالعلم . -1
جا  تنظاااايم الاااادجرا  جالب ااااجال  جاألنشاااا ا الرياطاااايا بااااين الفاااارق الرياطاااايا الع ااااإلريا للقاااا -2

 الم لحا العربيا.



  -120-  

ت جير مناهج ر ع اللياقا البدنيا جالعمل عل  نقل الخبرا  التدريبياا  ا  مءاال ر اع الإلفاا    -3
 البدنيا من خالل الندجا  جالبحج  جدجرا  التدريب.

تر اايخ رجع التطااامن جالتعاااجن بااين الاادجل األعطااا   اا  مءااال الم اااعدا  الفنيااا جالماليااا  -4
 النشا ا  الرياطيا الع إلريا.جتبادل الخبرا     ل ار 

تن يق المجاقه    الم تمرا  جالمنا با  الرياطيا الع إلريا اإلقليميا جالدجليا مع اليي ا   -5
 جالمنظما  القاريا الع إلريا جالمءلس الدجل  للرياطا الع إلريا )ال يزم(.

  علاا  تنظاايم مإلباار قاادر ممإلاان ماان الاادجرا  جالب ااجال االتحااادتشااءيع الاادجل األعطااا   اا   -6
   "األخج  عبر الرياطا".االتحادجالندجا  جاالءتماعا  لتحقيق شعار 

 العمل عل  مإلا حا تعا   المنش ا  باعتبارها يشاب جمخالفا للقجانين جاألعراه الدجليا. -7

 التحادمقر  المادة الرابعة:
 هج مقر األمانا العاما لءامعا الدجل العربيا. االتحادمقر 

 التحادأجهزة   المادة الخامسة:
 من األءيز  التالياذ االتحاديتإلجن 

 الءمعيا العمجميا. -1
 المإلتب التنفيذت. -2
 السندجق العرب  للرياطا الع إلريا. -3
 ه  اإلدار  الع إلريا جمءلس ال لم جاألمن العرب . لالتحاداألمانا العاما  -4
 اللءنا الفنيا الر ي يا جاللءان المتخسسا جالمنب قا عنيا جالت  يشإلليا االتحاد. -5
 اللءنا اإلعالميا. -6
 اللءنا العلميا. -7

 الجمعية العمومية  المادة السادسة:
تتإلاااجن الءمعياااا العمجمياااا مااان مم لااا  األءياااز  جاليي اااا  الرياطااايا  ااا  القاااجا  الم ااالحا 

 للدجل العربيا األعطا     االتحاد  جه  ال ل ا العليا لالتحاد.

 رئاسة الجمعية العمومية المادة السابعة:
  ج ااا  حاااال يياباااه يتاااجل  نا اااب الااار يس االتحاااادالءمعياااا العمجمياااا لااار يس تإلاااجن ر ا اااا 

ر ا ااا الءل ااا  جعنااد ييابيمااا تختااار الءمعيااا العمجميااا ر ي اااب ماان بااين معطااا  المإلتااب التنفيااذت 
 الحاطرين.
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 انعقاد الجمعية العمومية المادة الثامنة:
ألجل مان إلال عاام  بمقار األماناا تعقد الءمعيا العمجميا اءتماعا  نجياب عادياب خالل الرباع ا -1

العامااااا لءامعااااا الاااادجل العربيااااا مج بأيااااا دجلااااا عربيااااا بنااااا ب علاااا   لبيااااا جبمجا قااااا المإلتااااب 
التنفيذت  علا  من تتقادم ب لبياا قبال  اتا مشاير علا  األقال مان انعقااد الءمعياا العمجمياا  

 جمن يشمل ال لب ميطا اءتماب المإلتب التنفيذت جاللءان المعاجنا.
 نعقاد اءتماب الءمعيا العمجميا سحيحاب لذا حطرها مم لج ميلبيا الدجل األعطا .يإلجن ا -2
 اا  حالااا عاادم اإلتمااال نساااب الءمعيااا العمجميااا  يااتم دعجتيااا لالنعقاااد  اا  يطااجن مربااع  -3

 النساب. الإلتمالجعشرين  اعا جيلزم حطجر  ل  مم ل  الدجل األعطا  عل  األقل 
العمجميا لل  عقد اءتمااب ا ات نا   لذا دعا  الحاءاا يحق للمإلتب التنفيذت دعج  الءمعيا  -4

 لل  ذلل بمجا قا ميلبيا معطا ه.

 التصويت المادة التاسعة:
 لإلل دجلا عطج    االتحاد سج  جاحد. -1
 ( للدجل الحاطر .1%+50يتم التسجي  عل  الم ا ل اإلءرا يا باأليلبيا الب ي ا ) -2
عااديل النظااام األ ا اا  جاالنطاامام يااتم التسااجي  علاا  الم ااا ل المجطااجعيا  جباااألخص ت -3

 معطا  الءمعيا العمجميا الحاطرين    االءتماب. لالتحاد جحل االتحاد بأيلبيا
ال اارت ماان خااالل  االقتاارابتءاارت عمليااا التسااجي  عاان  ريااق ر ااع األيااادت مج المنااادا  مج  -4

 القا ما اال ميا للمشارإلين    الءمعيا العمجميا  يما يخص المجطجعا  الم رجحا.
إلااجن التسااجي   اارياب مج بالتزإليااا ح ااب قاارار الءمعيااا العمجميااا  اا  حالااا انتخاااب ر اايس ي -5

 االتحاد جمعطا  المإلتب التنفيذت.
 ال يحق التسجي  بالتجإليل مج بالتفجير مج عن  ريق المرا لا. -6
 .()ال يحق التسجي  للدجل الت  لم ت دد م تحقا  السندجق العرب  للرياطا الع إلريا -7

 الجمعية العمومية اختصاصات ة:المادة العاشر 
داه االتحااد  جعلا  األخاص تقجم الءمعيا العمجميا باتخاذ اإلءرا ا  الإلفيلاا بتحقياق مها

 ما يل ذ
 المسادقا عل  خ   جمنش ا االتحاد. -1
سدار القرارا . -2  لقرار ءدجل معماليا جمناقشا المجطجعا  الجارد  به جاا

                                                 
() (  جيقتاارع تأءياال النظاار  اا  مشاارجب 9( ماان الماااد  )7يااتحفظ ج ااد المملإلااا العربيااا ال ااعجديا علاا  الفقاار  )

 ( للمءلس لمزيد من الدرا ا.149النظام األ ا   المعدل لل  الدجر  القادما )
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سدار قرارا  بشأنيا.مناقشا محاطر اءتماعا  المإلتب التنفيذت جال -3  مسادقا علييا جاا
 جالمسادقا عليه. االتحادمناقشا التقرير ال نجت لألمين العام عن نشا ا   -4
 مناقشا تقرير ممين السندجق عن الح اب الختام  للسندجق جالمسادقا عليه. -5
 .االتحادانتخاب ر يس  -6
 انتخاب معطا  المإلتب التنفيذت. -7
 تحاد.المسادقا عل  المجازنا ال نجيا لال -8
دعااج  ماان تاارا  منا اابا بساافا مراقااب لحطااجر االءتماعااا  ج قاااب لألنظمااا المعمااجل بيااا  اا   -9

 .لالتحادالءامعا جالم اهما    األنش ا ال نجيا 
 .االتحادالشخسيا  الع إلريا جالمدنيا المراد تإلريميا بأج ما مج منجا   جاختيارتحديد  -10

 يةجدول أعمال الجمعية العموم المادة الحادية عشرة:
مشرجب ءدجل األعمال  جتبلبه لل  الدجل األعطا     مجعاد  لالتحادتطع األمانا العاما  -1

 ال يقل عن شيرين من انعقاد الءمعيا العمجميا مر قاب بالمذإلرا  جالج ا ق المتعلقا بإلل بند.
 لااب لدراج م ااا ل لطااا يا علاا  مشاارجب  لالتحاااديحااق لإلاال دجلااا عطااج جلألمانااا العامااا  -2

 جذلل قبل التاريخ المحدد لبد  الدجر  بشير جاحد عل  األقل. ءدجل األعمال
يحق للءمعيا العمجميا م ناا  انعقادهاا  تعاديل بعار الم اا ل المدرءاا  ا  ءادجل األعماال  -3

مج حذ يا مج لطا ا م ا ل ءديد  ليا لذا تج ر   ييا سفا اال اتعءال بمجا قاا  ل ا  الادجل 
 األعطا  الحاطرين.

مياا مجاطايع ييار تلال التا  عقاد  الادجر  مان  اال ات نا ياال الادجر  ال تدرج    ءادجل معما -4
مءل النظر  ييا  ماا لام تقارر الءمعياا العمجمياا خااله ذلال بمجا قاا  ل ا  الادجل األعطاا  

 الحاطرين.

 الترشيحات لرئاسة التحاد المادة الثانية عشرة:
 يشتر  عل  المرشح لر ا ا االتحاد من يإلجنذ -1

 جاته الم لحا.طاب اب عامالب    ق 
 .شايالب لجظيفا قياديا    دجلته 
 . مشيجداب له بالخبر  جالإلفا      المءال الرياط 

تساال الترشاايحا  لر ا ااا االتحاااد للاا  األمانااا العامااا لالتحاااد قباال  ال ااا مشااير علاا  األقاال  -2
من ءل ا االنتخاب  عل  من يإلجن إلتاب الترشيح مجقعاب مان جزيار الاد اب مج ر ايس مرإلاان 

 ا  الم لحا مج من يقجم مقاميما    بلد العطج المرشح.القج 
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يقااجم المإلتااب التنفيااذت بدرا ااا الترشاايحا  ج قاااب للشاارج  المحاادد   اا  هااذ  الماااد    اام تر ااع  -3
 للءمعيا العمجميا للمسادقا قبل بد  عمليا االنتخاب.

 انتخاب رئيس التحاد :المادة الثالثة عشرة
حااااد باأليلبياااا لماااد  مرباااع  ااانجا  قابلاااا للتءدياااد مااار  تنتخاااب الءمعياااا العمجمياااا ر ااايس االت -1

 جاحد .
   حالا عدم لءرا  االنتخابا  لمنسب ر يس االتحاد بعد انتيا  المد  المحدد  ألت  بب  -2

مان األ ااباب ال ياتم التمديااد  جتقاجم الءمعيااا العمجمياا باادجرتيا العادياا باختيااار لءناا م قتااا 
معماااال االتحااااد لفتااار  محااادد  ال تتءااااجز  ال اااا  انتقالياااا تتإلاااجن مااان خم اااا معطاااا  لت ااايير

مشااااير  جيااااتم بعااااد ذلاااال تجءيااااه الاااادعج  النعقاااااد الءمعيااااا العمجميااااا يياااار العاديااااا إلءاااارا  
 االنتخابا .

