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 األمانــــة العامــــــة
أمانة شؤون جملس اجلامعة 

 ــــــ



 

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل المىداوو الدو ار  7749قرار رقم ) -
 1 ........................................ الدولي وىي  مكافحاه اإلرهابيشأن  9/3/2014( ياارةخ 141د.ع )

 الدو ار صادر عدن مجلدس جامعدة الددو  العريةدة علدل المىداوو ( 183رقم )يةان  -
ً را  يشأن إداندة اععمدا  اإلر  9/3/2014( ياارةخ 141د.ع ) هايةدة الادي حددمؤ مد

 4 ..................................................................................................................................... في يعض الدو  العريةة

الكوةؤ الصادر عدن مجلدس جامعدة الددو  العريةدة علدل مىداوو القمدة فدي  إعالن -
 5 .................................................... 26/3/2014، 25( في دولة الكوةؤ ياارةخ 25دوراه العادةة )

المنددويةن ( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل مىداوو 186يةان رقم ) -
مىداجداؤ اعواداع  يشدأن 15/6/2014يادارةخ غةدر العادةدة الدائمةن فدي دوراده 
 6 ................................................................................................................................................ ال طةرة في العراق

الدو ار  مىداوو ال( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل 7804قرار رقم ) -
ومكافحدددة  صدددةانة اعمدددن القدددومي العريدددييشدددأن  7/9/2014يادددارةخ ( 142د.ع )

 7 ........................................................................................................................... الجماعاؤ اإلرهايةة الماطرفة

الدو ار  مىداوو الن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل ( صادر ع7816قرار رقم ) -
 10 .................................... مكافحاهوُىُي   الدولي اإلرهابيشأن  7/9/2014ياارةخ ( 142د.ع )

المنددويةن ( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل مىداوو 189رقم )يةان  -
الهجددوم اإلرهددايي يشددأن  24/10/2014ياددارةخ دورادده غةددر العادةددة فددي الدددائمةن 
 13 ............... 24/10/2014في شما  ىةناء يجمهورةة مصر العريةة ةوم الجمعة  الذ  وقع

مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل مىداوو المنددويةن ( صادر عن 190يةان رقم ) -
 15 ................ يشأن الجمهورةة  الةمنةة 2/11/2014ياارةخ الدائمةن في دوراه غةر العادةة 

المنددويةن ىداوو ( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل م191يةان رقم ) -
اطدوراؤ الوادع فدي يشدأن  15/1/2015يادارةخ دوراده غةدر العادةدة فدي الدائمةن 

 16 ........................................................................................................................................................................ لةيةا

الدو ار  مىداوو ال( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل 7852قرار رقم ) -
 19 ......................... اطوراؤ الواع في لةيةايشأن  15/1/2015ياارةخ غةر العادةة في دوراه 



 -ب -

س جامعة الدو  العريةة علل مىداوو المنددويةن ( صادر عن مجل7853قرار رقم ) -
 القدوميصدةانة اعمدن يشدأن  15/1/2015الدائمةن في دوراه غةر العادةة ياارةخ 

 20 ................................................................................................................................ اإلرهابومكافحة  العريي

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل مىداوو المنددويةن 193يةان رقم ) -
الادي  اإلرهايةةالهجماؤ ن يشأ 5/2/2015الدائمةن في دوراه غةر العادةة ياارةخ 
 22 .......................................................................... 29/1/2015وقعؤ في شما  ىةناء ةوم ال مةس 

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل مىداوو المنددويةن 194يةان رقم ) -
يشأن عملةة االغاةا  الوحشي  5/2/2015الدائمةن في دوراه غةر العادةة ياارةخ 

 23 ....................................................................................... للشهةد الطةار اعردني اليط  معاذ الكىاىية

جلدس جامعدة الددو  العريةدة علددل االجامداع الاشدداور  لمان صدحيي صدادر عدن يةد -
إداندددة واىدددانكار العمددد  يشدددأن  18/2/2015مىددداوو المنددددويةن الددددائمةن يادددارةخ 

اإلرهايي اليرير  الذ  راح احةاه واحد وعشدرون مدن المدواطنةن المصدرةةن علدل 
 24 ............................................................................................................ ةد انظةم داعش اإلرهايي في لةيةا

الدو ار  مىداوو الر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل ( صاد7869قرار رقم ) -
العريدددي ومكافحدددة  القدددوميصدددةانة اعمدددن يشدددأن  9/3/2015يادددارةخ ( 143د.ع )

 26 ....................................................................................................................... الماطرفة اإلرهايةةالجماعاؤ 

الدو ار  مىداوو ال( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل 7870قرار رقم ) -
ة العدددددراق فدددددي مكافحدددددة دعدددددم جمهورةدددديشدددددأن  9/3/2015ياددددارةخ ( 143د.ع )

غامةالماطرفة  اإلرهايةةالانظةماؤ   27 ................................................................ النا حةن والالجئةن وا 

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل المىداوو الدو ار  7882قرار رقم ) -
 29 .................................... الدولي وىي  مكافحاه اإلرهابيشأن  9/3/2015( ياارةخ 143د.ع )

فددي دور انعقادهددا للقمددة العريةددة  ( صددادر عددن االجامدداع الددو ار  الاحاددةر 199يةددان رقددم ) -
 32 ............................... اطوراؤ الواع في الةمنيشأن  26/3/2015ياارةخ العاد  الىادس والعشرةن 

( 26( صادر عن االجاماع الو ار  الاحادةر  للقمدة العريةدة د.ع )200يةان رقم ) -
 لعملةة اإلرهايةة الجيانة الادي اىداهدفؤ ماحدا يداردويشأن ا 26/3/2015ياارةخ 

 33 ...................................................................................................................................... الاونىةةيالجمهورةة 
د.ع مىداوو القمدة ( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل 628قرار رقم ) -

 القدوميقوة عريةة مشاركة لصةانة اعمن  إنشاءيشأن  29/3/2015( ياارةخ 26)
 34 .................................................................................................................................................................... العريي
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شرم الشةخ الصادر عن مجلدس جامعدة الددو  العريةدة علدل مىداوو القمدة  إعالن -
 36 ............................. 29/3/2015ياارةخ رةة مصر العريةة جمهو ( في 26في دوراه العادةة )

( 26يةددان صددادر عددن مجلددس جامعددة الدددو  العريةددة علددل مىدداوو القمددة د.ع ) -
 40 ............................حو  العملةة اإلرهايةة يالعاصمة الصومالةة مقدةشو 29/3/2015ياارةخ 

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل مىداوو المنددويةن 201رقم )يةان  -
يشدأن حدادا الايجةدر ا مدم  29/6/2015يادارةخ العادةدة  الدائمةن في دوراده غةدر

ً را  فدي جدامع اإلمدام الصدادق يدولدة الكوةدؤ وراح ادحةاه عددد مددن  الدذ  وقدع مد
 41 ............................................................................................................................................. الشهداء والجرحل

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل مىداوو المنددويةن 202يةان رقم ) -
العملةددة اإلرهايةددة   حددو  29/6/2015ياددارةخ الدددائمةن فددي دورادده غةددر العادةددة 

 42 ............................................. ا ممة في فندق يمنطقة القنطاو  يىوىة يالجمهورةة الاونىةة 

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل مىداوو المنددويةن 203يةان رقم ) -
يشأن الهجوم اإلرهايي الدذ   29/6/2015ياارةخ الدائمةن في دوراه غةر العادةة 

  43 .................................................................................... مقدةشووقع علل موكب اإلغامة اإلمارااي في 

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل مىداوو المنددويةن 204يةان رقم ) -
يشدأن اغاةدا  النائدب العدام  29/6/2015يادارةخ الدائمةن فدي دوراده غةدر العادةدة 

 44 .......................................................... 29/6/2015لجمهورةة مصر العريةة صياح الةوم االمنةن 

مىداوو المنددويةن ( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل 205يةان رقم ) -
يشأن إدانة الجرةمدة اإلرهايةدة  1/7/2015الدائمةن في دوراه غةر العادةة ياارةخ 

 45 .................. 2/7/2015الاي اراكيؤ اد القواؤ المىلحة المصرةة والشرطة المصرةة ةوم 

( صادر عن مجلس جامعة الدو  العريةة علل مىداوو المنددويةن 7918قرار رقم ) -
الاطوراؤ ال طةرة الاي يشأن  18/8/2015دةة ياارةخ الدائمةن في دوراه غةر العا

 47 ................................................................................................................................ ةشهدها الواع في لةيةا

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل مىداوو المنددويةن 206يةان رقم ) -
يشأن احاال  جماعة الحومي  18/8/2015ياارةخ الدائمةن في دوراه غةر العادةة 

 49 ..................................................................... صنعاء مينل ىيارة دولة اإلماراؤ العريةة الماحدة في

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل المىداوو الدو ار  7947قرار رقم ) -
 50 .................................... الدولي وىي  مكافحاه اإلرهابيشأن  9/9/2015( ياارةخ 144د.ع )
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( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل المىداوو الدو ار  7948قرار رقم ) -
ومي العريدددي ومكافحدددة صدددةانة اعمدددن القددديشدددأن  9/9/2015( يادددارةخ 144د.ع )
 53 .................................................................................................................................................................. اإلرهاب

 الدو ار صادر عدن مجلدس جامعدة الددو  العريةدة علدل المىداوو  (208يةان رقم ) -
فدددي الشدددأن  اإلةرانةدددةيشدددأن الادددد الؤ  13/9/2015يادددارةخ فدددي دوراددده العادةدددة 

 55 ................................................................................................................................ لمملكة اليحرةن الدا لي

 ار الدو  صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل المىداوو ( 7987قرار رقم ) -
موحد إ اء  عريييشأن اا اذ موقا  24/12/2015ياارةخ في دوراه غةر العادةة 

 56 .................................................................................................... اناهاك القواؤ الاركةة للىةادة العراقةة

( صادر عدن مجلدس جامعدة الددو  العريةدة علدل المىداوو الدو ار  211يةان رقم ) -
يشأن الاد الؤ اإلةرانةدة فدي الدوطن  24/12/2015ياارةخ في دوراه غةر العادةة 

 57 .................................................................................................................................................................... العريي

 الدو ار ( الصادر عن مجلس جامعة الدو  العريةة علل المىاوو 7988قرار رقم ) -
لحرمددة  اإلةرانةددةيشددأن االناهاكدداؤ  10/1/2016ياددارةخ فددي دورادده غةددر العادةددة 

 58 ................................ ىيارة المملكة العريةة الىعودةة في طهران وقنصلةاها العامة في مشهد

 الدو ار و  العريةدة علدل المىداوو ( صادر عدن مجلدس جامعدة الدد214يةان رقم ) -
لحرمددة  اإلةرانةددةيشددأن االناهاكدداؤ  10/1/2016ياددارةخ فددي دورادده غةددر العادةددة 

 61 ................................ ىيارة المملكة العريةة الىعودةة في طهران وقنصلةاها العامة في مشهد

 الدو ار ( صادر عدن مجلدس جامعدة الددو  العريةدة علدل المىداوو 215يةان رقم ) -
نيذه  الذ  اإلجراميالعم   إدانةيشأن  10/1/2016ياارةخ ة في دوراه غةر العادة

 63 ........................................................ يمدةناي  لةان ورأس النوا في لةيةا اإلرهاييانظةم داعش 

لجامعدة الددو  العريةدة فدي مناجدع  الدو ار ن  لدوة المجلدس عدصادر  صحيي ير  -
 64 ................................................................................................ 25/1/2016الىعدةاؤ يأيوظيي ياارةخ 

العريةدة علدل المىداوو الدو ار   ( صادر عن مجلس جامعة الددو 8018قرار رقم ) -
 65 ................................. يشأن اإلرهاب الدولي وىي  مكافحاه 11/3/2016( ياارةخ 145د.ع )

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل المىداوو الدو ار  8019قرار رقم ) -
يشددأن صددةانة اعمددن القددومي العريددي ومكافحددة  11/3/2016( ياددارةخ 145د.ع )
 68 .................................................................................................................................................................. اإلرهاب
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ر عدن مجلدس جامعدة الددو  العريةدة علدل المىداوو الدو ار  ( صاد217يةان رقم ) -
يشددأن الااددامن مددع الجمهورةددة  11/3/2016ياددارةخ ( 145فددي دورادده العادةددة )

 70 ................................................................. الاونىةة علل امر العملةاؤ اإلرهايةة في مدةنة ينقردان

( الصادر عن اجاماع مجلس جامعة الدو  العريةة علل المىاوو 8045قرار رقم ) -
يشددأن اطددوراؤ الواددع فددي  28/5/2016ادده غةددر العادةددة ياددارةخ الددو ار  فددي دور 

 71 ............................................................................................................................................................. دولة لةيةا

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل مىداوو القمدة د.ع 654قرار رقم ) -
 73 ............... اإلرهابومكافحة  صةانة اعمن القومي العريييشأن  25/7/2015( ياارةخ 27)

علل مىاوو المنددويةن  ( الصادر عن مجلس جامعة الدو  العريةة220يةان رقم ) -
اعحدددداا  إداندددةيشدددأن  16/7/2016يادددارةخ الددددائمةن فدددي دوراددده غةدددر العادةدددة 

الاددي وقعددؤ فددي كدد  مددن: مملكددة اليحددرةن، والمملكددة العريةددة الىددعودةة،  اإلرهايةددة
 78 .............................................................................................................................................. وجمهورةة العراق

( الصادر عن مجلس جامعة الدو  العريةة علل مىاوو المنددويةن 221يةان رقم ) -
 اإلرهداييالحادا  إدانةيشأن  16/7/2016ياارةخ في دوراه غةر العادةة  الدائمةن

 80 .......................................................................................................... وقع في مدةنة نةس اليرنىةة الذ 

نواكشوط الصادر عن مجلس جامعة الدو  العريةة علدل مىداوو القمدة فدي  إعالن -
 81 ................. 25/7/2016المورةاانةة ياارةخ  اإلىالمةة( في الجمهورةة 27دوراه العادةة )

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل المىداوو الدو ار  8072قرار رقم ) -
 82 .................................... الدولي وىي  مكافحاه اإلرهابيشأن  8/9/2016( ياارةخ 146د.ع )

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل المىداوو الدو ار  8073قرار رقم ) -
يشدددأن صدددةانة اعمدددن القدددومي العريدددي ومكافحدددة  8/9/2016( يادددارةخ 146د.ع )
 84 .................................................................................................................................................................. اباإلره

( الصادر عن مجلس جامعة الدو  العريةة علل مىاوو المنددويةن 224يةان رقم ) -
اىددداهداا  إداندددةيشدددأن  4/10/2016الددددائمةن فدددي دوراددده غةدددر العادةدددة يادددارةخ 

 86 ........................................................................................................ اإلمارااةة اإلغامةةالحومةةن للىيةنة 

( الصادر عن مجلس جامعة الدو  العريةة علل مىاوو المنددويةن 225يةان رقم ) -
يشدددأن إداندددة االعادددداء  15/12/2016ئمةن فدددي دوراددده غةدددر العادةدددة يادددارةخ الددددا

الغاشم علل الكنةىة اليطرىةة يجمهورةة مصر العريةة الذ  وقع ياارةخ  اإلرهايي
11/12/2016 ................................................................................................................................................... 87 
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المىداوو الدو ار  ( الصادر عن مجلس جامعة الدو  العريةدة علدل 226يةان رقم ) -
عملةددة اغاةددا  ىدديةر  إدانددةيشددأن  19/12/2016فددي دورادده غةددر العادةددة ياددارةخ 

 88 ................................................................................................................................................. روىةا في اركةا

يادددددارةخ الانىدددددةقي المنعقدددددد اجامددددداع المنددددددويةن الددددددائمةن يةدددددان صدددددادر عدددددن  -
 إداندةللدورة الرايعدة لمناددو الاعداون العريدي الروىدي يشدأن  لإلعداد 12/1/2017

 فديمدةندة العدرةش يشدما  ىدةناء  فديالغدادر والجيدان الدذو وقدع  اإلرهاييالهجوم 
 89 .................................................................................................................................. جمهورةة مصر العريةة

يادددددارةخ اجامددددداع المنددددددويةن الددددددائمةن الانىدددددةقي المنعقدددددد يةدددددان صدددددادر عدددددن  -
 إداندةللدورة الرايعدة لمناددو الاعداون العريدي الروىدي يشدأن  لإلعداد 12/1/2017

العريةددة الماحدددة ويعددض  اإلمدداراؤاىدداهدفؤ ىدديةر دولددة  الاددي اإلرهايةددةالعملةددة 
 90 ......................... اإلىالمةةقندهار يجمهورةة أفغانىاان  إقلةم فيله الديلوماىةةن المرافقةن 

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل المىداوو الدو ار  8133قرار رقم ) -
 91 .................................... يشأن اإلرهاب الدولي وىي  مكافحاه 7/3/2017( ياارةخ 147د.ع )

( صادر عن مجلس جامعة الددو  العريةدة علدل المىداوو الدو ار  8134قرار رقم ) -
صدددةانة اعمدددن القدددومي العريدددي ومكافحدددة يشدددأن  7/3/2017( يادددارةخ 147د.ع )
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 هد  مكافحادي وىيدالدولاب داإلره
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 يعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ،وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين 
 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر ُيقــــر

لمعنةةةةى بمكاف ةةةةة الموافقةةةةة علةةةةى التقريةةةةر والتوصةةةةياق الصةةةةادرة عةةةةن فريةةةة  ال بةةةةرا  العةةةةر  ا -1
مواصةلة  إلةى(، ودعوتةه 25/02/2014-24اجتماعه ال ةام  عشةر لالقةاهرة  في اإلرها 

مةةةن  ةةة    اإلرهةةةا تعزيةةةز اةةةدراق جامعةةةة الةةةدو  العربيةةةة فةةةي مكاف ةةةة  إلةةةىجهةةةودل الراميةةةة 
المهةةةةةان المنوطةةةةةة بةةةةةه، ومسةةةةةاعدة الةةةةةدو  العربيةةةةةة علةةةةةى  ن تصةةةةةب   طرافةةةةةا فةةةةةي ا ت اايةةةةةاق 

وعلةةةةةةةى تطبيةةةةةةة  تلةةةةةةة  ا ت اايةةةةةةةاق  باإلرهةةةةةةةا يةةةةةةةة والدوليةةةةةةةة المتصةةةةةةةلة والبروتوكةةةةةةةو ق العرب
 .باإلرها والبروتوكو ق، وبنا  القدراق الوطنية في المسائ  الجنائية المتعلقة 

ومظةةةاهرل و يةةةا كةةةان   شةةةكالهبجميةةة   اإلرهةةةا القويةةةة ألعمةةةا   اإلدانةةةةالتأكيةةةد مجةةةددا علةةةى  -2
 ال كرية والمالية. منابعهوالعم  على مكاف ته واات ع جذورل وتج يف  ،مصدرل

ال نيةةف  اإلسةة ميوبةةين الةةدين  -  هويةةة لةةه و  ديةةن الةةذ  - اإلرهةةا رفةةا ال لةةط بةةين  -3
 والتطرف. اإلرها اين التسام  ونبذ  إع   إلىيدعو  الذ 

بالتهديةد  و اتة  الرهةائن  اإلرهابيةةا بتزاز مةن ابة  الجماعةاق   شكا ضرورة التصد  لك   -4
 .اإلرهابيةجرائمها  و طل  فدية لتموي  

التأكيد على من  اإلرهابيين من ا ست ادة بشكٍ  مباشر  و غير مباشر من مدفوعاق ال دية  -5
ومةةن التنةةاز ق السياسةةية مقابةة  إطةة   سةةرال الرهةةائن وذلةة  تن يةةذار لقةةرار مجلةة  األمةةن راةةن 

 .27/1/2014بتاريخ  2133

اإلرهةةا  ومعاابةةة كةة  مةةن يشةةار  التر يةة  بصةةدور اةةرار  ةةادن ال ةةرمين الشةةري ين بمكاف ةةة  -6
فةةةي  عمةةةا  اتاليةةةة  ةةةار  المملكةةةة  و ينتمةةةي لتيةةةار  و جماعةةةة دينيةةةة  و فكريةةةة متطرفةةةة  و 
مصن ة كمنظمة إرهابية  و يؤيد  و يتبنى فكرهةا  و منهجهةا بةأ  صةورة كانةق  و اإلفصةال 

 عن تعاط ه معها بأ  وسيلة كانق بالسجن المشدد.
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 القضةةائيمجةةا  التعةةاون  فةةيتصةةاد  علةةى ا ت اايةةاق العربيةةة  لةةن التةةيدعةةوة الةةدو  العربيةةة  -7
القيةةان بةةذل ، والعمةة  علةةى ت عيةة  هةةذل ا ت اايةةاق، وب اصةةة ا ت اايةةة العربيةةة  إلةةى واألمنةةي
 .اإلرها لمكاف ة 

تطبيةة  بنودهةةا  إلةةى اإلرهةةا دعةةوة الةةدو  العربيةةة المصةةداة علةةى ا ت اايةةة العربيةةة لمكاف ةةة  -8
، و ةةةل الجهةةةاق اإلرهةةةا التن يذيةةةة ل ت اايةةةة العربيةةةة لمكاف ةةةة  ليةةةةاآل، وت عيةةة  إبطةةةا دون 

لةةن ترسة  تشةريعاتها الوطنيةةة وا ت اايةاق الونائيةة والجماعيةةة  التةيالمعنيةة فةي الةةدو  العربيةة 
موافاة األمانة العامة بها اصد اسةتكما  إعةداد  إلىالتي  برمتها في مجا  مكاف ة اإلرها  

يةةة لمكاف ةةة و  "التشةةريعاق الوطنيةة وا ت اايةةاق الونائيةةة والجماعالةدلي  التشةةريعي العربةةي  ةة
 ".اإلرها 

 يةةةز الن ةةةاذ،  اإلرهةةةا وتمويةةة   األمةةةوا التر يةةة  بةةةد و  ا ت اايةةةة العربيةةةة لمكاف ةةةة غسةةة   -9
يةةةداعالتصةةةدي   إجةةةرا اق إتمةةةان إلةةةىودعةةوة الةةةدو  العربيةةةة التةةةي لةةةن تصةةةد  عليهةةا  ووةةةائ   وا 

 العامة. األمانةالتصدي  لدى 
دعوة الدو  العربية التي لن ترس  إجاباتها على ا ستبياناق ال اصة بمتابعة تن يذ ا ت ااية  -10

 القيان بذل . إلى اإلرها العربية لمكاف ة 
 الةدوليمة  اواعةد القةانون  اإلرهةا التأكيد علةى  هميةة موا مةة التةدابير التةي تت ةذ لمكاف ةة  -11

 .اإلنسانل قو   الدوليو اصة القانون 
لصةةةال   مةةةوا ر  جمةةة    وتوايةةة  العقوبةةةاق علةةةى مةةةن يقةةةون بتقةةةدين  إلةةةىدو  العربيةةةة دعةةةوة الةةة -12

  و تيسيرها  و المشاركة فيها. إرهابية  عما كياناق تست دمها في ارتكا    و  ش اص
 اإلرهةةا المت ةةدة العالميةةة لمكاف ةةة  األمةةن إسةةتراتيجيةمواصةةلة الجهةةود العربيةةة لمتابعةةة تن يةةذ  -13

، وتعزيةةةز التعةةةاون القةةةائن بةةةين A/RES/60/288العامةةةة بقرارهةةةا راةةةن  التةةةي اعتمةةةدتها الجمعيةةةة
 .اإلرها في مجا  مكاف ة  واإلاليميةجامعة الدو  العربية والمنظماق الدولية 

 العربةي القضةائيشةبكة للتعةاون  إلنشةا التأكيد على القراراق السابقة بشأن مواصلة الجهةود  -14
لن ت دد بعةد نقةاط  التيودعوة الدو  العربية  مجا  مكاف ة اإلرها  والجريمة المنظمة، في

 القيان بذل . إلىالشبكة،  إلنشا ك طوة  ولى  ،اتصا 
 .اإلرها المت دة الشاملة  و   األمنات ااية  إعدادفي  اإلسراعالتأكيد على ضرورة  -15
كافةةةة المجةةةا ق  فةةةيالةةة زن  ال نةةةيالتأكيةةةد علةةةى تعزيةةةز تبةةةاد  ال بةةةراق والمعلومةةةاق والةةةدعن  -16

مجةا ق تةأمين ال ةدود ومراابةة  فةيبةين الةدو  العربيةة،  اصةة  اإلرهةا بطة بمكاف ةة المرت
 اإلرهةةةابيين، ومكاف ةةةة  يةةازة اإلرهابيةةةوتأمينهةةةا مةةن الهجمةةةاق  واألشةة اص ركةةة البضةةةائ  

 .إرهابية ألغرااالدمار الشام   و مكوناتها،  و است دان ا نترنق  ألسل ة
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 12مكاف ة اإلرها  في العاصمة العراايةة بغةداد يةومي التر ي  بعقد مؤتمر بغداد الدولي ل -17
، ودعةةوة الجهةةاق المعنيةةة فةةي الةةدو  العربيةةة إلةةى المشةةاركة المكو ةةة فةةي هةةذا 13/3/2014و

 المؤتمر.

مواصةةةلة التعةةةاون القةةةائن بةةةين جامعةةةة الةةةدو  العربيةةةة و جهةةةزة المنظمةةةاق الدوليةةةة واإلاليميةةةة  -18
 1373المنشةةةأة بموجةةة  اةةةرار مجلةةة  األمةةةن المعنيةةةة بمكاف ةةةة اإلرهةةةا ، وب اصةةةة اللجنةةةة 

(، وفريةةةة  العمةةةة  2004ل 1540(، واللجنةةةةة المنشةةةةأة بموجةةةة  اةةةةرار مجلةةةة  األمةةةةن 2001ل
، ومكتةة  األمةةن اإلرهةةا المت ةةدة العالميةةة لمكاف ةةة  األمةةن إسةةتراتيجيةالمعنةةى بمتابعةةة تن يةةذ 

لمكاف ةة  ألوروبةيا(، والمنسة  اإلرها المت دة المعنى بالم دراق والجريمة لشعبة مكاف ة 
 اإلرها .

 الةةذ " الوةاني  ةةو   مةةن ال ةةدود اإلاليمةةيالتر ية  بمةةا صةةدر عةةن  عمةا  "المةةؤتمر الةةوزار   -19
 طةة عمة  طةرابل ، والتأكيةد علةى  إطةار فةي، 14/11/2013و 13 يةوميالربةاط  فيعقد 

 هميةةةة تعزيةةةز تبةةةةاد  المعلومةةةاق المتعلقةةةة بةةةةأمن ال ةةةدود بةةةين الجهةةةةاق المعنيةةةة مةةةن الةةةةدو  
وتنامي التطرف ونشةاط الجماعةاق  األسل ةربية، وتنسي  التعاون بينها لمواجهة انتشار الع

 والجريمة المنظمة عبر ال دود الوطنية. اإلرهابية
 العان متابعة الموضوع وتقدين تقرير بشأنه للمجل  في دورته القادمة. األمين إلىالطل   -20

 
 (9/3/2014 - 3ج  –( 141د.ع ) – 7749)ق: رقم 
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 انـــبي

 صادر عن جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري

 (141يف دورته العادية )

 إدانة األعمال اإلرهابية اليت حدثت مؤخرًا يف بعض الدول العربية بشأن 

 دد

( المنعقةد 141إن مجل  جامعة الدو  العربية على المسةتوى الةوزار  فةي دورتةه العاديةة ل
 ، 9/3/2014بتاريخ 

، ورال 3/3/2014دين بشدة الت جيراق اإلرهابية التي واعةق فةي مملكةة الب ةرين بتةاريخ ي
ضةة يتها عةةدد مةةن الشةةهدا  والجر ةةى، إن هةةذا العمةة  اإلجرامةةي الجبةةان يهةةدف إلةةى زعزعةةة امةةن 
واسةةتقرار مملكةةة الب ةةرين وترويةة  المةةواطنين اآلمنةةين والعبةةل بممتلكةةاتهن وتعطيةة  مصةةال هن، كمةةا 

ن كةة  مةةن  طةةط ون ةةذ ودعةةن هةةذا العمةة  اإلرهةةابي مةةن منظمةةاق إرهابيةةة يجةة   ن يؤكةةد المجلةة   
 يمو   مان العدالة ليلقى الجزا  الذ  يست قه،

كمةةةا يةةةدين المجلةةة  مةةةا تعرضةةةق لةةةه جمهوريةةةة مصةةةر العربيةةةة مةةةؤ رار مةةةن  عمةةةا  إرهابيةةةة 
جور علةى  قةه استهدفق الني  من  منها واستقرارها و دق إلى سقوط ض ايا  بريا  من شعبها، وال

في تصوي  مسار وورتةه وهةو مةا ترفضةه كافةة الشةرائ  السةماوية والقةوانين اإلنسةانية، ويؤكةد علةى 
 ن اإلرها  هو آفة مدمرة   منط  من ورائه، ويهدد  ياة اآلمنين ويعي  مسيرة التنمية والتطةوير 

 ،ولذل   بد من تضافر الجهود العربية للتصد  له

ودعمه الكامة  لمملكةة الب ةرين ولجمهوريةة مصةر العربيةة فةي ويعر  المجل  عن واوفه 
ك  ما يت ذ من تدابير لمواجهة الهجماق اإلرهابية والتصد  لك  من يقف مةن ورائهةا  و يةدعمها 
 و ي را عليها، ويتقدن مجل  الجامعة على المستوى الوزار  بتعازيه ومواساته لمملكة الب ةرين 

 دا ، متمنيار الش ا  العاج  للمصابين.وجمهورية مصر العربية و سر الشه
 

 (9/3/2014 - 3ج  –( 141د.ع ) – 183)يةان رقم 

 األمانـــة العامــــة

 شؤون جملس اجلامعةأمانة 

 ــــــــــــــــ

 (0124ص) -45(/14/03)01/141ج
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 (0154ع) -24(/14/03)25ق/

  إعـــــــــــالن الكويــــــــــت

 اع ة  الااامن العريي لاحقةق نهاة عريةة شاملة
 ددد

 
ل  جامعة الدو  العربية ن ن اادة الدو  العربية، المجتمعين في الدورة ال امسة والعشرين لمج

المواف   1435جماد  األو   25 - 24على مستوى القمة في الكويق/ دولة الكويق يومي 
، التي كرسق  عمالها لتعزيز التضامن العربي لت قي  نهضة 2014مار / آذار  26-25يومي 

 عربية شاملة،
عنةةف  و اإلضةةرار دعةةن القيةةادة السياسةةية اليمنيةةة فةةي جهودهةةا ال اصةةة بالتصةةد  ألعمةةا  ال -

 باستقرار و من وو دة اليمن باإلضافة إلى دعن اليمن في  ربها على اإلرها .

نر ةة  بالت سةةن المضةةطرد فةةةي عمليةةة ا سةةتقرار السياسةةي واألمنةةةي الةةذ  تشةةهدل جمهوريةةةة  -
الصةةةوما  ال يدراليةةةة ونعةةةر  عةةةن تقةةةديرنا للةةةدور الةةةذ  تقةةةون بةةةه بعوةةةة ا ت ةةةاد األفريقةةةي فةةةي 

ا مةة  اةةواق ال كومةةة الصةةومالية لتعزيةةز الوضةة  األمنةةي، ونةةدين األعمةةا  الصةةوما  وتعاونهةة
اإلرهابية التي يمارسها تنظين الشةبا  ضةد الشةع  الصةومالي و كومتةه وضةد بعوةة ا ت ةاد 

 األفريقي.