    حالا جءجد مرشح جاحد يعين ر ي اب لالتحاد بالتزإليا. -3
    حالا تعدد الترشيحا  لمنسب ر يس االتحاد تءرى عمليا االنتخاب إلما يل ذ -4

لذا حسل محد المرشحين علا  ميلبياا مساجا  الحاطارين بعاد اإلتماال النسااب مان  - م
 الدجر األجل يعتبر  ا زاب.

لذا لم يحسل مت من المرشحين عل  األيلبيا مان الادجر األجل ُتءارى دجر  انتخابياا  - ب
 انيا بين الُمرشحين الذين حسلجا عل  معل  عدد من األساجا  خاالل الادجر األجل 

 ب.لالنتخا
   حالا حسجل محاد المرشاحين علا  معلا  عادد مان األساجا  جت ااجى المرشاحان  - ج

ال ااان  جال الاا  يءاارى دجر  الاا  لالنتخاااب بينيمااا   اام ت بااق محإلااام الفقاار  )ب( ماان 
 هذ  الماد .

 مهام رئيس التحاد المادة الرابعة عشرة:
 الءمعيا العمجميا. اءتماعا يترمس  -1
 نفيذت.المإلتب الت اءتماعا يترمس  -2
 يترمس مءلس لدار  السندجق. -3
 تم يل االتحاد    المحا ل الدجليا. -4
جاليي اااا  الرياطااايا الدجلياااا الع اااإلريا جالمدنياااا بعاااد مجا قاااا  االتحاااادتن ااايق العالقاااا  باااين  -5

 المإلتب التنفيذت.
 الءمعيا العمجميا جالمإلتب التنفيذت. اءتماعا التجقيع عل  محاطر  -6
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مج تإلليااه ماان ينااجب عنااه  اا   االتحاااددنيااا بأج ااما جمنااجا  تقليااد الشخساايا  الع ااإلريا جالم -7
 ذلل.

 القيام بما تفجطه به الءمعيا العمجميا جالمإلتب التنفيذت. -8

 انتخاب نائب رئيس التحاد المادة الخامسة عشرة:
 يإلجن نا ب ر يس االتحاد من دجلا المقر. -1
خااب نا اب  للار يس مان    حالا انتخاب الر يس من دجلاا المقار يقاجم المإلتاب التنفياذت بانت -2

 بين معطا ه من يير دجلا المقر.

 صالحيات نائب رئيس التحاد المادة السادسة عشرة:
 لر يس االتحاد من يمنح بالتفجير لنا به بعر السالحيا     مءاال  محدد . -1
يقجم نا ب ر يس االتحاد بر ا ا المإلتب التنفيذت جالءمعيا العمجميا    حالا يياب ر ايس  -2

 االتحاد.

 انتخاب أعضاء المصتب التنفيذي لالتحاد المادة السابعة عشرة:
( 11(  يتشاااإلل المإلتاااب التنفياااذت لالتحااااد مااان )15دجن اإلخاااالل بماااا جرد بأحإلاااام المااااد  ) -1

 يل ذ عطج إلما
  االتحادر يس. 
 .نا ب ر يس االتحاد 
 ( انجا  قابلاا للتءدياد4( معطا  تنتخبيم الءمعيا العمجميا لمد  مربع )9ت عا  )   لمار

 جاحد .
 يشتر  عل  المرشح لعطجيا المإلتب التنفيذت من يإلجنذ -2

  طاب اب عامالب يتجل  منسب قيادت    دجلته جلديه ترشيح ر م  من القاجا  الم الحا
لدجلتااه لشاابل منسااب العطااجيا  جيمإلاان الترشاايح للمإلتااب التنفيااذت للعاااملين باليي ااا  

 الم لحا    دجلتيم. جاالتحادا  الرياطيا الدجليا بعد مجا قا القجا 
 .  مشيجداب له بالخبر  جالإلفا 
   من تإلااجن دجلااا المرشااح قااد  اادد  ءميااع التزاماتيااا الماليااا لالتحاااد  عاادا الاادجل المعفااا

 من ِقبل االتحاد.
 .قد حطر اءتماعا  االتحاد    لحدى اللءان مج الءمعيا العمجميا 

تقاجم دجلتاه بتعياين شاخص  لذا شبر منسب محد معطا  المإلتب التنفيذت ألت  بب إلان  -3
بااديل عنااه لذا ريباا  بااذلل  ج اا  حالااا عاادم ريبااا الدجلااا بتعيااين شااخص بااديل عنااه تقااجم 
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الءمعيا العمجميا بانتخاب عطج ءديد    دجرتيا المقبلاا  بعاد تعمايم الترشايحا  مان قبال 
تااب األمانااا العامااا لالتحاااد علاا  إلاال الاادجل األعطااا  باالتحاااد مااا عاادا الاادجل المم لااا بالمإل

 التنفيذت.
 يحطر األمين العام انتخابا  معطا  المإلتب التنفيذت دجن من يإلجن له حق التسجي . -4

 رئاسة المصتب التنفيذي المادة الثامنة عشرة:
 هج ر يس المإلتب التنفيذت. االتحادر يس  -1
 يتجل  ر ا ا المإلتب    حالا يياب الر يس نا به. -2
 لمإلتب التنفيذت من بينيم ر ي اب لالءتماب.   حالا يياب الر يس جنا به ينتخب معطا  ا -3
لذا تبيب محد معطا  المإلتب التنفياذت عان االءتماعاا  الدجرياا ل ال اا اءتماعاا  متتالياا  -4

دجن خ ااااب ر ااام  مااان دجلتاااه ت اااق  عطاااجيته مااان المإلتاااب  جتنتخاااب الءمعياااا العمجمياااا 
 خلفاب له  ج قاب لإلءرا ا  المنسجص علييا    النظام األ ا  .

 اجتماعات المصتب التنفيذي ة التاسعة عشرة:الماد
يعقد المإلتب التنفيذت اءتماعين  نجياب  األجل قبل انعقاد الءمعيا العمجميا بمد   ال اا مياام  -1

عل  األإل ر جال ان  خالل الربع األخير من العام  جيءجز من يعقد اءتماعاب ا ت نا ياب بادعج  
 معطا ه عل  األقل.من ر يس االتحاد مج بنا  عل   لب خم ا من 

مج  اا  ميااا دجلااا عربيااا ت تطاايفه بنااا   االتحاااديعقااد المإلتااب التنفيااذت اءتماعاتااه  اا  مقاار  -2
 عل   لبيا جبمجا قا المإلتب التنفيذت.

 جنا به جاألعطا  المنتخبين  ق . االتحاديحطر اءتماعا  المإلتب التنفيذت ر يس  -3
 اد جليس له حق التسجي .يحطر اءتماعا  المإلتب التنفيذت األمين العام لالتح -4

 اختصاصات المصتب التنفيذي المادة العشرون:
 يتجل  المإلتب التنفيذت االختساسا  التالياذ

  جاتخاااااذ التاااادابير المنا اااابا للمجاطاااايع لالتحااااادتنفيااااذ جمتابعااااا قاااارارا  الءمعيااااا العمجميااااا  -1
 الم رجحا.

   اللءان المعاجنا.جالتسديق عل  تجسيا لالتحاداإلشراه عل  معمال األمانا العاما  -2
مناقشاااا جدرا ااااا األنظمااااا جالخ اااا  جاللااااجا ح الفنيااااا جاإلداريااااا جالباااارامج التنفيذيااااا المقترحااااا   -3

 جالتقارير جالمقترحا  الجارد  من الدجل األعطا .
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مناقشاااا بااارامج الب اااجال  جالااادجرا  جالم اااابقا  جالميرءاناااا  ج اااا ر المنا  اااا  الرياطااايا  -4
  جيعاااين منااادجب  المإلتاااب التنفياااذت جاللءاااان المعاجناااا لياااذ  داالتحااااالع اااإلريا التااا  ينظمياااا 

 النشا ا  جر ع التقارير لل  األمانا العاما لالتحاد.
من اللءنا الفنيا الر ي يا جاللءنا اإلعالميا جاللءنا العلميا  لالتحادتشإليل اللءان المعاجنا  -5

نشااا  مت لءاا ان مخاارى عنااد الطاارجر  للقيااام بالميااام الم ااند  ليااا لتحقيااق مهااداه االتحاااد  جاا
 جيتم التسديق علييا من قبل الءمعيا العمجميا.

لساادار اللااجا ح الخاسااا باختساسااا  اللءااان المعاجنااا جاللءااان األخاارى جالمسااادقا علييااا  -6
 من الءمعيا العمجميا.

يختااااار المإلتااااب التنفيااااذت معطااااا  اللءااااان ماااان بااااين الطاااابا  المرشااااحين التااااابعين للاااادجل  -7
الذين يتمتعجن بالخبر  جالإلفاا   الالزماا  ا  المءااال  المحادد   بقااب األعطا     االتحاد  
 للجا ح الرياطيا لالتحاد.

 االتحاااد اا  المنا اابا  جاالءتماعااا  المختلفااا التاا  يتلقاا   االتحااادتعيااين األعطااا  لتم ياال  -8
 دعج  لحطجرها.

 .لالتحادتحديد قا ما معطا  الشره  -9
جاللجا ح األ ا يا جالتنظيميا جالقانجنيا بما ال  حادلالتتف ير محإلام إلل من النظام األ ا    -10

 يتعارر مع قرارا  الءمعيا العمجميا    هذا السدد.
حق اال تعانا بخبير مج مختص مج مإل ر إلعداد درا اا مج بحا   ا  مجطاجب معاين يادخل  -11

 .االتحاد   مءال عمل 
قرار المبالغ الجاءب سر يا لتب يا نفقا   االتحادلدار  سندجق  -12  خالل العام. التحاداجاا
ر ع تجسيا بمنح األج اما جاألناجا  للشخسايا  الع اإلريا جالمدنياا   بقااب لال حاا األج اما  -13

 المعمجل بيا    االتحاد.