نؤكةةد مجةةددار إدانتنةةا ال ازمةةة لمرهةةا  بجميةة   شةةكاله وصةةورل وتجلياتةةه، و يةةار كةةان مصةةدرل،  -
 يةةا كانةةق دوافعةةه ومبرراتةةه، ونةةدعو إلةةى العمةة  الجةةاد وال ويةةل علةةى  ونعتبةةرل عمةة ر إجراميةةار 

مقاومة اإلرها  واات ع جذورل وتج يف منابعه ال كرية والماديةة، ونعلةن رفضةنا البةاق لكافةة 
 شةةكا  ا بتةةزاز مةةن ابةة  الجماعةةاق اإلرهابيةةة سةةوا  بالتهديةةد  و اتةة  الرهةةائن  و طلةة  فديةةة 

طال  بواةف كافةة  شةكا  النشةر  و التةرويال اإلع مةي ل فكةار لتموي  جرائمها اإلرهابية، ون
 اإلرهابية  و الت ريا على الكراهية والت راة والطائ ية والتك ير وازدرا  األديان والمعتقداق.

- ............................... 
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 البيـان الصادر عن

 جملس جامعة الدول العربية على مستوى املندوبني الدائمني

 ورته غري العاديةيف د

 بشأن مستجدات األوضاع اخلطرية يف العراق

 15/6/2014القاهرة: األ د المواف  
 ــــــ

تدار  مجل  جامعة الدو  العربية المنعقد في مقر األمانة العامة على مستوى المندوبين 
لمملكةةة سةةعادة السةة ير م مةةد سةةعد العلمةةي المنةةدو  الةةدائن لبرئاسةةة الةةدائمين فةةي دورة غيةةر عاديةةة 

معةةالي الةةدكتور نبيةة  العربةةي األمةةين العةةان لجامعةةة الةةدو  العربيةةة، وب ضةةور  المغربيةةة، وبمشةةاركة
مستجداق األوضاع ال طيرة في ، 15/6/2014بتاريخ ن للدو  األعضا  السادة المندوبين الدائمي

 العرا ،
ا  وفةةود وبعةةد ا سةةتماع إلةةى مةةدا  ق األمةةين العةةان ورئةةي  وفةةد جمهوريةةة العةةرا ، ورؤسةة

الةةةةةدو  األعضةةةةةا ، وبعةةةةةد ا طةةةةة ع علةةةةةى بيةةةةةان األمةةةةةين العةةةةةان الصةةةةةادر فةةةةةي هةةةةةذا الشةةةةةأن بتةةةةةاريخ 
، وتأكيةةدار علةةى مةةا جةةا  فةةي البيةةان المشةةتر  الصةةادر عةةن ا جتمةةاع الةةوزار  العربةةي 10/6/2014

 ،  كد المجل  على ما يلي:11/6/2014األوروبي في  وينا بتاريخ 
اإلرهابيةة التةي تسةتهدف العةرا  والتةي تقةون بهةا التنظيمةاق اإلرهابيةةة  اإلدانةة الشةديدة لجمية  األعمةا  -1

بمةةا فيهةةا تنظةةين لداعةةؤ( ومةةا تةةؤد  إليةةه مةةن جةةرائن وانتهاكةةاق ضةةد المةةدنيين العةةراايين، مةة  التأكيةةد 
مجددار على إدانةة اإلرهةا  بكافةة  شةكاله وصةورل وكة  الممارسةاق التةي مةن شةأنها  ن تهةدد السة مة 

 .اإلطارا  ووئامه المجتمعي، ودعن الجهود التي يبذلها العرا  في هذا اإلاليمية للعر 

التأكيةد مجةةددار علةى ا لتةةزان بةا تران سةةيادة العةةرا  وو ةدة  راضةةيه واسةتقرارل السياسةةي وو دتةةه  -2
 الوطنية ورفا التد   في شؤونه الدا لية.

السياسةةية العراايةةة وذلةة   الةةدعوة إلةةى ت قيةة  الوئةةان والوفةةا  الةةوطني بةةين جميةة  القةةوى وال عاليةةاق -3
مواجهةةةة التهديةةةداق لعبةةةر ا ن ةةةراط فةةةي  ةةةواٍر جةةةد  شةةةام  ي ضةةةي إلةةةى ت قيةةة  توافةةة  وطنةةةي 

بمةا يةؤد  إلةى تشةكي   كومةةة ال طيةرة التةي يتعةرا لهةا  مةن العةرا  واسةةتقرارل وو ةدة  راضةيه، 
 .وفا  وطني

جداق بما فةي ذلة  التر ية  كما تن ا ت ا  على إبقا  هذا الموضوع ايد المتابعة لمواكبة المست
( لةةةوزرا  41بالمشةةةاوراق الجاريةةةة لعقةةةد اجتمةةةاع تشةةةاور  لةةةوزرا  ال ارجيةةةة العةةةر  علةةةى هةةةامؤ الةةةدورة ل

فةةي مدينةةة جةةدة بالمملكةةة  19/6/2014و 18 ارجيةةة منظمةةة التعةةاون اإلسةة مي المزمةة  عقةةدها يةةومي 
 العربية السعودية.

 

 (15/6/2014 -د.غ.ع  – 186)يةان رقم 

 (0334ص) -05(/14/06/س)01-01ج

 لعامةاألمانة ا

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 نة اعمن القومي العرييصةا
 ومكافحة الجماعاؤ اإلرهايةة الماطرفة

 

 
 العريةة علل المىاوو الو ار ،إن مجلس الجامعة 

بكافةةة  بعةةادل السياسةةية واألمنيةةة بعةةد  ن تةةدار  التهديةةداق التةةي تواجةةه األمةةن القةةومي العربةةي  -
لتنظةين  اإلجرامةيلنمةو وتعةرا السةلن واألمةن اإلاليميةين والةدوليين لل طةر جةر ا  اوا اتصادية 

"داعؤ" اإلرهابي وغيرل من الجماعاق الُمسل  ة المتطرفة التي ترف  شةعاراق دينيةة  و طائ يةة 
  و مذهبية  و عراية ُت ر ا على العنف والتطرف واإلرها ،

ذ يؤكةةةد علةةةى مةةةا ورد فةةةي البيةةةان راةةةن ل - ( الصةةةادر عةةةن مجلةةة  الجامعةةةة علةةةى مسةةةتوى 186وا 
بشةأن اإلدانةة الشةديدة لجمية   15/6/2014دورتةه غيةر العاديةة بتةاريخ المندوبين الدائمين في 

األعما  اإلرهابية التي تستهدف العرا  والتي تقون بها التنظيماق اإلرهابية التك يرية بمةا فيهةا 
 تنظين لداعؤ( وما تؤد  إليه من جرائن وانتهاكاق ضد المدنيين العراايين،

ذ ُيةةةدين بشةةةدة كافةةةة األعمةةةا  اإلرها - بيةةةة التةةةي يرتكبهةةةا تنظةةةين "داعةةةؤ" اإلرهةةةابي فةةةي سةةةورية وا 
والعرا ، باعتبارها جرائن ضد اإلنسانية وُتمو   انتهاكار جسيمار للقانون الدولي اإلنساني ول قو  

 من العدالة الجنائية الدولية، إف تهناإلنسان وتستوج  م  قة مرتكبيها وعدن 

 ر ُيقــــر

زن بات ةةاذ التةةدابير ال زمةةة لصةةيانة األمةةن القةةومي العربةةي التأكيةةد علةةى المواةةف العربةةي ال ةةا -1
والتصد  لجمي  التنظيماق اإلرهابية المتطرفةة بمةا فيهةا تنظةين "داعةؤ" اإلرهةابي ومكاف ةة 
امتداداته و نشطته اإلجرامية المتطرفة في المنطقة، وات ةاذ مةا يلةزن مةن تةدابير عاجلةة علةى 

الجمةةةاعي علةةةى جميةةة  المسةةةتوياق السياسةةةية  المسةةةتوى الةةةوطني ومةةةن  ةةة   العمةةة  العربةةةي
واألمنيةةةة والدفاعيةةةةة والقضةةةائية واإلع ميةةةةة، وكةةةذل  بالعمةةةة  علةةةى تج يةةةةف منةةةاب  اإلرهةةةةا  
ال كريةةة ومصةةادر تمويلةةه، ومعالجةةة األسةةبا  والظةةروف التةةي  دق إلةةى ت شةةي هةةذل الظةةاهرة 

 اإلرهابية المتطرفة.
( بجميةةة    كامةةةه، بمةةةا فةةةي ذلةةة  2014ل 2170التأكيةةةد علةةةى ا لتةةةزان بقةةةرار مجلةةة  األمةةةن  -2

ا لتزان بمن  القيان على ن و مباشر  و غير مباشر بتوريد األسل ة  و تقدين المشةورة ال نيةة 
 و المسةةاعدة لتنظةةين "داعةةؤ" اإلرهةةابي وغيةةةرل مةةن األفةةراد والجماعةةاق والكيانةةاق المرتبطةةةة 
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غيةر مباشةر مةن مةدفوعاق  بتنظين القاعةدة ومنة  اإلرهةابيين مةن ا سةت ادة بشةك  مباشةر  و
 ال دية ومن التناز ق السياسية مقاب  إط   سرال الرهائن.

اإلدانةةة الشةةديدة لجميةة  األعمةةا  اإلرهابيةةة التةةي تسةةتهدف العةةرا  والتةةي تقةةون بهةةا التنظيمةةاق  -3
تنظةين لداعةؤ( ومةا تةؤد  إليةه مةن جةرائن وانتهاكةاق ضةد  وبال صةوصاإلرهابية التك يرية 

ين من ات  وتهجير اسر  لمكوناق  ساسية للشع  العرااي واستهدافها على المدنيين العرااي
 سا  ديني  و عراي وتةدمير تراوهةا ال ضةار  وت جيةر المسةاجد واألضةر ة التاري يةة، مة  
التأكيد ُمجد دار على إدانة ك  الممارساق التةي مةن شةأنها  ن ُتهةد د السة مة اإلاليميةة للعةرا  

 لجهود التي يبذلها العرا  في هذا اإلطار.ووئامه المجتمعي، ودعن ا

طةةةرفين المت اإلرهةةةابيينوالت جيريةةةة وا غتيةةةا ق مةةةن جانةةة   اإلرهابيةةةةكافةةةة العمليةةةاق  إدانةةةة -4
 ، ودعن جهود ال كومة الصومالية في هذا اإلطار.لجماعة الشبا ( في الصوما 

لمبةةادراق والجهةةود ا سةةتعداد التةةان للتعةةاون وتعزيةةز انةةواق التواصةة  والتنسةةي  مةة  م تلةةف ا -5
الوطنيةةةةةة واإلاليميةةةةةة والدوليةةةةةة المبذولةةةةةة لمكاف ةةةةةة اإلرهةةةةةا  والقضةةةةةا  علةةةةةى هةةةةةذل الظةةةةةاهرة 
ومسةةبباتها، و اصةةة فةةي مجةةا  تبةةاد  المعلومةةاق وال بةةراق وتعزيةةز وبنةةا  القةةدراق، وكةةذل  

لةى ات ةاذ التةدابير ال زمةة لمنة  تجنيةد الشةبا  والتغريةر بهةن  و انتقةا  المقةاتلين ل نضةمان إ
تلة  التنظيمةاق اإلرهابيةةة، ودعةوة األجهةزة األمنيةةة والقضةائية العربيةة الم تصةةة إلةى تكويةةف 

 جهودها وتنسي  آلياق عملها في مجا  مكاف ة اإلرها .
رفا ربط اإلرها  بأ  دين  و جنسية  و عر   و  ضارة، والتأكيد على اعتبار المواطنة  -6

ومكونةاق المجتمعةاق العربيةة التعد ديةة  هي  سا  الميوا  ا جتمةاعي بةين م تلةف طوائةف
ال ضةةةةارية، وكةةةةذل  علةةةةى ضةةةةرورة تعزيةةةةز وقافةةةةة ال ةةةةوار والتسةةةةام  والت ةةةةاهن بةةةةين األديةةةةان 
وال ضةةةاراق والوقافةةةاق الم تل ةةةة، وت قيةةة  المسةةةاواة والعدالةةةة فةةةي إطةةةار السةةةلن ا جتمةةةاعي 

 للشعو  والدو .
ية والمؤسسية لجامعة الدو  العربية في تأكيد العزن على مواصلة الجهود لتعزيز األطر القانون -7

مجةةا  تعزيةةز األمةةن القةةومي العربةةي ومكاف ةةة اإلرهةةا ، وات ةةاذ جميةة  اإلجةةرا اق الضةةرورية 
وفكريةةار لمواجهةة م ةةاطر اإلرهةةا  ومةا ي رضةةه مةن ت ةةدياق، واعتبةةار  واضةائيار سياسةيار و منيةةار 

هةةا اعتةةدا  عليهةةا جميعةةار"، و ن "   اعتةدا  ُمسةةل   علةةى  يةةة دولةةة عربيةةة  و  كوةر  و علةةى اوات
تلتزن الدو  العربية بات ةاذ جمية  التةدابير لةرد  ا عتةدا  وإلعةادة األمةن والسة ن إلةى نصةابهما 

 .استنادار إلى معاهدة الدفاع المشتر  والتعاون ا اتصاد  العربي
يةةةة تعزيةةةز التعةةةاون فةةةي مجةةةا  مكاف ةةةة اإلرهةةةا  مةةةن  ةةة   ا لتةةةزان بأ كةةةان ا ت اايةةةة العرب -8

لمكاف ةةةةة اإلرهةةةةا  وآليتهةةةةا التن يذيةةةةة فةةةةي المجةةةةالين األمنةةةةي والقضةةةةائي، وا ت اايةةةةة العربيةةةةة 
لمكاف ةةة غسةة  األمةةوا  وتمويةة  اإلرهةةا ، وتعزيةةز آليةةاق التعةةاون العربةةي الةةدولي فةةي هةةذا 
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الشةةأن، بمةةا فةةي ذلةة  ا سةةت ادة مةةن إمكانيةةاق مركةةز األمةةن المت ةةدة لمكاف ةةة اإلرهةةا  الةةذ  
 رمين الشري ين الملة  عبةد اب بةن عبةد العزيةز بتقةدين تبةرع بمبلةل مائةة مليةون تكر ن  ادن ال

. وفةةةي هةةةذا اإلطةةةار يةةةدعو المجلةةة  إلةةةى اإلسةةةراع فةةةي عقةةةد ا جتمةةةاع لةةةدعن  نشةةةطتهدو ر 
المشةةتر  لةةوزرا  الدا ليةةة والعةةد  العةةر  لب ةةةل سةةب  ت عيةة  ا ت اايةةاق العربيةةة فةةي مجةةةا  

ي، والةةذ  دعةةق إليةةه مبةةادرة جمهوريةةة مصةةر العربيةةة فةةي مكاف ةةة اإلرهةةا  والتعةةاون القضةةائ
 امة الكويق.

لدراسة  سبا  ت شي  الطل  من األمين العان ا ستعانة بمن يرال من ال برا  والمت صصين -9
جةةرا اق عمليةةة اابلةةة للتن يةةذ بشةةأن التصةةد  ظةةاهرة اإلرهةةا  و   لهةةابلةةورة مقتر ةةاق ُم ةةد دة وا 
مله من ت دياق وم اطر علةى األمةن القةومي العربةي ، وللتعام  م  ما ي اواجتوال جذوره

وو ةةةةدة النسةةةةةيال المجتمعةةةةةي المتعةةةةةد د للةةةةةدو  العربيةةةةة بم تلةةةةةف مكوناتةةةةةه ال ضةةةةةارية الدينيةةةةةة 
والمذهبيةةةة والعرايةةةة، وذلةةة  تمهيةةةدار لعةةةرا هةةةذل المقتر ةةةاق علةةةى اجتمةةةاع  ةةةاص لمجلةةة  

لمسؤولي األجهةزة اع  ن يسبقه اجتم    و وة  شهر على الجامعة على المستوى الوزار  
 ، وذل  للنظر فيها وات اذ ما يلزن من اراراق في هذا الشأن.الم تصةوالقضائية األمنية 

 
 (7/9/2014 - 3ج  -( 142د.ع ) – 7804)ق: رقم 
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 اإلرهداب الدولدي وىيد  مكافحاده
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 يعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ،وعلى تقرير األمين العان عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين 
 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر ُيقــــر

زعزعةةة  مةةن  إلةةىتهةةدف  والتةةي، اإلرهةةا القويةةة لتواصةة   عمةةا   اإلدانةةةالتأكيةةد مجةةددا علةةى  -1
 منهةةةا وسةةة مة وتقةةةويا كيانةةةاق بعةةةا الةةةدو  العربيةةةة وتهديةةةد واسةةةتقرار المنطقةةةة العربيةةةة، 

وتروية  المةواطنين اآلمنةين والعبةل بممتلكةاتهن وتعطية  مصةال هن، والتأكيةد علةى  راضيها، 
والتصةد   اإلرهابيةةمةا يت ةذ مةن تةدابير لمواجهةة الهجمةاق  فةيجهود الةدو  العربيةة ل هدعم

 لك  من يقف ورا ها  و يدعمها  و ي را عليها.
رة، وتعزيةز ال ةوار والتسةام  والت ةاهن بةين رفا ربط اإلرها  بأ  دين  و جنسةية  و  ضةا -2

 ال ضاراق والوقافاق والشعو  واألديان.
( الصةةةادر عةةةن مجلةةة  الجامعةةةة علةةةى مسةةةتوى 186التأكيةةةد علةةةى مةةةا ورد فةةةي البيةةةان راةةةن ل -3

بشةةةأن اإلدانةةةة الشةةةديدة  15/6/2014المنةةةدوبين الةةةدائمين فةةةي دورتةةةه غيةةةر العاديةةةة بتةةةاريخ 
تستهدف العرا  والتي تقون بها التنظيماق اإلرهابية التك يرية لجمي  األعما  اإلرهابية التي 

بمةةا فيهةةا تنظةةين لداعةةؤ( ومةةا تةةؤد  إليةةه مةةن جةةرائن وانتهاكةةاق ضةةد المةةدنيين العةةراايين مةةن 
ات  وتهجير اسر  لمكوناق  ساسية للشع  العرااي واستهدافها على  سا  ديني  و عراي 

ألضةةر ة التاري يةةة، مةة  التأكيةةد مجةةددار علةةى وتةةدمير تراوهةةا ال ضةةار  وت جيةةر المسةةاجد وا
إدانةةةة اإلرهةةةا  بكافةةةة  شةةةكاله وصةةةورل وكةةة  الممارسةةةاق التةةةي مةةةن شةةةأنها  ن تهةةةدد السةةة مة 
اإلاليميةةةة للعةةةرا  ووئامةةةه المجتمعةةةي، ودعةةةن الجهةةةود التةةةي يبةةةذلها العةةةرا  فةةةي هةةةذا اإلطةةةار، 

 .( في هذا الشأن2014ل 2170وكذل  ما تضمنه ارار مجل  األمن ران 

إدانة جمية  عمليةاق ا  تطةاف و جةز الرهةائن سةوا ر مةن المةدنيين  و غيةرهن، التأكيد على  -4
مةةن مةةدفوعاق ال ديةةة  ،بشةةكٍ  مباشةةر  و غيةةر مباشةةر ،اإلرهةةابيين مةةن ا سةةت ادةوعلةةى منةة  

ومةةن التنةةاز ق السياسةةية مقابةة  إطةة   سةةرال الرهةةائن تن يةةذار لقةةراراق مجلةة  الجامعةةة واةةرار 
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، واإلعرا ،فةةي هةةذا الصةةدد، عةةن بةةالل ( فةةي هةةذا الشةةأن2014ل 2133ن مجلةة  األمةةن راةة
ا رتيةةةةال لت ريةةةةر الدبلوماسةةةةيين الجزائةةةةريين السةةةةيدين مةةةةراد اسةةةةا ، واةةةةدور ميلةةةةود  اللةةةةذين 

بغاو لشما  مالي( من ِاَب  جماعة إرهابية م  تقدين   ةر  2012ا تط ا في ابري / نيسان 
بار علةةةةى إوةةةةر استشةةةةهاد دبلوماسةةةةيين اونةةةةين مةةةةن تعازيةةةةه إلةةةةى الجزائةةةةر رئيسةةةةار و كومةةةةةر وشةةةةع

الم تط ةةين السةةيد الطةةاهر تةةواتي الةةذ  اغتالةةه م تط ةةول والسةةيد بةةوع ن سةةاي  الةةذ  تةةوفى 
 ةةةةة   فتةةةةةرة ا تطافةةةةةه، وتومةةةةةين مواةةةةةف السةةةةةلطاق الجزائريةةةةةة فةةةةةي عةةةةةدن الرضةةةةةو  لمطالةةةةة  

ن دف  فدية ودون اإلرهابيين والذ   دى إلى ت رير الرهائن الدبلوماسيين دون    تناز  ودو 
    مقايضة.

طةةةرفين المت اإلرهةةةابيينوالت جيريةةةة وا غتيةةةا ق مةةةن جانةةة   اإلرهابيةةةةكافةةةة العمليةةةاق  إدانةةةة -5
 ، ودعن جهود ال كومة الصومالية في هذا اإلطار.لجماعة الشبا ( في الصوما 

الموافقةةةةة علةةةةى التقريةةةةر والتوصةةةةياق الصةةةةادرة عةةةةن فريةةةة  ال بةةةةرا  العةةةةر  المعنةةةةى بمكاف ةةةةة  -6
ضةةةرورة  إلةةةى(، ودعوتةةةه 26/8/2014-25اجتماعةةةه السةةةاد  عشةةةر لتةةةون   فةةةي إلرهةةةا ا

مسةةاعدة الةةدو  العربيةةة علةةى  ن تصةةب   طرافةةا فةةي ا ت اايةةاق  إلةةىمواصةةلة جهةةودل الراميةةة 
وعلةةةةةةةى تطبيةةةةةةة  تلةةةةةةة  ا ت اايةةةةةةةاق  باإلرهةةةةةةةا والبروتوكةةةةةةةو ق العربيةةةةةةةة والدوليةةةةةةةة المتصةةةةةةةلة 

 .باإلرها في المسائ  الجنائية المتعلقة  والبروتوكو ق، وبنا  القدراق الوطنية
مجةةا  التعةةاون  فةةيلةةن تواةة   و تصةةاد  علةةى ا ت اايةةاق العربيةةة  التةةيدعةةوة الةةدو  العربيةةة  -7

 سةةةرع واةةةق ممكةةةن، وب اصةةةة تلةةة   فةةةيفعةةة  ذلةةة   إلةةةىعلةةةى  ن تبةةةادر  واألمنةةةي القضةةةائي
 .اإلرها ا ت ااياق المتعلقة بمكاف ة 

تطبيةة  بنودهةةا  إلةةى اإلرهةةا ى ا ت اايةةة العربيةةة لمكاف ةةة دعةةوة الةةدو  العربيةةة المصةةداة علةة -8
 التةيالتن يذية ل ت ااية، و ل الجهاق المعنية في الةدو  العربيةة  اآللية، وت عي  إبطا دون 

لن ترس  تشريعاتها الوطنيةة وا ت اايةاق الونائيةة والجماعيةة التةي  برمتهةا فةي مجةا  مكاف ةة 
مةة بهةا اصةد اسةتكما  إعةداد الةدلي  التشةريعي العربةي  ةو  موافاة األمانةة العا إلىاإلرها  

 "التشريعاق الوطنية وا ت ااياق الونائية والجماعية لمكاف ة اإلرها ".
يجةة   ن تت ةة  مةة  اواعةةد  اإلرهةةا مكاف ةةة  فةةيالتأكيةةد علةةى  ن جميةة  التةةدابير المسةةت دمة  -9

ل جئةةةين،  الةةةدوليلقةةةانون ، وااإلنسةةةانل قةةةو   الةةةدوليذلةةة  القةةةانون  فةةةيبمةةةا  الةةةدوليالقةةةانون 
بأهميةةة  اإلرهةةا توعيةة السةةلطاق الوطنيةةة المسةةؤولة عةن مكاف ةةة  إلةةىودعةوة الةةدو  العربيةةة 

 هذل ا لتزاماق.
 باإلرهةةةا تكويةةةف تبةةاد  المعلومةةاق عةةةن الواةةائ  المتصةةلة  إلةةىدعةةوة جميةة  الةةةدو  العربيةةة  -10

 في العربي القضائين شبكة للتعاو  إلنشا  س  ال اجة وعند ا اتضا ، ومواصلة الجهود 
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لةةن ت ةةدد بعةةد نقةةاط  التةةيمجةةا  مكاف ةةة اإلرهةةا  والجريمةةة المنظمةةة، ودعةةوة الةةدو  العربيةةة 
 القيان بذل . إلىالشبكة،  إلنشا اتصا ، ك طوة  ولى 

اليميةةة للواايةةة مةةن  -11  سةةيما  اإلرهةةا  ةةل الةةدو  العربيةةة علةةى وضةة  اسةةتراتيجياق وطنيةةة وا 
 .اإلرهابية األعما ارتكا   علىوالت ريا   كر التدابير واائية لمن  التطرف 

كافة المجا ق المرتبطة بمكاف ة  فيال زن  ال نيالتأكيد على تعزيز تباد  ال براق والدعن  -12
ومؤيةةةةةديهن باسةةةةةتعما   اإلرهةةةةةابيينبةةةةةين الةةةةةدو  العربيةةةةةة،  اصةةةةةة بعةةةةةد تزايةةةةةد ايةةةةةان  اإلرهةةةةةا 

تيسةير  فةي سيما شبكة ا نترنق  مجا  المعلوماق وا تصا ق، فيالتكنولوجياق الجديدة 
وتجنيةةةد  إرهابيةةةة  عمةةةا الت ةةةريا علةةةى ارتكةةةا   فةةةيوكةةةذل  اسةةةتعمالها  اإلرهابيةةةة األعمةةةا 

 مرتكبيها وتمويلها والت طيط لها.
اإلشةادة بةةنع ن  ةادن ال ةةرمين الشةري ين التبةةرع بمبلةل مائةةة مليةون دو ر لةةدعن مركةز األمةةن  -13

 المت دة لمكاف ة اإلرها .

نيويةةور   فةةيالمنشةةأ  اإلرهةةا المت ةةدة لمكاف ةةة  األمةةنمركةةز  إمكانيةةاقسةةت ادة مةةن تعظةةين ا  -14
لل ةوار  العةالميبمبادرة من  ادن ال رمين الشري ين، ومركز المل  عبةد اب بةن عبةد العزيةز 

 بةةو  فةةيلمكاف ةةة التطةةرف  للتميةةز الةةدوليفيينةةا والمركةةز  فةةيالةةدياناق والوقافةةاق   تبةةاعبةةين 
 .ظبي

والذ   ذر من  1/8/2014ما ورد في  طا   ادن ال رمين الشري ين بتاريخ التأكيد على  -15
  له من فتنةة التطةرف واإلرهةا  وتنديةدل باسةت دان الةدين لت قية  مصةال  دنيويةة وت ةذيرل 

 للذين يت اذلون عن  دا  مسؤولياتهن التاري ية ضد اإلرها .

وزرا  العةةةد   لمجلسةةةيشةةةتر  التر يةةة  بةةةااترال جمهوريةةةة مصةةةر العربيةةةة بعقةةةد ا جتمةةةاع الم -16
 فةةيوالدا ليةةة العةةر  لت عيةة  ا ت اايةةاق األمنيةةة والقضةةائية العربيةةة، ودعةةوة الجهةةاق المعنيةةة 

 هذا المؤتمر. فيالمشاركة المكو ة  إلىالدو  العربية 
مواصةةةلة التعةةةاون القةةةائن بةةةين جامعةةةة الةةةدو  العربيةةةة و جهةةةزة المنظمةةةاق الدوليةةةة واإلاليميةةةة  -17

 اإلرها . المعنية بمكاف ة

  ةذ العلةن بمةا صةةدر عةن  عمةا  "مةةؤتمر بغةداد الةدولي األو  لمكاف ةةة اإلرهةا " الةذ  ُعقةةد  -18
 ببغداد. 13/3/2014و 12يومي 

 العان متابعة الموضوع وتقدين تقرير بشأنه للمجل  في دورته القادمة. األمين إلىالطل   -19

 
 (7/9/2014 - 3ج  -( 142د.ع ) – 7816)ق: رقم 
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 بيـان

 جامعة الدول العربية على مستوى املندوبني الدائمنيجملس 

 يف دورته غري العادية

 بشـــأن

 24/10/2014اهلجوم اإلرهابي الذي وقع يف مشال سيناء جبمهورية مصر العربية يوم اجلمعة 

 ــــــ

عقد مجل  جامعة الدو  العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية بتةاريخ 
بمقر األمانة العامة برئاسة الجمهورية اإلس مية الموريتانية وب ضور األمين العان  2/11/2014

لجامعةةةة الةةةدو  العربيةةةة، وبعةةةد استعراضةةةه لل ةةةادل اإلرهةةةابي الغاشةةةن الةةةذ  تعرضةةةق لةةةه جمهوريةةةة 
 مصر العربية مؤ رار:

والعشرين  عن إدانته الشديدة للعملية اإلرهابية التي واعق يون الجمعة الراب المجل  يعر   -1
في شما  سةينا  بجمهوريةة مصةر العربيةة، واسةتيائه البةالل لهةذا العةدوان  2014 من  كتوبر

الجبان الذ   د ى إلى سقوط عةدٍد كبيةر مةن الشةهدا  والمصةابين مةن  بنةا  القةواق المسةل ة 
المصةةرية الةةذين سةةالق دمةةاؤهن الزكي ةةة بينمةةا كةةانوا يةةؤدون  اةةد  الواجبةةاق فةةي   ةةظ وصةةون 

هن، كمةةا يتقةةد ن المجلةة  ب ةةالص العةةزا  لجمهوريةةة مصةةر العربيةةة،  كومةةة وشةةعبار،  مةةن بلةةد
 يعبر عن تعاط ه م   سر الض ايا وتمنياته بالش ا  العاج  للمصابين.و 

ذ يجدد التأكيد على ما تضم نته كافة البياناق والقراراق الصادرة عن مجل  جامعة الدو   -2 وا 
 ة اإلرها  وضةرورة التصةد  لهةذل اآلفةة المةدمرة، العربية على كافة المستوياق بشأن مكاف

الصادر عن مجل  الجامعةة علةى المسةتوى الةوزار  فةي دور  7804ومن  همها القرار ران 
"صيانة األمن القومي العربي ومكاف ة الجماعاق اإلرهابيةة ةوال اص ب 142 انعقادل العاد 
ذ يشةةير  يضةةار إلةةى اةةرار مجلةة  األمةةن راةةن المتطرفةةة"،  فننةةه يشةةد د علةةى (، 2014ل2170وا 

واةةةةوف الجامعةةةةة العربيةةةةة بكةةةة  اةةةةوة إلةةةةى جانةةةة  جمهوريةةةةة مصةةةةر العربيةةةةة فةةةةي  ربهةةةةا ضةةةةد 
اإلرهةا ، وتأييةدها الكامةة  لجمية  اإلجةةرا اق والتةدابير التةةي تت ةذها لم اصةةرة هةذل الظةةاهرة 

ميةار ال طيرة والقضا  عليها، والتي تعد ظاهرة عالمية تتطلة  تضةافر الجهةود لمواجهتهةا إالي
 ودوليار.

يؤكد المجل  علةى التةزان كافةة الةدو  العربيةة بالعمة  علةي التعةاون المشةتر  لقطة  التموية   -3
عن التنظيماق اإلرهابية، وتقدين كافة  شكا  الدعن لمصر والتضامن معها في هذل ال ر  
التةةي ت وضةةها ضةةد اإلرهةةا ،   ةةذا فةةي ا عتبةةار  ن عةةدن تقةةدين الةةدعن يصةة  فةةي مصةةل ة 

 رها . دعن اإل

 (0526ص) -10(/14/11/س)01-01ج
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يؤكةةد المجلةة  علةةى التةةزان الةةدو  األعضةةا  بالتعةةاون المشةةتر  للقضةةا  علةةى هةةذل الظةةاهرة و  -4
ومسبباتها، و اصةر في مجا  تباد  المعلوماق وال براق، وتعزيز وبنا  القدراق، وات اذ ما 
يلةةزن مةةةن تةةةدابير لصةةةون األمةةةن القةةةومي العربةةي علةةةى جميةةة  المسةةةتوياق السياسةةةية واألمنيةةةة 

والقضةةةائية واإلع ميةةةة، والعمةةة  علةةةى تج يةةةف منةةةاب  اإلرهةةةا  ال كريةةةة ومصةةةادر والدفاعيةةةة 
 تمويله، ومعالجة األسبا  والظروف التي  دق إلى ت شي هذل الظاهرة اإلرهابية المتطرفة.

وفةةي هةةذا اإلطةةار، فةةنن المجلةة  يؤكةةد علةةى ضةةرورة اإلسةةراع بتن يةةذ اةةراراق مجلةة  الجامعةةة  -5
( 25د.ع لتهةةةا جمهوريةةةة مصةةةر العربيةةةة فةةةي امةةةة الكويةةةق التةةةي ر بةةةق بالمبةةةادرة التةةةي  طلق

بعقةةد اجتمةةاع مشةةتر  لةةوزرا  الدا ليةةة والعةةد  العةةر  لب ةةل سةةب  ت عيةة  ا ت اايةةاق  2014
 األمنية والقضائية.

يطال  المجتم  الدولي بدعن الجهود المصرية لمكاف ةة اإلرهةا  الةذ  اسةت    فةي  ن ةا  و  -6
من العربي بكافة  بعادل السياسية واألمنية وا اتصادية عدة من الوطن العربي، مما يهدد األ

 وا جتماعية، والذ   صب  ُيشك    طرار داهمار على السلن واألمن اإلاليميين والدوليين.
الرابطة القوية التي تجم  بين التنظيماق اإلرهابيةة الم تل ةة فةي وي ذر المجل  مجددار من  -7

ة المتطرفةة وتتعةاون فيمةا بينهةا عملياتيةار، األمةر الةذ  المنطقة والتي تتبن ى ن   األيديولوجية
ي ةةرا علةةي المجتمةة  الةةدولي التعامةة  مةة  هةةذل التنظيمةةاق بةةذاق ا هتمةةان وعةةدن ا اتصةةار 

غ ا  بقية التنظيماق اإلرهابية.  على تنظين بعينه وا 

 

 (2/11/2014 -د.غ.ع  – 189)يةان رقم 
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 بيـان

 املندوبني الدائمني جملس جامعة الدول العربية على مستوى

 يف دورته غري العادية

 بشـــأن

 اجلمهورية اليمنية

 ــــــ

إن مجل  جامعةة الةدو  العربيةة علةى مسةتوى المنةدوبين الةدائمين فةي دورتةه غيةر العاديةة 
بمقةةةةر األمانةةةةة العامةةةةة برئاسةةةةة الجمهوريةةةةة اإلسةةةة مية الموريتانيةةةةة  2/11/2014المنعقةةةةدة بتةةةةاريخ 

لجامعة الدو  العربية، وبعةد استعراضةه لمسةتجداق الوضة  فةي الجمهوريةة  وب ضور األمين العان
 اليمنية، يؤكد على ما يلي:

دعةوة جميةة  األطةةراف اليمنيةة إلةةى ا لتةةزان ببنةود ات ةةا  السةةلن والشةراكة الوطنيةةة، والةةى اإلسةةراع  -
ي، في تشكي  ال كومة الجديةدة، وذلة  فةي إطةار متابعةة تن يةذ م رجةاق مةؤتمر ال ةوار الةوطن

وما نصق عليه مبادرة مجل  التعاون لدو  ال لةيال العربيةة وآلياتهةا التن يذيةة فةي هةذا الشةأن، 
 وبما يضمن ت قي  تطلعاق ومطال  الشع  اليمني.

تومين الجهود التةي يبةذلها ف امةة الةرئي  عبةد ربةه منصةور هةاد  مةن  جة  اسةتكما  المر لةة  -
 و من واستقرار اليمن.ا نتقالية والعملية السياسية بما ي  ظ و دة 

اعتبار الدولة اليمنية و جهزتها الدستورية هي المعنية ب ماية اليمن وو دته واستقرارل، وتوجيةه  -
الةةةةدعوة لجماعةةةةة  نصةةةةار اب إلةةةةى واةةةةف  نشةةةةطتهن العسةةةةكرية وا نسةةةة ا  مةةةةن المنةةةةاط  التةةةةي 

دولةةة اليمنيةةة، سةةيطروا عليهةةا، وتسةةلين المعةةداق واألسةةل ة التةةي اسةةتولوا عليهةةا إلةةى سةةلطاق ال
واعتبار ما اان به  نصةار اب مةن إزالةة بعةا الم يمةاق ال اصةة بهةن مةن صةنعا  وم يطهةا 

 بموابة  طوة ايجابية في ا تجال الص ي .

تجديةد اإلدانةةة ل نشةةطة اإلرهابيةةة لتنظةةين القاعةةدة، واإلعةةرا  عةةن القلةة  مةةن الم ةةاطر الناجمةةة  -
 على مستقب  العملية السياسية و مةن واسةتقرار عن المصادماق بينهن وبين جماعة  نصار اب

 اليمن.

 

 (2/11/2014 -د.غ.ع  – 190)يةان رقم 

 (0525ص) -09(/14/11/س)01-01ج
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 بيـان

 جملس جامعة الدول العربية على مستوى املندوبني الدائمني

 يف دورته غري العادية

 بشـــأن ليبيــــا

 ــــــ

ة غيةةر عاديةةة يةةون عقةةد مجلةة  جامعةةة الةةدو  العربيةةة علةةى مسةةتوى المنةةدوبين الةةدائمين دور 
بمقةةةةةةر األمانةةةةةةة العامةةةةةةة بالقةةةةةةاهرة، برئاسةةةةةةة الجمهوريةةةةةةة اإلسةةةةةة مية  5/1/2015ا ونةةةةةةين الموافةةةةةة  

 الموريتانية، تدار    له تطوراق ومستجداق الوض  في ليبيا وتداعياتها ال طيرة.

ذ يستذكر اراراق مجلة  الجامعةة علةى كافةة المسةتوياق وآ رهةا القةرار راةن  د.ع  7806وا 
، ومةةةةا صةةةةدر عةةةةن اجتماعةةةةاق دو  الجةةةةوار لليبيةةةةا وآ رهةةةةا ا جتمةةةةاع 7/9/2014بتةةةةاريخ  (142ل

، وكةةذل  اةةراراق األمةةن المت ةةدة ذاق الصةةلة وعلةةى وجةةه 4/12/2014ال ةةام  بةةال رطون بتةةاريخ 
 ،2174/2014الت ديد ت عي  ارار مجل  األمن ران 

ربيةةة ورئةةي  وفةةد دولةةة وبعةةد اسةةتماعه إلةةى مدا لةةة معةةالي األمةةين العةةان لجامعةةة الةةدو  الع
 ليبيا، ومدا  ق رؤسا  وفود الدو  األعضا ،  لص المجل  إلى ما يلي:

اإلعرا  عن القل  البالل إزا  تصاعد واستمرار العنف واألعما  المسةل ة فةي ليبيةا وتأكيةدل  -1
على  ن ال   السياسي ُيعد السبي  الو يةد لتسةوية األزمةة فةي ليبيةا مةن  ة    ةوار وطنةي 

وافقي بةةين كافةةة األطةةراف الليبيةةة التةةي تنبةةذ العنةةف، بمةةا ي قةة  األمةةن وا سةةتقرار شةةام  وتةة
ودعةةن المؤسسةةاق الشةةرعية وعةةز  الجماعةةاق اإلرهابيةةة بمةةا ُيعةةزز  مةةن وسةةيادة ليبيةةا وو ةةدة 

 شعبها و من دو  الجوار.

علةى  التعبير عن  س ه والقه الشديدين لما آلق إليه األمور في ليبيا، و اصةر بعد ا عتةدا  -2
 المؤسساق والمنشآق ا اتصادية واله   الن طي.

التأكيةةةد علةةةى دعمةةةه للشةةةرعية المتمولةةةة فةةةي مجلةةة  النةةةوا  وال كومةةةة المؤاتةةةة المنبوقةةةة عنةةةه  -3
 المعبرين عن إرادة الليبيين.

التأكيد مجددار على تضامنه المطل  م  الشع  الليبي في إعادة األمن وا ستقرار إلى ربوع  -4
 ليبيا.

دانتةةةةه الكاملةةةةة لعمليةةةةاق القتةةةة  وا  تطةةةةاف التةةةةي ترتكبهةةةةةا التأكيةةةةد  -5 علةةةةى رفضةةةةه القةةةةاط  وا 
الجماعةةةاق والميليشةةةياق اإلرهابيةةةة المتطرفةةةة فةةةي ليبيةةةا ضةةةد بعةةةا رعايةةةا جمهوريةةةة مصةةةر 
العربيةةةة األبريةةةا  المقيمةةةين فةةةي ليبيةةةا، والتةةةي كةةةان آ رهةةةا اسةةةتهداف واتةةة  الطبيةةة  المصةةةر  

 (0004ص) -04(/15/01/س)01-01ج
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مصةةريار بمدينةةة سةةرق. ويعةةر  عةةن  ةةالص تعازيةةه و سةةرته، وا تطةةاف و وةةة عشةةر مواطنةةار 
ألسةةر الضةة ايا المصةةريين. ويشةةدد علةةى  هميةةة تضةةافر كافةةة الجهةةود لتةةأمين إطةة   سةةرال 

 الم تجزين وتوفير الس مة لكافة المقيمين على األراضي الليبية.

يبيةةا اإلعةةرا  عةةن تقةةديرل البةةالل للجهةةود المبذولةةة مةةن ِاَبةة  دو  الجةةوار لمعالجةةة األزمةةة فةةي ل -6
ببعةةدها السياسةةي واألمنةةي، ومسةةاندته لمسةةاعي األمةةن المت ةةدة مةةن  ةة   المبعةةول ال ةةاص 
السيد برناردينو ليون ودعن مسةاعي الةدكتور ناصةر القةدوة مموة  األمةين العةان للجامعةة إلةى 

 ليبيا.

 التأكيد على استق   وسيادة ليبيا وو دة  راضيها وعدن التد   في شؤونها الدا لية. -7

مجددار على رفضه لكافة  شكا  اإلرهةا  وضةرورة التصةد  ال ةازن لةه طبقةار لقةراراق  التأكيد -8
الشرعية الدوليةة واإلدانةة الشةديدة لكافةة ا عتةدا اق علةى المؤسسةاق والمنشةآق ا اتصةادية 

 واله   الن طي في ليبيا وما يموله ذل  من مسا  بالمقدراق ا اتصادية الليبية.

عةةادة بنةةا    كةةد المجلةة  علةةى ا ترامةةه -9 لقةةراراق الشةةع  الليبةةي ودعةةن المؤسسةةاق الشةةرعية وا 
عادة التأهي   وتأهي  القواق المسل ة الليبية والشرطة من     برامال م ددة لبنا  الس ن وا 
ورف  ال ظر عن تسلي  الجيؤ الليبي بما يسهن في توبيق ا ستقرار واألمةن وتعزيةز جهةود 

 التنمية.

جةرا  المشةاوراق ال زمةة لعقةد اجتمةاع لمجلة  الطل  مةن األمةين العةان متا -10 بعةة التطةوراق وا 
 الجامعة على المستوى الوزار  في  ار  واق ممكن.

 

 (5/1/2015 -د.غ.ع  – 191)يةان رقم 
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 اطددوراؤ الواددع فددي لةيةددا
 

 
إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار  المنعقد فدي دورة  غةدر عادةدة ةدوم ال مدةس الموافدق 

و ةددر  –يمقددر اعمانددة العامددة يالقدداهرة، يرئاىددة معددالي الىددةد أحمددد ولددد اكددد   15/1/2015
 ارجةة الجمهورةة اإلىالمةة المورةاانةة، ادارس  الله اطوراؤ ومىاجداؤ الوادع فدي لةيةدا 

 واداعةااها ال طةرة،
 د.ع 7806إذ ةىدداذكر قددراراؤ مجلددس الجامعددة علددل كافددة المىدداوةاؤ وق رهددا القددرار رقددم  -

، ويةدان مجلدس الجامعدة علدل مىداوو المنددويةن الددائمةن رقدم 7/9/2014( ياارةخ 142)
، وما صددر عدن اجاماعداؤ دو  الجدوار للةيةدا 5/1/2015يشأن لةيةا د.غ.ع ياارةخ  191

، وكذلك قراراؤ اعمم الماحدة ذاؤ 4/12/2014وق رها االجاماع ال امس يال رطوم ياارةخ 
 ،2174/2014ايعة  قرار مجلس اعمن رقم الصلة وعلل وجه الاحدةد 

 ،ويعد اىاماعه إلل يةان معالي و ةر ال ارجةة والاعاون الدولي اللةيي الىةد محمد الهاد  الداةر  -

 ر ُيقــــر

اإلعرا  عن القل  البالل إزا  تصاعد واستمرار العنف واألعما  المسةل ة فةي ليبيةا وتأكيةدل  -1
الو يةد لتسةوية األزمةة فةي ليبيةا مةن  ة    ةوار وطنةي على  ن ال   السياسي ُيعد السبي  

شةةام  وتةةوافقي بةةين كافةةة األطةةراف الليبيةةة التةةي تنبةةذ العنةةف، بمةةا ي قةة  األمةةن وا سةةتقرار 
ودعةةن المؤسسةةاق الشةةرعية وعةةز  الجماعةةاق اإلرهابيةةة بمةةا ُيعةةزز  مةةن وسةةيادة ليبيةةا وو ةةدة 

 شعبها و من دو  الجوار.
ديدين لما آلق إليه األمور في ليبيا، و اصةر بعد ا عتةدا  علةى التعبير عن  س ه والقه الش -2

 المؤسساق والمنشآق ا اتصادية واله   الن طي.

التأكيةةةد علةةةى دعمةةةه للشةةةرعية المتمولةةةة فةةةي مجلةةة  النةةةوا  وال كومةةةة المؤاتةةةة المنبوقةةةة عنةةةه  -3
 المعبرين عن إرادة الليبيين.

 .ليبي في إعادة األمن وا ستقرار إلى ربوع ليبياالتأكيد مجددار على تضامنه المطل  م  الشع  ال -4
اإلعةةرا  عةةن تقةةديرل البةةالل للجهةةود المبذولةةة مةةن ِاَبةة  دو  الجةةوار لمعالجةةة األزمةةة فةةي ليبيةةا  -5

ببعةةدها السياسةةي واألمنةةي، ومسةةاندته لمسةةاعي األمةةن المت ةةدة مةةن  ةة   المبعةةول ال ةةاص 
دوة مموة  األمةين العةان للجامعةة إلةى السيد برناردينو ليون ودعن مسةاعي الةدكتور ناصةر القة

 ليبيا.
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التر يةةة  باسةةةتئناف انعقةةةاد الجولةةةة الوانيةةةة مةةةن ال ةةةوار بمدينةةةة جنيةةةف، و ةةةل كافةةةة  طيةةةاف  -6
الشع  الليبي على إبدا  المرونة ال زمة والتعام  م  ال وار بروٍل ايجابية وبنةا ة، تضةمن 

لمرجوة منةه، وُيسةهن بالتةالي فةي الوصو  إلى اواسن مشتركة، بما يؤدى إلى ت قي  النتائال ا
 استتبا  األمن وا ستقرار.

عةةةةادة بنةةةةا  وتأهيةةةة  المؤسسةةةةاق األمنيةةةةة والعسةةةةكرية،  -7 دعةةةةن المؤسسةةةةاق الشةةةةرعية للدولةةةةة، وا 
ومطالبة مجل  األمن برف  القيود الم روضة على تسلي  الجيؤ الوطني الليبي، بما ُيسةهن 

التنميةةةة الشةةةاملة، والعمةةة  علةةةى تمكةةةين فةةي بسةةةط األمةةةن وت قيةةة  ا سةةةتقرار، وتعزيةةةز جهةةةود 
 مموليها الدبلوماسيين من مباشرة مهامهن وفقار ل ت ااياق الدولية ذاق الصلة.

دانتةةه الكاملةةة لعمليةةاق القتةة  وا  تطةةاف التةةي ترتكبهةةا الجماعةةاق  -8 التأكيةةد علةةى رفضةةه القةةاط  وا 
صةةةر العربيةةةة األبريةةةا  والميليشةةةياق اإلرهابيةةةة المتطرفةةةة فةةةي ليبيةةةا ضةةةد بعةةةا رعايةةةا جمهوريةةةة م

المقيمين في ليبيا، والتةي كةان آ رهةا اسةتهداف واتة  الطبية  المصةر  و سةرته، وا تطةاف و وةة 
عشةةةر مواطنةةةار مصةةةريار بمدينةةةة سةةةرق. ويعةةةر  عةةةن  ةةةالص تعازيةةةه ألسةةةر الضةةة ايا المصةةةريين. 
 وكةةةذل  لعمليةةةة ا تطةةةاف مةةةواطنين تونسةةةيين، ويشةةةدد علةةةى  هميةةةة تضةةةافر كافةةةة الجهةةةود لتةةةأمين

 .إط   سرال الم تجزين وتوفير الس مة لكافة المقيمين على األراضي الليبية

 التأكيد على استق   وسيادة ليبيا وو دة  راضيها وعدن التد   في شؤونها الدا لية. -9

تقدين الدعن ال زن لل كومة الليبية من  ج  اإلسراع في عملية إعادة بنا  وتأهي  مؤسساق  -10
ال م ةةةددة لبنةةةا  السةةة ن، وبمةةةا ُيسةةةهن فةةةي توبيةةةق ا سةةةتقرار واألمةةةن الدولةةةة، مةةةن  ةةة   بةةةرام

 وتعزيز جهود ت قي  التنمية الشاملة.

التأكيةةد مجةةددار علةةى رفضةةه لكافةةة  شةةكا  اإلرهةةا  وضةةرورة التصةةد  ال ةةازن لةةه طبقةةار لقةةراراق  -11
ية الشةةةرعية الدوليةةةة واإلدانةةةة الشةةةديدة لكافةةةة ا عتةةةدا اق علةةةى المؤسسةةةاق والمنشةةةآق ا اتصةةةاد

 .واله   الن طي في ليبيا وما يموله ذل  من مسا  بالمقدراق ا اتصادية الليبية

ات اذ كافةة التةدابير ال زمةة لةدعن السةلطاق الشةرعية للمسةاعدة فةي إعةادة األمةن وا سةتقرار  -12
فةةي ليبيةةا، تن يةةذار لقةةراراق مجلةة  الجامعةةة فةةي هةةذا الشةةأن ومةةا يةةنص عليةةه ميوةةا  الجامعةةة 

ة معاهةةدة الةةدفاع المشةةتر  والتعةةاون ا اتصةةاد  بةةين دو  الجامعةةة العربيةةة وبمقتضةةى ات اايةة
 ومل قها العسكر .

 (ل.الطل  من األمين العان متابعة تن يذ هذا القرار، ورف  تقرير بشأنه للمجل  في دورته القادمة -13
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 صةانة اعمن القومي العريي ومكافحة اإلرهاب
 

 
ياددارةخ فدي دورة  غةدر عادةدة إن مجلدس جامعدة الددو  العريةددة علدل المىداوو الدو ار  المنعقددد 

 ،يمقر اعمانة العامة يالقاهرة 15/1/2015
إذ يعيةد التأكيةةد علةةى اراراتةةه السةةابقة ذاق الصةةلة بمكاف ةة اإلرهةةا ، وعلةةى ن ةةو  ةةاص القةةرار  -

( 1لجامعةة، ومةا ورد فةي ال قةراق ل( لمجلة  ا142( الصةادر عةن الةدورة العاديةة ل7804ران ل
 ( من القرار.8( ول7ول

ذ يجةةةدد إدانتةةةه ال ازمةةةة لتنظةةةين داعةةةؤ وجبهةةةة النصةةةرة، وكافةةةة المنظمةةةاق المرتبطةةةة بتنظةةةين  - وا 
القاعةةةدة، والجماعةةةاق والمنظمةةةاق اإلرهابيةةةة األ ةةةرى التةةةي تهةةةدف إلةةةى اتةةة  المةةةدنيين وتةةةدمير 

 السلن األهلي وتقويا مؤسساق الدولة،المواا  األورية والدينية وزعزعة ا ستقرار و 
ذ يؤكةةد مجةةددار علةةى  ن اإلرهةةا ، والممارسةةاق اإلرهابيةةة التةةي يرتكبهةةا تنظةةين داعةةؤ وجبهةةة  - وا 

النصةةةةرة والمنظمةةةةاق اإلرهابيةةةةة األ ةةةةرى،   يجةةةة  ربطهةةةةا بةةةةأ  ديانةةةةة  و جنسةةةةية  و ب ضةةةةارة 
 بعينها،

ذ يعر  عن تضامنه الكام  ودعمه التان للدو  العربية ا -  لتي يهددها  طر اإلرها ،وا 
عةادة السةلن  - ذ يؤكد على عزمه الوابق لمواجهة اإلرها  ود رل وهزيمة مشروعه التةدمير ، وا  وا 

 واألمن وا ستقرار، 
 وبعد ا ستماع إلى العرا الذ  ادمه األمين العان، -

 ر ُيقــــر

العربي التي  عدها  األ ذ علمار بالدراسة الت ليلية لظاهرة اإلرها  و ورها على األمن القومي -1
 األمين العان.

دعةةةوة الةةةدو  األعضةةةا  إلةةةى تقةةةدين ااترا اتهةةةا  ةةةو  مواجهةةةة اإلرهةةةا ، وتوصةةةياتها لت عيةةة   -2
يجةاد اآلليةاق واألجهةزة  معاهدة الدفاع المشةتر  والتعةاون ا اتصةاد  العربةي و مل قاتهةا، وا 

ل النصةةف األو  مةةن التةةي تك ةة  تطبيةة  بنةةود المعاهةةدة، إلةةى األمانةةة العامةةة فةةي موعةةد  اصةةا
 .2015شهر فبراير/ شباط 

الطلةة  مةةن األمانةةة العامةةة إدرا  موضةةوع صةةيانة األمةةن القةةومي العربةةي ومكاف ةةة اإلرهةةا   -3
 ( لمجل  الجامعة.143على مشروع جدو   عما  الدورة العادية ل
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 بيــــان

 ملندوبني الدائمنيجملس جامعة الدول العربية على مستوى ا

 يف دورته غري العادية

 29/1/2015بشأن اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف مشال سيناء يوم اخلميس 

 5/2/2015القاهرة: 
 ــــــ

عقةةةد مجلةةة  جامعةةةة الةةةدو  العربيةةةة علةةةى مسةةةتوى المنةةةدوبين الةةةدائمين دورة غيةةةر عاديةةةة بتةةةاريخ 
برئاسةة الجمهوريةة و  ألمين العةان لجامعةة الةدو  العربيةة،بنا ر على طل  ا العامة األمانةبمقر  5/2/2015

تعرضةةةق لهةةةا جمهوريةةةة مصةةةر  التةةةي اآلومةةةة اإلرهابيةةةةالموريتانيةةةة، وبعةةةد اسةةةتعراا ال ةةةوادل  اإلسةةة مية
 ،  لص المجل  إلى:العربية مؤ رار بشما  سينا 

ي  التاسةةة  يعةةةر  المجلةةة  عةةةن إدانتةةةه ال ازمةةةة للعمليةةةاق اإلرهابيةةةة التةةةي واعةةةق مسةةةا  يةةةون ال مةةة -1
فةةي شةةما  سةةةينا  بجمهوريةةة مصةةر العربيةةة، واسةةةتيائه  2015والعشةةرين مةةن ينةةاير/ كةةةانون الوةةاني 

البةةةالل لهةةةذل ا عتةةةدا اق ال سيسةةةة التةةةي  ودق ب يةةةاة عةةةدد كبيةةةر مةةةن الشةةةهدا  مةةةن رجةةةا  القةةةواق 
بهن فةةي المسةةل ة المصةةرية البواسةة ، الةةذين جةةادوا بةةأروا هن ودمةةائهن الزكيةةة بينمةةا كةةانوا يةةؤدون واجةة

الةةةذوِد عةةةن  يةةةاا ووغةةةور ب دهةةةن و مةةةتهن العربيةةةة واإلسةةة مية، إلةةةى جانةةة  الكويةةةر مةةةن الجر ةةةى 
والمصابين من المةدنيين والعسةكريين. كمةا يتقةدن المجلة  ب ةالص تعازيةه لجمهوريةة مصةر العربيةة 

  كومةر وشعبار، ُمعبرار عن تعاط ه م  ُ سر الض ايا، متمنيار الش ا  العاج  للمصابين.
ذ يجةةدد المجلةة  تأكيةةدل علةةى مةةا تضةةمنته كافةةة البيانةةاق والقةةراراق الصةةادرة عةةن مجلةة  جامعةةة و  -2 ا 

الةةةدو  العربيةةةة علةةةى كافةةةة المسةةةتوياق بشةةةأن مكاف ةةةة اإلرهةةةا  وضةةةرورة التصةةةد  لهةةةذل الظةةةاهرة 
( الصادر عن مجل  الجامعة علةى المسةتوى الةوزار  فةي 7804ال طيرة، وعلى ر سها القرار ران ل

( بشأن "صيانة األمن القةومي العربةي ومكاف ةة الجماعةاق اإلرهابيةة 142ل العاد  ران لدور انعقاد
بشةةةأن إدانةةةة الهجةةةون  2/11/2014( الصةةةادر عةةةن المجلةةة  بتةةةاريخ 187المتطرفةةةة" والبيةةةان راةةةن ل

ذ ُيشةةير  يضةةار إلةةى 2014 كتةةوبر/ تشةةرين األو   24اإلرهةةابي الةةذ  واةة  فةةي شةةما  سةةينا  فةةي  . وا 
بشةأن "التهديةداق التةي يتعةرا لهةا  2014( لعةان 2170(، وراةن ل2195من ران لارار  مجل  األ

السلن واألمن الدوليين نتيجةة ل عمةا  اإلرهابيةة"، فننةه ُيشةدد علةى واةوف الجامعةة العربيةة بكة  اةوة 
إلةةى جانةة  جمهوريةةة مصةةر العربيةةة فةةي  ربهةةا ضةةد اإلرهةةا ، وتأييةةدها الكامةة  لجميةة  ال طةةواق 

تت ةةذها لم اصةةرة هةةذل الظةةاهرة ال طيةةرة والقضةةا  عليهةةا، والتةةي  ضةة ق ظةةاهرة واإلجةةرا اق التةةي 
 عالمية تستدعى تضافر الجهود العربية واإلاليمية والدولية لمجابهتها على كافة الُصُعد.

ويؤكد المجل  علةى التةزان كافةة الةدو  العربيةة بالعمة  علةى تعزيةز التعةاون المشةتر  للقضةا  علةى  -3
ه ومسةةبباته وا لتةةزان بتجةةرين دفةة  ال ديةةة والعمةة  علةةى تج يةةف منابعةةه ال كريةةة اإلرهةةا  بكافةةة  شةةكال

 (0046ص) -02(/15/02/س)01-01ج
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والماليةةةة، وتقةةةةدين كافةةةةة  شةةةكا  الةةةةدعن لمصةةةةر والتضةةةامن معهةةةةا فةةةةي ال ةةةر  التةةةةي ت وضةةةةها ضةةةةد 
 اإلرها .

وُيومن المجل  ما تضمنه  طا  السيد رئي  جمهورية مصر العربية األ ير فةي األزهةر الشةريف  -4
ورؤيةة بنةةا ة، و سةيما دعوتةةه لتجديةد ال طةةا  الةديني وعةةرا  قةائ  األمةةور الةذ  يعكة  شةةجاعة 

بالنسةةةبة للةةةدين اإلسةةة مي الةةةذ  يموةةة  السةةةما ة والسةةة ن، و هميةةةة تصةةة ي  الصةةةور ال اطئةةةة التةةةي 
ي ةةةاو  الةةةبعا إلصةةةااها بالةةةدين اإلسةةة مي ال نيةةةف، وضةةةرورة تعزيةةةز الجهةةةود الدوليةةةة لتصةةةوي  

مية التةةةي نزلةةق بهةةا األديةةان السةةةماوية، التةةي تؤكةةد تةةرابط الع اةةةاق الم ةةاهين، وتأكيةةد المعةةاني السةةا
 اإلنسانية بين األمن والشعو  ونشر وقافة التسام  والتعايؤ السلمي.

يؤكةةةد المجلةةة  مجةةةددار مطالبتةةةه المجتمةةة  الةةةةدولي بةةةدعن الجهةةةود العربيةةةة لمكاف ةةةة اإلرهةةةا  الةةةةذ   -5
مةةن القةةومي العربةةي، وُيشةةك   طةةرار داهمةةار اسةةت    فةةي عةةدٍد مةةن دو  الةةوطن العربةةي، ممةةا يهةةدد األ

علةةةةى السةةةةلن واألمةةةةن اإلاليميةةةةين والةةةةدوليين، معربةةةةار عةةةةن عةةةةزن الةةةةدو  العربيةةةةة ات ةةةةاذ كافةةةةة التةةةةدابير 
الضةةةةرورية لصةةةةون األمةةةةن القةةةةومي العربةةةةي علةةةةى جميةةةة  المسةةةةتوياق السياسةةةةية واألمنيةةةةة والدفاعيةةةةة 

 والقضائية واإلع مية.

 

 (5/2/2015 -د.غ.ع  – 193)يةان رقم 
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 بيــــان

 جملس جامعة الدول العربية على مستوى املندوبني الدائمني

 يف دورته غري العادية

 بشأن عملية االغتيال الوحشي للشهيد الطيار األردني البطل معاذ الكساسبة

 5/2/2015القاهرة: 
 ةةة

ة بتاريخ عقد مجل  جامعة الدو  العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادي
بمقةةر األمانةةة العامةةة بنةةا ر علةةى طلةة  األمةةين العةةان لجامعةةة الةةدو  العربيةةة، وبرئاسةةة  5/2/2015

الجمهورية اإلس مية الموريتانية، وتدار  المجل  جريمة ا غتيا  الو شية التي ارتكبتها عصابة 
 ط  الطيار األردني معاذ الكساسبة.إرهابية ب   الشهيد الب

دانته الشديدة واستنكارل للجريمة البشعة  غتيا  شهيد األردن والعر  وعبر المجل  عن إ
الطيةةار األردنةةي البطةة  معةةاذ صةةافي الكساسةةبة، وشةةدد علةةى تضةةامنه الكامةة  مةة  المملكةةة األردنيةةة 
الهاشمية ملكةار و كومةة وشةعبار فةي مواجهةة اإلرهةا  والتطةرف، واسةتذكر المجلة  الةدور الم ةور  

المملكةةة األردنيةةة الهاشةةمية فةةي الةةدفاع عةةن القضةةايا العربيةةة وفةةي مواجهةةة والهةةان الةةذ  تضةةطل  بةةه 
اإلرها  والتطرف الذ  يشول الدين اإلس مي ال نيةف والمةورول الوقةافي العربةي اإلنسةاني، وعبةر 

 -الجةيؤ العربةي  -المجل  عن تقديرل العةالي للتضة ياق التةي اةدمتها القةواق المسةل ة األردنيةة 
 ايا العربية واإلس مية واواف  الشهدا  الذين ادمتهن منذ عقود.في الدفاع عن القض

وعبةةر المجلةة  كةةذل  عةةن تعازيةةه ال ةةارة للمملكةةة األردنيةةة الهاشةةمية ايةةادة وشةةعبار وألسةةرة 
يةةا الل مةةة الوطنيةةة التةةي تجلةةق فةةي المملكةةة األردنيةةة الهاشةةمية إزا  هةةذا  الطيةةار البطةة  الشةةهيد، و  

 العم  اإلجرامي المشين.