 اختصاصات األمانة العامة لالتحاد المادة الحادية والعشرون:
األمانا  تتجل  اإلدار  الع إلريا جمءلس ال لم جاألمن العرب  بءامعا الدجل العربيا معمال
 العاما لالتحاد تح  رقابا ر يس االتحاد جالمإلتب التنفيذت جتإلجن اختساساتيا إلما يل ذ

 .لالتحادتنفيذ جمتابعا قرارا  جتجسيا  الءمعيا العمجميا جالمإلتب التنفيذت  -1
تجءيااه الاادعج  الءتماعااا  الءمعيااا العمجميااا جالمإلتااب التنفيااذت جاللءااان المعاجنااا جمتابعااا  -2

  جاألنش ا المقرر  مان قبال المإلتاب التنفياذت جماا يتقارر عقاد  مان ما تمرا  تنظيم الب جال
 مج ندجا  مج حلقا  درا يا مج ميا لقا ا  مخرى.
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لعااداد مشاااريع ءااداجل األعمااال جالج ااا ق الالزمااا لءميااع االءتماعااا  التاا  تعقااد  اا  ن اااق  -3
الفنيااا الر ي اايا بالتن اايق مااع المإلتااب التنفيااذت بخسااجص اءتماعاتااه جمااع اللءنااا  االتحاااد

 لالتحاد جاللءان المعاجنا بخسجص معماليم.
لعداد البحج  جالدرا ا  جالخ   الت  ت لبيا الءمعيا العمجميا جالمإلتب التنفيذت جاللءاان  -4

 المعاجنا.
بالتن اايق مااع ر اايس المإلتااب  االتحااادلعااداد مشاارجب التقرياار ال اانجت عاان منشاا ا جمنءاازا   -5

 ا.جر  ا  اللءان المعاجن التنفيذت
التن اااايق جالتحطااااير الءتماعااااا  الءمعيااااا العمجميااااا جالمإلتااااب التنفيااااذت جاللءااااان المعاجنااااا  -6

 جالقيام بأمانا  رها جاالحتفاظ بج ا قيا. االتحادجاالءتماعا  الت  تعقد    ن اق 
   األنش ا جالم تمرا  الت  يدع  للييا بعد مجا قاا ر ايس االتحااد جالمإلتاب  االتحادتم يل  -7

 التنفيذت.
اد التقريااار الماااال  جالح اااابا  الختامياااا للساااندجق العربااا  للرياطاااا الع اااإلريا مااان قبااال لعاااد -8

المحا اااب الر اااام  المعتمااااد ماااان المإلتااااب التنفياااذت جالمسااااادق عليااااه ماااان  ااااره الءمعيااااا 
 العمجميا.

 أنظمة البطولت المادة الثانية والعشرون:
  االتحاااادلتااا  ينظمياااا ت باااق  ااا  دجرا  األلعااااب العربياااا الرياطااايا الع اااإلريا جالب اااجال  ا -1

 .األنظما جاللجا ح السادر  عنه جالمسادق علييا من  ره الءمعيا العمجميا
لذا لم تتطمن لاجا ح الب جلاا مااد  خاساا تعاالج م األا معيناا  تقاجم اللءناا الفنياا الر ي ايا  -2

 بمعالءا الم ألا جالفسل  ييا نيا ياب بالرءجب لل ذ
 الع إلريا )ال يزم(.لجا ح المءلس الدجل  للرياطا     -م
 لجا ح االتحادا  الرياطيا الدجليا. -ب

   حالا عدم جءجد تف ير خااص لمجطاجب معاين طامن اللاجا ح الماذإلجر  معاال  لم ال هاذ   -3
الحاااال    علاا  اللءنااا الفنيااا المشاار ا علاا  الب جلااا بالتشاااجر مااع مم اال المإلتااب التنفيااذت 

اتخاااذ القاارار  لالتحاااد اا  الحاااال  الفنيااا( )لإلاال الحاااال ( جمم اال اللءنااا الفنيااا الر ي اايا )
 المنا ب لمعالءا هذا المجطجب  جيعتبر قرار اللءنا نيا ياب.

 المادة الثالثة والعشرون: األعضاء الشرفيون في التحاد
بأحإلاااام هاااذا النظاااام األ ا ااا  يسااابح الااار يس جاألماااين العاااام لالتحااااد ال اااابقين معطاااا  

يجا ااق عليااه ماان ِقباال المإلتااب التنفيااذت جمسااادقا الءمعيااا شاار يين  اا  هااذا االتحاااد  جإلاال شااخص 
 العمجميا عر اناب جتقديراب لما قدمج  للرياطا العربيا الع إلريا.
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 تعديل أحصام النظام األساسي المادة الرابعة والعشرون:
ب لااب يقاادم ماان المإلتااب التنفيااذت مج باااقتراع ماان  لالتحااادتعااديل محإلااام النظااام األ ا اا  

الءمعيا العمجميا  جياتم المساادقا علياه بمجا قاا  ل ا  معطاا  الءمعياا العمجمياا  ميلبيا معطا  
 جيسبح التعديل نا ذاب بعد لقرار  من مءلس ءامعا الدجل العربيا.

 سريان النظام المادة الخامسة العشرون:
يسااابح هاااذا النظاااام  اااارت المفعاااجل اعتبااااراب مااان تااااريخ لقااارار  مااان مءلاااس ءامعاااا الااادجل 

 العربيا.
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 تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
 27/7/2017-24( المنعقدة خالل الفترة 42في دورتها العادية )

 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

   ( 42اديااا )تقرياار جتجساايا  اللءنااا العربيااا الدا مااا لحقااجق اإلن ااان  اا  دجرتيااا العجعلاا
  27/7/2017-24خالل الفتر  من 

  الش جن القانجنياجعل  تجسيا لءنا  

 جبعد المناقشا  -

 ر ُيقــــر

المجا قا علا  تقريار جتجسايا  اللءناا العربياا الدا ماا لحقاجق اإلن اان  ا  دجرتياا العادياا 
 بالسيبا المر قا. 27/7/2017-24( المنعقد  خالل الفتر  42)
 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148) د.ع - 8204)ق: رقم 
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 )مرفـــــــق[

 تقرير وتوصيات
 (42الدورة )

 للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
24-27/7/2017 

___ 

 :مقدمـة
( بمقاار األمانااا العامااا 42عقااد  اللءنااا العربيااا الدا مااا لحقااجق اإلن ااان معمااال الاادجر  )

جمم ل  المنظما  العربيا يير الحإلجميا  لءامعا الدجل العربيا  بحطجر مم ل  الدجل األعطا  
الج نياااا جالقجمياااا جالم   اااا  الج نياااا لحقاااجق اإلن اااان الحاسااالا علااا  سااافا مراقاااب  ااا  اللءناااا 
العربيااااا الدا مااااا لحقااااجق اإلن ااااان  جمم لاااا  األمانااااا العامااااا لءامعااااا الاااادجل العربيااااا )لدار  حقااااجق 

 اإلن ان( )مر ق قا ما المشارإلين(.

باألماناا العاماا لءامعاا الادجل العربياا   نا  عازام  لدار  حقاجق اإلن اانملق  الم تشار / لب
إللما رحب   ييا بال اد  الحطجر جال يد ر يس لءناا حقاجق اإلن اان العربياا جال ايد ر ايس اللءناا 

جنقل  تحيا  ال يد/ محمد مبج البي  األمين العام للءامعا العربياا  العربيا الدا ما لحقجق اإلن ان
(  إلماا  لبا  مان الحطاجر الجقاجه دقيقاا 42لخالسا ليم بالتج يق    معمال الدجر  الا)جتمنياته ا

 حدادا عل   قيد العمل العرب  المشترل ال يد ال فير/ محمد بن حل  نا ب األمين العام.

 اام ا تااتح  ااعاد  الاادإلتجر/ امءااد شاامج   ر اايس اللءنااا العربيااا الدا مااا لحقااجق اإلن ااان  
ءنا بإللماا مإلاد  يياا علا  حارص األماناا العاماا مم لاا بمعاال  ال ايد/ احماد ( لل42معمال الدجر  )

جالتأإلياد علا    البي  األمين العام لءامعاا الادجل العربياا الادا م علا  حقاجق اإلن اان جتعزيزهاا مبج
تجحيد الءياجد العربياا  ا  مجاءياا ماا تمار باه المن قاا مان تحاديا  جساعجبا  م ال   اا اإلرهااب 

ءاارا ا   جالت اره إلمااا ناادد باالعتادا ا  جالءاارا م التاا  تقاجم بيااا ال اال ا  اإل ارا يليا ماان عنااه جاا
تع اافيا بحااق الفل اا ينيين ماان مبنااا  مدينااا القاادس المحتلااا  خاسااا  اا  محااي  الم ااءد األقساا  
الشاااريه  جباااالجقه الفاااجرت لإلا اااا هاااذ  الممار اااا  جاإلءااارا ا  جاالحتااارام الإلامااال لحرماااا الم اااءد 

جحااااق الفل اااا ينيين  اااا  ممار ااااا الشااااعا ر الدينيااااا  اااا  حريااااا جممااااان دجن  األقساااا  مجل القبلتااااين 
 لءرا ا  تع فيا مج قيجد مءحفا.
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(  42مشاايرا للااا  عااادد ماان المجطاااجعا  الياماااا المعرجطاااا علاا  ءااادجل معماااال الااادجر  )
قاارار   المعااد ماان قباال األمانااا العامااا علاا  ال اااد  الحطااجر  جبعااد المااداجال  تماا  المجا قااا عليااه جاا

 نحج التال ذعل  ال
( للءنااا 41تقرياار األمانااا العامااا عاان اإلءاارا ا  المتخااذ  لتنفيااذ تجساايا  الاادجر  ال ااابقا ) -1

 العربيا الدا ما لحقجق اإلن ان.
 التسدت لالنتياإلا  اإل را يليا السييجنيا لحقجق اإلن ان    األراط  العربيا المحتلا. -2
ين الشاايدا  الفل اا ينيين جالعاارب األ اارى جالمعتقلااين العاارب  اا  ال ااءجن السااييجنيا جء ااام -3

 المحتءزين لدى  ل ا  االحتالل السييجنيا    مقابر األرقام.
 المي اق العرب  لحقجق اإلن ان. -4
 لحيا  اليجم العرب  لحقجق اإلن ان. -5
مشاارجب اإلعااالن العرباا  المتعلااق بحااق جم اا جليا األ ااراد جالءماعااا  جهي ااا  المءتمااع  اا   -6

 الحريا  األ ا يا.تعزيز جحمايا حقجق اإلن ان ج 
 اإلرهاب جحمايا حقجق اإلن ان. -7
التاااادابير الق ااااريا االنفراديااااا ج  ارهااااا ال اااالبيا علاااا  التمتااااع بحقااااجق اإلن ااااان  اااا  ءميجريااااا  -8

 ال جدان.