دد المجلةةةة  تأكيةةةةدل علةةةةى  ن المواجهةةةةة مةةةة  اإلرهةةةةا  والتطةةةةرف هةةةةي معركةةةةة العةةةةر  وجةةةة
والمسلمين بالدرجة األولى دفاعار عن الدين اإلس مي ال نيف الذ  اةدن إسةهاماق كبيةرة لمنسةانية 

 جمعا  إع   لكرامة و ياة اإلنسان ومبادئ ال ضارة العربية التي  ورق اإلنسانية بُمولها العليا.
 

 (5/2/2015 -د.غ.ع  – 194رقم  )يةان 

 (0047ص)-03(/15/02/س)01-01ج
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 صادر عنصحيي يةان 
  االجاماع الاشاور  لمجلس جامعة الدو  العريةة علل مىاوو المندويةن الدائمةن

 يشأن
العم  اإلرهايي اليرير  الذ  راح احةاه واحد وعشرون من المواطنةن إدانة واىانكار 

 المصرةةن علل ةد انظةم داعش اإلرهايي في لةيةا
 ةةةة

عقد مجل  جامعة الدو  العربية على مستوى السادة المندوبين الدائمين اجتماعار تشاوريار 
لتدار  العم  اإلرهابي البربر  الذ  رال ض يته  18/2/2015في مقر األمانة العامة بتاريخ 

وا د وعشرون من المواطنين المصريين على يد تنظين داعؤ اإلرهابي في ليبيا، وبعد ا ستماع 
لمة المندو  الدائن لجمهورية مصر العربية والمندوبين الدائمين ورؤسا  الوفود ونائ  األمين لك

 وبعد التداو   لص المجل  إلى:العان، 

اإلعةةةةرا  عةةةةن إدانتةةةةه واسةةةةتنكارل الشةةةةديدين للجريمةةةةة الهمجيةةةةة البشةةةةعة التةةةةي ارتكبهةةةةا تنظةةةةين  -1
ألبريةةا  العةةز  فةةي ليبيةةا "داعةةؤ" اإلرهةةابي ضةةد وا ةةد وعشةةرين مةةن  بنةةا  الشةةع  المصةةر  ا

فض ر عةن تعةالين كافةة  وتأباها  ك  فطرة سويةوالتي تتعارا م  ابسط المبادئ اإلنسانية 
، يتقةةةةد ن  ب ةةةةالص التعزيةةةةة والمواسةةةةاة لجمهوريةةةةة مصةةةةر العربيةةةةة،  كومةةةةة السةةةةماوية األديةةةةان

 وشعبار، ويعبر عن تعاط ه التان م   سر ض ايا هذا اإلرها  األسود.

ددار على ما تضم نته كافة البياناق والقراراق الصادرة عن مجل  جامعة الدو  التأكيد مج -2
العربية على كافة المستوياق بشأن واوف الدو  العربية بك  اوة إلى جان  جمهورية 

اإلرها ، وتأييدها الكام  لجمي  اإلجرا اق والتدابير آفة  مصر العربية في  ربها ضد
 ت همهرة ال طيرة والقضا  عليها نهائيار، فننه يعر  عن التي تت ذها لم اصرة هذل الظاه

هتها القواق المسل ة المصرية ضد مواا  تابعة لتنظين  الكام  للضربة الجوية التي وج 
لين م  السلطاق الشرعية داعؤ اإلرهابي في مدينة درنة الليبيُة، وذل  بتنسي  وتعاوِن كام

 .الجبانو سي  العم  اإلرهابي ال هذا ردار على  في ليبيا

في الدفاع الشرعي عن الن   و ماية مواطنيها والدو  األعضا  التأكيد على    مصر  -3
ميوا  األمن المت دة التي تك   ص ميوا  جامعة الدو  العربية و ضد    تهديد وفقار لنصو 

م  ا تران سيادة الدو  وو دتها للدو  فرادى وجماعاق هذا ال   األصي  الوابق 
  .واستق لها

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــــــــ
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التأكيد على التزان كافة الدو  العربية بالعم  علي التعاون المشتر  لتج يف مناب  التموي   -4
عن التنظيماق اإلرهابية، وتقدين كافة  شكا  الدعن لمصر والتضامن معها في هذل ال ر  

  ت م  التي ت وضها ضد اإلرها ،  فننه يدعو المجتم  الدولي بكافة مكوناته إلى 
 التياإلرهابية  التنظيماقكافة  بالت ر  ال ور  ال عا  ضد نية واألمنيةاإلنسا مسئولياته

ال بيوة الهد امة، صونار  المآر  ترتبط فيما بينها بروابط فكرية و يدلوجية متطرفة لبلوغ ذاق
 للسلن واألمن الدوليين، ولي  في منطقة الشر  األوسط ف س .

األزمة الليبية، والعم  على إيجاد     التأكيد على اراراق مجل  الجامعة العربية بشأن -5
 سياسي لهذل األزمة ورف  ال ظر عن تسلي  الجيؤ الليبي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 ةةةةةةةةةةة
الوانية من البيان، وال قرة ال امسة في عبارتها األ يرة "ورف  ال ظر عن تسلي   ال قرة على دولة قطرتت  ظ   -

 الجيؤ الليبي".



-26- 

 

 قومي العرييصةانة اعمن ال
 ومكافحة الجماعاؤ اإلرهايةة الماطرفة

 

 
 إن مجلس الجامعة العريةة علل المىاوو الو ار ،

 يعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 
 ،وعلى تقرير األمين العان عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين 
 ون السياسية،ؤ وعلى توصية لجنة الش 

ذ يعيةةةةد التأكيةةةةد علةةةةى اراو  - راتةةةةه السةةةةابقة ذاق الصةةةةلة بمكاف ةةةةة اإلرهةةةةا ، و اصةةةةة القةةةةرار راةةةةن ا 
( الصةةةادر عةةةن 7853، والقةةةرار ل7/9/2014بتةةةاريخ  ( لمجلةةة  الجامعةةةة142لد.ع ( 7804ل

 ،15/1/2015مجل  الجامعة على المستوى الوزار  المنعقد في دورة غير عادية بتاريخ 
ذ يؤكد مجددار على تضامنه الكام  ودعمه التان للد - و  العربية التي يهةددها  طةر اإلرهةا ، وا 

عادة السلن واألمن وا ستقرار في المنطقة،  وعزمه الوابق لمواجهة اإلرها  ود رل وهزيمته، وا 
 وبعد ا ستماع إلى معالي األمين العان  و  المشاوراق التي يجريها بهذا الصدد، -

 ر ُيقــــر

الجامعةة تمهيةدار لرفعةه إلةى مجلة   إ الة الموضوع إلى ا جتمةاع الت ضةير  للقمةة لمجلة  -1
 الجامعة على مستوى القمة في دور انعقادل العاد  الساد  والعشرين.

دعةةوة الةةدو  األعضةةا  إلةةى تقةةدين ااترا اتهةةا بشةةأن اإلجةةرا اق والتةةدابير التةةي تراهةةا مناسةةبة  -2
 (7804لمواجهةةةةةة اإلرهةةةةةا ، ومكاف ةةةةةة ال كةةةةةر المتطةةةةةرف وفقةةةةةار لمةةةةةا ورد فةةةةةي القةةةةةرار راةةةةةن ل

 .7/9/2014بتاريخ ( 142لد.ع 
 

 (9/3/2015 - 4ج  –( 143د.ع ) – 7869)ق: رقم 
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 دعم جمهورةة العراق في مكافحة الانظةماؤ اإلرهايةة الماطرفة
غامدة النا حةدن والالجئةدن  وا 

 

 
 ،الو ار مىاوو الإن مجلس الجامعة علل 

 يعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 والتي تطل  فيها إضافة موضةوع ت ةق  5/3/2015را  بتاريخ وعلى مذكرة جمهورية الع
بنةةةد مةةةا يسةةةتجد مةةةن  عمةةةا   ةةةو  موضةةةوع دعةةةن ومسةةةاندة جمهوريةةةة العةةةرا  فةةةي م اربةةةة 

غاوة الناز ين وال جئين،  اإلرها  وا 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر ُيقــــر

ظيماق اإلرهابية و اصةةر التةدمير إدانة تدمير الترال الديني والوقافي في العرا  على يد التن -1
المتعمةةةد لروةةةار الدينيةةةة والوقافيةةةة وا  ةةةرا  اآل ف مةةةن الكتةةة  والم طوطةةةاق النةةةادرة، ودعةةةوة 

عادتها للعرا .  الدو  إلى عدن التعام  باآلوار المنهوبة وا 

دانةة الجةرائن والهجمةاق اإلرهابيةة التةي  -2 دعن العرا  في  ربةه ضةد كيةان داعةؤ اإلرهةابي، وا 
ا هةةةذا التنظةةةين بصةةةورٍة صةةةري ة، مةةة  التأكيةةةد علةةةى ا لتةةةزان بمضةةةمون اةةةراراق مجلةةة  يرتكبهةةة

األمةةةن، ذاق الصةةةلة بم اربةةةة اإلرهةةةا  وبالةةةذاق كيةةةان داعةةةؤ اإلرهةةةابي، و ن تقةةةون الةةةدو  
بات اذ اإلجةرا اق الصةارمة لمنة  تنقة  اإلرهةابيين عبةر  ةدودها، وتن يةذ اةرار مجلة  األمةن 

ُي ةتن علةى جمية  الةدو  ا لتةزان بتطبيقةه، والعمة  علةى  ( وبشكٍ  صارن وشةام 2178ران ل
تج يةةف مةةوارد اإلرهةةا  باعتبةةارل جةةز ار  يويةةار فةةي عمليةةة مكاف تةةه،  يةةل إن اسةةتمرار هةةذا 
التنظين في تموي  عملياق التجنيد والت جير وشرا  األسل ة من     مصادر متنوعة منها 

وال طف لقا  دف  ال دية واآلوار المترتبة  الن ط والتبرعاق الُمقدمة إليه من بعا الجمعياق
علةةةةى ذلةةةة ، فضةةةة ر عةةةةن عمليةةةةاق ا تجةةةةار غيةةةةر المشةةةةروع عبةةةةر ال ةةةةدود مةةةة  هةةةةذا التنظةةةةين 

 اإلرهابي، يعني استمرار وجودل في العرا  ودو  عربية   رى.

تقدين الدعن والمساندة للعرا  لغرا إغاوة الناز ين دا ليار الذين تركةوا منةازلهن ومصةال هن  -3
يجةةة سةةيطرة كيةةان داعةةؤ اإلرهةةابي علةةى منةةاطقهن، باإلضةةافة إلةةى ال جئةةين السةةوريين، إذ نت
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 لةةف  جةةر سةةور ، وهةةو مةةا فةةرا علةةى العةةرا   عبةةا   260ي تضةةن العةةرا  مةةا يزيةةد عةةن 
 مالية كبيرة لتوفير مساعداق إلى الناز ين العراايين وال جئين السوريين في ذاق الواق.

ربيةة والوفةود العربيةة إلةى دعةن مواةف العةرا  والمطالبةة بتن يةذ دعوة مجل  جامعة الدو  الع -4
ن 2004ل 1566( مةن اةرار مجلة  األمةن 10ال قرة ل ( بشةأن تعةويا ضة ايا اإلرهةا ، وا 

هةةذل التعويضةةاق ُتكلةةف موازنةةة العةةرا  مبةةالل كبيةةرة إزا  المسةةاعداق اإلنسةةانية الُمقدمةةة مةةن 
ل سةةةف إلةةةى  جةةةن الكاروةةةة اإلنسةةةانية التةةةي تلةةة  الةةةدو  للنةةةاز ين العةةةراايين التةةةي لةةةن ترتةةة  

 يتعرا لها العرا .

 
 (9/3/2015 - 4ج  –( 143د.ع ) – 7870)ق: رقم 
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 اإلرهداب الدولدي وىيد  مكافحاده
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 يعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العان عن نشاط األمانة العام 
  2ل اإلرها وعلى توصياق ا جتماع الساب  عشر ل ري  ال برا  العر  المعنى بمكاف ة 

– 3/3/2015،) 
 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر ُيقــــر

ومظاهرهةا و يةا كةان مرتكبوهةا و يومةا   شةكالهاوممارساته بكافة  اإلرها   عما جمي   إدانة -1
وتج يةةف  اإلرهةةا  غراضةةها، والتصةةمين علةةى مكاف تهةةا، وااةةت ع جةةذور ارتكبةةق و يةةا كانةةق 

منابعةةةةه الماليةةةةة وال كريةةةةة، وفقةةةةا لميوةةةةا  جامعةةةةة الةةةةدو  العربيةةةةة وا ت اايةةةةة العربيةةةةة لمكاف ةةةةة 
 وا ت ااياق العربية األ رى ذاق الصلة. اإلرها 

 ةة  مةة  اواعةةد يجةة   ن تت اإلرهةةا مكاف ةةة  فةةيالتأكيةةد علةةى  ن جميةة  التةةدابير المسةةت دمة  -2
ل جئةةةين،  الةةةدولي، والقةةةانون اإلنسةةةانل قةةةو   الةةةدوليذلةةة  القةةةانون  فةةةيبمةةةا  الةةةدوليالقةةةانون 

بأهميةة  اإلرها لة عن مكاف ة ؤو توعية السلطاق الوطنية المس إلى األعضا ودعوة الدو  
 هذل ا لتزاماق.

زيةةز ال ةةوار بةةأ  ديةةن  و جنسةةية  و  ضةةارة، وتع اإلرهةةا التأكيةةد علةةى  نةةه   مجةةا  لةةربط  -3
 والتسام  والت اهن بين ال ضاراق والوقافاق والشعو  واألديان.

و اصةة  اإلرهابيةعلى يد التنظيماق  سوريةالعرا  و  في والوقافي الدينيإدانة تدمير الترال  -4
 التدمير المتعمد لروار الدينية والوقافية وا  را  اآل ف من الكت  والم طوطاق النادرة.

( ل ريةةةة  ال بةةةةرا  العةةةةر  المعنةةةةى 17صةةةةياق الصةةةةادرة عةةةةن ا جتمةةةةاع لالموافقةةةةة علةةةةى التو  -5
ية ال اصةةةةة (، وعلةةةةى وجةةةةه ال صةةةةوص التوصةةةة3/3/2015-2لالقةةةةاهرة  اإلرهةةةةا بمكاف ةةةةة 

لمرها ، و  ةذار فةي ا عتبةار  للتصد "التأكيد على  ن الجهود الوطنية و دها غير كافية بة
مواجهة فاعلة لةه يجة   ن   ن   ية، و ة  صب ق عابرة لل دود الوطن ن المنظماق اإلرهابي
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، و ن تت ةةد الجهةةود إليجةةاد منظومةةة دفاعيةةة عربيةةة مشةةتركة اإلاليمةةيتكةةون علةةى المسةةتوى 
 تك   هزيمة اإلرها ، وتص يته من جذورل".

ت عيةةة  ا ت اايةةةاق العربيةةةة ذاق الصةةةلة   سةةةلو  فةةةيالنظةةةر  إلةةةىدعةةةوة وزرا  العةةةد  العةةةر   -6
 آلية لضمان تن يذ هذل ا ت ااياق. إيجاد فينظر ذل  ال فيبما  اإلرها بمكاف ة 

جرا اقبلورة ااترا اق  إلىدعوة وزرا  الدا لية العر   -7 ب ةزن  للتصد عملية اابلة للتن يذ  وا 
 .العربي القوميواجتوال جذورها  ماية ل من  اإلرهابيةللعملياق 

 إلةةى الضةةمنيو شةةك  مةةن  شةةكا  الةةدعن الصةةري      ا متنةةاع عةةن تقةةدين  إلةةىدعةةوة الةةدو   -8
ا بتةةزاز مةةن   شةةكا ، ورفةةا كةة  اإلرهابيةةة األعمةةا  فةةيالضةةالعين  األشةة اصالكيانةةاق  و 

 من تهديد  و ات  الرهائن  و طل  فدية. اإلرهابيةاب  الجماعاق 
تواجههةةةا المنطقةةةة العربيةةةة"  التةةيوالت ةةةدياق  اإلاليمةةةياألمةةةن علمةةةا بنتةةةائال مةةؤتمر " اإل اطةةة -9

بمقةةةةر األمانةةةة العامةةةةة للجامعةةةة، وبنتةةةةائال مةةةؤتمر "ن ةةةةو  24/2/2015و 23 يةةةوميالمنعقةةةد 
 3    المةدة مةن  اإلسكندريةعقد بمكتبة  الذ عربية شاملة لمواجهة التطرف"  إستراتيجية

الدو  العربية لمتابعة تن يذ ما جا  فيهمةا مةن  في، ودعوة الجهاق المعنية 5/1/2015 إلى
 توصياق.

 والةذ " اإلرهةا لمنامةة  ةو  "سةب  مكاف ةة تموية  التر ي  بما صدر عن  عما  اجتماع ا -10
الصادر عةن  واإلرها مواجهة التطرف  في العالمي األزهر، وببيان 9/11/2014عقد يون 
 .4/12/2014و 3 يوميعقد  والذ  واإلرها لمواجهة التطرف  الدوليالمؤتمر 

 األجان  رهابييناإلمن  ج  من  تنق  المقاتلين  الوطنيضرورة ات اذ تدابير على المستوى  -11
، ووضةةة  الةةةنظن اإلرهابيةةةةالتنظيمةةةاق  إلةةةىواليهةةةا ل نضةةةمان  األعضةةةا الةةةدو    راضةةةىمةةةن 

 الةةةذ المناسةةةبة لمعاابةةةة هةةؤ   المقةةةاتلين، وال ةةةد مةةةن ال طةةةر  اإلداريةةةة واإلجةةةرا اقالقانونيةةة 
 .إليهايسافرون  التييعبرونها، والدو   التي، والدو  األصليةيمولونه لدولهن 

مةةةن  يةةةازة  اإلرهابيةةةةات ةةةاذ تةةةدابير وطنيةةةة بشةةةأن منةةة  الجماعةةةاق  إلةةةىو  العربيةةةة دعةةةوة الةةةد -12
 اإلاليميةةة سةةل ة الةةدمار الشةةام ، والتعةةاون فيمةةا بينهةةا وفيمةةا بةةين الةةدو  العربيةةة والمنظمةةاق 

لةةن  التةةيهةةذا المجةةا ، ودعةةوة الةةدو  العربيةةة  فةةيوالدوليةةة المعنيةةة لتعزيةةز القةةدراق الوطنيةةة 
التصةدي   و  إجةرا اق إتمةان إلةىالنةوو   اإلرهةا   عما ة الدولية لقم  تصد  على ا ت ااي

 .إليها ا نضمان
تطبية   إلةى اإلرهةا دعوة الدو  العربية المصداة على الصةكو  العربيةة المتعلقةة بمكاف ةة  -13

 إجةرا اق إتمةانلةن تصةد  علةى تلة  ا ت اايةاق علةى  التةي، و ةل الةدو  إبطا بنودها دون 
لةةةن ترسةةة  تشةةةريعاتها الوطنيةةةة  التةةةيالةةةدو  العربيةةةة  فةةةيلجهةةةاق المعنيةةةة التصةةةدي ، ودعةةةوة ا

موافةاة األمانةة  إلةىمجةا  مكاف ةة اإلرهةا   فةي برمتهةا  التةيوا ت ااياق الونائيةة والجماعيةة 
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 ةةةةو  "التشةةةةريعاق الوطنيةةةةة  العربةةةةي التشةةةةريعيالعامةةةةة بهةةةةا اصةةةةد اسةةةةتكما  إعةةةةداد الةةةةدلي  
 كاف ة اإلرها ".وا ت ااياق الونائية والجماعية لم

وتقدين الدعن لهن وألسرهن لمساعدتهن  اإلرهابية األعما مساعدة ض ايا   هميةعلى  التأكيد -14
 1566ران  األمنمن ارار مجل   10مهن، والمطالبة بتن يذ ال قرة  آعلى ت م  مصابهن و 

يمةو  عةن  و سرهن اإلرهابية األعما لتعويا ض ايا  دوليصندو   إنشا ( بشأن 2004ل
 .اإلرهابيةيتن ا ستي   عليها من الجماعاق  التي واألصو ري  التبرعاق ط

، باإلرهةةا تكويةةف تبةةاد  المعلومةةاق عةةن الواةةائ  المتصةةلة  إلةةىدعةةوة جميةة  الةةدو  العربيةةة  -15
مجةةةةا  مكاف ةةةةة اإلرهةةةةا   فةةةةي العربةةةةي القضةةةةائيشةةةةبكة للتعةةةةاون  إلنشةةةةا ومواصةةةةلة الجهةةةةود 

ك طةةوة  ولةةى  ،لةةن ت ةةدد بعةةد نقةةاط اتصةةا  التةةييةةة والجريمةةة المنظمةةة، ودعةةوة الةةدو  العرب
 القيان بذل . إلىالشبكة،  إلنشا 

مةةن اسةةتغ   تكنولوجيةةا المعلومةةاق  اإلرهةةابيينالتعةةاون علةةى منةة   إلةةىدعةةوة الةةدو  العربيةةة  -16
  نشةةةطتهنوتجنيةةةد وتمويةةة   اإلرهابيةةة  عمةةةالهنوا تصةةا ق وا نترنةةةق للت ةةةريا علةةى دعةةةن 

عةةةةدادهاوت طيطهةةةةا  ا سةةةةت ادة مةةةةن مدونةةةةة اواعةةةةد السةةةةلو  الدوليةةةةة ألمةةةةن  إلةةةةىتهةةةةا ، ودعو وا 
 المعلوماق.

التأكيةةد علةةى مواصةةلة التعةةاون القةةائن بةةين جامعةةة الةةدو  العربيةةة و جهةةزة المنظمةةاق الدوليةةة  -17
 واإلاليمية المعنية بمكاف ة اإلرها .

درة مةةن المنشةةأ بمبةةا اإلرهةةا المت ةةدة لمكاف ةةة  األمةةنمركةةز  إمكانيةةاقتعظةةين ا سةةت ادة مةةن  -18
 إتبةاعلل ةوار بةين  العةالمي ادن ال ةرمين الشةري ين، ومركةز الملة  عبةد اب بةن عبةد العزيةز 

، والمركةةةز األفريقةةةةي للب ةةةول والدراسةةةةاق فةةةي مجةةةةا  مكاف ةةةةة فيينةةةةا فةةةيالةةةدياناق والوقافةةةةاق 
 .ظبي بو  فيللتميز لمكاف ة التطرف  الدولي، والمركز اإلرها  بالجزائر

 ن متابعة الموضوع وتقدين تقرير بشأنه للمجل  في دورته القادمة.العا األمين إلىالطل   -19
 

 (9/3/2015 - 4ج  –( 143د.ع ) – 7882)ق: رقم 
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 يةان صادر عن
 االجاماع الو ار  الاحاةر  للقمة العريةة في دور انعقادها العاد  الىادس والعشرةن

 (2015مارس/قذار  26جمهورةة مصر العريةة ) -شرم الشةخ  
 يشأن اطوراؤ الواع في الةمن

 ددد
 

انط اةةار مةةةن  ةةرص  صةةة ا  السةةمو والمعةةةالي  عضةةا  المجلةةة  الةةوزار  لجامعةةةة الةةةدو  
 العربية على و دة اليمن واستق له وسيادته وعلى  منه واستقرارل. 

وبعةةد  ن اسةةتن ذق دو  مجلةة  التعةةاون لةةدو  ال لةةيال العربيةةة كةة  السةةب  السةةلمية الراميةةة 
 اليمنية.  ل   األزمة

واستنادار إلى معاهدة الدفاع العربي المشتر ، وميوا  جامعةة الةدو  العربيةة، وعلةى المةادة 
من ميوا  األمن المت دة وانط اا مةن مسةؤولياته فةي   ةظ سة مة األوطةان العربيةة، وو ةدتها  51

 الوطنية و  ظ سيادتها واستق لها.
عةةةر  عةةةن مباركتةةةه وتأييةةةدل لمجةةةرا اق فةةةنن المجلةةة  الةةةوزار  لجامعةةةة الةةةدو  العربيةةةة، ي

العسكرية التي يقون بها الت الف للدفاع عن الشرعية في اليمن، المشةك  مةن دو  مجلة  التعةاون 
لةةةدو  ال لةةةيال العربيةةةة، وعةةةدد مةةةن الةةةدو  العربيةةةة واإلسةةة مية، بةةةدعوة مةةةن ف امةةةة الةةةرئي  عبدربةةةه 

 منصور هاد  رئي  الجمهورية اليمنية. 
 ن تةةؤد  هةةذل اإلجةةرا اق العسةةكرية إلةةى إعةةادة األمةةن وا سةةتقرار إلةةى ربةةوع ويعبةةر عةةن  ملةةه فةةي 

الةةةيمن بقيةةةادة شةةةرعيتها الدسةةةتورية، والتصةةةد  لكةةة  م ةةةاو ق جماعةةةة ال ةةةووي وبةةةدعن مةةةن  طةةةراف  ارجيةةةة 
الراميةة إلةى تهديةد  مةن الةيمن والمنطقةة واألمةن القةومي العربةي، وتهديةد السةلن واألمةن الةدوليين، وذلة  عبةةر 

وارة ال تن فيه وت كي  نسيجه ا جتماعي وو دته الوطنية.مصاد  رة اإلرادة اليمنية وا 
 

 (26/3/2015 -ج.خ  - 199)يةان رقم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يشًون أ  دولدة أ درو. وةددعو اعامداد  الموقا الرىمي لجمهورةة العراق من اليةان: العراق ةرفض الاد   العىكر  من أ  دولة  -
 ىي  الحوار والاياهم لغرض الح .

موقددا الجمهورةددة اللينانةددة فددي مواددوع الددةمن: إن لينددان، اأكةدددا  مندده علددل الموقددا العريددي الجددامع والقددائم علددل دعددم الشددرعةة  -
، وعلدل عددم الادد   فدي الشدًون الدا لةدة الدىاورةة في أ  يلد عريي، وعلل اعاماد الحلو  الىدلمةة الىةاىدةة لال مداؤ العريةدة

للدددو  العريةددة، ةشدددد علددل الىددةر يددأ  موقددا ةقددوم علددل اإلجمدداع العريددي وةنددأو عددن أ   طددوة ال احظددل ياإلجمدداع أو الاوافددق  
ًكد علل ارورة اإلىراع يإنشاء قوة عريةة مشاركة لصون اعمن القومي العريي ومكافحة اإلرهاب.  العريي، وة

 (0169ص)-30(/15/03/)01ج 
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 ان صادر عنية
 االجاماع الو ار  الاحاةر  للقمة العريةة في دور انعقادها العاد  الىادس والعشرةن

 (2015مارس/قذار  26جمهورةة مصر العريةة ) -شرم الشةخ  
 يشأن

 يالجمهورةة الاونىةة لعملةة اإلرهايةة الجيانة الاي اىاهدفؤ ماحا ياردوا
 ددد

 
 الدنيئةة والجبانةةللعمليةة اإلرهابيةة  واسةتنكارل إدانتةهعةن مجل  جامعة الدو  العربية  يعبر

تةةون  ورمةةزا مةةن رمةةوز ان تا هةةا علةةى فةةي التةي اسةةتهدفق مت ةةف بةةاردو،   ةةد  هةةن المعةةالن الوقافيةةة 
ويؤكةد تضةامنه ومآزرتةه التامةة  ال ضاراق، والتي  ل ةق شةهدا  تونسةيين وضة ايا  بريةا   جانة .