جخالل ا تعرار مناقشا بنجد ءدجل األعمال ا تمع  اللءنا الدا ما لل  العرر المقادم 
ا  ل اااا ين  جالااااذت تطاااامن شاااارحا جا يااااا ماااان ال اااايد الم تشااااار/ مءاااادت محمااااد  ااااارس مم اااال دجلاااا

لالنتياإلااااا  الء اااايما المتساااااعد  التاااا  يتعاااارر ليااااا الشااااعب الفل اااا ين   اااا  األراطاااا  العربيااااا 
الفل اا ينيا المحتلااا  جخاسااا  اا  القاادس المحتلااا تم اال  اا  قيااام قااجا  االحااتالل السااييجنيا ماان 

يم مااان الجسااال للااا  عااادجان ياشااام جم اااتمر  جبممار اااا التميياااز العنسااارت علااا  المقد ااايين بمااانع
الم ءد األقس  جمنع لقاماا ابذان جالساال  جبجطاع بجاباا  لتفتاي  المسالين  جبعاد ذلال مءياز  
تسااجير ت اايل لإلن ااانيا جالتاا  تسااجر مدق التفاساايل  اا  ء اام اإلن ااان األماار الااذت يتنااا   مااع 

 حقجق اإلن ان األ ا يا 

علاا  األراطاا  الفل اا ينيا التسااعيد ماان ءاارا م حربيااا  للاا إلمااا مشااار  اايادته  اا  إللمتااه 
سااابا  جاعتقااال للماادنيين الفل اا ينيين العاازل  إلمااا مجطااح مااا يعانيااه األ اارى  المحتلااا ماان قتاال جاا
جالمعتقلااجن  اا   ااءجن االحااتالل جاألجطاااب المترديااا السااحيا الخ ياار  التاا  يعااانجن منيااا جتياادد 

 حياتيم بخ ر المج  جاحتءاز ء امين الشيدا  الفل  ينيين جالعرب.
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دا عل  مهميا تقديم تجسيا  عمليا للتسدت ليذ  االنتياإلا  جعل  طارجر  التن ايق م إل
 بين ابليا  المختلفا جعل  إلا ا الم تجيا .

دراءيااالتجا اق علا  تطامين مقتارع تجسايا  جبنا  عل   لب مم ل ءميجريا العاراق تام  جاا
 طمن تجسيا  بند اإلرهاب جحمايا حقجق اإلن ان.

( مان تجساايا  2،3بأناه تاام لءارا  بعار التعااديال  علا  البناادين ) م ااد  األماناا العامااا
  من 23/2/2017-19جالت  عقد  بتاريخ  41اللءنا العربيا الدا ما لحقجق اإلن ان    دجرتيا 

جالتاا  اعتمااد  ماان قباال مءلااس الءامعااا   2017ن القانجنيااا  اا   براياار  ج قباال اللءنااا الدا مااا للشاا
   حيا  تام ا اتبدال إللماا7/3/2017( بتاريخ 147د.ب ) 8148م عل  الم تجى الجزارت بقرار  رق

 .مينما جرد  لتسبح "اإل را يليا" "السييجنيا"

جا تناداب لتجسيا اللءنا بشأن تفعيل التعاجن بين اللءنا العربيا الدا ما جباين لءناا حقاجق 
حماد ءمعاا  زياع  اإلن ان العربياا )لءناا المي ااق(  جبادعج  مان األماناا العاماا  شاارل الادإلتجر/ م

( جذلال خاالل مناقشاا 42ر يس لءناا حقاجق اإلن اان العربياا  ا  الياجم األجل الءتماعاا  الادجر  )
اللءنا بند المي اق العرب  لحقجق اإلن اان  جالتا  ا اتعرر خاللاه إللماا  ايادته ماا تقاجم باه لءناا 

مان خاالل اءتماعاا   حقجق اإلن ان العربيا )لءنا المي ااق( مان ءياجد لتنفياذ ماا جرد  ا  المي ااق
مناقشا تقارير الدجل حجل اإلءرا ا  الت  اتخذتيا الادجل األ اراه لتنفياذ ماجاد المي ااق  جءيجدهاا 
   ح  الدجل يير المسادقا عل  التجقيع جالتسديق عل  المي اق  إلما م نا  علا  ءياجد اللءناا 

ادقا علاا  المي اااق العرباا  العربيااا الدا مااا لحقااجق اإلن ااان  قياميااا بحاا  الاادجل العربيااا البياار مساا
لحقااااجق اإلن ااااان للمسااااادقا عليااااه ماااان خااااالل حاااا  مناااادجبيا  الاااادجل األعطااااا  المااااجقر  جإلااااذلل 
البرلمانااا  العربيااا  جحاا  الاادجل األعطااا   اا  المي اااق التاا  لاام تر اال تقريرهااا األجل للاا  لر ااال 

 تقاريرها لل  لءنا حقجق اإلن ان العربيا.

الج نيا جالمنظما  يير الحإلجمياا العاملاا  ا  مءاال إلما مع ي  الإللما لل  الم   ا  
حقاجق اإلن ااان جالحاساالا علاا  ساافا مراقااب  جقاد محي اا  اللءنااا بالمقترحااا  جالمالحظااا  التاا  

 مبدتيا الم   ا  جالمنظما .

جقد اعتمد  اللءنا عدداب من التجسيا  المتعلقا ببنجد ءدجل األعمال المشار لليه معاال  
 (.1 )مر ق
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 :الخاتمة

ج   ختام معمال اللءنا  جءه معطاا ها الشاإلر جالتقادير للا  ال ايد ر ايس اللءناا جال ااد  
عاااداد  لااا  األماناااا العاماااا علااا  اإلعاااداد جالتحطاااير الءياااد للااادجر  جتنظااايم ءل ااااتيا جاا الحطاااجر  جاا

 ج ا قيا  األمر الذت  اهم بشإلل إلبير    نءاع معماليا.

 / امجد شموطالدصتور السفير الدصتور/ بدر الدين عاللي
  

 ن الجتماعيةؤواألمين العام المساعد رئيس قطاع الش
 ممثل األمانة العامة

 رئـيس اللجنة العربية الدائمة
 لحقوق اإلنسان
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 البند األول
 تقرير األمانة العامة عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات

 (41في دورتها السابقة ) اإلنسانالدائمة لحقوق  اللجنة العربية

 ،اإلنسانإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 بعد اطالعها: -
  عل  تقرير األمانا العاما 
  ( 145د.ب ) 8033جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام

  11/3/2016بتاريخ 

  ( 146د.ب ) 8091جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام
  8/9/2016 بتاريخ

  ( 147د.ب ) 8148جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام
  7/3/2017بتاريخ 

 

 جبعد البح  جالمناقشا  -

 تـوصـي بـ:

أخذ العلم بتقرير األمانة العامة لجامعة الدول العربية بشـأن اإلجـراءات المتخـذة لتنفيـذ توصـيات  .1
 (.41في دورتها السابقة ) إلنسانااللجنة العربية الدائمة لحقوق 

توجيــه الشــصر لألمانــة العامــة علــى جهودهــا فــي متابعــة تنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن اللجنــة  .2
 .اإلنسانالعربية الدائمة لحقوق 

 (1 ـــقـــ)مرفـ



  -135-  

 الثاني البند

 المحتلة العربية األراضي في اإلنسان لحقوق اإلسرائيلية لالنتهاكات التصدي
 

 ،اإلنسان حقوقل الدائمة العربية اللجنة إن

 :اطالعها بعد -

  العاما  األمانا مذإلر  عل 
  المعنيا ال ابقا الجزارت الم تجى عل  العربيا الدجل ءامعا مءلس قرارا  جعل. 

  ( 145د.ب ) 8033جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام
  11/3/2016بتاريخ 

 ( 146د.ب ) 8091  الم ااتجى الااجزارت رقاام جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا
  8/9/2016بتاريخ 

  ( 147د.ب ) 8148جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام
  7/3/2017بتاريخ 

ــة ببنــد التصــدي لالنتهاصــات  - ــداا علــى صافــة توصــيات اللجنــة والقــرارات الســابقة المعني وتأصي
المحتلـــة والعمـــل علـــى تنفيـــذها علـــى المســـتوى الـــدولي  العربيـــة األراضـــياإلســـرائيلية فـــي 

 .واإلقليمي

 

 جالمناقشا  البح  جبعد -

 :بـ تـوصـي

العربيـة المحتلـة  األراضيفي  اإلسرائيليةتعديل مسمى البند الثاني المتعلق بالتصدي لالنتهاصات  .1
العربيـة  ياألراضـوالممارسـات العنصـرية فـي  اإلسـرائيليةليصبح تحت اسم مالتصـدي لالنتهاصـات 

 المحتلةم.

القــوة القائمــة  إســرائيلالتأصيــد علــى مــا عبــر عنــه مجلــس جامعــة الــدول العربيــة مــن حقيقــة أن  .2
بـــالحتالل هـــي دولـــة فصـــل وتمييـــز عنصـــري بممارســـاتها وجرائمهـــا فـــي األراضـــي الفلســـطينية 
ــة ممــا يســتدعي مســائلتها ومالحقتهــا أمــام المراجــ ــة القــدس المحتل ــة خاصــة فــي مدين ع المحتل

 القضائية الدولية.