 .اإلرها ها ومساندة جهودها في  ربها ضد إلى جانب والواوف للجمهورية التونسية

 
 (26/3/2015 - 2ج  - 200)يةان رقم 

 (0169ص)-30(/15/03/)01ج 
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إنشددداء قدددوة عريةددددة 
مشدددددداركة لصددددددةانة 
 اعمن القومي العريي

 إن مجلس الجامعة علل مىاوو القمة،
األمةةن  ةتقريةةر األمةةين العةةان بشةةأن صةةيان فةةيبعةةد اط عةةه علةةى مةةا ورد  -

 ،وتوصياته وااترا اته العربي القومي
معربةةةار عةةةن القةةةه  العربةةةياألمةةةن  ةذ يؤكةةةد مةةةن جديةةةد التزامةةةه القةةةوى بصةةةيانوا   -

الةةةةدو  العربيةةةةة جةةةةرا  األعمةةةةا   فةةةةياسةةةةتجدق  التةةةةيالشةةةةديد إزا  التطةةةةوراق 
 ، بعادلبكافه  العربي القوميتهدد األمن   صب ق التي اإلرهابية

ذ يكةةرر التأكيةةد علةةى ضةةرورة تعزيةةز األمةةن  - ومكاف ةةة  العربةةي القةةوميوا 
ا سةتق    ةتتةي  صةيان التةيوات اذ جمي  التدابير واإلجرا اق اإلرها  
عادة األمن وا ستقرار  الوطني  الدو  العربية، فيوا 

ذ - يدعو إلى تعزيز التواص  والتنسي  بةين م تلةف المبةادراق والجهةود  وا 
الوطنيةةةة واإلاليميةةةة والدوليةةةة المبذولةةةة لمكاف ةةةة اإلرهةةةا  والقضةةةا  علةةةى 

 ،مسبباته
 :لواىانادا إل -

 ،المادة الوانية من ميوا  جامعة الدو  العربية 
  المةةةةةةةةواد ذاق الصةةةةةةةةلة مةةةةةةةةن معاهةةةةةةةةدة الةةةةةةةةدفاع المشةةةةةةةةتر  والتعةةةةةةةةاون

 ا اتصاد  ومل قها، 
  ع ناتهةةااةراراق مجلةة  الجامعةةة علةةى مسةتوى القمةةة بشةةأن الم افظةةة  وا 

 القةةةةومياألمةةةةن  ةعلةةةةى السةةةة ن واألمةةةةن بةةةةين الةةةةدو  األعضةةةةا  وصةةةةيان
 ،العربي

ذ يؤكةد الت - زامةةه بأ كةةان ومبةةادئ ميوةةا  جامعةة الةةدو  العربيةةة وميوةةا  األمةةن وا 
 ،الدوليالمت دة واواعد القانون 

 وبعد ا ستماع إلى مدا  ق القادة العر  وآرائهن، -
 ُيقــــر ر

تشةةار  فيهةةا الةةدو  ا تياريةةار. إنشةةا  اةةوة عسةةكرية عربيةةة اعتمةةاد مبةةد   -1
مةا تكلةف بةه مةن السةري  و  العسةكر بمهةان التةد   هذل القةوة تضطل  

مةن الةدو     تهدد  من وسة مة  التيمهان   رى لمواجهة الت دياق 
 القةةةومياألعضةةةا  وسةةةيادتها الوطنيةةةة وتشةةةك  تهديةةةدار مباشةةةرار ل مةةةن 

، وذل  بنا ر علةى طلة  بما فيها تهديداق التنظيماق اإلرهابية العربي
 .من الدولة المعنية
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فريةةة  رفيةةة  لقمةةةة بةةةدعوة تكليةةةف األمةةةين العةةةان وبالتنسةةةي  مةةة  رئاسةةةة ا -2
رؤسةةةةةةا   ركةةةةةةان القةةةةةةواق المسةةةةةةل ة بالةةةةةةدو  المسةةةةةةتوى ت ةةةةةةق إشةةةةةةراف 

األعضةةةةا  ل جتمةةةةاع  ةةةة   شةةةةهر مةةةةن صةةةةدور القةةةةرار لدراسةةةةة كافةةةةة 
جرا اق التن يذية وآليةاق العمة  والموازنةة جوان  الموضوع وااترال اإل

علةى  ن المطلوبة إلنشةا  القةوة العسةكرية العربيةة المشةتركة وتشةكيلها 
تن عرا نتائال  عماله على القادة العر  بواسطة لجنة تضن رئاسة ي

القمةةة ال اليةةة والسةةابقة والقادمةةة توطئةةةر لطةةرل نتةةائال تلةة  المشةةاوراق 
ونتةةائال  عمةةا  ال ريةة  رفيةة  المسةةتوى فةةي غضةةون  ربعةةة  شةةهر علةةى 

 .اجتماع مجل  الدفاع العربي المشتر  إلارارها
 

  (29/3/2015 –( 26د.ع ) 628)ق.ق: 
 

                                                 
، علل أن ال ةاعارض مع مةماق جامعة الدو  و أن مم  هذه الميادرة كان اليد من حوار  مىيق يشأنهاةاحيظ العراق عنه ةر  -

 .العريةة
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 (0170ع) -31(/15/03/)26ق

 إعـــالن شـــرم الشيــــخ
 صةانة اعمن القومي العريي في مواجهة الاحدةاؤ الراهنة

 دددد

ن ن اادة الدو  العربية، المجتمعين في الدورة السادسة والعشرين لمجل  جامعة الدو  
جمادى اآل ر  9و 8 العربية على مستوى القمة، في شرن الشيخ/ جمهورية مصر العربية، يومي

ن، والتي كرسق  عمالها لب ل  2015مار / آذار  29و 28المواف  يومي  -هة 1436
الت دياق التي تواجه  مننا القومي العربي، وتش يص  سبابها، والواوف على اإلجرا اق والتدابير 

ة، والعيؤ المشتر  ال زمة لمجابهتها، بما ي  ظ و دة الترا  العربي ويصون ٌمقدَّرَاِته وكيان الدول
بين مكوناته في مواجهة عدد من التهديداق النوعية، وهو األمر الذ  يتطل  تضافر جهودنا، 

واستن ار إمكانياتنا على شتى األصعدة؛ السياسية، والعسكرية، وا اتصادية، والوقافية، 
 وا جتماعية: 

ا، فنننةةا نجةةدد التزامنةةا بمقاصةةد إذ نؤكةةد اعتزازنةةا بجامعتنةةا العربيةةة فةةي الةةذكرى السةةبعين إلنشةةائه -
الزعما  والقادة المؤسسين، من ضرورة تووي  الص ق بين الدو  األعضا ، وتنسي   ططها 
السياسية، ت قيقار للتعاون بينها، وصيانة  ستق لها وسيادتها، وم افظة على تراوها المشتر ، 

 ن.1945والتي تجسدق في ميوا  جامعة الدو  العربية 
ذ نةةدر   -  ن م هومنةةا ل مةةن القةةومي العربةةي ينصةةرف إلةةى معنةةال الشةةام ، وبأبعةةادل السياسةةية وا 

والعسةةكرية وا اتصةةادية وا جتماعيةةة، مةةن  يةةل اةةدرة الةةدو  العربيةةة علةةى الةةدفاع عةةن ن سةةها 
و قواها، وصيانة استق لها وسيادتها وس مة  راضيها، وتقوية ودعةن هةذل القةدراق مةن  ة   

عربية في م تلف المجا ق، استنادار إلى ال صائص ال ضارية والجغرافية تنمية اإلمكانياق ال
التةةةي تتمتةةة  بهةةةا، و  ةةةذار فةةةي ا عتبةةةار ا  تياجةةةاق األمنيةةةة الوطنيةةةة لكةةة  دولةةةة، واإلمكانيةةةاق 

 المتا ة، والمتغيراق الدا لية واإلاليمية والدولية التي تؤور على األمن القومي العربي.
ذ نستشةةعر  ن األمةةن ال - قةةومي العربةةي اةةد بةةاق ت ةةق تهديةةداق متعةةددة األبعةةاد، َفُبنَيةةاِن الدولةةة وا 

وصةةيانة  راضةةيها اةةد  ضةة يا م ةة  اسةةتهداف فةةي  اطةةار عربيةةة عديةةدة، ونتةةاب  بقلةة  اصةةطدان 
م هون الدولة ال ديوة في المنطقة العربية بمشروعاق هدامة َتْنَتِقص من م هون الدولة الوطنية 

مضةةامينها وتمةة  بةةالتنوع العراةةي والةةديني والطةةائ ي، وتوظ ةةه فةةي وت ةةرغ القضةةايا العربيةةة مةةن 
صراعاق دموية برعاية  طةراف  ارجيةة سةتعانى هةي ن سةها مةن تةدمير كة  مةورول  ضةار  
كةةةان لشةةةعو  المنطقةةةة دور رئيسةةةي فةةةي بنائةةةه، فضةةة ر عةةةن الت ةةةدياق التنمويةةةة وا جتماعيةةةة 

زا  ك  ما ي يط باألمن القومي العربي م ن تهديةداق وت ةدياق فةي المر لةة الراهنةة والبيئية، وا 
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تهدد المواطنة كأسا  لبنا  مجتمعاق عصرية ت ق  الرفاهية وا زدهار لشعوبها كي تسةتعيد 
 األمة العربية مكانتها المست قة، فنننا:

  نؤكةد علةةى التضةامن العربةةي اةةو ر وعمة ر فةةي التعامةة  مة  التطةةوراق الراهنةةة التةي تمةةر بهةةا
رورة القصةةةوى لصةةةياغة موااةةةف عربيةةةة مشةةةتركة فةةةي مواجهةةةة كافةةةة منطقتنةةةا، وعلةةةى الضةةة

الت دياق، ونجدد تأكيدنا علةى  ن مةا يجمة  الةدو  العربيةة عنةد الب ةل عةن إجابةاق علةى 
األسةةئلة الرئيسةةية للقضةةايا المصةةيرية هةةو  كبةةر كويةةرار ممةةا ي راهةةا، ونةةومن فةةي هةةذا السةةيا  

 قية األجوا .الجهود العربية ن و توطيد الع ااق البينية وتن
  نجدد تعهدنا بالعم  على ت قية  إرادة الشةعو  العربيةة فةي العةيؤ الكةرين، والمضةي اةدمار

في مسيرة التطوير والتنوير، وترسيخ  قو  المواطنة، وصون ال رياق األساسية والكرامة 
اإلنسةةانية و قةةو  المةةر ة العربيةةة، وت قيةة  التنميةةة المسةةتدامة والعدالةةة ا جتماعيةةة وجةةودة 
التعلين، وندر   همية تل  األهداف كأدواق رئيسية وفاعلة تصون منظومة األمن القةومي 

 العربي، وتعزز انتما  اإلنسان العربي، وف رل بهويته.

  مكاف ةةةةة اإلرهةةةةا ، وات ةةةةاذ كافةةةةة  فةةةةينةةةةدعو المجتمةةةة  الةةةةدولي إلةةةةى دعةةةةن الجهةةةةود العربيةةةةة
وفير المةةة ذ اآلمةةةن للعناصةةةر اإلجةةةرا اق ال زمةةةة لتج يةةةف منةةةاب  تمويلةةةه لل يلولةةةة دون تةةة

اإلرهابيةةة، كمةةا نشةةدد علةةى ضةةرورة تنسةةي  الجهةةود الدوليةةة والعربيةةة فةةي هةةذا المجةةا ، مةةن 
 ةة   تبةةاد  المعلومةةاق األمنيةةة وا سةةت باراتية، والتعةةاون القضةةائي، والتنسةةي  العسةةكر ، 

انتقائيةة التعامة  مة  اإلرهةا ، دون  فةيمشددين على  تميةة الشةمولية فةي الرؤيةة الدوليةة 
 و تمييز، ب يل   تقتصر علةى مواجهةة تنظيمةاق بعينهةا، وتتجاهة    ةرى،  اصةة و ن 
كافة تل  التنظيماق يجمعهةا ن ة  اإلطةار األيةديولوجي، وتقةون بالتنسةي  وتبةاد  ال بةراق 
والمعلومةةاق والمقةةاتلين والسةة ل فيمةةا بينهةةا، ونؤكةةد فةةي هةةذا اإلطةةار علةةى رفضةةنا الكامةة  

 ل  الجماعاق  و ممارساتها بالدين اإلس مي ال نيف.أل  ربط يتن لت

  نةةدعو كافةةة المؤسسةةاق الدينيةةة الرسةةمية فةةي عالمنةةا العربةةي إلةةى تكويةةف الجهةةود والتعةةاون
فيما بينها ن و التصد  ل فكار الظ مية، والممارساق الهدامة، التي ترو  لهةا جماعةاق 

دعوها إلى العم  على تطوير وتجديد اإلرها ، والتي تنبذها مقاصد األديان السماوية، ون
ال طا  الديني بمةا يبةرز اةين السةما ة والر مةة وابةو  اآل ةر، ومواجهةة التطةرف ال كةر  
والديني ود ا التأوي ق ال اطئة لتص ي  الم اهين المغلوطة ت صينار للشبا  العربةي، 

رئيسةي لوسةائ  كما نشةدد فةي هةذا السةيا  علةى دور الموق ةين والم كةرين العةر ، والةدور ال
اإلع ن العربية، والقائمين على منظومةة التعلةين فةي العةالن العربةي بمةا يسةتهدف نشةر اةين 

 المواطنة وا عتدا .
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  نةةةدر   ن الت ةةةدياق العربيةةةة باتةةةق شا صةةةة   لةةةب  فيهةةةا و  ت تةةةا  إلةةةى استرسةةةا  فةةةي
ذلةة  بشةةك  التوصةةيف بقةةدر ال اجةةة إلةةى ات ةةاذ التةةدابير ال زمةةة للتصةةد  لهةةا، واةةد تجلةةى 

ملمو  في المنزل  الذ  كاد اليمن  ن يهةو  إليةه، وهةو مةا اسةتدعى ت ركةار عربيةار ودوليةار 
فةةاع ر بعةةد اسةةتن اذ كةة  السةةب  المتا ةةة للوصةةو  إلةةى  ةة  سةةلمي ينهةةي ا نقةة   ال ةةووي 
ويعيد الشرعية وسيستمر إلى  ن تنس   المليشياق ال ووية وتسلن  سل تها، ويعود اليمن 

ذ نجةةدد تأكيةةدنا علةةى م وريةةة القضةةية ال لسةةطينية كونهةةا اضةةية كةة  عربةةي اويةةار مو ةة دار. وا 
فسيظ  التأييد العربي التاري ي اائمار  تةى ي صة  الشةع  ال لسةطيني علةى كامة   قواةه 
المشروعة والوابتة في كة  مقةرراق الشةرعية الدوليةة ووفقةار لمبةادرة السة ن العربيةة، بمةا فةي 

وعاصةةةمتها  1967نية علةةةى  ةةةدود الرابةةة  مةةةن يونيةةةو/  زيةةةران ذلةةة  إاامةةةة الدولةةةة ال لسةةةطي
دولةة ضةعي ة  2011القد  الشراية.  مةا فةي ليبيةا فقةد  وروةق المر لةة ا نتقاليةة منةذ عةان 

ازدادق ضةةةع ار إوةةةر انتشةةةار وسةةةيطرة اةةةوى متطرفةةةة معاديةةةة لم هةةةون الدولةةةة ال ديوةةةة علةةةى 
ه مسةتقب  الشةع  الليبةي. كمةا مناط  ليبية فض ر عن تد  ق اوى  ارجية تسعى لتوجية

مةةن عمليةةاق إرهابيةةة ممنهجةةة  وةةرق سةةلبار علةةى ادرتةةه فةةي  2003يعةةاني العةةرا  منةةذ عةةان 
بسةةط سةةيطرته علةةى كامةة   راضةةيه وضةةبط ا سةةتقرار فيةةه، ونةةدعن العةةرا  فةةي  ربةةه ضةةد 
تنظين داعؤ اإلرهابي، وندين الجرائن التي يرتكبها هذا التنظةين، ونؤكةد ا لتةزان بمضةمون 
اةةراراق مجلةة  األمةةن ذاق الصةةلة. فضةة ر عةةن عنةةف فةةي سةةورية  نةةتال تطرفةةار  ولهةةا إلةةى 
سا ة لصةراعاق إاليميةة ودوليةة بالوكالةة، ممةا  فضةى إلةى غيةا  دور الدولةة ومؤسسةاتها 
 عن ربوع الب د، وعدن ادرتها على  ماية شعبها وال  اظ على سيادتها وو دة  راضيها. 

 ،و ن نقةةف صةة ار وا ةةدار  ةةائ ر دون بلةةوغ بعةةا األطةةراف  نتعهةةد  ن نبةةذ  كةة  جهةةد ممكةةن
ال ارجيةةة مآربهةةا فةةي تةةأجيال نةةار ال تنةةة وال راةةة وا نقسةةان فةةي بعةةا الةةدو  العربيةةة علةةى 
 س  جغرافية  و دينية  و مذهبية  و عراية،   اظةار علةى تماسة  كيةان كة  دولةة عربيةة، 

سةة مة  ةةدودها، والعةةيؤ المشةةتر  و مايةةة ألراضةةيها وسةةيادتها واسةةتق لها وو ةةدة ترابهةةا و 
 بين مواطنيها في إطار الدولة الوطنية ال ديوة التي   تعرف الت راة  و تقر التمييز.

  نعقةةد العةةزن علةةى تو يةةد جهودنةةا، والنظةةر فةةي ات ةةاذ التةةدابير الواائيةةة والدفاعيةةة، لصةةيانة
رعة، و اصةة تلة  األمن القومي العربي، في مواجهة الت دياق الراهنة، والتطوراق المتسةا

المرتبطةةةة بالممارسةةةاق اإلجراميةةةة لجماعةةةاق العنةةةف واإلرهةةةا ، والتةةةي تت ةةةذ الةةةدين ذريعةةةة 
لو شةةيتها. ونؤكةةد فةةي هةةذا السةةيا  علةةى ا ت اظنةةا بكافةةة ال يةةاراق المتا ةةة، بمةةا فةةي ذلةة  
ات ةةاذ الةة زن ن ةةو تنسةةي  الجهةةود وال طةةط إلنشةةا  اةةوة عربيةةة مشةةتركة لمواجهةةة الت ةةدياق 

 مامنةةةا ولصةةةيانة األمةةةن القةةةومي العربةةةي، والةةةدفاع عةةةن  مننةةةا ومسةةةتقبلنا المشةةةتر  الماولةةةة 
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وطمو اق شعوبنا، وفقار لميوا  جامعةة الةدو  العربيةة، ومعاهةدة الةدفاع العربةي المشةتر ، 
والشةةرعية الدوليةةة وهةةو مةةا يتطلةة  التشةةاور بيننةةا مةةن  ةة   آليةةاق الجامعةةة تن يةةذار للقةةرار 

 الصادر عن هذل القمة.

  كةةةد علةةةى ضةةةرورة إ ةةة   منطقةةةة الشةةةر  األوسةةةط مةةةن األسةةةل ة النوويةةةة و سةةةل ة الةةةدمار نؤ
الشةةام ، وعلةةى انضةةمان إسةةرائي  إلةةى معاهةةدة منةة  ا نتشةةار النةةوو  فةةي الشةةر  األوسةةط، 
وكذا على إ ضاع جمي  المراف  النووية لةدو  منطقةة الشةر  األوسةط بمةا فةي ذلة  إيةران 

 دولية للطااة الذرية.لنظان الضماناق الشام  للوكالة ال

  نؤكةةةد فةةةي هةةةذا اإلطةةةار  ن ت قيةةة  التكامةةة  ا اتصةةةاد  العربةةةي، هةةةو جةةةز    يتجةةةز  مةةةن
منظومة األمن القومي العربي، بما في ذل  استكما  منطقة التجارة ال رة العربية الكبرى، 
وت قيةةةة  األمةةةةن الغةةةةذائي ومبةةةةادرة السةةةةودان فةةةةي هةةةةذا الشةةةةأن وكةةةةذل  التنميةةةةة المسةةةةتدامة، 

سةةتغ   األموةة  للمةةوارد، وتضةةيي  ال جةةوة الغذائيةةة العربيةةة، واإلدارة المسةةتقبلية للمةةوارد وا 
 المائية ت قيقار ل من المائي العربي.

  نعةةر  عةةن شةةكرنا العميةة  ل  امةةة الةةرئي  عبةةد ال تةةال السيسةةي، رئةةي  جمهوريةةة مصةةر
جمهوريةة مصةر  العربية، ولشعبها العظين على   اوة ا سةتقبا  وكةرن الضةيافة، ول كومةة

العربيةةة بمؤسسةةاتها الم تل ةةة علةةى داةةة الت ضةةير للقمةةة العربيةةة والتنظةةين الُم كةةن واإلدارة 
الجيةةدة ألعمالهةةا، كمةةا نتوجةةه بالشةةكر لمعةةالي  مةةين عةةان جامعةةة الةةدو  العربيةةة ومسةةؤولي 

 األمانة العامة على ما  بدول من  رص وبذلول من جهد إلنجال  عما  القمة.

 
 جمهورةة مصر العريةة -لشةخ صدر في شرم ا

 م2015مارس/قذار  29و 28هد 1436جماد  ا  ر  9و 8
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 (0174ص) -35(/15/03/)26ق

 

 صدادر عدن اندية
 اوو القمةعلل مى مجلس جامعة الدو  العريةة

 (26د.ع )
 حو  العملةة اإلرهايةة يالعاصمة الصومالةة مقدةشو

 ددد
 

( المنعقةةد 26وى القمةةة فةةي دورتةةه العاديةةة ليعةةر  مجلةة  جامعةةة الةةدو  العربيةةة علةةى مسةةت
فةةةةي مدينةةةةة شةةةةرن الشةةةةيخ برئاسةةةةة جمهوريةةةةة مصةةةةر العربيةةةةة عةةةةن إدانتةةةةه الشةةةةديدة للعمليةةةةة اإلرهابيةةةةة 
اإلجراميةةةةة التةةةةي اامةةةةق بهةةةةا  ركةةةةة الشةةةةبا  اإلرهابيةةةةة فةةةةي الصةةةةوما  مسةةةةتهدفة ت جيةةةةر فنةةةةد  فةةةةي 

راق الجر ةةى مةةن المةةدنيين العاصةةمة مقديشةةو ممةةا  سةة ر عةةن مقتةة   كوةةر مةةن عشةةرين اتةةي ر وعشةة
 األبريا .

ذ يؤكةةةد المجلةةة  علةةةى إدانتةةةه ل عمةةةا  اإلرهابيةةةة بكافةةةة صةةةورها و شةةةكالها، يعةةةر  عةةةن  وا 
تعازيه ألهالي ض ايا العملية اإلرهابية، ويؤكد على واوف كافة الدو  األعضا  في الجامعة إلى 

 مرة ضد اإلرها .جان  جمهورية الصوما  ال يدرالية ايادةر وشعبار في  ربها المست

كما يدعو المجل  الدو  األعضةا  إلةى اإلسةراع فةي تقةدين الةدعن المةالي وال نةي لل كومةة 
الصومالية لمساعدتها على إعادة بنا  وتأهي  مؤسسةاق الدولةة األمنيةة والعسةكرية وتعزيةز اةدراتها 

 لمكاف ة الجماعاق اإلرهابية.
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 (0335ص) -04(/15/06/س)01-01ج
 

 

 بيــان

 حادث التفجري اآلثم الذي وقع مؤخرًا يف جامع اإلمام الصادق بدولة الكويت بشأن

 وراح ضحيته عدد من الشهداء واجلرحى

29/6/2015 

 ددد
عقد مجل  جامعة الدو  العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية بتةاريخ 

اشةةةةمية و ضةةةةور األمةةةةين العةةةةان بمقةةةةر األمانةةةةة العامةةةةة برئاسةةةةة المملكةةةةة األردنيةةةةة اله 29/6/2015
لجامعةةةة الةةةدو  العربيةةةة، وتةةةدار  المجلةةة  جريمةةةة الت جيةةةر اإلرهةةةابي الغةةةادر علةةةى مسةةةجد اإلمةةةان 

هجريةةةة  1436الصةةةاد  فةةةي مدينةةةة الكويةةةق يةةةون الجمعةةةة الماضةةةية الموافةةة  التاسةةة  مةةةن رمضةةةان 
صابة العشراق.25/6/2015ل  ( وما نتال عن ذل  من استشهاد وا 

تةةةه الشةةةديدة واسةةةتنكارل الشةةةديد للجريمةةةة البشةةةعة التةةةي رال ضةةة يتها عبةةةر المجلةةة  عةةةن إدان
األبريةةا   ونةةا  تةةأديتهن ل ريضةةة صةة ة الجمعةةة فةةي الشةةهر ال ضةةي ، وفةةي  جةةوا  م عمةةة بمشةةاعرل 
اإليمانيةةةة التةةةي ُجبِةةةَ  عليهةةةا  بنةةةا  الكويةةةق بعةةةد  ن  بةةةق الةةةة ضةةةالة ممةةةن امةةةت ق الةةةوبهن بال قةةةد 

ن وسةةهن مةةن مبةةادئ إسةة منا ال نيةةف وتعاليمةةه السةةم ا  إ   ن  والبغضةةا  وانعةةدان الر مةةة و لةةق
 تعكر ص و هذل األجوا  الطيبة، وتن ذ  بش  جريمة وهى ات  الن   التي  رن اب إ  بال  .

وشةدد المجلةة  علةةى تضةةامنه الكامةة  مةة  دولةة الكويةةق  ميةةرار و كومةةةر وشةةعبار فةةي مواجهةةة 
اإلنساني الرياد  إاليميار ودوليار الذ  تضطل  به دولةة اإلرها  والتطرف، واستذكر المجل  الدور 

الكويةةةق فةةةي الةةةدفاع عةةةن القضةةةايا العربيةةةة وفةةةى مواجهةةةة اإلرهةةةا  الةةةذ  يتنةةةافى مةةة  مبةةةادئ الةةةدين 
 اإلس مي ال نيف.

وعبةر المجلة  عةةن تعازيةه ال ةارة لدولةةة الكويةق ايةادةر و كومةةةر وشةعبار م ت ةرار ومعتةةزار إزا  
ق مةةن مشةةاعر عكسةةق صةة بة الو ةةدة الوطنيةةة الصةةاداة فةةي دولةةة الكويةةق مةةا شةةهدته دولةةة الكويةة

والتةي ُتجسةد ب ةة   هةن  صةةائص واةين المجتمةة  الكةويتي الصةلبة فةةي  رصةه علةةى تماسة  ل متةةه 
 الوطنية في مواجهة الت دياق التي تستهدف الوطن وكيانه وو دته.

عركةةةةة العةةةةر  وجةةةةدد المجلةةةة  تأكيةةةةدل علةةةةى  ن المواجهةةةةة مةةةة  اإلرهةةةةا  والتطةةةةرف هةةةةي م
والمسلمين بالدرجة األولى دفاعار عن الدين اإلس مي ال نيف الذ  اةدن إسةهاماق كبيةرة لمنسةانية 

 جمعا  إع  ر لكرامة و ياة اإلنسان.
 

 (29/6/2015 –د.غ.ع  – 201)يةان رقم 

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 (0336ص) -05(/15/06/س)01-01ج
 
 

 

 بيــان

 اجلمهورية التونسيةبالقنطاوي بسوسة يف فندق مبنطقة اآلمثة العملية اإلرهابية  حول

29/6/2015 

 ددد

عقد مجل  جامعة الدو  العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية بتةاريخ 
وب ضةةةور األمةةةين العةةةان بمقةةةر األمانةةةة العامةةةة برئاسةةةة المملكةةةة األردنيةةةة الهاشةةةمية،  29/6/2015

التةةي جةةدق فةةي عةةدٍد مةةن الةةدو  العربيةةة إلرهابيةةة ا تةةدار  العمليةةاقوبعةةد لجامعةةة الةةدو  العربيةةة، 
 المجل :فنن اآلومة في فند  بمنطقة القنطاو  بمدينة سوسة بتون ، ومنها العملية 

 2015 زيةةران  يونيةةو/ 26يعةةر  عةةن اسةةتنكارل للعمليةةة اإلرهابيةةة التةةي  ةةدوق يةةون الجمعةةة  -1
دة لهةةةذا ا عتةةةدا  إدانتةةةه الشةةةديعةةةن فةةةي فنةةةد  بمنطقةةةة القنطةةةاو  بمدينةةةة سوسةةةة بتةةةون ، و 

 بين اتلى وجر ى.األبريا  اإلجرامي الغادر وما تسب  فيه من سقوط العديد من السيال 
سةةةر  يتقةةةدن ب ةةةالص تعازيةةةه للجمهوريةةةة التونسةةةية  كومةةةة وشةةةعبار، معبةةةرار عةةةن تعاط ةةةه مةةة   -2

 الض ايا ودولهن ومتمنيار الش ا  العاج  للمصابين.
ة إلةى جانة  الجمهوريةة التونسةية فةي  ربهةا ضةد يشدد على واوف الجامعة العربيةة بكة  اةو  -3

اإلرهةةا ، وتأييةةدها الكامةة  لجميةة  ال طةةواق واإلجةةرا اق التةةي تت ةةذها لم اصةةرة هةةذل اآلفةةة 
 ال طيرة والقضا  عليها ويدعو إلى دعن جهود تون  في هذا المجا .

الةةذ  مكاف ةةة اإلرهةةا  ال كومةةة التونسةةية فةةي يجةةدد مطالبتةةه المجتمةة  الةةدولي بةةدعن جهةةود  -4
واسةةتقرارها، وكةةذل  األمةةن المنطقةةة  و صةةب  يهةةدد  مةةناسةةت    فةةي عةةدد مةةن دو  المنطقةةة، 

لمسةةاعدة والسةةلن فةةي العةةالن، معربةةار عةةن عةةزن الةةدو  العربيةةة ات ةةاذ كافةةة التةةدابير الضةةرورية 
 صيانة  منها بك  الوسائ  المتا ة.ال كومة التونسية على 

 
 (29/6/2015 –د.غ.ع  – 202)يةان رقم 

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 (0337ص) -06(/15/06/س)01-01ج
 
 

 

 بيــان

 بشأن اهلجوم اإلرهابي الذي وقع على موكب اإلغاثة اإلماراتي يف مقديشو

29/6/2015 

 ددد

عقد مجل  جامعة الدو  العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية بتةاريخ 
وب ضةةةور األمةةةين العةةةان هاشةةةمية، بمقةةةر األمانةةةة العامةةةة برئاسةةةة المملكةةةة األردنيةةةة ال 29/6/2015

الهجةون اإلرهةابي الةذ  اسةتهدف موكبةار إغاويةار إماراتيةار فةي وبعةد اسةتعراا لجامعة الةدو  العربيةة، 
 ،  لص المجل  إلى:24/6/2015مقديشو عاصمة جمهورية الصوما  ال يدرالية بتاريخ 

قدمة من دولة اإلماراق اإلعرا  عن استنكارل  ستهداف موكبار إغاويار ومساعداق إنسانية مُ  -1
العربيةةة المت ةةدة مةةن ِاَبةة  مجموعةةة إرهابيةةة األمةةر الةةذ   واةة  عةةدد مةةن الضةة ايا والمصةةابين 

 األبريا .

جةةةةدد المجلةةةة  تضةةةةامنه مةةةة  جمهوريةةةةة الصةةةةوما  ال يدراليةةةةة وشةةةةعبها فةةةةي التصةةةةد  ل طةةةةر  -2
 اإلرها  ودعن األمن وا ستقرار والتنمية في الصوما .

ة  طةةةةر التطةةةةرف واإلرهةةةةا  يسةةةةتوج  التزامةةةةار طويةةةة  المةةةةدى  كةةةةد المجلةةةة  علةةةةى  ن هزيمةةةة -3
ويقتضةةةي تعاونةةةار دوليةةةار وويقةةةار لتج يةةةف منةةةاب  اإلرهةةةا  والعمةةة  علةةةى نشةةةر التوعيةةةة ال كريةةةة 
لمواجهةةةة ال كةةةر الضةةةا  بمةةةا ي مةةةي المجتمعةةةاق العربيةةةة ويصةةةون  روال األبريةةةا  ويتصةةةدى 

 ال سعيرها.لل تنة والطائ ية التي يسعى التطرف واإلرها  إلى تأجي

د المجلةة  بةةالجهود المقةةدرة التةةي تقةةون بهةةا دولةةة اإلمةةاراق العربيةةة المت ةةدة لةةدعن مسةةيرة  شةةا -4
ت قيةة  األمةةن وا سةةتقرار والتنميةةة فةةي الصةةوما  وبمةةا تةةوفرل مةةن مسةةاهماٍق ايمةةة فةةي مجةةا  

 اإلغاوة والمساعداق اإلنسانية.

 بالش ا  العاج  للجر ى.  عر  المجل  عن  الص تعازيه أُلسر الشهدا  وصاد  تمنياته -5
 

 (29/6/2015 –د.غ.ع  – 203)يةان رقم 

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 (8033ص) -70(/15/06/س)01-01ج
 
 

 

 بيــان

 بشأن اغتيال النائب العام جلمهورية مصر العربية

 29/6/2015صباح اليوم االثنني 

 ددد

عقةةد مجلةة  جامعةةة الةةدو  العربيةةة علةةى مسةةتوى المنةةدوبين الةةدائمين دورة غيةةر عاديةةة فةةي 
لتدار  تداعياق األعما  اإلرهابية التي واعةق فةي عةدٍد  29/6/2015قر األمانة العامة بتاريخ م

من الدو  العربيةة مةؤ رار، ومةن بينهةا عمليةة الت جيةر اإلرهةابي الةذ  اسةتهدف صةبال اليةون موكة  
المستشةةار هشةةان بركةةاق النائةة  العةةان بجمهوريةةة مصةةر العربيةةة والتةةي  دق إلةةى استشةةهاد سةةيادته 

صابة عدد من مرافقيه، واد  لص المجل  إلى:و   ا 
اإلعرا  عن اإلدانة ال ازمة والكاملةة لهةذل الجريمةة اإلرهابيةة ال سيسةة الجبانةة، كمةا  عةر   -1

المجل  عن  الص التعاز  والمواساة لجمهورية مصر العربية رئيسار و كومةر وشعبار وألسرة 
 الشهيد.

انةةاق والقةةراراق الصةةادرة عةةن مجلةة  جامعةةة الةةدو  التأكيةةد مجةةددار علةةى مةةا تضةةمنته كافةةة البي -2
العربية على كافة المستوياق بشأن واوف الدو  العربية بك  اوة إلى جان  جمهورية مصر 
العربيةةةة فةةةي  ربهةةةا ضةةةد آفةةةة اإلرهةةةا ، وتأييةةةدها الكامةةة  لجميةةة  اإلجةةةرا اق والتةةةدابير التةةةي 

 يار.تت ذها لم اصرة هذل الظاهرة ال طيرة والقضا  عليها نهائ
التأكيد على التزان كافة الدو  العربية بالعمة  علةى التعةاون المشةتر  لتج يةف منةاب  التموية   -3

عن التنظيماق اإلرهابية، وتقدين كافة  شكا  الدعن لجمهورية مصر العربية والتضامن معها 
 في  ربها ضد اإلرها .

دعةةن الجهةةةود العربيةةةة التأكيةةد مجةةةددار علةةى مطالبةةةة المجتمةة  الةةةدولي بت مةةة  مسةةؤولياته ن ةةةو  -4
لمكاف ة اإلرها  الذ  است    في عدٍد من الدو  العربية، مما ُيشك  تهديدار ل مةن القةومي 

 العربي، ويمو   طرار داهمار على السلن واألمن اإلاليميين والدوليين.
 