تصثيف التصالت الدبلوماسية واإلعالمية بصافة المنظمات الحقوقية الدوليـة واإلقليميـة للصشـف   .3
 عن نظام الفصل والتمييز العنصري الذي تنتهجه إسرائيل.
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ــد .4  نواصشــوط، فـــي المنعقــدة( 27) ع.د القمــة مســتوى علــى الجامعــة مجلــس قــراري علــى التأصي
 إلـى واألفـراد والشـرصات والمؤسسـات الـدول جميـع بـدعوة عمـان، فـي المنعقدة( 28) ع.د والقمـة
 المحتلـة الفلسـطينية األرض علـى المقامـة اإلسـرائيلية المستعمرات مع التعامل أشصال صافة وقف
 لمخالفتهـا مباشـر غيـر أو مباشـر بشـصل فيهـا السـتثمار أو منتجاتهـا استيراد حظر ذلك في بما

ي الدولي، للقانون  اإلسـرائيلي، لالحـتالل الدوليـة المقاطعـة حرصـة مـع بالتواصـل فعالـه آليـة جـادوا 
 .الخصوص هذا في األوروبي التحاد بقرار أسوة وذلك

دعوة المجموعة العربية في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف إلعداد ورقـة  .5
إعـداد وثيقـة بشـأن حقــوق تعصـس موقـف الـدول العربيـة بخصـوص الجهـد الــدولي الجـاري حـول 

اإلنســـان واألعمـــال التجاريـــة. آخـــذين بعـــين العتبـــار مـــا يتعـــرض لـــه الشـــعب الفلســـطيني مـــن 
انتهاصات لحقوق اإلنسان بفعل السـتثمارات واألنشـطة التجاريـة التـي تقـوم بهـا بعـض الشـرصات 

 اإلسرائيلية. الدولية في المستوطنات

ادة علـى مدينـة القـدس المحتلـة واألراضـي الفلسـطينية التأصيد علـى أن الحـتالل ل يملـك أي سـي .6
 المحتلة.

دعــوة األمانــة العامــة للمجموعــة العربيــة فــي جنيــف إلــى إصــدار بيــان موقــف مشــترك مــع األمــم  .7
 المتحدة يحمل الموقف العربي مما يجري في مدينة القدس واألراضي الفلسطينية المحتلة.

 اإلنســانوق قــل العربيــة للتحــرك داخــل مجلــس حالطلــب مــن األمانــة العامــة التنســيق مــع الــدو .8
بالقـدس والعتـداءات  اإلنسـانلحقـوق  اإلسـرائيليةومنظمة اليونسصو من اجـل وقـف النتهاصـات 

 على المقدسات الدينية.

مخاطبـــة المقـــرر الخـــاص المعنـــى بحريـــة الـــدين أو المعتقـــد لـــدى األمـــم المتحـــدة فيمـــا يخـــص  .9
 نيين التي تمس حرية العبادة في المسجد األقصى.ضد الفلسطي اإلسرائيليةبالنتهاصات 

 ين.اإلسرائيليحث المدعي العام للمحصمة الجنائية الدولية لإلسراع بمالحقة مجرمي الحرب  .10

دعوة األمانة العامة لمخاطبة األمين العـام لألمـم المتحـدة بوجـوب إلـزام إسـرائيل بأحصـام القـانون  .11
 ، والتفاقيات الدولية ذات العالقة.اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانالدولي 

التأصيد على استمرار المسؤولية الثابتة لألمم المتحـدة نحـو قضـية فلسـطين حتـى يـتم إيجـاد حـل  .12
وتمصـين الشـعب الفلسـطيني مـن ممارسـة حقوقـه  الحتاللعادل وشامل لصل جوانبها يصفل إنهاء 

قامــة دولتــه  الوطنيــة الثابتــة غيــر القابلــة للتصــرف بمــا فيهــا حقــه فــي العــودة وتقريــر المصــير وا 
 المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

مطالبـــة المجتمـــع الـــدولي بـــالتحرك للوفـــاء بالتزاماتـــه القانونيـــة تجـــاه الســـصان فـــي األراضـــي  .13
نهـاء الحصـار  المفـروض اإلسـرائيلي الفلسطينية وفي قطـاع غـزة علـى وجـه الخصـوص لوقـف وا 

القطــاع، والعمــل علــى وقــف النتهاصــات الجســيمة والمنظمــة التــي ترتصبهــا قــوات الحــتالل علــى 
بحـق المــدنيين وخاصـةا الصــيادين، ووقـف صافــة اإلجــراءات والممارسـات التــي تسـهم فــي تــدهور 

 ية ولسيما تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر.اإلنساناألوضاع 
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التـي حرمـت المـواطنين العـرب السـوريين  اإلسـرائيليةلى إدانـة اإلجـراءات دعوة المجتمع الدولي إ .14
باعتبارهـا تشـصل  اإلسـرائيليةمن مياه الجولن العربي السوري المحتل وحولتها إلـى المسـتوطنات 

انتهاصـــاا ألحصـــام الفقـــرة التمهيديـــة الســـابعة والفقـــرة العاملـــة الخامســـة مـــن قـــرار مجلـــس األمـــن 
 .1949ولتفاقية جنيف الرابعة لعام  1980/ لعام 465رقم/

في الجولن العربي السـوري المحتـل  اإلنسانلحقوق  اإلسرائيليإدانة انتهاصات سلطات الحتالل  .15
، وبخاصـة اتفـاقيتي حقـوق الطفـل والقضـاء علـى اإلنسـانومزارع شـبعا ألحصـام اتفاقيـات حقـوق 

 صافة أشصال التمييز ضد المرأة.
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 الثالث البند
 والعرب الفلسطينيين الشهداء وجثامين اإلسرائيلية السجون في العرب معتقلونوال األسرى

 األرقام مقابر في اإلسرائيلية االحتالل سلطات لدى المحتجزين
 

 ،اإلنسان لحقوق الدائمة العربية اللجنة إن
 :اطالعها بعد -

  العاما  األمانا مذإلر  عل 
  ( 142) ب.د 7835 رقاام الااجزارت الم ااتجى علاا  العربيااا الاادجل ءامعااا مءلااس قاارار جعلاا

  7/9/2014 بتاريخ

  ( 143) ب.د 7901 رقاام الااجزارت الم ااتجى علاا  العربيااا الاادجل ءامعااا مءلااس قاارار جعلاا
  9/3/2015 بتاريخ

  ( 144د.ب ) 7969جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام
  13/9/2015بتاريخ 

 ( 145د.ب ) 8033لعربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل ا
  11/3/2016بتاريخ 

  ( 147د.ب ) 8148جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام
  7/3/2017بتاريخ 

جتأإليااداب علاا  إلا ااا تجساايا  اللءنااا جالقاارارا  ال ااابقا المعنيااا ببنااد األ اارى جالمعتقلااجن العاارب  -
را يليا جء ااااامين الشاااايدا  الفل اااا ينيين جالعاااارب المحتءاااازين لاااادى  اااال ا   اااا  ال ااااءجن اإل اااا

  جاإلقليم االحتالل اإل را يليا    مقابر األرقام جالعمل عل  تنفيذها عل  الم تجى الدجل  

 

 جالمناقشا  البح  جبعد -

 :بـ تـوصـي

فلســطينيين تفعيــل التوصــيات الصــادرة عــن المــؤتمر الــدولي للتضــامن مــع األســرى والمعتقلــين ال .1
، والتـي 12/12/2012-11والذي ع قـد فـي ب ـداد يـومي  اإلسرائيليوالعرب في سجون الحتالل  

وتقيـيم مـدى تنفيـذ  19الفقرة  574قرار رقم  24، الدورة 26/3/2013في قمة الدوحة  إقرارهاتم 
 الجهات المعنية بالتوصيات منذ انعقاد المؤتمر حتى حينه.

دولية لإلسراع فـي فـتح تحقيقـات حـول الجـرائم والنتهاصـات التـي يقـوم دعوة المحصمة الجنائية ال .2
 بحق األسرى الفلسطينيين والعرب. اإلسرائيليبها الحتالل 
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ية تجـاه اإلنسـانمطالبة اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف بتحمـل مسـؤولياتها القانونيـة و  .3
بصفته القوة القائمة بالحتالل لوقـف  ئيلياإلسرااألسرى وقيامها بتصثيف اتصالتها مع الحتالل  

والمعتقلـــين، وخاصـــة النتهاصـــات الصـــارخة بحـــق األطفـــال  الممارســـات الخطيـــرة بحـــق األســـرى 
األســـرى ودعوتـــه إلـــى التراجـــع عـــن قـــراره ب ل ـــاء الزيـــارة  والنســـاء والشـــيور والمرضـــى وقـــدامى 

 الشهرية الثانية لألسرى.

بـاألمم  اإلنسـانطلـب عقـد دورة اسـتثنائية لمجلـس حقـوق  مواصلة جهود المجموعة العربية في .4
المتحدة خاصة بقضية األسرى لتخاذ قرار يلزم سلطة الحـتالل بتطبيـق صافـة مواثيـق واتفاقيـات  
ـــتح ســـجون  اإلنســـانحقـــوق   ـــة، ويطالبهـــا بف ـــف الرابعـــة ذات العالق ـــة جني ذات الصـــلة، واتفاقي

ية اإلنسـانالمختصة بمراقبـة تحقيـق المعاملـة  ن الدولية ومعتقالته أمام اللجا اإلسرائيليالحتالل 
وصـذلك تشـصيل لجنـة تقصـى حقـائق للوقـوف  ، اإلسـرائيليةلألسرى والمعتقلين داخل هذه السجون 

ــدولي لحقــوق  ــدولي   اإلنســانعلــى مــدى تطبيــق القــانون ال ــى األســرى اإلنســانوالقــانون ال ي عل
 .اإلسرائيليوالمعتقلين في سجون الحتالل 

الــدولي الضــ ط علــى الصيــان الصــهيوني لتســليم  األحمــرطالبــة األمــم المتحــدة ولجنــة الصــليب م .5
عـائالتهم دون شـروط مسـبقة حتـى يتسـنى  إلـىصافة جثامين الشـهداء المحتجـزة لـدى الحـتالل 

 حياا وميتاا. اإلنسانلعائالتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بصرامة 

صيل لجنـة طبيـة محليـة وبمشـارصة خبـراء دوليـين، لإلشـراف التأصيد على تقديم الدعم والعون لتشـ .6
 على عملية التشريح لصل جثمان تطالب عائلته بذلك للوقوف على مالبسات الوفاة.
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 الرابع البند
 اإلنسانالميثاق العربي لحقوق 

 
 ،اإلنسانإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 بعد اطالعها: -

  عل  مذإلر  األمانا العاما 
 ( 142د.ب ) 7835ر مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام جعلاا  قاارا

  7/9/2014بتاريخ 

  ( 143د.ب ) 7901جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام
  9/3/2015بتاريخ 

  ( 144د.ب ) 7969جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام
  13/9/2015بتاريخ 

  ( 145د.ب ) 8033جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام
  11/3/2016بتاريخ 