 (29/6/2015 –د.غ.ع  – 204)يةان رقم 

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 يةان 

 اوو المندويةن الدائمةن صادر عن مجلس جامعة الدو  العريةة علل مى
 في دوراه غةر العادةة

 يشأن
  المصرةةالقواؤ المىلحة  الاي اراكيؤ اد ةالغاشم ةاإلرهاية الجرةمةإدانة 

 1/7/2015 ةوم والشرطة المصرةة
 دددد

انعقد مجلس جامعة الدو  العريةة علل مىاوو المندويةن الدائمةن في دورة غةر عادةدة 
لمناقشدة  2015/امدو  جامعدة الددو  العريةدة يادارةخ المداني مدن ةولةوفي مقر اعماندة العامدة ل
دانة العملةاؤ اإلرهايةة الاي اىاهدفؤ مواقع عدة للقواؤ المىلحة والشرطة المصرةة  الجيانة وا 

في شما  ىةناء والاي راح احةاها ىيعة عشر من اياط وجندود مصدر اليواىد ، وقدد  لدص 
 المجلس إلل ما ةلي :   

واةةة   مةةةة   ال سةةةةي  الةةةذ  اإلرهةةةابيوا سةةةتنكار لهةةةةذا العمةةة   بةةةةالل اإلدانةةةةن عةةةاإلعةةةرا   -
بجمهوريةةة مصةةر العربيةةة فةةي شةةما  سةةينا   2015األربعةةا  الموافةة  األو  مةةن يوليو/تمةةوز 

مةةةن  بنةةةا  القةةةواق المسةةةل ة والشةةةرطة  والمصةةةابين مةةةن الشةةةهدا  و سةةة ر عةةةن سةةةقوط العديةةةد
هةةن صةةيان فةةي شةةهر رمضةةان المعظ ةةن يةةؤدون  المصةةرية الةةذين سةةالق دمةةاؤهن الطةةاهرة بينمةةا

واجبهن المقد  في الذود عن وطنهن و هلهن، كما يتقد ن  المجل  ب ةالص العةزا  والمواسةاة 
لجمهوريةةة مصةةر العربيةةة، رئيسةةةار و كومةةة وشةةعبار، ويعب ةةر عةةةن تعاط ةةه مةة   سةةر الضةةة ايا 

 وتمنياته بالش ا  العاج  للمصابين.

جةة   للقةةو  - اق المسةةل ة المصةةرية والشةةرطة المصةةرية التةةي تبةةذ  الغةةالي تقةةدين ت يةةة إعةةزاز وا 
والن ةةي  ل مايةةة وطنهةةا ضةةد المةةؤامراق ال بيوةةة التةةي ُت ةةا  لةةه ول مةةة العربيةةة جميعهةةا مةةن 
ابةةة  فئةةةة باغيةةةة ضةةةلق طريقهةةةا عةةةن صةةة ي  الةةةدين وتعةةةالين اإلسةةة ن السةةةم ة، بةةة  والقةةةين 

مةةةة الراميةةةة إلةةةى كسةةةر إرادة الشةةةع  اإلنسةةةانية، والتأكيةةةد علةةةى  ن  موةةة  هةةةذل الم ةةةاو ق اآلو
المصةةةر  والنيةةة  مةةةن  مةةةن واسةةةتقرار المنطقةةةة بأسةةةرها لةةةن تبلةةةل غاياتهةةةا الدنيئةةةة ب ضةةة  هةةةذل 

 القواق المسل ة التي  با اب بها مصر، وب ض  القواق المسل ة للدو  العربية.

 شـؤون جملس اجلامعـة أمانة

 

 (0358ص )-07(/15/07/س)01-01ج
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الةةدو   يجةةدد التأكيةةد علةةى مةةا تضةةم نته كافةةة البيانةةاق والقةةراراق الصةةادرة عةةن مجلةة  جامعةةة -
العربية على كافة المستوياق بشأن مكاف ة اإلرها  وضرورة التصد  لهةذل اآلفةة المةدمرة، 

 جمهوريةةة مصةةر العربيةةة بكةة  اةةوة إلةةى جانةة  ويشةةدد المجلةة  علةةى واةةوف الجامعةةة العربيةةة
لم اصةرة هةذل التةي تت ةذها  وتأييةدها الكامة  لمجةرا اق والتةدابير اإلرهةا ، دفي  ربها ض
 تضةةةةةافر الجهةةةةةود تعةةةةد ظةةةةةاهرة عالميةةةةةة تتطلةةةة  يةةةةةرة والقضةةةةا  عليهةةةةةا، والتةةةةةيالظةةةةاهرة ال ط

 إاليميار ودوليار.مواجهتها ل

علةةي التعةةاون المشةةتر  لقطةة  التمويةة  عةةن  التأكيةةد علةةى التةةزان كافةةة الةةدو  العربيةةة بالعمةة  -
وكةة  الةةدو  العربيةةة التةةي تتعةةرا لمصةةر ، وتقةةدين كافةةة  شةةكا  الةةدعن التنظيمةةاق اإلرهابيةةة

 .ال ر  التي ت وضها ضد اإلرها هذل  والتضامن معها في  لمرها 

التأكيد على التزان الدو  األعضا  بالتعاون المشتر  فيمةا بينهةا للقضةا  علةى هةذل الظةاهرة   -
ومسةبباتها، و اصةةةر فةي مجةةا  تبةاد  المعلومةةاق وال بةراق، وتعزيةةز وبنةا  القةةدراق، وات ةةاذ 

العربي علةى جمية  المسةتوياق السياسةية واألمنيةة ما يلزن  من تدابير لصون األمن القومي 
والدفاعيةةةة والقضةةةائية واإلع ميةةةة، والعمةةة  علةةةى تج يةةةف منةةةاب  اإلرهةةةا  ال كريةةةة ومصةةةادر 
تمويلةةةةةه، ومعالجةةةةةة األسةةةةةبا  والظةةةةةروف التةةةةةي  دق إلةةةةةى انتشةةةةةار هةةةةةذل الظةةةةةاهرة اإلرهابيةةةةةة 

 المتطرفة.

الةةذ  اسةةت    فةةي  ن ةةا   اإلرهةةا لمكاف ةةة  العربيةةةدعن الجهةةود بةة المجتمةة  الةةدولي مطالبةةة -
عةةةةةدة مةةةةةن الةةةةةوطن العربةةةةةي، ممةةةةةا يهةةةةةدد األمةةةةةن العربةةةةةي بكافةةةةةة  بعةةةةةادل السياسةةةةةية واألمنيةةةةةة 

 وا اتصادية وا جتماعية.

التي تجم  بين التنظيماق اإلرهابية الم تل ة في المنطقةة والتةي  الرابطة القويةعلي التأكيد  -
، األمةةر الةةذ  ي ةةرا علةةي عملياتيةةار فيمةةا بينهةةا األيديولوجيةةة المتطرفةةة وتتعةةاون ن ةة   تتبن ةةى

علةةى تنظةةين  وعةةدن ا اتصةةار بةةذاق ا هتمةةانالمجتمةة  الةةدولي التعامةة  مةة  هةةذل التنظيمةةاق 
غ ا    .التنظيماق اإلرهابية بقيةبعينه وا 

 
 (2/7/2015 –د.غ.ع  – 205)يةان رقم 
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 الاطدوراؤ ال طةدرة الادي ةشهدهدا الوادع فدي لةيةدا
 

 
س جامعة الدو  العريةدة المنعقدد فدي دورة  غةدر عادةدة علدل مىداوو المنددويةن يادارةخ إن مجل

، يمقر اعمانة العامة يرئاىة المملكدة اعردنةدة الهاشدمةة، وحادور معدالي الىدةد 18/8/2015
محمد الهاد  الداةر  و ةر ال ارجةة والاعاون الدولي يدولة لةيةدا، ومشداركة الىدادة المنددويةن 

 والىةد اعمةن العام لجامعة الدو  العريةة، الدائمةن 
  بعد استماعه إلى العةرا الةذ  ت ضة  بتقديمةه معةالي وزيةر ال ارجيةة والتعةاون الةدولي بدولةة

ليبيةا  ةو  ت ةاان األزمةة الليبيةةة فةي ضةو  العةدوان الهمجةي المتواصةة  لمةا يسةمى تنظةين الدولةةة 
 اإلس مية على   يا  مدينة سرق،

 ذ يعر  عن إدان ته الشديدة للمجازر الو شية التي تقةون بهةا عصةاباق داعةؤ ضةد المةدنيين وا 
العةةز  بمدينةةة سةةرق الليبيةةة فةةي الشةةوارع والبيةةوق والمستشةة ياق، بةة  وازٍع مةةن ديةةٍن  و ضةةميٍر 

 إنساني، ودون مراعاة لط    و شيخ  و امر ة،
 ذ يعر  عن تضامنه المطل  م   هالي بنغاز  ودرنة وسرق وم  الشع  ال ليبي عمومار في وا 

وغيةةرل مةةن التنظيمةةاق مواجهةةة تنظةةين داعةةؤ اإلرهةةابي وممارسةةاته الو شةةية و فكةةارل الظ ميةةة 
 ،اإلرهابية

  ذ يؤكةةد  ن غةةا الطةةرف عةةن مواجهةةة إرهةةا  داعةةؤ وتمةةددل فةةي ليبيةةا، يهةةدد دو  الجةةوار وا 
  صوصار واألمن والسلن على الصعيدين اإلاليمي والدولي،

 ذ يعيد التأكيد على ك افة القراراق والبياناق الصادرة عةن مجلة  جامعةة الةدو  العربيةة بكافةة وا 
 مستوياته،

 ر ُيقــــر

التأكيةةد مجةةددار علةةى ضةةرورة ا لتةةزان بةةا تران و ةةدة وسةةيادة ليبيةةا وسةة مة  راضةةيها، و مايةةة  -1
مواطنيهةةا، وال  ةةاظ علةةى اسةةتق لها السياسةةي وا لتةةزان بةةال وار السياسةةي الليبةةي ونبةةذ العنةةف 

ن العمليةةةة السياسةةةية الجاريةةةة فةةةي مدينةةةة الصةةة يراق ت ةةةق رعايةةةة األمةةةين العةةةان ل مةةةن ودعةةة
المت دة، واإلشادة با نتصار الذ  ت ق  إور انت اضة مدينة درنة وووارها بدعن من الس ل 

 الجوى للجيؤ الليبي ضد تنظين داعؤ اإلرهابي.
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دينةةة جنيةةف فةةي إطةةار مبةةادرة إبةةدا  ارتيا ةةه لمواصةةلة عقةةد جةةو ق ال ةةوار الةةوطني الليبةةي بم -2
األمن المت دة ت ق رعاية مبعووها إلى ليبيا السةيد برنةاردينو ليةون، ويناشةد األطةراف الليبيةة 

ع   مصل ة ليبيا العليا وسرعة تشكي   كومة وفا  وطني.  الت لي بالمرونة وا 
ة وتطبية   ل الدو  العربية مجتمعة  و فرادى بضرورة تقةدين الةدعن الكامة  لل كومةة الليبية -3

والتةةي تطلةة  مةةن  8-7-3( وبالةةذاق ال قةةراق 2214اةةراراق مجلةة  األمةةن و اصةةةر منهةةا ل
األعضا  فةي األمةن المت ةدة دعةن دولةة ليبيةا فةي  ربهةا ضةد اإلرهةا  ومسةاعدتها بالوسةائ  

 ال زمة على دعن استتبا  األمن.

تعجيةة  بوضةة  يؤكةةد  ن ال اجةةة  صةةب ق  كوةةر إل ا ةةار، فةةي هةةذل الظةةروف العصةةيبة، إلةةى ال -4
إسةةتراتيجية عربيةةة تضةةمن مسةةاعدة ليبيةةا عسةةكريار فةةي مواجهةةة إرهةةا  داعةةؤ وتمةةددل علةةى 

  راضيها.

دعةةوة المجتمةةة  الةةدولي إلةةةى دعةةن ال كومةةةة الليبيةةة فةةةي مواجهةةة ا نتهاكةةةاق والمجةةازر التةةةي  -5
يرتكبهةةا تنظةةين داعةةؤ اإلرهةةابي فةةي  ةة  األبريةةا  بمدينةةة سةةرق الليبيةةة، ويةةدعول إلةةى وضةة  

شاملة تك   م اربة اإلرها  األسةود، دون ا اتصةار فةي ذلة  علةى بلةدان  و منةاط   طة 
  و منظماق بعينها.

 ةةةةل لجنةةةةة العقوبةةةةاق الدوليةةةةة التابعةةةةة ل مةةةةن المت ةةةةدة علةةةةى ا سةةةةتجابة ال وريةةةةة والبةةةةق فةةةةي  -6
 الطلباق التي تقدمق بها ال كومة الليبية كطلباٍق عاجلة لمواجهة  زماٍق طارئة.

 مين العان متابعة تن يذ هذا القرار.الطل  إلى األ -7

 
 (ل(18/8/2015 –د.غ.ع  – 7918)ق: رقم 

                                                 
 :تصري  ت سير  لوفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (ل

، يندر  ضمن السيا  السياسي وهةو جةز  من القرار 4 ة"من وجهة نظر الوفد الجزائر ، المقصود من ال قر 
من ال   التوافقي المنشود من ِاَب  المجتم  الةدولي، باعتبةارل السةبي  الو يةد ل ة  األزمةة الليبيةة، وذلة  مةن  ة   
ال وار الشام  التوافقي بين األشقا  الليبيين، وتشكي   كومة و دة وطنية، تتولى مواجهة الت دياق والم اطر في 

السةيادية لكة  جةيؤ وطنةي، والمسةاهمة ال عالةة فةي م اربةة اإلرهةا ،  ليبيا الشقيقة باعتبارها المؤهلة للقيةان بالمهةان
 ".وبالتالي ال صو  على الدعن والمساعداق األمنية والعسكرية
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 البيـان الصادر عن اجتماع

 جملس جامعة الدول العربية على مستوى املندوبني الدائمني

 يف دورته غري العادية

 بشـــأن

 عاءاحتالل مجاعة احلوثي مبنى سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف صن

 18/8/2015القاهرة: 
 ــــــ

عقد مجلدس جامعدة الددو  العريةدة علدل مىداوو المنددويةن الددائمةن دورة غةدر عادةدة 
يمقر اعمانة العامة يرئاىة المملكدة اعردنةدة الهاشدمةة، وحادور اعمدةن  18/8/2015ياارةخ 

ا  علدل ىديارة دولدة العام لجامعة الدو  العريةة، واددارس المجلدس االعادداء ا مدم والمجدرم دولةد
 اإلماراؤ العريةة الماحدة في العاصمة الةمنةة صنعاء، و لص المجلس إلل:

اإلعةةةرا  عةةةن إدانتةةةه الشةةةديدة لقيةةةان جماعةةةة ال ةةةووي بةةةا ت   مبنةةةى سةةة ارة دولةةةة اإلمةةةاراق  -1
عةادة تسةليمها  العربية المت دة بالعاصمة اليمنية صنعا ، مطالبار بةن    مقةر السة ارة فةورار وا 

 إلى موظ يها. فورار 

شةةدد المجلةة  علةةى دعةةن دولةةة اإلمةةاراق ل قهةةا فةةي إ الةةة مرتكبةةي هةةذا ا عتةةدا  للمسةةا لة  -2
 والعدالة.

التأكيةد علةى  ن هةذا العمةة  اإلجرامةي ُيعةد انتهاكةار صةةار ار للمواوية  الدوليةة ولقواعةد القةةانون  -3
ل صةةاناق التةةي تتمتةة  والمتعلقةةة با 1961الةةدولي و ت اايةةة فيينةةا للع اةةاق الدبلوماسةةية لعةةان 
والمعنةةي بةةالنظر فةةي ات ةةاذ تةةدابير  69/121بهةةا السةة اراق األجنبيةةة واةةرار الجمعيةةة العامةةة 

فعالةةة لتعزيةةز  مايةةة و مةةن وسةة مة البعوةةاق الدبلوماسةةية والقنصةةلية والممولةةين الدبلوماسةةيين 
ون  و  مةن والقنصليين والذ  ُ ار في الجمعية العامة ل من المت دة في شهر ديسةمبر/ كةان

 .2014العان 

اإلشةةةادة بةةةالجهود التةةةي تبةةةذلها دولةةةة اإلمةةةاراق العربيةةةة المت ةةةدة لعةةةودة ا سةةةتقرار إلةةةى ربةةةوع  -4
 اليمن.
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 (6304ص) -05(/15/80/)01-01ج

 

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 اإلرهداب الدولدي وُىُيد  مكافحاده
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 يعد اطالعه: -
 عامة،على مذكرة األمانة ال 

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

  اإلرهةةا وعلةةى توصةةياق ا جتمةةاع الوةةامن عشةةر ل ريةة  ال بةةرا  العةةر  المعنةةى بمكاف ةةة 
 (،21/8/2015-19لتون  

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر ُيقــــر

ومظاهرهةا و يةا كةان مرتكبوهةا و يومةا  الها شةكوممارساته بكافة  اإلرها   عما جمي   إدانة -1
وتج يةةف  اإلرهةةا ارتكبةةق و يةةا كانةةق  غراضةةها، والتصةةمين علةةى مكاف تهةةا، وااةةت ع جةةذور 

منابعةةةةه الماليةةةةة وال كريةةةةة، وفقةةةةا لميوةةةةا  جامعةةةةة الةةةةدو  العربيةةةةة وا ت اايةةةةة العربيةةةةة لمكاف ةةةةة 
 وا ت ااياق العربية األ رى ذاق الصلة. اإلرها 

يجةة   ن تت ةة  مةة  اواعةةد  اإلرهةةا مكاف ةةة  فةةيى  ن جميةة  التةةدابير المسةةت دمة التأكيةةد علةة -2
ل جئةةةين،  الةةةدولي، والقةةةانون اإلنسةةةانل قةةةو   الةةةدوليذلةةة  القةةةانون  فةةةيبمةةةا  الةةةدوليالقةةةانون 

بأهميةة  اإلرها توعية السلطاق الوطنية المسؤولة عن مكاف ة  إلىودعوة الدو  األعضا  
 هذل ا لتزاماق.

 نةةه   مجةةا  لةةربط اإلرهةةا  بةةأ  ديةةن  و جنسةةية  و  ضةةارة، وتعزيةةز ال ةةوار  التأكيةةد علةةى -3
 والتسام  والت اهن بين الوقافاق والشعو  واألديان.

  ةةةذ العلةةةن بةةةالتقرير والموافقةةةة علةةةى التوصةةةياق الصةةةادرة عةةةن فريةةة  ال بةةةرا  العةةةر  المعنةةةى  -4
 (.21/8/2015-19اجتماعه الوامن عشر لتون   في اإلرها بمكاف ة 

الذ  واف  على توصياق  7/9/2014بتاريخ  7816تأكيد على ارار مجل  الجامعة ران ال -5
فرية  ال بةرا  السةةاد  عشةر بشةأن تبعيةةة األمانةة ال نيةةة ل رية  ال بةرا  ل مةةين العةان مباشةةرةر 
بنشةةةراف المستشةةةار القةةةانوني ل مةةةين العةةةان ي تةةةارل األمةةةين العةةةان مةةةن بةةةين ترشةةةي اق الةةةدو  

عةةةة تشةةةكي  ال ريةةة  مةةةن ممولةةةي الةةةوزاراق السةةةيادية فةةةي الةةةدو  العربيةةةة األعضةةةا  نظةةةرار لطبي
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لال ارجية والعد  والدا لية والدفاع( إلى جان  الجهاق األ رى المعنية بمكاف ةة اإلرهةا ، 
 على  ن يتن ات اذ اإلجرا اق ال زمة لتعدي  النظان الدا لي ل ري  ال برا .

و اصةة  اإلرهابيةعلى يد التنظيماق  سوريةعرا  و إدانة تدمير الترال الديني والوقافي في ال -6
 التدمير المتعمد لروار الدينية والوقافية وا  را  اآل ف من الكت  والم طوطاق النادرة.

 إلةةىا متنةةاع عةةن تقةةدين    شةةك  مةةن  شةةكا  الةةدعن الصةةري   و الضةةمني  إلةةىدعةةوة الةةدو   -7
ورفةةا كةة   شةةكا  ا بتةةزاز مةةن ، اإلرهابيةةة األعمةةا الضةةالعين فةةي  األشةة اصالكيانةةاق  و 

 من تهديد  و ات  الرهائن  و طل  فدية. اإلرهابيةاب  الجماعاق 
اعتبار مةا اامةق بةه التنظيمةاق اإلرهابيةة لداعةؤ( مةن عمليةاق تجنيةد ل ط ةا  جةرائن ضةد  -8

 اإلنسانية.

  األجان اإلرهابيينضرورة ات اذ تدابير على المستوى الوطني من  ج  من  تنق  المقاتلين  -9
، ووضةةة  الةةةنظن اإلرهابيةةةةالتنظيمةةةاق  إلةةةىواليهةةةا ل نضةةةمان  األعضةةةا مةةةن  راضةةةي الةةةدو  

 الةةةذ المقةةةاتلين، وال ةةةد مةةةن ال طةةةر  هةةؤ  المناسةةةبة لمعاابةةةة  اإلداريةةةة واإلجةةةرا اقالقانونيةةة 
 .إليها، والدو  التي يعبرونها، والدو  التي يسافرون األصليةيمولونه لدولهن 

مةةةن  يةةةازة  اإلرهابيةةةةات ةةةاذ تةةةدابير وطنيةةةة بشةةةأن منةةة  الجماعةةةاق  إلةةةىدعةةةوة الةةةدو  العربيةةةة  -10
 سةةل ة الةةدمار الشةةام ، والتعةةاون فيمةةا بينهةةا والتعةةاون فيمةةا بةةين الةةدو  العربيةةة والمنظمةةاق 

هةةذا المجةةا ، ودعةةوة الةةدو  العربيةةة  فةةيوالدوليةةة المعنيةةة لتعزيةةز القةةدراق الوطنيةةة  اإلاليميةةة
 إجةةةرا اق إتمةةةان إلةةةىالنةةةوو   اإلرهةةةا   عمةةةا ليةةةة لقمةةة  لةةةن تصةةةد  علةةةى ا ت اايةةةة الدو  التةةةي

 التصدي   و ا نضمان إليها.
تطبية   إلةى اإلرهةا دعوة الدو  العربية المصداة على الصةكو  العربيةة المتعلقةة بمكاف ةة  -11

 إلتمةةةةانلةةةةن تصةةةةد  علةةةةى تلةةةة  ا ت اايةةةةاق السةةةةعي  التةةةةي، و ةةةةل الةةةةدو  إبطةةةةا بنودهةةةةا دون 
اق المعنيةةةة فةةةي الةةةدو  العربيةةةة التةةةي لةةةن ترسةةة  تشةةةريعاتها التصةةةدي ، ودعةةةوة الجهةةة إجةةةرا اق

موافةاة  إلةى اإلرهةا الوطنية وا ت ااياق الونائية والجماعية التةي  برمتهةا فةي مجةا  مكاف ةة 
 الوطنيةةالةدلي  التشةريعي العربةي  ةو  "التشةريعاق  إعةداداألمانة العامة بها اصد استكما  
 ".اإلرها  ة وا ت ااياق الونائية والجماعية لمكاف

وتقدين الدعن لهن وألسرهن لمساعدتهن  اإلرهابية األعما مساعدة ض ايا   هميةعلى  التأكيد -12
 1566ران  األمنمن ارار مجل   10على ت م  مصابهن وآ مهن، والمطالبة بتن يذ ال قرة 

و سرهن يمةو  عةن  اإلرهابية األعما لتعويا ض ايا  دوليصندو   إنشا ( بشأن 2004ل
 .اإلرهابيةالتبرعاق واألصو  التي يتن ا ستي   عليها من الجماعاق  طري 
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 ةةل الةةدو  العربيةةة بوضةة  المزيةةد مةةن التةةدابير التةةي تسةةهن فةةي  مايةةة األط ةةا  وال ةةد مةةن  -13
اسةةتغ لهن مةةن ِاَبةة  التنظيمةةاق اإلرهابيةةة، وتعزيةةز دور مؤسسةةاق التأهيةة  لضةة ايا األعمةةا  

يجاد برامال إلعادة دم  جهن في المجتم .اإلرهابية وا 

وبمةةةا يمكنهةةةا مةةةن بسةةةط  اإلرهةةةا مكاف ةةةة  إلةةةىالعراايةةةة فةةةي جهودهةةةا الراميةةةة  ال كومةةةةدعةةةن  -14
 العرااية كافة. األراضيسيادتها وسيطرتها على 

مةةن اسةةتغ   تكنولوجيةةا المعلومةةاق  اإلرهةةابيينالتعةةاون علةةى منةة   إلةةىدعةةوة الةةدو  العربيةةة  -15
وت طيطهةا   نشةطتهنوتموية   اإلرهابية عمالهن وا تصا ق وا نترنق للت ريا على دعن 

عدادها  ا ست ادة من مدونة اواعد السلو  الدولية ألمن المعلوماق. إلى، ودعوتها وا 
التأكيةةد علةةى مواصةةلة التعةةاون القةةائن بةةين جامعةةة الةةدو  العربيةةة و جهةةزة المنظمةةاق الدوليةةة  -16

 واإلاليمية المعنية بمكاف ة اإلرها .
نيويةةور   فةةيالمنشةةأ  اإلرهةةا المت ةةدة لمكاف ةةة  األمةةنمركةةز  إمكانيةةاقتعظةةين ا سةةت ادة مةةن  -17

لل ةوار  العةالميبمبادرة من  ادن ال رمين الشري ين، ومركز المل  عبةد اب بةن عبةد العزيةز 
 ظبي بو  فيللتميز لمكاف ة التطرف  الدوليفيينا والمركز  فيالدياناق والوقافاق   تباعبين 

 بالجزائر. اإلرها مجا  مكاف ة  فيوالدراساق للب ول  األفريقيوالمركز 
المشةةةةتر  لممولةةةةي  صةةةة ا  السةةةةمو  الوةةةةاني الت ضةةةةير علمةةةةا بنتةةةةائال ا جتمةةةةاع  اإل اطةةةةة -18

بمقةةةةر األمانةةةةة  15/8/2015-14 يةةةةوميوزرا  العةةةةد  والدا ليةةةةة العةةةةر  المنعقةةةةد  والمعةةةةالي
 العامة لمجل  وزرا  الدا لية العر  بتون .

 2015يوليةو/ تمةوز  23و 22دولية التةي ا تضةنتها الجزائةر يةومي التر ي  بنتائال الندوة ال -19
والم صصة لمكاف ةة التطةرف العنيةف واجتواوةه،  يةل ستسةاهن نتةائال هةذل النةدوة فةي إوةرا  
التوصةةةياق التةةةي سةةةتتم ا عةةةن انشةةةغا  القمةةةة العالميةةةة  ةةةو  التطةةةرف العنيةةةف المرتقةةة  

 .2015عقدها بنيويور  في سبتمبر/  يلو  
 العان متابعة الموضوع وتقدين تقرير بشأنه للمجل  في دورته القادمة. ألمينا إلىالطل   -20
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 صةانة اعمن القومي العريي ومكافحة اإلرهاب
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 يعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 8/9/2015بتاريخ  2972جمهورية العرا  الدائمة ران  وعلى مذكرة مندوبية، 
 ،وعلى تقرير األمين العان عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ يعيةةد التأكيةةد علةةى اراراتةةةه السةةابقة بشةةأن مكاف ةةةة اإلرهةةا  وعلةةى ن ةةةو  ةةاص القةةرار راةةةن و  - ا 
 ،7/9/2014لمجل  الجامعة بتاريخ  142دية الصادر عن الدورة العا 7804

دانتةةةه  - ذ يجةةةدد تضةةةامنه الكامةةة  مةةة  الةةةدو  األعضةةةا  التةةةي تعرضةةةق للهجمةةةاق اإلرهابيةةةة، وا  وا 
ال ازمةةةةةة للعمليةةةةةاق اإلرهابيةةةةةةة التةةةةةي روعةةةةةةق المةةةةةواطنين وهةةةةةددق السةةةةةةلن األهلةةةةةي والتضةةةةةةامن 

 ،ا جتماعي
ذ يعةةر  عةةن دعمةةه التةةان لكافةةة اإلجةةرا اق التةةي ات ةةذتها ا - لةةدو  األعضةةا  لمواجهةةة اإلرهةةا  وا 

 وهزيمته واجتوال ال كر المتطرف من جذورل،
ذ يؤكد على عزمه في مواصلة جهودل في مقاومة اإلرها  ومواجهة ال كر المتطرف. -  وا 
ذ يؤكد مجددار على إدانته ال ازمة لتنظين داعؤ وجبهةة النصةرة وتنظةين القاعةدة والمنظمةاق  - وا 

منظماق اإلرهابية األ رى التي تهدف إلى اتة  المةدنيين وتةدمير المرتبطة بها، والجماعاق وال
 المواا  األورية والدينية وزعزعة ا ستقرار واألمن وتقويا مؤسساق الدولة،

ذ يؤكد على  همية تن يذ ا اترا اق والتوصياق الواردة في دراسة األمين العان، وفقا لما هو  - وا 
 ،15/1/2015رة غير العادية بتاريخ الصادر عن الدو  7853وارد في القرار ران 

 األمين العان،السيد وبعد ا ستماع إلى العرا الذ  ادمه  -

 ر ُيقــــر

دعةةةةوة الةةةةدو  األعضةةةةا  إلةةةةى مواصةةةةلة تزويةةةةد األمانةةةةة العامةةةةة بتقريةةةةر شةةةةام  يتضةةةةمن كافةةةةة  -1
ي اإلجرا اق والتدابير التي ات ذتها لمقاومة اإلرهةا ، بمةا فةي ذلة  التشةريعاق والقةوانين التة

 صةدرتها بهةذا الشةةأن، والبةرامال وال طةط التةةي وضةعتها لمواجهةة ال كةةر المتطةرف وذلة  فةةي 
 .2015 / كانون  و موعد غايته مطل  شهر ديسمبر
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دعةةةوة مجلسةةةي وزرا  الدا ليةةةة ووزرا  العةةةد  العةةةر ، لعقةةةد دورة  اصةةةة مشةةةتركة للمجلسةةةين  -2
ة بمكاف ةةةةة اإلرهةةةةا  التةةةةي لب ةةةةل ت عيةةةة  ا سةةةةتراتيجياق وا ت اايةةةةاق والقةةةةراراق ذاق الصةةةةل

 صدرق عن منظومة العم  العربي المشتر .
 لتجةةةريندعةةةوة الةةةدو  األعضةةةا  إلةةةى سةةةن التشةةةريعاق والقةةةوانين وات ةةةاذ اإلجةةةرا اق والتةةةدابير  -3

وارة النزعاق الطائ ية.  ال كر المتطرف التك ير  ل طورته وتغذيته لمرها  وا 

توصةةياق الةةواردة فةةي دراسةةة األمةةين العةةان الطلةة  إلةةى األمانةةة العامةةة، وضةة  ا اترا ةةاق وال -4
موضةةة  التن يةةةذ، ووضةةة   طةةةة عمةةة  عربيةةةة شةةةاملة ومتعةةةددة األبعةةةاد بالتنسةةةي  مةةة  الةةةدو  

 األعضا .
الطلةة  إلةةى األمانةةة العامةةة تعزيةةز التنسةةي  مةة  الجهةةاق العربيةةة المعنيةةة بمكاف ةةة اإلرهةةا   -5

زيةةةز الجهةةةود الراميةةةة إلةةةى ومواصةةةلة تعاونهةةةا مةةة  المنظمةةةاق اإلاليميةةةة والدوليةةةة مةةةن اجةةة  تع
مكاف ةةةة اإلرهةةةا  وال كةةةر المتطةةةرف. وا سةةةت ادة مةةةن اإلمكانيةةةاق التةةةي يوفرهةةةا مركةةةز األمةةةن 
المت ةةةدة لمكاف ةةةة اإلرهةةةا  الةةةذ  تةةةن إنشةةةاؤل بمبةةةادرة مةةةن  ةةةادن ال ةةةرمين الشةةةري ين، ومركةةةز 

فيينةةةا  فةةةيالةةةدياناق والوقافةةةاق   تبةةةاعالملةةة  عبةةةد اب بةةةن عبةةةد العزيةةةز العةةةالمي لل ةةةوار بةةةين 
والمركةةةز الةةةدولي للتمييةةةز لمكاف ةةةة التطةةةرف فةةةي  بةةةو ظبةةةي، ومركةةةز صةةةوا  فةةةي  بةةةو ظبةةةي 

 األفريقةةي، والمركةةز للتصةةد  ألنشةةطة تنظةةين داعةةؤ مةةن  ةة   انةةواق التواصةة  ا جتمةةاعي
 للدراساق والب ول  و  اإلرها  في الجزائر.

ا القةرار علةى الةدورة تن يةذ هةذ فةيالطل  إلى األمانةة العامةة، عةرا نتةائال مةا توصةلق إليةه  -6
 لمجل  جامعة الدو  العربية. 145العادية 
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 بيان صادر 

 عن جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري 

 (144يف دورته العادية )

 بشــان 

 التدخالت اإليرانية يف الشأن الداخلي ململكة البحرين

 2015سبتمرب/ أيلول  13هرة: القا

 ددد
يعةةر  مجلةة  جامعةةة الةةدو  العربيةةة علةةى المسةةتوى الةةوزار  عةةن القةةه البةةالل مةةن اسةةتمرار 
التد  ق اإليرانية فةي الشةأن الةدا لي لمملكةة الب ةرين وم ةاو ق بةل ال راةة وال تنةة الطائ يةة بةين 

مةةةن  ةةة   إيةةةوا  الهةةةاربين مةةةن مواطنيهةةةا واإلضةةةرار بأمنهةةةا واسةةةتقرارها ومصةةةال  مواطنيهةةةا، سةةةوا  
العدالةةةة وفةةةت  المعسةةةكراق لتةةةدري  المجموعةةةاق اإلرهابيةةةة  و تهريةةة  األسةةةل ة والمت جةةةراق لتن يةةةذ 
عمليةةاق إرهابيةةة دا ةة  مملكةةة الب ةةرين  و عبةةر دعةةن الت ريةة  واإلرهةةا  والت ةةريا علةةى العنةةف 

ن فتةرٍة و  ةرى عةن وتوفير غطا  إع مي لهذا الغرا،  و من     التصةري اق التةي تصةدر بةي
كبةةار المسةةؤولين اإليةةرانيين والتةةةي ُتشةةك   راةةار لمبةةادئ ُ سةةةن الجةةوار واألعةةراف والقةةوانين الدوليةةةة 

 ومبادئ األمن المت دة.
ويشةةدد المجلةةة  علةةةى  ن سياسةةةة إيةةةران القائمةةةة علةةى التةةةد   فةةةي شةةةؤون مملكةةةة الب ةةةرين 

اإلاليمةةةي والةةةدولي بعةةةد  ن وصةةةلق  وغيرهةةةا مةةةن دو  المنطقةةةة ت مةةة  تهديةةةدار  طيةةةرار ل مةةةن والسةةةلن
لمستوياٍق غير مسبواة في م ال ة القةوانين المعمةو  بهةا فةي التعامة  بةين الةدو ، وتنةذر باشةتعا  

  رٍ  طائ ية  طيرة   يمكن السيطرة عليها  و الت كن فيها.
ويطالةة  المجلةة  الةةوزار  الجمهوريةةة اإلسةة مية اإليرانيةةة بضةةرورة الكةةف ال ةةور  عةةن هةةذل 

ارسةةاق وا لتةةزان التةةان بمبةةادئ ُ سةةن الجةةوار والقةةوانين والمواويةة  واألعةةراف الدوليةةة بمةةا يك ةة  المم
 ال  اظ على  من المنطقة واستقرارها.

كمةةا يةةةدين المجلةةة  الةةةوزار  بشةةةدة األعمةةةا  اإلرهابيةةةة التةةةي تعرضةةةق لهةةةا مملكةةةة الب ةةةرين 
مؤكةةدار واوفةةه الكامةة  إلةةى جانةة   مةةؤ رار ورال ضةة يتها عةةددار مةةن رجةةا  األمةةن والمةةدنيين األبريةةا ،

مملكةةةةة الب ةةةةرين وتأييةةةةدل التةةةةان لجميةةةة  التةةةةدابير واإلجةةةةرا اق التةةةةي تت ةةةةذها ل مايةةةةة  منهةةةةا الةةةةوطني 
 والقضا  على آفة اإلرها  ال طيرة بكافة  شكالها ومظاهرها.

 
 (13/9/2015 - 2ج  -( 144د.ع ) - 208يةان رقم )

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ

 

 (2404ص) -82/(15/09)01/144ج
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 العراقةة للىةادة الاركةة قواؤال اناهاك إ اءاا اذ موقا عريي موحد 
 

 

دةىددمير/  24إن مجلددس الجامعددة علددل المىدداوو الددو ار  المنعقددد فددي دورادده غةددر العادةددة ياددارةخ 
 ،في مقر اعمانة العامة يالقاهرة يرئاىة دولة اإلماراؤ العريةة الماحدة 2015كانون أو  

الةدو  العربيةة القاضةي بال  ةاظ علةى استنادار إلى ميوا  األمن المت دة، والتزامار بميوا  جامعة  -
 سيادة الدو  األعضا  وس متها اإلاليمية وعدن التد   في شؤونها الدا لية،

وتن يةةذار لقةةراراق مجلةة  الجامعةةةة علةةى مسةةتوى القمةةةة بشةةأن ال  ةةاظ علةةةى  مةةن الةةدو  العربيةةةة  -
 باعتبارها الضامنة األساسية ل من القومي العربي،

ربةةةي والسةةةيادة اإلاليميةةةة للةةةدو  العربيةةةة ضةةةد كةةة  مظةةةاهر التةةةد   و مايةةةةر ل مةةةن القةةةومي الع -
 و  طارل باعتبارل تد  ر في شؤونها وانتهاكار لسيادتها وس متها اإلاليمية،

وتأكيةةدار علةةى  ن بنةةا  ع اةةاق تعةةاون مومةةر بةةين العةةالن العربةةي وم يطةةه اإلاليمةةي يقةةون علةةى  -
 شؤون الدا لية، سا  ا تران السيادة الوطنية وعدن التد   في ال

 ويعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

  21/12/2015وعلى مذكرة جمهورية العرا  بتاريخ، 
 ،كلماق السادة وزرا  ال ارجية واألمين العان ورؤسا  الوفود إلىوبعد استماعه  -

 ر ُيقــــر

 باعتبةارلايةة، العرا األراضةيلل كومة التركية لتوغ  اواتها العسكرية في  إدانتهعن  اإلعرا  -1
 القومي العربي. ل مناعتدا  على السيادة العرااية، وتهديدار 

 العرااية، دون ايد  و شرط. األراضيمطالبة ال كومة التركية بس   اواتها فورار من  -2
التي تت ذها وف  اواعد القانون الدولي ذاق الصةلة  اإلجرا اقمساندة ال كومة العرااية في  -3

 العرااية. األراضيكومة التركية لقواتها من س   ال  إلىالتي تهدف 
 .مطالبة ال كومة التركية ا لتزان بعدن تكرار انتها  السيادة العرااية مستقب ، مهما كانق الذرائ  -4
العان لجامعة الدو  العربية تبليل ارار المجل  بهذا الشةأن رسةميار لةرئي   األمينالطل  من  -5

 . األمنمجل  
متابعةةة المطلةة  المتضةةمن انسةة ا  القةةواق  األمةةنفةةي مجلةة   الطلةة  مةةن العضةةو العربةةي -6

ال زمةةةة ل ةةةين ت قيةةة  ا نسةةة ا   اإلجةةةرا اقالعراايةةةة، وات ةةةاذ كافةةةة  األراضةةةيالتركيةةةة مةةةن 
 الناجز لهذل القواق.

 (24/12/2015 –د.غ.ع  –7987)ق: رقم  
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 البيـان الصادر عن اجتماع

 لوزاريجملس جامعة الدول العربية على املستوى ا

 يف دورته غري العادية

 بشـــأن

 التدخالت اإليرانية يف الوطن العربي

 24/12/2015القاهرة: 
 ــــــ

إن مجلةة  جامعةةة الةةدو  العربيةةة علةةى المسةةتوى الةةوزار  المنعقةةد فةةي دورتةةه غيةةر العاديةةة 
اق فةةةي مقةةةر األمانةةةة العامةةةة بالقةةةاهرة برئاسةةةة دولةةةة اإلمةةةار  2015ديسةةةمبر/كانون  و   24بتةةةاريخ 

العربيةةة المت ةةدة يؤكةةد مجةةددار علةةى إدانتةةه ال كومةةة اإليرانيةةة لتةةد لها فةةي الشةةؤون الدا ليةةة للةةدو  
العربيةة، باعتبةارل انتهاكةار لقواعةد القةانون الةدولي ولمبةةد   سةن الجةوار وي مة  تهديةدار  طيةرار ل مةةن 

 والسلن اإلاليمي والدولي.

ا متناع عن است دان القوة  و التهديد بها ويطال  المجل  الجمهورية اإلس مية اإليرانية 
والكةةف عةةن ا نتهاكةةاق واألعمةةا  ا سةةت زازية وم ةةاو ق بةةل ال راةةة وال تنةةة الطائ يةةة بةةين مةةواطني 
الدو  العربية  و عبر دعن الت رية  واإلرهةا  والت ةريا علةى العنةف  و مةن  ة   التصةري اق 

تعةد تةد  ر فةي الشةةؤون الدا ليةة للةدو  العربيةةة التةي تصةدر عةن كبةةار المسةؤولين اإليةرانيين والتةةي 
المستقلة وذاق السيادة و  تساعد على بنا  الوقة وتهدد األمن وا ستقرار في المنطقةة. كمةا تشةك  

  راار للقوانين واألعراف الدولية ومبادئ األمن المت دة وميوا  جامعة الدو  العربية.

ضرورة ترجمة ما تعلنه عن رغبتها فةي ت سةين ويدعو الجمهورية اإلس مية اإليرانية إلى 
زالة التوتر، إلى  طواق عملية وملموسة او ر وعم ر.  الع ااق م  الدو  العربية وفي ال وار وا 

 
 (24/12/2015 –د.غ.ع  – 211)يةان رقم 

 (0604ص) -07(/15/12/س)01ج

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 الىعودةة العريةة المملكة ىيارة لحرمة اإلةرانةة االناهاكاؤ
 مشهد في العامة وقنصلةاها طهران في

 

 

 ةندداةر 10 ياددارةخ العادةددة غةددر دورادده فددي المنعقددد الددو ار  المىدداوو علددل الجامعددة مجلددس إن
 الماحدة، العريةة اإلماراؤ دولة يرئاىة يالقاهرة العامة اعمانة مقر في 2016

 وانصليتها طهران في السعودية العربية المملكة س ارة له تعرضق ما  قيقة على اط عه بعد -
 صةةةةار  ت ةةةةدٍ  فةةةةي م توياتهمةةةةا ونهةةةة  وسةةةةل  واات امهمةةةةا اعتةةةةدا اق، مةةةةن مشةةةةهد فةةةةي العامةةةةة

 ذل ، لمن  ال زمة اإلجرا اق اإليرانية ال كومة ات اذ وعدن, الدولية والمواوي  ل عراف
 القنصةةلية للع اةاق فيينةا وات اايةة 1961 لعةان الدبلوماسةةية للع اةاق فيينةا ات اايةة إلةى واسةتنادا -

 الدولة المضي ة والتزان الدبلوماسية، البعواق و فراد مباني  رمة على  كدتا اللتين ،1963 لعان
 بهما، إضرار  و اات ان    ضد لهما ال زمة ال ماية بتوفير

 سةةيادة علةةى ال  ةةةاظ بشةةان العربيةةة الةةدو  جامعةةة وميوةةا  المت ةةدة األمةةن ميوةةا  إلةةى واسةةتنادار  -
 الدا لية، شؤونها في التد   وعدن اإلاليمية وس متها األعضا  الدو 

 العربيةةةة الةةدو   مةةن علةةى ال  ةةاظ بشةةأن القمةةة مسةةتوى علةةى الجامعةةة مجلةة  لقةةراراق وتن يةةذار  -
 األمةن صيانة -الشيخ شرن إع ن وآ رها العربي، القومي ل من األساسية الضامنة باعتبارها
 ،(170لع -31(15/3/ل26 ران الراهنة الت دياق مواجهة في العربي القومي

- 2  -(144ل ع.د-7940 راةةةةةن الةةةةةوزار  المسةةةةةتوى علةةةةةى الجامعةةةةةة مجلةةةةة  لقةةةةةرار يةةةةةذاوتن  -
 ،العربي الجوار دو  في اإليراني التد    و ( 13/9/2015

 فةي التةةد   مظةةاهر كافةة ضةد العربيةة للةدو  اإلاليميةة والسةيادة العربةي القومي ل من و مايةر  -
  ة،اإلاليمي وس متها سيادتها وانتها  الدا لية شؤونها

 الجوار،  سن ا تران مبد  على وتأكيدار  -

 ا عتةدا اق  دان والةذ  04/01/2016 بتةاريخ األمةن مجلة  عةن الصةادر البيةان ضو  وفي -
 مشهد، في العامة وانصليتها طهران في السعودية العربية المملكة س ارة مقر على اإليرانية

  :اطالعه ويعد -

 04/01/2016 بتاريخ سعوديةال العربية للمملكة الدائن الوفد مذكرة على،  
 العان، واألمين ال ارجية وزرا  السادة كلماق إلى استماعه وبعد -

 ر ُيقــــر
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 وانصةليتها طهةران فةي السةعودية العربيةة المملكةة سة ارة لها تعرضق التي ا عتدا اق إدانة -1
 بةا لتزان ومطالبتهةا ذل ، مسؤولية اإليرانية اإلس مية الجمهورية وت مي  مشهد، في العامة

 الدبلوماسةةية للع اةةاق فيينةةا ات اايةةة  سةةيما الشةةأن، هةةذا فةةي الدوليةةة والمعاهةةداق با ت اايةةاق
 .1963 لعان القنصلية للع ااق فيينا وات ااية 1961 لعان

دانةةة اسةةتنكار -2  السةةعودية العربيةةة المملكةةة ضةةد والت ريضةةية العدائيةةة اإليرانيةةة التصةةري اق وا 
 تةد   ذلة  واعتبةار اإلرهةابيين، من عدد ب   الصادرة القضائية كاناأل  بتن يذ يتعل  فيما
 يتنةافى ممةا السةعودية العربيةة للمملكةة الدا ليةة الشةؤونو  السةعود  القضةا    كةان فةي سافرار 
 .المت دة األمن ميوا  م 

 وا سةةت زازاق العدائيةةة األعمةا  مواجهةةة فةةي السةعودية العربيةةة المملكةةة مة  الكامةة  التضةامن -3
 فةةةي وا سةةةتقرار األمةةةن تعزيةةةز فةةةي ودورهةةةا اإلرهةةةا  مكاف ةةةة فةةةي جهودهةةةا ودعةةةن ،اإليرانيةةةة
 .المنطقة

 للةةدو  الدا ليةةة ونؤ الشةة فةةي المسةةتمر لتةةد لها اإليرانيةةة اإلسةة مية الجمهوريةةة  كومةةة إدانةةة -4
ن الماضية، العقود مدى على العربية  فةي وا سةتقرار األمةن زعزعةه إلةى يةؤد  الةنهال هذا وا 
 .الجوار  سن ولمبد  الدولي القانون لقواعد انتهاكا يعتبر كما العربي، ال ليال منطقة

 مةن التةي العدائيةة والتصةري اق ا ست زازية األعما  عن ا متناع اإليرانية ال كومة مطالبة -5
 .المنطقة في وا ستقرار األمن وتهديد تقو يا شانها

  بةةوو  الصةةغرى وطنةة  الكبةةرى طنةة ل لالةةو  تيةةةامار اإل للجةةزر إيةةران ا ةةت   اسةةتمرار إدانةةة -6
 وتأييةةد عليهةةا الكاملةةة المت ةةدة العربيةةة اإلمةةاراق دولةةة سةةيادة علةةى المطلةة  والتأكيةةد( موسةةى
 جزرها على سيادتها  ستعادة اإلماراق دولة تت ذها التي السلمية والوسائ  اإلجرا اق كافة

  طبقار للقانون الدولي. الم تلة

 التةي للجماعةاق ودعمهةا الب ةرين لمملكةة الدا ليةة الشؤون في نإيرا تد  ق استمرار إدانة -7
  .واستقرارها ألمنها  طيرار  تهديدار  تشك 

 علةةةى  طيةةةرة تةةةداعياق مةةةن ذلةةة  ي ملةةةه ومةةةا السةةةورية األزمةةةة فةةةي اإليرانةةةي بالتةةةد   التنديةةةد -8
 د  التة هةذا موة  و ن اإلاليميةة وسة متها الوطنية وو دتها واستقرارها و منها ةسوري مستقب 

 لمضةةامين وفقةةار  السةةلمية بةةالطر  السةةورية األزمةةة تسةةوية  جةة  مةةن المبذولةةة الجهةةود ي ةةدن  
 . 1 جنيف

 ل كومةةة المناهضةةة للقةةوى دعمهةةا عبةةر الةةدا لي اليمنةةي الشةةأن فةةي إيةةران بتةةد  ق التنديةةد -9
 بشةك  والمنطقةة الجةوار دو الةيمن و  واسةتقرار  من على سلبار  ذل  وانعكا  الشرعية، اليمن
 .نعا
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 الطائ يةةةة النزاعةةةاق تغذيةةةة شةةةانها مةةةن التةةةي السياسةةةاق عةةةن البعةةةد اإليرانيةةةة ال كومةةةة  ةةةل -10
 .العربي ال ليال دو  في النزاعاق هذل تؤجال التي الجماعاق دعن عن وا متناع والمذهبية

 المسةةل ة واأل ةةزا  المليشةةياق دعةةن واةةف إلةةى اإليرانيةةة اإلسةة مية الجمهوريةةة  كومةةة دعةةوة -11
 .العربي القومي ل من تهديدا ذل  اعتبارو  بية،العر  الدو  دا  

ال ةةرص علةةى  هميةةة  ن تكةةون ع اةةاق التعةةاون بةةين الةةدو  العربيةةة والجمهوريةةة اإلسةة مية  -12
اإليرانيةةة اائمةةة علةةى مبةةد   سةةن الجةةوار وال ةةرص علةةى ا سةةتقرار واألمةةن فةةي دو  الجةةوار 

 وا متناع عن التد   في الشؤون الدا لية للدو . 

الي األمةةةين العةةةان بالتواصةةة  مةةة  وزيةةةر  ارجيةةةة دولةةةة اإلمةةةاراق العربيةةةة المت ةةةدة تكليةةةف معةةة -13
  ارجيةةةة وزيةةةرو  السةةةعودية العربيةةةة المملكةةةةمملكةةةة الب ةةةرين ووزيةةةر  ارجيةةةة   ارجيةةةةووزيةةةر 

 وسةةب  اإليرانيةةة اإلسةة مية الجمهوريةةة مةة  األزمةةة تطةةوراق لمتابعةةة العربيةةة مصةةر جمهوريةةة
نتةةةائال ذلةةة  إلةةةى  ورفةةة  العربيةةةة، للةةةدو  الدا ليةةةة الشةةةؤون يفةةة اإليرانيةةةة للتةةةد  ق التصةةةد 

 مجل  الجامعة على المستوى الوزار  في دورته المقبلة.

 العامةةة الجمعيةةة لةةرئي  القةةرار هةةذا إبةة غ العربيةةة الةةدو  لجامعةةة العةةان األمةةين مةةن الطلةة  -14
 .ورئي  مجل  األمن المت دة  منل

 هةةذا متابعةةة األمةةن مجلةة  فةةي العربةةي والعضةةجمهوريةةة مصةةر العربيةةة بصةة تها  مةةن الطلةة  -15
 .األمن مجل  م  الموضوع

 
 (ل (10/1/2016 –د.غ.ع  –7988)ق: رقم 

                                                 

 :موقا الجمهورةة اللينانةة
 تأكيدار على مواف لبنان الذ   دلى به معالي وزير ال ارجية والمغتربين األستاذ جبران باسي  في كلمته     اجتماع مجلة 

، ولعةةدن تكةةرار الم  ظةةاق، وا ترامةةار 10/1/2016جامعةةة الةةدو  العربيةةة علةةى المسةةتوى الةةوزار  فةةي دورٍة غيةةر عاديةةة بتةةاريخ 
 للتضامن العربي والتزامار بسياسة ال كومة اللبنانية القائمة على النأ  بلبنان عن األزماق المشابهة فنننا:

 نمتن  عن التصويق لالنأ  بلبنان( على القرار. -
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 انـــبي

  الوزاري املستوى على العربية الدول جامعة جملس عن صادر 

 العادية غري دورته يف

 السعودية العربية اململكة سفارة حلرمة اإليرانية بشأن االنتهاكات

 مشهد يف العامة وقنصليتها انطهر يف

 م2016 / كانون الثانييناير 10 املوافق هـ1437 األول ربيع 30 األحد يوم املنعقدة

 بالقاهرة العامة األمانة مبقر

 ـــــ

 مقةةر فةةي عةةاد  غيةةر اجتماعةةار  الةةوزار  المسةةتوى علةةى العربيةةة الةةدو  جامعةةة مجلةة  عقةةد
 الوةةةاني كةةةانون/ ينةةةاير 10 الموافةةة  هةةةة1437 األو  ربيةةة  30 األ ةةةد يةةةون بالقةةةاهرة العامةةةة األمانةةةة
 العربيةةةة اإلمةةةاراق دولةةةة  ارجيةةةة وزيةةةر نهيةةةان آ  زايةةةد بةةةن اب عبةةةد الشةةةيخ سةةةمو برئاسةةةة ن،2016

 معةةةالي ومشةةةاركة األعضةةةا  الةةةدو   ارجيةةةة وزرا  والمعةةةالي السةةةمو  صةةة ا  وب ضةةةور المت ةةةدة،
 . العربية للجامعة العان األمن

 العربيةةةةةة المملكةةةةة سةةةة ارة علةةةةى اإليةةةةرانيين المتظةةةةاهرين عتةةةةدا ا تةةةةداعياق المجلةةةة  ب ةةةةل
 من تد    و  ماية دون اإليرانية مشهد مدينة في السعودية القنصلية وعلى طهران، في السعودية
 و مة  ا عتةدا اق، لهةذل القةاط  ورفضةه الشةديدة إدانتةه و كةد ذل ،  دول لمن  اإليرانية ال كومة
 لعةان فيينا ات اايتي م  تتنافى التي اإلرهابية األعما  هذل عن الكاملة المسؤولية اإليرانية ال كومة
 البعوةاق  مايةة مسةؤولية المضي ة الدو  على ت تن التي الدولي، والقانون ن،1963 وعان ن1961

 .الدبلوماسية

 العربيةةةةةة للمملكةةةةةة الدا ليةةةةةة الشةةةةةؤون فةةةةةي السةةةةةافرة اإليرانيةةةةةة التةةةةةد  ق المجلةةةةة  واسةةةةةتنكر
 السةةةعودية العربيةةةة المملكةةةة تن يةةةذ بشةةةأن والت ريضةةةية العدائيةةةة التصةةةري اق  ةةة   مةةةن السةةةعودية،
 السةةب  كانةةق التصةةري اق تلةة   ن معتبةةرار  اإلرهةةابيين، مةةن عةةدد ب ةة  الصةةادرة الشةةرعية ل  كةةان
 .ومشهد طهران في السعودية العربية للمملكة الدبلوماسية البعواق على ل عتدا  المباشر

 للقةةةةةراراق وتأييةةةةةدل السةةةةةعودية، العربيةةةةةة المملكةةةةةة مةةةةة  وا ةةةةةدار   ار صةةةةة واوفةةةةةه المجلةةةةة  و كةةةةةد
 األعمةةةةا  مرتكبةةةي وم  قةةةةة كافةةةة وصةةةورل بأشةةةةكاله اإلرهةةةا  لم اربةةةة ات ةةةةذتها التةةةي واإلجةةةرا اق

 (0012ص) -07(/16/01/س)01ج

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ



-62- 

 العربيةةة المملكةةة فةةي القضةةائية السةةلطة بك ةةا ة مشةةيدار ر  للقضةةا ، وتقةةديمهن ال ةةتن ومويةةر  اإلرهابيةةة
 واإلسةةةة مية العربيةةةةة الةةةةدو   بدتةةةةه الةةةةذ  القةةةةاط  بةةةةالرفا مر بةةةةا ا،ونزاهتهةةةة واسةةةةتق لها السةةةةعودية
 ومنظماته بهيئاته الدولي والمجتم  الدو  جمي  ودعا ا عتدا اق، لهذل األمن، ومجل  والصديقة
 مسةتقب ر  ا عتةدا اق هةذل موة   دول لمن  وفعالة جادة  طواق ات اذ إلى كافة والدولية اإلاليمية
 بات ةةةةاذ اإليرانيةةةةة ال كومةةةةة ايةةةةان عةةةةدن المجلةةةة  واسةةةةتنكر إيةةةةران لةةةةدى اسةةةةيةالدبلوم البعوةةةةاق علةةةةى

 المجلة  و كةد إيةران، فةي السةعودية العربية للمملكة الدبلوماسية البعواق ل ماية ال زمة اإلجرا اق
 .ا عتدا اق لهذل للتصد  المناسبة اإلجرا اق من المزيد ستت ذ العربية الدو   ن

 العربيةةةة لممةةةاراق التابعةةةة الةةةو ل الجةةةزر ا ةةةت   فةةةي إيةةةران اسةةةتمرار المجلةةة   دان كمةةةا
 للتنظيمةةاق ودعمهةةا الطائ يةةة ال تنةةة وبةةل ،(موسةةى و بةةو الصةةغرى وطنةة  الكبةةرى طنةة ل المت ةةدة
 المجلة ، دو  فةي وا سةتقرار األمةن زعزعة على وت ريضها وتمويلها وتدريبها المتطرفة اإلرهابية
 إرهابيةة، ت جيريةة  عمةا  لتن يةذ إرهةابي م طةط إ بةاط عةن ار مةؤ ر  الب ةرين مملكةة كشة ته ما ومنها

 اب و ةةز  اإليرانةةي الوةةور  ال ةةر  مةةن الةةدعن تتلقةةى جديةةدة إرهابيةةة  ليةةة عناصةةر علةةى والقةةبا
 تةةةداعياق مةةن ذلةة  ي ملةةةه ومةةا السةةورية األزمةةةة فةةي اإليرانةةي التةةةد   المجلةة   دان كمةةا اللبنةةاني،
 بتةةد  ق  يضةةار  المجلة  ونةةدد اإلاليميةةة، وسة متها طنيةةةالو  وو ةةدتها سةورية مسةةتقب  علةةى  طيةرة
 وانعكةةا  الشةةرعية الةةيمن ل كومةةة المناهضةةة للقةةوى دعمهةةا عبةةر الةةدا لي اليمنةةي الشةةأن فةةي إيةةران
 آليةةة وضةة  علةةى المجلةة  وات ةة ، عمومةةار ر  والمنطقةةة الجةةوار ودو  الةةيمن واسةةتقرار  مةةن علةةى ذلةة 
 ال زمةةة التةةدابير  ت ةةاذ الةةدولي المجتمةة  المجلةة  ودعةةا اإليرانيةةة، التةةد  ق تلةة  لمواجهةةة فعالةةة
 فةةةي ل سةةةتقرار المزعزعةةةة  نشةةةطتها وواةةةف وعمةةة ر، اةةةو ر  الجةةةوار  سةةةن مبةةةد  بةةةا تران إيةةةران إللةةةزان

 المنطقة، ودو  المجل  لدو  الدا لية الشؤون في التد   وعدن لمرها ، دعمها وواف المنطقة،
 . بها التهديد  و القوة است دان وعدن

 العربيةة للةدو  الدا ليةة الشةؤون فةي تةد  ق من إيران به تقون ما  ن على المجل  وشدد
 مة  يتنةافى و نةه بأسةرل والعةالن األوسةط الشةر  منطقةة في واألمن السلن ي دن   للطائ ية وتأجيجها
 ينتةأز  إلةى وتةؤد  سةيادتها، وا تةران للةدو  الدا ليةة الشةؤون فةي التةد   وعدن الجوار  سن مبادئ

شعا  الموااف  .المنطقة في األزماق من المزيد فتي  وا 
 

 (ل (10/1/2016 –د.غ.ع  – 214)يةان رقم 

                                                 

 موقا الجمهورةة اللينانةة:
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 البيان الصادر عن اجتماع

 جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري

 يف دورته غري العادية

 بشأن

 ينت ورأس النوف يف ليبياإدانة العمل اإلجرامي الذي نفذه تنظيم داعش اإلرهابي مبدينيت زل

 ـــــ

 

إن مجلةةة  جامعةةةة الةةةدو  العربيةةةة علةةةى المسةةةتوى الةةةوزار  المنعقةةةد فةةةي دورة غيةةةر عاديةةةة 
، برئاسةةةة سةةةمو وزيةةةر  ارجيةةةة دولةةةة اإلمةةةاراق العربيةةةة 10/1/2016بالقةةةاهرة يةةةون األ ةةةد الموافةةة  

مةين العةان للجامعةة، المت دة وب ضةور السةادة وزرا  ال ارجيةة ورؤسةا  الوفةود ومشةاركة معةالي األ
إذ يدين بشدة العم  اإلجرامي الذ  ن ذل تنظين داعؤ اإلرهابي بمدينة زليتن في ليبيا والةذ   واة  
مئاق بين شهيد وجري  والعم  اإلرهةابي الةذ   ودى ب يةاة عةدد مةن الشةهدا  والجر ةى فةي مدينةة 

منه مةة  دولةةة ليبيةةا فةةي ر    نةةوف مةةؤ رار، فننةةه ُيعةةر  عةةن تعازيةةه ألسةةر الضةة ايا، ويجةةدد تضةةا
مواجهةة هةذا التنظةين وعصةابته، وينةول إلةى  ن تمةدد داعةؤ وتصةاعد عملياتةه فةي ربةوع ليبيةا ُي ةتن 
على دو  الجوار والمنطقةة والمجتمة  الةدولي التعجية  فةي وضة   طةة واضة ة المعةالن يكةون مةن 

ُتغةذ  انتشةارل، بمةا فةي شأنها إنقاذ ليبيا من براون اإلرها ، و مايتها مةن تةداعياق ال وضةى التةي 
ذلةة  دعةةن الجةةيؤ الةةوطني الليبةةي  تةةى يةةتمكن مةةن القضةةا  علةةى التنظيمةةاق اإلرهابيةةة المسةةل ة، 
ويؤكةةةد  ن اسةةةتمرار األوضةةةاع فةةةي ليبيةةةا بهةةةذل الصةةةورة مةةةن شةةةأنه تعةةةرا األمةةةن اإلاليمةةةي والةةةدولي 

ت ةةا  المواةة  لل طةةر، داعيةةار إلةةى سةةرعة ا نتهةةا  مةةن تشةةكي   كومةةة الوفةةا  الةةوطني فةةي إطةةار ا 
 بالص يراق،  تى يتسنى لها مباشرة مهامها وت م  مسؤولياتها.

 
 (10/1/2016 –د.غ.ع  – 215)يةان رقم 

25/1/2016 

                                                                                                                                            

تأكيدار على مواف لبنان الذ   دلى به معالي وزير ال ارجية والمغتربين األستاذ جبران باسي  في كلمته     اجتماع مجلة  
، ولعةةدن تكةةرار الم  ظةةاق، وا ترامةةار 10/1/2016جامعةةة الةةدو  العربيةةة علةةى المسةةتوى الةةوزار  فةةي دورٍة غيةةر عاديةةة بتةةاريخ 

 ن العربي والتزامار بسياسة ال كومة اللبنانية القائمة على النأ  بلبنان عن األزماق المشابهة فنننا:للتضام
نعترا على البيان لذكرل " ز  اب اللبناني" وربطه بأعما  إرهابية فيما هو ممو  فةي مجلة  النةوا  ومجلة  الةوزرا   -

رية اللبنانية من البيان شبيهار بالمواف مةن القةرار لالنةأ  بلبنةان( اللبنانيين، وطلبنا إزالة هذل العبارة ليكون مواف الجمهو 
    ا متناع عن التصويق.

 (0015ص) -10(/16/01/س)01ج

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 يدر صحيد ي
 

انعقةةدق صةةبال اليةةون  لةةوة المجلةة  الةةوزار  لجامعةةة الةةدو  العربيةةة فةةي منتجةة  السةةعدياق 

لعةةر  ورؤسةةا  الوفةةود وبمشةةاركة معةةالي ظبةةي، ب ضةةور  صةة ا  المعةةالي وزرا  ال ارجيةةة ا بوأبةة

 الدكتور نبي  العربي األمين العان لجامعة الدو  العربية،

ب ل ا جتماع السب  الك يلة بتعزيز العم  العربي المشتر  وتطوير هياكله وآلياق عمله 

لمعالجةةة األزمةةاق والقضةةايا المطرو ةةة علةةى  جنةةدة العمةة  العربةةي المشةةتر ، وكةةذل  ُسةةب  مواجهةةة 

ت ةةدياق والم ةةاطر التةةي تهةةدد الةةدو  العربيةةة،  اصةةة اإلرهةةا ، والتةةد  ق األجنبيةةة فةةي شةةؤون ال

الدو  العربية وتداعياتها على مستقب  األمن وا ستقرار في المنطقة العربية، وتأويراتها على سيادة 

 الدو  واستق لها ونسيجها ا جتماعي وو دتها الوطنية.

 ددد
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 ُيد  مكافحادهاإلرهداب الدولدي وىُ 
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 يعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

  اإلرهةةا وعلةةى توصةةياق ا جتمةةاع التاسةة  عشةةر ل ريةة  ال بةةرا  العةةر  المعنةةى بمكاف ةةة 
 ،(25/02/2016-24لالقاهرة 

 ن السياسية،ؤو وعلى توصية لجنة الش 

 ر ُيقــــر

ومظاهرهةةةا و يةةةا كةةةان   شةةةكالهاوممارسةةةاته بكافةةةة  اإلرهةةةا  إعمةةةا جميةةة   إدانةةةةالتأكيةةةد علةةةى  -1
مرتكبوهةةا و يومةةا ارتكبةةق و يةةا كانةةق  غراضةةها، والتصةةمين علةةى مكاف تهةةا، وااةةت ع جةةذور 

معةةةة الةةةدو  العربيةةةة وا ت اايةةةة وتج يةةةف منابعةةةه الماليةةةة وال كريةةةة، وفقةةةا لميوةةةا  جا اإلرهةةةا 
 وا ت ااياق العربية األ رى ذاق الصلة. اإلرها العربية لمكاف ة 

يجةة   ن تت ةة  مةة  اواعةةد  اإلرهةةا مكاف ةةة  فةةيالتأكيةةد علةةى  ن جميةة  التةةدابير المسةةت دمة  -2
، اإلنسةةاني الةةدولي، والقةةانون اإلنسةةانل قةةو   الةةدوليذلةة  القةةانون  فةةيبمةةا  الةةدوليالقةةانون 
بأهميةة  اإلرها توعية السلطاق الوطنية المسؤولة عن مكاف ة  إلىالدو  األعضا   ودعوة

 هذل ا لتزاماق.
التأكيةةد علةةى  نةةه   مجةةا  لةةربط اإلرهةةا  بةةأ  ديةةن  و جنسةةية  و  ضةةارة، وتعزيةةز ال ةةوار  -3

 والتسام  والت اهن بين الوقافاق والشعو  واألديان.
وا ت اايةةاق  اإلرهةةا ت اايةةة العربيةةة لمكاف ةةة لةةن تصةةد  علةةى ا  التةةيدعةةوة الةةدو  العربيةةة  -4

يةةداعالتصةةدي  عليهةةا،  إجةةرا اق إتمةةان إلةةى اإلرهةةا العربيةةة ذاق الصةةلة بمكاف ةةة  ووةةائ   وا 
 التصدي  لدى األمانة العامة.

ضرورة تضافر الجهود الم لية واإلاليمية والدولية لتعزيةز اةدراق العةاملين بالجهةاق المعنيةة  -5
 الدو  العربية.في  اإلرها بمكاف ة 
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اائمة با تياجاق الدو  العربية في مجا  بنا  ادراتها  إعدادتكليف األمانة العامة بمواصلة  -6
بشةك  متكامةة  لتن يةةذ الصةةكو  القانونيةةة العربيةةة والدوليةةة وتقةةدين المسةةاعدة القانونيةةة وتعزيةةز 

 القانون. بنن اذادرة موظ ي العدالة الجنائية والمكل ين 
بالتنسةةي  مةة  األمانةةة العامةةة لمجلةة  وزرا  ؤون القانونيةةة بالجامعةةة العربيةةة تكليةةف إدارة الشةة -7

المعنةةةةي  اإلاليمةةةيالمت ةةةدة  األمةةةنمةةة  مكتةةة   تنسةةةي الو  تعةةةاونالمواصةةةلة الدا ليةةةة العةةةر  ل
بالقةةاهرة مةة  الةةدو  العربيةةة األعضةةةا   يةةا فريقبالم ةةدراق والجريمةةة للشةةر  األوسةةط وشةةما  

بمةةا فةةي ذلةة  التنسةةي  لواةةف  اإلرهةةا يةةة فةةي مجةةا  مكاف ةةة للعمةة  علةةى بنةةا  القةةدراق الوطن
فةةةي إطةةةار دعةةةن تن يةةةذ المر لةةةة الوانيةةةة  تمويلةةةه، وواةةةف تةةةدف  المقةةةاتلين اإلرهةةةابيين األجانةةة 

والتهديةةةداق الصةةة ية  واإلرهةةةا للةةةدو  العربيةةةة لمنةةة  ومكاف ةةةة الجريمةةةة  اإلاليمةةةيللبرنةةةامال 
 - 2016ل اإلنسةةانعةةايير الدوليةةة ل قةةو  وتعزيةةز نظةةن العدالةةة الجنائيةةة بمةةا يتماشةةى مةة  الم

، وبمةا يراعةي األولويةاق والذ  وضة  بالشةراكة بةين المكتة  وجامعةة الةدو  العربيةة (2021
 الوطنية لك  دولة.

( بتةاريخ 7947( مةن اةرار مجلة  الجامعةة راةن ل5التأكيد علةى ضةرورة سةرعة تن يةذ ال قةرة ل -8
 بةرا  العةر  المعنةي بمكاف ةة اإلرهةا  بشأن تعدي  النظةان الةدا لي ل رية  ال 13/9/2015

ليةةةنص علةةةى تبعيةةةة األمانةةةة ال نيةةةة ل ريةةة  ال بةةةرا  ل مةةةين العةةةان مباشةةةرة بنشةةةراف المستشةةةار 
القانوني ل مين العان ي تارل األمين العان من بين ترشي اق الدو  األعضةا ، نظةرار لطبيعةة 

لال ارجيةةة والعةةد  والدا ليةةة  تشةةكي  ال ريةة  مةةن ممولةةي الةةوزاراق السةةيادية فةةي الةةدو  العربيةةة
 والدفاع( إلى جان  الجهاق األ رى المعنية بمكاف ة اإلرها .

العمة  علةى  ن يكةون التعةاون مة  المنظمةاق اإلاليميةة والدوليةة المعنيةة بالشةأن األمنةي مةةن  -9
( بتةةاريخ 703 ةة   األمانةةة العامةةة لمجلةة  وزرا  الدا ليةةة العةةر ، وذلةة  وفقةةار للقةةرار راةةن ل

 ( لمجل  وزرا  الدا لية العر .32الصادر عن الدورة ل 11/3/2015
 إلةةىا متنةةاع عةةن تقةةدين    شةةك  مةةن  شةةكا  الةةدعن الصةةري   و الضةةمني  إلةةىدعةةوة الةةدو   -10

، ورفةةا كةة   شةةكا  ا بتةةزاز مةةن اإلرهابيةةة األعمةةا الضةةالعين فةةي  األشةة اصالكيانةةاق  و 
 طل  فدية. من تهديد  و ات  الرهائن  و اإلرهابيةاب  الجماعاق 

مةةن  راضةةيها ل نضةةمان   جانةة  إرهةةابيينتجةةرين تنقةة  مواطنيهةةا  و  إلةةىدعةةوة الةةدو  العربيةةة  -11
المناسةبة  اإلداريةة واإلجةرا اق، والعم  علةى وضة  الةنظن القانونيةة اإلرهابيةالتنظيماق  إلى

ي ، والةةةدو  التةةةاألصةةةليةيمولونةةةه لةةةدولهن  الةةةذ لمعاابةةةة هةةةؤ   المقةةةاتلين، وال ةةةد مةةةن ال طةةةر 
 .إليهايعبرونها، والدو  التي يسافرون 

وتقةدين الةدعن لهةن وألسةرهن لمسةاعدتهن  اإلرهابيةة األعمةا  ماية ضة ايا   هميةعلى  التأكيد -12
 على ت م  مصابهن وآ مهن.
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 اإلرهابيةة األعمةا ومآسةي ضة ايا  ن آمن ك  عةان يومةا عربيةا للتوعيةة بة 22/4ت ديد يون  -13
 في المنطقة العربية.

مةةةةن اسةةةةتغ   تكنولوجيةةةةا المعلومةةةةاق  اإلرهةةةةابيينالتعةةةةاون لمنةةةة   إلةةةةى  العربيةةةةة دعةةةةوة الةةةةدو  -14
والت طةيط   نشةطتهنوتموية   اإلرهابيةة  عمةالهنوا تصا ق وا نترنق للت ريا علةى دعةن 

واإلعةةداد لهةةا، ووضةة  آليةةة وطنيةةة للتعامةة  مةة  الموااةة  ا لكترونيةةة ذاق الصةةلة بالتنظيمةةاق 
 اإلرهابية.

 اإلرهةةةةابيينورشةةةةة العمةةةة  العربيةةةةة األولةةةى بشةةةةأن "ظةةةةاهرة  إعمةةةا عةةةةن  التر يةةة  بمةةةةا صةةةةدر -15
" والتةةي عقةةدق بمقةةر األمانةةة العامةةة (الت ةةدياق -فةةي المنطقةةة العربيةةة لالم ةةاطر  األجانةة 
 .30/12/2015و 29 يوميللجامعة 

نيويةةور   فةةيالمنشةةأ  اإلرهةةا المت ةةدة لمكاف ةةة  األمةةنمركةةز  إمكانيةةاقتعظةةين ا سةةت ادة مةةن  -16
لل ةوار  العةالميمن  ادن ال رمين الشري ين، ومركز المل  عبةد اب بةن عبةد العزيةز  بمبادرة
 ظبي بو  فيللتميز لمكاف ة التطرف  الدوليفيينا والمركز  فيالدياناق والوقافاق   تباعبين 

، والمنتةةةةدى بةةةةالجزائر اإلرهةةةةا مجةةةةا  مكاف ةةةةة  فةةةةيللب ةةةةول والدراسةةةةاق  يفريقةةةةاألوالمركةةةةز 
 إلرها  الذ  تر سه المملكة المغربية ومملكة هولندا.العالمي لمكاف ة ا

، ودعةةةن اإلرهةةةابيالتر يةةة  با نتصةةةاراق التةةةي  ققهةةةا الجةةةيؤ العرااةةةي ضةةةد تنظةةةين داعةةةؤ  -17
بمةةا يمكنهةةا مةةن بسةةط سةةيادتها  اإلرهةةا مكاف ةةة  إلةةىال كومةةة العراايةةة فةةي جهودهةةا الراميةةة 

عةةةادة إعمةةةار العراايةةةة كافةةةة، وفةةةي ت سةةةين  وضةةةاع  األراضةةةيوسةةةيطرتها علةةةى  النةةةاز ين وا 
 .اإلرهابيالمناط  الم ررة من سيطرة تنظين داعؤ 

  ةةةذ العلةةةن بةةةالتقرير والموافقةةةة علةةةى التوصةةةياق الصةةةادرة عةةةن فريةةة  ال بةةةرا  العةةةر  المعنةةةى  -18
 .(25/02/2016-24اجتماعه التاس  عشر لالقاهرة  في اإلرها بمكاف ة 

 قرير بشأنه للمجل  في دورته القادمة.العان متابعة الموضوع وتقدين ت األمين إلىالطل   -19
 

 (11/3/2016 - 2ج  -( 145د.ع ) - 8018)ق: رقم 
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 صةانة اعمن القومي العريي ومكافحة اإلرهاب
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 يعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ين الدورتين،وعلى تقرير األمين العان عن نشاط األمانة العامة فيما ب 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 
ذ يؤكةةد علةةى ضةةرورة تو يةةد الجهةةود العربيةةة لمكاف ةةة اإلرهةةا  والعمةة  علةةى مواجهتةةه علةةى  - وا 

الصةةةادر عةةةن الةةةدورة العاديةةةة  7804ن ةةةو جمةةةاعي وشةةةام  وفقةةةار لمةةةا هةةةو وارد فةةةي القةةةرار راةةةن 
 ،7/9/2014لمجل  الجامعة بتاريخ  (142ل

ذ يعر  عن تضام -  نه التان م  الدو  األعضا  التي تعرضق للهجماق اإلرهابية،وا 
ذ يؤكةةد مجةةددار علةةى  دانتةةه ال ازمةةة للعمليةةاق اإلرهابيةةة وللمنظمةةاق اإلرهابيةةة التةةي تقةةون بهةةذل  - وا 

 ،العملياق وعلى ر سها داعؤ وجبهة النصرة وتنظين القاعدة والمنظماق المرتبطة بها
ذ يعلن تأييدل ودعمه لمجرا اق وا -  ،الدو  األعضا  لمكاف ة اإلرها  ات ذتهالتدابير التي وا 
ذ يشيد بما  ققته الدو  األعضا  من تقدن، وما   رزته من  -  ،في مواجهة اإلرها  انتصاراقوا 
ذ يؤكةةةد علةةةى ضةةةةرورة مواصةةةلة التنسةةةي  مةةةة  الجهةةةود اإلاليميةةةة والدوليةةةةة لمواجهةةةة اإلرهةةةةا   - وا 

 وهزيمته ود رل،
ذ يعةةر  عةةن تأييةةدل ومسةةاندت - ه لمةةا ورد فةةي  طةةة عمةة  األمةةن المت ةةدة لل مايةةة مةةن اإلرهةةا  وا 

 التي  ارتها الجمعية العامة،
ذ يؤكد على ضرورة مواصلة العم  وتكويف الجهود لد ر اإلرها   -  ،من جذورل واجتواوهوا 
ذ يؤكد على  همية ال  اظ على س مة المجتمعاق العربية وو دة نسيجها ودر  ال تنة الطائ ية -  ،وا 
 ستماع إلى العرا الذ  ادمه األمين العان،وبعد ا  -

 ر ُيقــــر

عربيةة شةةاملة  إسةتراتيجية ةو  وضةة   وااترا اتهةادعةوة الةدو  األعضةةا  إلةى تقةدين مرئياتهةةا  -1
لمواجهةةة اإلرهةةا ، وتزويةةد األمانةةة العامةةة بتقريةةر شةةام  يتضةةمن كافةةة اإلجةةرا اق والتةةدابير 

التشريعاق والقوانين التي  صدرتها بهذا الشأن، لمقاومة اإلرها ، بما في ذل   ات ذتهاالتي 
 .2016وذل  في موعد غايته مطل  شهر سبتمبر/  يلو  
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الطلةةةة  إلةةةةى األمانةةةةة العامةةةةة، متابعةةةةة تنسةةةةيقها مةةةة  المؤسسةةةةاق العربيةةةةة المعنيةةةةة بمكاف ةةةةة  -2
اإلرها ، ومواصلة تعاونها م  المنظماق اإلاليمية والدولية من  جة  تعزيةز الجهةود الراميةة 

ى مكاف ة اإلرها  وال كر المتطرف، وا ست ادة مةن اإلمكانيةاق التةي يوفرهةا مركةز األمةن إل
المت دة لمكاف ة اإلرها  الذ   نشر بموج  مبادرة الملة  الرا ة  عبةد اب بةن عبةد العزيةز 
آ  سةةةعود، ومركةةةز الملةةة  عبةةةد اب بةةةن عبةةةةد العزيةةةز العةةةالمي لل ةةةوار بةةةين  تبةةةاع الةةةةدياناق 

يينةةةا، والمركةةةز الةةةدولي للتمييةةةز لمكاف ةةةة التطةةةرف فةةةي  بةةةو ظبةةةي، والمركةةةز والوقافةةةاق فةةةي ف
، والمنتدى العالمي لمكاف ة اإلرهةا  والب ول  و  اإلرها  في الجزائر ي للدراساقفريقاأل

 الذ  تر سه المملكة المغربية ومملكة هولندا.
ا القرار، علةى الةدورة الطل  إلى األمانة العامة، عرا النتائال التي توصلق إليها تن يذار لهذ -3

 لمجل  جامعة الدو  العربية. 146العادية 
 

 (11/3/2016 - 2ج  -( 145د.ع ) - 8019)ق: رقم 
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 عن جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاريبيان صادر 

 (145يف دورته العادية )

 بشأن

 يف مدينة بنقردان ةثر العملية اإلرهابيإتونسية على التضامن مع اجلمهورية ال

 11/3/2016القاهرة: 

 ددد

علةةةى المسةةةتوى  (145يعةةةر  مجلةةة  جامعةةةة الةةةدو  العربيةةةة المنعقةةةد فةةةي دورتةةةه العاديةةةة ل
بالجمهوريةة  الوزار ، عن إدانته الشةديدة للهجمةاق اإلرهابيةة الجبانةة التةي اسةتهدفق مدينةة بنقةردان

ربيةة وتضةامنها الكامة  مة  تةون  فةي ، ويؤكةد دعةن الةدو  الع2016/ آذار مةار  7التونسية يةون 
  ربها ضد اإلرها .

ذ يشةةيد المجلةة  بةةالرد السةةري  وال ةةازن مةةن ابةة  اةةواق الجةةيؤ واألمةةن فةةي تةةون  علةةى  وا 
الهجمةةةةاق اإلرهابيةةةةة الغةةةةادرة، ويةةةةومن دور الشةةةةع  التونسةةةةي وت  مةةةةه فةةةةي مجابهةةةةة الم ططةةةةاق 

وألسةةر الشةةهدا  التونسةةيين مةةن اإلرهابيةةة، فننةةه يعةةر  عةةن  ةةالص تعازيةةه لتةةون   كومةةة وشةةعبا 
 عسكريين و منيين ومدنيين وعن  صد  مواساته وتمنياته بالش ا  العاج  للمصابين والجر ى.

ويؤكةةد المجلةة  واةةوف الةةدو  العربيةةة مةة  الجمهوريةةة التونسةةية الشةةقيقة فةةي تصةةديها آلفةةة 
لنجا اق التي  ققتها اإلرها  الذ  يستهدف األمن وا ستقرار في ربوعها والني  من ا نجازاق وا

فةةي مسةةار تجربتهةةا الديمقراطيةةة، كمةةا يةةدعو إلةةى مزيةةد تكةةاتف جهةةود الةةدو  العربيةةة للقضةةا  علةةى 
اإلرها  بم تلف  شكاله ود رل بالتعاون مة  المجتمة  الةدولي، بمةا يوطةد  ركةان السةلن واألمةن فةي 

 البلدان العربية وي ق  مزيدا من استتبا  األمن والسلن في المنطقة.
 

 (11/3/2016 - 2ج  -( 145د.ع ) - 217يةان رقم )

 (0920ص) -30(/61/30)01/514-01ج

 

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 دولدة لةيةداي دع فوادوراؤ الداط
 

 
 علددددل المىدددداوو الددددو ار  المنعقددددد فددددي دورادددده غةددددر العادةددددة ياددددارةخجامعددددة الإن مجلددددس 

، في مقر اعمانة العامة لجامعدة الددو  العريةدة يرئاىدة مملكدة اليحدرةن، 2016ماةو/ أةار  28
الرئةس فداة  الىدراج رئدةس المجلدس الرئاىدي لحكومدة قدمه دولة الذ   يعد اىاماعه للعرضو 

 ،الوفاق الوطني يدولة لةيةا

 وبعد اط عه على مذكرة األمانة العامة، -

( علةةةى المسةةةتوى 145فةةةي دورتةةةه العاديةةةة ل 8008وعلةةةى اةةةراراق المجلةةة  وآ رهةةةا القةةةرار راةةةن  -
 ،13/3/2016الوزار  بتاريخ 

يز السةةةرا  رئةةةي  المجلةةة  الرئاسةةةي ل كومةةةة الوفةةةا  الةةةوطني وعلةةةى رسةةةالتي دولةةةة الةةةرئي  فةةةا -
 ،10/5/2016الموجه إلى معالي األمين العان للجامعة العربية بتاريخ 

ذ يؤكد مجددار على ا لتةزان بةا تران و ةدة وسةيادة ليبيةا وسة مة  راضةيها، و مايةة مواطنيهةا،  - وا 
 ي والعسكر  في الشأن الليبي،وال  اظ على استق لها السياسي، وعلى رفا التد   ال ارج

 ر ُيقــــر

التر يةةة  ببةةةةد  المجلةةة  الرئاسةةةةي ل كومةةةة الوفةةةةا  الةةةوطني مباشةةةةرة  عمالةةةه مةةةةن العاصةةةةمة  -1
بتشةةكي   كومةةة الوفةةا  الةةوطني  طةةوة هامةةة  2016( لسةةنة 4طةةرابل ، واعتبةةار اةةرارل راةةن ل

ة الص يراق بالمملكة ن و تن يذ بنود ا ت ا  السياسي الليبي الذ  تن التواي  عليه في مدين
 المغربية.

دعوة الدو  األعضا  إلى تقدين الدعن السياسةي والمعنةو  والمةاد  ل كومةة الوفةا  الةوطني  -2
الليبةةةي بوصةةة ها ال كومةةةة الشةةةرعية الو يةةةدة لليبيةةةا وا متنةةةاع عةةةن التواصةةة  مةةة      جسةةةان 

ال ةاص  2016ة ( لسةن12تن يذية   رى موازية لها، والتر ي  بقرار المجل  الرئاسي ران ل
بت ةةويا المرشةةة ين كةةةوزرا  ل كومةةةة الوفةةا  الةةةوطني إلةةةى  ةةةين اعتمةةاد ال كومةةةة مةةةن ابةةة  
مجل  النوا  و دائها القسن القانوني، وكذل  الدعوة لمساعدتها بشكٍ  عاج  لت عي  وتأهي  
المؤسساق األمنية والعسكرية والمدنية ومدها بال براق واألدواق ال زمة في المجا ق التي 
ي ددها المجلة  الرئاسةي ل كومةة الوفةا  الةوطني ل ضةط ع بمسةؤولياتها الوطنيةة المل ةة 

( والقةرار 2015ل2259وكذل  ا لتزان بقراراق مجل  األمن ذاق الصلة وآ رهةا القةرار راةن 
 (.2016ل2278ران 
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 16التر ي  بالبيان الصادر عةن ا جتمةاع الةوزار  الةدولي مةن  جة  ليبيةا فةي فيينةا بتةاريخ  -3
مار / آذار  22، ونتائال ا جتماع الوامن لدو  الجوار في تون  بتاريخ 2016مايو/  يار 

 ، والتأكيد على  همية آلية دو  الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.2016

دعةةوة كةة  الةةدو  إلةةى عةةدن التةةد   فةةي الشةةؤون الدا ليةةة لليبيةةا بمةةا فةةي ذلةة  توريةةد األسةةل ة  -4
مسةةةل ة، وا متنةةةاع عةةةن اسةةةت دان الوسةةةائ  اإلع ميةةةة للت ةةةريا علةةةى العنةةةف للجماعةةةاق ال

 وم اولة تقويا العملية السياسية.

التأكيةةد علةةى رفةةا    تةةد   عسةةكر  فةةي ليبيةةا لعواابةةه الو يمةةة علةةى هةةذا البلةةد والمنطقةةة  -5
 جمةة ، والتشةةديد علةةى  ن    عمةة  عسةةكر  موجةةه لم اربةةة اإلرهةةا    يةةتن إ  بنةةا ر علةةى 

 ن  كومة الوفا  الوطني وفقار أل كان ميوا  األمن المت دة.طل  م

التأكيد على ضرورة مواجهة اإلرها  بشةكٍ   اسةن ودعةن الجةيؤ الليبةي فةي مكاف تةه لكافةة  -6
التنظيمةةاق اإلرهابيةةة بمةةا فيهةةا تنظةةين داعةةؤ وتنظةةين القاعةةدة و نصةةار الشةةريعة وغيرهةةا مةةن 

 نظماٍق إرهابية.التنظيماق المصن ة من اب  األمن المت دة كم

الطل  إلى األمين العان مواصلة اتصا ته ومشاوراته م  ممو  األمين العةان ل مةن المت ةدة  -7
إلى ليبيا وم  م تلف األطراف الليبيةة، ودو  الجةوار الليبةي مةن  جة  تةذلي  الصةعا  التةي 

ت ةق  مازالق تعتةرا تن يةذ ا ت ةا  السياسةي الليبةي المواة  فةي مدينةة الصة يراق المغربيةة
 رعاية األمن المت دة.

 

  (28/5/2016 -د.غ.ع  - 8045)ق: رقم 
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صدددددددددددةانة اعمدددددددددددن 
 القددددددددومي العريددددددددي

 اإلرهابومكافحة 

 إن مجلس الجامعة علل مىاوو القمة،
 يعد اطالعه: -

  قددرار مددا ورد فددي اقرةددر اعمددةن العددام يشددأن ماايعددة انيةددذ علددل
ياددددددارةخ  628مجلددددددس الجامعددددددة علددددددل مىدددددداوو القمددددددة رقددددددم 

يشددأن إنشددداء قدددوة عريةددة مشددداركة لصدددةانة اعمدددن  29/3/2015
 ،القومي العريي ومكافحة اإلرهاب

  وعلل الاوصةة الصادرة عن االجامداع المداني لهةئدة ماايعدة انيةدذ
 23/7/2016القدراراؤ وااللا امداؤ علدل المىداوو الدو ار  ياددارةخ 

 الذ  ُعقد ينواكشوط،
ًكدددد مدددن جدةدددد الا امددده القدددو  يصدددةانة اع - ذ ة مدددن القدددومي العريدددي وا 

والاطدرا اإلرهايةدة والجماعداؤ والحركداؤ والاصد  لجمةع الانظةمداؤ 
مددن  ددال  العمدد  العريددي الجمدداعي علددل جمةددع المىدداوةاؤ العنةددا 

الىةاىددددةة واعمنةددددة والدفاعةددددة واإلةدةولوجةددددة واليكرةددددة والقاددددائةة 
 واإلعالمةة،

ذ ةكددرر الاأكةددد علددل اددرورة اع ةدد  اعمددن القددومي العر  - يددي ومكافحددة وا 
اإلرهاب، واا اذ جمةع الاددايةر واإلجدراءاؤ الادي اادةا صدةانة االىداقال  

عادة اعمن والىالم واالىاقرار في الدو  العريةة  ،الوطني للدو  وا 
ًكددد إةماندده يإةجدداد حدد  ىةاىددي للن اعدداؤ المىددلحة الاددي اشددهدها  - ذ ة وا 

لحرةددة يعددض الدددو  العريةددة يمددا ةكيدد  لشددعويها احقةددق اطلعااهددا فددي ا
والكرامة والعدالة االجاماعةدة، وأمانةهدا فدي إقامدة دولدة القدانون والعدد  
الاددي اكيدد  لجمةددع المددواطنةن وعلددل قدددم المىدداواة الحددق فددي المشدداركة 

 ،في الحةاة الىةاىةة
ذ ةىالهم ميادئ الااامن العريي، وارورة العم  الجمداعي العريدي  - وا 

ا المنطقددة العريةدددة، فددي مواجهددة اع طدددار والاهدةددداؤ الادددي امددر يهددد
المنظماؤ اإلرهايةدة ودحرهدا، واىداعادة اعمدن والىدلم اعهلدي  الجاماا

 واالىاقرار،
ىانادا  إلل قراراؤ مجلس جامعة الدو  العريةة ذاؤ الصلة، و اصة او  -

عالن شرم الشةخ (628قرار قمة شرم الشةخ رقم ) ، وقراراؤ مجلس وا 
(، ورقددم 8018، ورقددم )(7804الجامعددة علددل المىدداوو الددو ار  رقددم )
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(8019،) 

 ُيقــــر ر

الطلب من اعمةن العام، يالانىةق مدع رئاىدة القمدة واروةكدا القمدة  -1
العريةة مواصلة المشاوراؤ مع الدو  اععاداء لانيةدذ قدرار مجلدس 

، 29/3/2015رةخ ا( ياددد628الجامعدددة علدددل مىددداوو القمدددة رقدددم )
 والقااي يإنشاء القوة العريةة المشاركة.

لعملةددداؤ اإلجرامةدددة لانظةمدددي داعدددش والقاعددددة ندددة الشددددةدة لاإلدا -2
الماطرفدددة الادددي ارفدددع والحركددداؤ المىدددلحة وغةرهدددا مدددن الجماعددداؤ 

شعاراؤ دةنةة أو طائيةة أو مذهيةة أو عرقةدة احدرض علدل العندا 
، والاأكةدددد علدددل إداندددة اإلرهددداب يكافدددة أشدددكاله والاطدددرا واإلرهددداب

اىدامناء والاصدد  لكافدة  وصوره ياعاياره ةىداهدا كد  الددو  دون
 أشكا  الاطرا والغلو ون عاؤ العنا.

ال طةرة الاي اشهدها عدد الشدةد إ اء الاطوراؤ اإلعراب عن القلق  -3
الدددو  العريةددة جددراء العملةدداؤ اإلرهايةددة، الاددي أصدديحؤ اشددك  مددن 

اهدةددددا  ل مدددن القدددومي العريدددي يكافدددة أيعددداده الىةاىدددةة واعمنةدددة 
عةدددة، ممدددا ةعدددرض الىدددلم واعمدددن اإلقلةمةدددةن واالقاصدددادةة واالجاما

 .والدولةةن لل طر
الكام  مدع الددو  العريةدة، ودو  العدالم الادي الااامن عن اإلعراب  -4

اعدددداني مددددن اىدددداهداا المنظمددددداؤ اإلرهايةددددة لمواطنةهددددا وأمنهدددددا 
واىاقرارها، وعن مواىااه العمةقة عىر الاحاةا كافة الذةن ىقطوا 

 .جراء