  ( 146د.ب ) 8091جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام
  8/9/2016بتاريخ 

  ( 147د.ب ) 8148جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام
  7/3/2017بتاريخ 

 

 جبعد البح  جالمناقشا  -

 تـوصـي بـ:

قيــام األمانــة العامــة بمخاطبــة وحــث الــدول العربيــة التــي لــم تصــادق بعــد علــى الميثــاق العربــي  .1
–جمهوريـة جيبـوتي  –الجمهورية التونسية )على سرعة المصادقة عليه وهي  اإلنسانلحقوق 

جمهوريــة مصــر  –جمهوريـة القمــر المتحـدة  –طنة عمــان ســل –جمهوريـة الصــومال الفيدراليـة 
 (.المملصة الم ربية –العربية

ــة علــى الميثــاق العربــي لحقــوق  .2 ، اإلنســانالترحيــب بمصــادقة الجمهوريــة اإلســالمية الموريتاني
 ودعوتها إلى إيداع وثيقة التصديق لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
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التـي لـم تصـادق بعـد علـى  اإلنسـاناللجنة العربية الدائمة لحقوق حث ممثلي الدول العربية في  .3
إلى متابعة إجـراءات مصـادقة دولهـم عليـه، وتقـديم تقريـر حـول  اإلنسانالميثاق العربي لحقوق 

 للجنة. مقبلةما تم اتخاذه من إجراءات خالل الدورة ال

تقـديم تقريرهـا  إلـىول بعـد دعوة الدول العربية التـي صـادقت علـى الميثـاق ولـم تقـدم تقريرهـا األ  .4
العربيــة )لجنــة الميثــاق( فــي الموعــد المحــدد صمــا ورد فــي الفقــرتين  اإلنســانلجنــة حقــوق  إلــى
 .اإلنسان( من الميثاق العربي لحقوق 48( من المادة )2،3)

ــى  .5 ــى المصــادقة عل ــة عل ــدول العربي ــة فــي ال ــات الوطني ــى حــث البرلمان دعــوة البرلمــان العربــي إل
 .اإلنسانلحقوق  الميثاق العربي
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 البند الخامس
 اإلنساناليوم العربي لحقوق  إحياء

 
 ،اإلنسانإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 بعد اطالعها على: -

  عل  مذإلر  األمانا العاما 
  ( 142د.ب ) -7835جعل  قرار مءلس ءامعا الدجل العربيا عل  الم اتجى الاجزارت رقام

  7/9/2014بتاريخ 

 ( 143د.ب ) 7901امعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام جعلاا  قاارار مءلااس ء
  9/3/2015بتاريخ 

  ( 146د.ب ) 8091جعلاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام
  8/9/2016بتاريخ 

 
 جبعد البح  جالمناقشا  -

 تـوصـي بـ:

ــاليوم لالحتفــال نظمتهــا تــيال األنشــطة حــول تقريــر قــدمت التــي العربيــة للــدول الشــصر توجيــه .1  ب
 .2017 اإلنسان لحقوق العربي

 يصـادف والـذي اإلنسـان لحقـوق العربي لليوم شعارام المستدامة والتنمية اإلنسان حقوقم اختيار .2
 وموافـاة الموضـوع حـول مفاهيميـة ورقة ب عداد العامة األمانة وتصليف ،2018 آذار/ مارس 16

 .وطنية نشاطات إقامة خالل من اليوم بهذا حتفالال لها يتسنى حتى بها األعضاء الدول

 لالحتفــال الوطنيـة باألنشـطة الخاصـة بالتقــارير العامـة األمانـة موافـاة العربيــة الـدول مـن الطلـب .3
 لتعميمهــا ومختصــره واضــحة ورقيــة صــورة أو مــدمج قــرص فــي اإلنســان لحقــوق العربــي بــاليوم
 .العربية الدول جامعة موقع وإلثراء الممارسات أفضل على لالطالع األعضاء الدول على
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 السادس البند
 المجتمع وهيئات والجماعات األفراد ومسؤولية بحق المتعلق العربي اإلعالن مشروع

 األساسية والحريات اإلنسان حقوق وحماية تعزيز في
 

 ،اإلنسان لحقوق الدائمة العربية اللجنة إن
 :اطالعها بعد -

  ( 140) ب.د 7704 رقاام الااجزارت الم ااتجى علاا  بياااالعر  الاادجل ءامعااا مءلااس قاارار علاا
  1/9/2013 بتاريخ

  ( 141) ب.د 7775 رقاام الااجزارت الم ااتجى علاا  العربيااا الاادجل ءامعااا مءلااس قاارار جعلاا
  9/3/2014 بتاريخ

  ( 144) ب.د 7969 رقاام الااجزارت الم ااتجى علاا  العربيااا الاادجل ءامعااا مءلااس قاارار جعلاا
  13/9/2015 بتاريخ

 ( 146د.ب ) 8091س ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  الم ااتجى الااجزارت رقاام جعلاا  قاارار مءلاا
  8/9/2016بتاريخ 

 

 جالمناقشا  البح  جبعد -

 :بـ تـوصـي

 بحـق المتعلـق العربـي اإلعـالن لمشـروع المعدلـة الصـي ة تعمـيم إعـادة العامة األمانة من الطلب .1
 والحريــات اإلنســان قــوقح وحمايــة تعزيــز فــي المجتمــع وهيئــات والجماعــات األفــراد ومســؤولية
 حـول بمالحظاتهـا لموافاتهـا وذلـك بعد، مالحظاتها ترسل لم التي األعضاء الدول على األساسية
 تعميمهـا العامـة لألمانـة يتسنى حتى 2017أصتوبر شهر نهاية أقصاه موعد في اإلعالن مشروع
 .األعضاء الدول على

 مشــروع مــواد علــى األعضــاء الــدول مالحظــات يتضــمن جــدول إعــداد العامــة األمانــة مــن الطلــب .2
 .اإلعالن

ــام .3 ــة قي ــة األمان ــى اإلعــالن مشــروع بعــرض العام ــة عل ــةال دورتهــا فــي اللجن ـــ مقبل ــاير( 43)ال  ين
2018. 
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 البند السابع
 اإلنسانوحماية حقوق  اإلرهاب

 
 ،اإلنسانإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 بعد اطالعها: -

 ( 119د.ب ) 5909لعربياا علا  الم تااجى الااجزارت رقاااام عل  قرار مءلاااس ءامعااا الدجل ا
  13/9/1999بتاريخ 

  د.ب  6306علاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  م ااتجى جزرا  الخارءيااا رقاام ج
  24/3/2003( بتاريخ 119)

  د.ب  6563علاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  م ااتجى جزرا  الخارءيااا رقاام ج
  8/9/2005( بتاريخ 124)

  ( 140د.ب ) 7704عل  قرار مءلاااس ءامعااا الدجل العربياا عل  الم تاجى الاجزارت رقااام ج
  1/9/2013بتاريخ 

  د.ب  7804علاا  قاارار مءلااس ءامعااا الاادجل العربيااا علاا  م ااتجى جزرا  الخارءيااا رقاام ج
  7/9/2014( بتاريخ 142)

  د. .ب 7853علا  الم ااتجى الاااااجزارت رقااااام  علا  قااااااارار مءلاااااس ءامعاااااااا الادجل العربيااااااج 
  15/1/2015بتاريخ 

  ( 144د.ب ) 7947عل  قرار مءلاااس ءامعااا الدجل العربياا عل  الم تاجى الاجزارت رقااام ج
  13/9/2015بتاريخ 

  ( 145دب ) 8033عل  قرار مءلاااس ءامعاااا الادجل العربيااا علا  الم تااجى الااجزارت رقام ج
  11/9/2016بتاريخ 

   ا لعاما  األماناجعل  مذإلر 
 

 جبعد البح  جالمناقشا  -

 تـوصـي بـ:

توجيــه الشــصر إلــى األمانــة العامــة )إدارة حقــوق اإلنســان( واألمانــة العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة  .1
العرب والشبصة العربية للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان لتنظـيم ورشـة ماإلرهـاب وحمايـة 

ـــ)حقــوق اإلن ــدورة ال ــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان 41ســانم علــى هــامش اجتماعــات ال ــة العربي ( للجن
 .. وأخذت اللجنة علما بتقرير الورشة دون اللتزام بالتوصيات الواردة فيه23/2/2017بتاريخ 
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 مع المطالبة باحترام وحماية حقوق اإلنسان في سياق التصدي له. أشصالهإدانة اإلرهاب بصافة  .2
امعـــة الـــدول العربيـــة والـــدول األعضـــاء فـــي حمايـــة حقـــوق اإلنســـان والحريـــات دعـــم جهـــود ج .3

 .اإلرهاباألساسية في سياق مصافحة 

لجامعـة الـدول العربيـة مـع  األعضـاءالتأصيد على مواءمـة اسـتراتيجيات مصافحـة اإلرهـاب بالـدول  .4
 المعايير الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان.

نهـاءمحاربـة اإلرهـاب  إطارلتي تقوم بها الحصومة العراقية في تدعم اللجنة الجهود اإلنسانية ا .5  وا 
وجـــود تنظـــيم داعـــش اإلرهـــابي فـــي العـــراق وفقـــا لمبـــادا حقـــوق اإلنســـان فـــي ســـياق مصافحـــة 

 اإلرهاب.
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 الثامنالبند 
في  اإلنسانالسلبية على التمتع بحقوق  وآثارهاالتدابير القسرية االنفرادية 

 جمهورية السودان
 

 ،اإلنسانالعربية الدائمة لحقوق  إن اللجنة
 بعد اطالعها: -

  ال جدان  ءميجريا مذإلر  عل 
  دب 7969 رقااام بقااارار  الاااجزارت الم اااتجى علااا  العربياااا الااادجل ءامعاااا مءلاااس قااارار علااا ج 

(144 )– 13/9/2015  
  دب 8091 رقااام بقااارار  الاااجزارت الم اااتجى علااا  العربياااا الااادجل ءامعاااا مءلاااس قااارار علااا ج 

(146 )– 8/9/2015  
  20/12/2013 بتاريخ 68/200 رقم العاما الءمعيا قرار عل ج  

  3/10/2014 بتاريخ 27/21 رقم اإلن ان حقجق مءلس قرار عل ج  

  18/12/2014 بتاريخ 69/180 رقم العاما الءمعيا قرار عل ج  

 

 جبعد البح  جالمناقشا  -

 تـوصـي بـ:

 اآلثـارداد تقريـر عـن توثيـق الطلب من جمهورية السـودان تصليـف الجهـات المختصـة لـديها ب عـ .1
الســلبية للتــدابير القســرية النفراديــة وحصــر األضــرار والخســائر مــدعما بالبيانــات وفــق اآلليــات 

 .مقبلةالمتبعة، وعرضه على اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورة 

ية النفراديـة التـدابير القسـر  آثـاراخـذ العلـم بطلـب جمهوريـة السـودان تأجيـل عقـد نـدوة بعنـوان م .2
بحضـور المقـرر الخـاص المعنـى بالتـدابير القسـرية  -السـودان نموذجـا –على حقوق اإلنسـانم 

مــن بعــض  آخــريندريــس الجزائــري والتحــاد اإلفريقــي مــع خبــراء مختصــين إ النفراديــة الســيد/
تية وذلـك اللوجسـ اإلجراءاتالدول الواقعة تحت تأثير التدابير القسرية النفرادية، لحين استصمال 
 .مقبلةتزامناا مع اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورة 

الترحيب باستعداد دولة قطر في تقديم الدعم المـالي إلقامـة النـدوة سـالفة الـذصر فـي حـال مـا تـم  .3
 تحديد موعد لتنظيمها.
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 تعيين رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمصافحة اإلرهاب
 

 
 لجامعة على المستوى الوزاري،إن مجلس ا

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

  جعلااا  ناااص المااااد  ال اد اااا )الفقااار  األجلااا ( مااان النظاااام الاااداخل  لفرياااق الخبااارا  العااارب
 المعن  بمإلا حا اإلرهاب 

  جعل  نتيءا االقتراب ال رت الذت مءرا  المءلس 

 ر ُيقــــر

ر ي ااا  المملإلاا األردنياا الياشاميا   مرشاححيم الح اام العمياد ممءاد عباد الار تعياين ال ايد   
جتنتيا   13/9/2017لفريق الخبرا  العرب المعنا  بمإلا حاا اإلرهااب لماد   انتين تبادم مان تااريخ 

 .13/9/2019بتاريخ 

 
 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8205)ق: رقم 
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جلس الم دورتيبين  نشاط األمانة العامةتقرير األمين العام عن 
 المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس واإلجراءات 147-148

 في مجال الشؤون اإلدارية والمالية
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  اإلداريا جالمالياش جن لالدا ما للءنا الجعل  تجسيا  

 ر ُيقــــر

العامااا لتنفيااذ قاارارا  مءلااس الءامعااا  األماناااباااإلءرا ا  التاا  اتخااذتيا  مخااذ المءلااس علماااب  -1
 .جالماليا اإلداريا   مءال الش جن 

علاا   جالماليااا داريااااإلن  ج العااام جلاار يس جمااجظف  ق اااب الشاا األمااينتجءيااه الشااإلر لمعااال   -2
 داريا جالماليا.ءيجدهم    مءال الش جن اإل

للتنمياا  العربا جالازام الساندجق  (147)د.ب  8152التأإلياد علا  قارار مءلاس الءامعاا رقام  -3
العاما جسره مإلا اأ  نياياا  األماناجاللجا ح المعمجل بيا     لألنظماالسحيا بتنفيذ  ج قا 
 .خدما المجظفين  يه

جالقاااجانين  لألنظماااايا ج قاااا العاماااا ال اااتمرار التشااااجر ماااع الءميجرياااا التجن ااا األماناااادعاااج   -4
العامااا بالءنياااا  األماناااالمعمااجل بيااا بشااأن  لبيااا ت ااديد ءااز  ماان م اااهماتيا  اا  مجازنااا 

 جلمر  جاحد   ق  ج قا لقرارا  مءلس الءامعا    هذا الشأن. ا ت نا  جبشإلل  المسرت
 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8206)ق: رقم 
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 األعضاء من سداد األنصبة موقف الدولو  المرصز المالي
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  اإلداريا جالماليالش جن الدا ما للءنا الجعل  تجسيا  

 ر ُيقــــر

العااام  جاالحتيااا  ب اداد م اااهماتيا جالمتاأخرا   األعطااا دجل التأإلياد علاا  طارجر  قيااام الا -1
 .الجزارت بقا لقرارا  مءلس الءامعا عل  م تجى القما جالمءلس 

 .العاما األماناقام  ب داد م اهماتيا    مجازنا  الت الشإلر للدجل  هتجءي -2
 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8207)ق: رقم 
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 امـالع يياطالحتن ـزء مـدام جـاستخ
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  اإلداريا جالماليالش جن الدا ما للءنا الجعل  تجسيا  

 ر ُيقــــر

العااااام جالبااااالغ مقاااادار  مبلااااغ  االحتيااااا   مخااااذ المءلااااس علمااااا بمااااا تاااام اقتراطااااه ماااان ح اااااب -1
المااااااد  ( جذلاااال ا ااااتنادا لاااانص ممريإلاااا دجالر  يااااين جخم ااااما ا ملااااه) ااااتا مال 6500000

   لم اهماتيا  األعطا  جر  داد الدجل  لعادتهعل  من يتم  المال /م( من النظام 24/1)
 .العاما األمانامجازنا 

مجازنااا الءامعااا   اا  ااداد م اااهماتيا   اا  اإل ااراببطاارجر   األعطااا التأإليااد علاا  الاادجل  -2
 األماناااحتاا  تااتمإلن  المااال ماان النظااام  (28)جذلاال ج قااا لاانص الماااد   2017العربيااا لعااام 
 .مياميا مدا العاما من 

 
 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8208)ق: رقم 
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 الدعـم والتبرعـات المقدمة لألمانـة العامـة
 

 
 الوزاري،إن مجلس الجامعة على المستوى 

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  اإلداريا جالماليالش جن الدا ما للءنا الجعل  تجسيا  

 ر ُيقــــر

لماال  ( مان النظاام ا20) قبجل التبرعا  التاليا للبايا جاليده المحدد ليا ج ق محإلام المااد  -1
 ذالمتبرعاتجءيه الشإلر للءيا  ج  لألمانا العاما للءامعا

 ماان البر ااا التءاريااا العربيااا البرازيليااا  البرازيلاا بالرياااال دجالر شاايريا  5000 مااا يعااادل
دجالر شيريا  5750  جما يعادل 2017 /  ذارمنش ا البع ا بالبرازيل حت  مارس لدعم
 .2017 يجنيج/ حزيرانجحت   2017 / ني انمبريلمن شير  ابتدا ب 

  للتنميا الم تداما العرب  لأل بجب مجل إلد عه  $4166.67مبلغ 
 للتنميا الم تداما العرب  لأل بجبإلد عا  انيا  $50000 غامبل 
  نجب   يارA8 Audi   ال اان من حطر  ساحب الءاللا الملل عباد اي  2017مجديل 

اميا مان قبال األماين العاام لءامعاا ال اتخد الياشاميا األردنيااملل المملإلا  ابن الح ين
 .الدجل العربيا

 .( من النظام المال   يما يتعلق بيذ  التبرعا 21)ت بيق الماد   -2
 

 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8209)ق: رقم 
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 2018موازنة جامعة الدول العربية لعام 
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 مانا العاما عل  مذإلر  األ 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  اإلداريا جالماليالش جن الدا ما للءنا الجعل  تجسيا  

 ر ُيقــــر

) اتجن ملياجن  60.986.265 بمبلاغ جقادر  2018اعتماد مجازنا ءامعا الدجل العربيا لعام  -1
( مفسالا علا  النحاج ممريإلا جخم اا ج اتجن دجالر جما تاان ملاه  جت عما ا ج اتا ج ماانجن

 ذالتال 

 غـــــــــــــــــمبلال البيـــــــــــــــــان
 $ 60.740.094  2018العاما لعام  األمانامجازنا   –1
 $ 246.171 للمج يق  العرب مجازنا المءمع   –2

 $ 60.986.265 اااااااااااااااااااااااا ءمالاإل
لمشرجب المجازنا مع المجازنا التفسيليا لءامعاا الادجل العربياا  التنفيذتخص المل لر اليتم  -2

 .2019من عام  اعتباراب 
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 :لتحفظاتا
بتااريخ  138د.ب  (7561جيا  علا  التزامياا ب اداد م ااهمتيا ج اق قارار مءلاس الءامعاا رقام )ت إلد دجلا الإل -

 .ممريإل دجالر  (221 295 60)الخاص بمجازنا ءامعا الدجل العربيا البالبا  5/9/2012
 .المجازنا العاما   دجلا ليبيا تتحفظ عل  الزياد   -
 2018العامااا لءامعااا الاادجل العربيااا للعااام  األمانااازنااا مجا  اا تااتحفظ المملإلااا العربيااا ال ااعجديا علاا  الزياااد   -

 .2013عام    عن ما هج مقرر 
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 2018للترجمة لعام  العربي العاليموازنة المعهد 
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
 العاما  عل  مذإلر  األمانا 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  اإلداريا جالماليالش جن الدا ما للءنا الجعل  تجسيا  

 ر ُيقــــر

مليجنااااا دجالر  (2.000.000)إلمجازنااااا م ااااتقلا بمبلااااغ  2018اعتماااااد مجازنااااا المعيااااد لعااااام  -1
 .ممريإل 

المياام  مدا مجازنا المعيد حت  يتمإلن من    تيا عل  ت ديد م اهما األعطا ح  الدجل  -2
 .ليهلالمجإللا 
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 :لتحفظاتا
 .للترءما العال مجازنا المعيد    ت إلد ليبيا تحفظيا  -
 .2018للترءما لعام  العال تتحفظ مملإلا البحرين عل  مجازنا المعيد  -
المشاترل جماا يخادم مساالح األماا العربياا لال  عربا المع تقدير جدعم المملإلا العربيا ال عجديا لءيجد العمال  -

جعاادم د ااع إلاماال حسااا   مجازنااا المعيااد  اا ظاال عاادم م اااهما معظاام الاادجل األعطااا    اا من ج ااد المملإلااا 
 دجالر (140000)جالبالبااااااااااااا  (مليااجن دجالر)م 2003مجازنااا المعيااد ج قاااب لمجازنتااه لعاااااام   اا الاادجل المشااارإلا 

 . ق 
  للترءماا جمياا تجسايا  تسادر بشاأنه العربا  العاال مجازناا المعياد   ا ا الإلجيا  علا  الم ااهما تتحفظ دجلا -

الادجر  العاديااااااا   ا المتخاذ  4511 إلما ت إلد عل  تحفظاتياا ال اابقا جتخاص بالاذإلر تحفظياا علا  القارار رقام
 .11/9/1985بتاريخ  ( لمءلس ءامعا الدجل العربيا84)
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 2018لعام  األفريقيةللمعونة الفنية للدول  العربيموازنة الصندوق 
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينرير األمين العام عن نشا  اجعل  تق  

  اإلداريا جالماليالش جن الدا ما للءنا الجعل  تجسيا  

 ر ُيقــــر

 ممريإلاا ( خم ااا ماليااين دجالر 5 000 000بمبلااغ ) 2018اعتماااد مجازنااا السااندجق لعااام  -1
عالم  السندجق بذلل. لدار مءلس  جاا

 مدا مجازنااا السااندجق حتاا  يااتمإلن ماان   اا م اااهماتيا علاا  ت ااديد  األعطااا حاا  الاادجل  -2
 .لليهالميام المجإللا 
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 :لتحفظاتا
 .2018لعام  األ ريقياللمعجنا الفنيا  العرب لبحرين عل  مجازنا السندجق تتحفظ مملإلا ا -
لعاام  األ ريقيااللمعجنااااا  العربا مجازناا الساندجق    ت إلد دجلا الإلجي  عل  ا تمرار تحفظيا عل  الم اهما  -

2018. 
 .األ ريقياللمعجنا الفنيا للدجل  العرب تتحفظ  ل نا عمان عل  مجازنا السندجق  -
للمعجنااا الفنيااا للاادجل  العرباا لمملإلااا العربيااا ال ااعجديا علاا  المجقااه ال ااابق حااجل مجازنااا السااندجق ت إلااد ا -

جتقجياا السالا ماع  األ ريقا  العربا حرص المملإلا عل  إلل ما من شأنه تعزيز التعااجن    المتم ل  األ ريقيا
جان   بالتزاماتياا تءاا  الساندجق بالج اا  األعطاا طرجر  قيام إلا ا الادجل  لل جتإلرر دعجتيا  األ ريقياالدجل 
ما عليياا مان التزاماا   األعطا بم اهماتيا الماليا تءا  السندجق لذا ما  دد  معظم الدجل   تف المملإلا 

 ماليا للسندجق.
 األ ريقياللمعجنا الفنيا للدجل  العرب العربيا المتحد  عل  تحفظيا عل  مجازنا السندجق  اإلمارا ت إلد دجلا  -

 .2018لعام 
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 2018موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام 
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

  ألمانا العاما  يما بين الدجرتينعن نشا  اجعل  تقرير األمين العام  

  اإلداريا جالماليالش جن الدا ما للءنا الجعل  تجسيا  

 ر ُيقــــر

( مليااااجن دجالر 1 000 000بمبلااااغ ) 2018اعتماااااد مجازنااااا مشاااارجب الااااذخير  العربيااااا لعااااام  -1
 .ممريإل 

 مدا  مجازنااا المشاارجب حتاا  يااتمإلن ماان  اا علاا  ت ااديد م اااهماتيا  األعطااا حاا  الاادجل  -2
 .لليهالميام المجإللا 
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 :لتحفظاتا
 .2018تتحفظ مملإلا البحرين عل  مجازنا مشرجب الذخير  العربيا لعام  -
 اإلءااارا ا جذلااال نظااارا لعااادم اتبااااب  2018تاااتحفظ دجلاااا الإلجيااا  علااا  مجازناااا مشااارجب الاااذخير  العربياااا للعاااام  -

 .إلنشا هالقانجنيا الالزما 
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 الخارج فيلبعض رؤساء بعثات ومصاتب الجامعة العربية والتعاقد التمديد 
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 انا العاما  يما بين الدجرتينألمجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  اإلداريا جالماليالش جن الدا ما للءنا الجعل  تجسيا  

 ر ُيقــــر

التعاقد مع ال يد ال فير/ ماءاد عباد الفتااع لر ا اا لحادى بع اا  الءامعاا  ا  الخاارج  بقاا  :ولا أ
مربج   مجل لءمال العاما لمد  عامين بمإلا أ  شيريا تعادل  األماناللنظام المعمجل به    

 . يتم تإلليفه بالعمل بيا الت بمقر البع ا  مجلدرءا م تشار 
 ذالحاليا بنفس شرج  التعاقد م ما همتءديد التعاقد لمد   نا مع إلل من ال اد  التاليا  :ثانياا 

 ر يس بع ا مديس مبابا   حبجنال يد ال فير/ سالح ميلجد  -
 ر يس بع ا باريس   ع اإلرال يد ال فير/ ب رس  -
 ر يس بع ا جاشن ن  / سالع احمد بن  رحانيد ال فيرال  -

  يينار يس بع ا    جا ل األ دال يد ال فير/  -
 نيرجب ر يس بع ا   عبد المنعم مبرجلال يد ال فير/  -
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 4/3/2006بتاريخ  6653قرار مجلس الجامعة رقم 
 

 
 ستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على الم

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  اإلداريا جالماليالش جن الدا ما للءنا الجعل  تجسيا  

 ر ُيقــــر

جاعتباااار  4/3/2006بتااااريخ  (125)د.ب  6653التأإلياااد علااا  قااارار مءلاااس الءامعاااا رقااام  -1
 من القرار. مالعاما ءز  ال يتءز  األماناإلر  العرر المقدما من مذ

 7135  جالقاارار رقاام 4/3/2006بتاااريخ  6653رقاام ج( ماان القاارار  2الفقاار  ) التأإليااد علاا  -2
شاامالب بادل تعاجير ياال  المعيشاا  % مان7بم اهما المجظه بن ابا  9/9/2009بتاريخ 
تحت اب علا  م ا ايا مإلا اأ   التا ه دجلا المقر عل  إلامال ماد  خدماا المجظا   المعيشا 

 .نيايا الخدما
% مان 7التأإليد عل  طرجر  خسم المباالغ المالياا المترتباا علا  م ااهما المجظاه بن ابا  -3

 الفعلا قيما تعجير يال  المعيشا من تاريخ مباشر  عمال المجظاه جحتا  تااريخ الت بياق 
 .للخسم من ا تحقاقاته بمإلا أ  نيايا الخدما

العاماا تقاديم ماذإلر  حاجل جطاع ساندجق مإلا اأ  نياياا الخدماا لمااجظف   ااألماناال لاب مان  -4
جن   علااا  من تعااارر علااا  اللءناااا الدا ماااا للشااا الءامعاااا العربياااا ج ريقاااا احت ااااب المإلا اااأ 

 .االءتماب القادم   جالماليا  اإلداريا
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 أنـبشوع ـموض إدراجا ـة ليبيـب دولـطل
 (143الصادر عن الدورة ) 7910قرار مجلس الجامعة رقم 

 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
  عل  مذإلر  األمانا العاما 

 ألمانا العاما  يما بين الدجرتينجعل  تقرير األمين العام عن نشا  ا  

  اإلداريا جالماليالش جن الدا ما للءنا الجعل  تجسيا  

 ر ــرُيقــ

 .ت جيا هذا األمر بشإلل   نا   ما بين دجلا ليبيا جاألمانا العاما
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 السيد حسين بن شويش الشويش تعيين

 رئيساا للجنة الدائمة للشؤون اإلدارية والمالية
 

 
 إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 بعد اطالعه: -
   األمانا العاما عل  مذإلر 
 (  من النظام الداخل  للءان الفنيا الدا ما 1جعل  نص الماد  الخام ا  قر ) 

  جعل  نتيءا االقتراب ال رت الذت مءرا  المءلس 

 ر ُيقــــر

المملإلااا العربيااا ال ااعجديا مرشااح ح ااين باان شااجي  الشااجي  / ال اايد تعيااينالمجا قااا علاا   
 .16/9/2017ا جالماليا لمد  عامين اعتباراب من ر ي اب للءنا الدا ما للش جن اإلداري
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 عن جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري صادربيان 

 (148يف دورته العادية )

 بشأن

 توجيه التهنئة لدولة الكويت مبناسبة الذكرى الثالثة للتكريم األممي

 احب السمو أمري دولة الكويتحلضرة ص

 2017سبتمرب/ أيلول  12القاهرة: 

___ 

( 148يتقااادم مءلاااس ءامعاااا الااادجل العربياااا علااا  الم اااتجى الاااجزارت  ااا  دجرتاااه العادياااا )
للتإلااريم األمماا  لحطاار  ساااحب ال اامج ال ال ااا بالتين ااا الخالسااا لدجلااا الإلجياا  بمنا اابا الااذإلرى 

الءاااابر الساااباع بت اااميا  ااامج  قا اااداب للعمااال اإلن اااان  مميااار دجلاااا الإلجيااا  الشااايخ ساااباع األحماااد 
جاختيار دجلا الإلجي  مرإلزاب للعمل اإلن ان     ظل تجاسل م ير  العمال اإلن اان  الإلاجيت  حاجل 

 برز الرإلا ز الفعالا جالناءحا لل يا ا الخارءيا الإلجيتيا.مالعالم حت  مسبح من 

الإلجيا  بتجءيياا   ااميا مان مميار دجلاا جي من المءلس الءيجد المميز  الت  تبذليا دجلاا 
الإلجياا  جحرسااه علاا  ا اااتمرار م ااير  العماال اإلن ااان  ججساااجليا لإلا ااا دجل العااالم خاسااا باااأن 
ت ااميا ممياار دجلااا الإلجياا  قا ااداب للعماال اإلن ااان  مماار م ااتحق باقتاادار جشااياد  للتاااريخ لاادجر دجلااا 

 محدجد للعمل اإلن ان . الإلجي  مميراب جحإلجما جشعباب من خالل ما تقدم من دعم ال

 ااانجا   5لماااانحين التااا  احتطااانتيا دجلاااا الإلجيااا  خاااالل امااا تمرا  بإلماااا يشااايد المءلاااس 
مااان مءااال ليا اااا الشاااعب ال اااجرت الشاااقيق الاااذت يعاااان  جتر  ااايا لمااا تمرا  دجلياااا مخااارى متتالياااا 

 حدا  الدمجيا الت  تشيدها  جريا.ه ب بب األ الماليين من مبنا
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 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ


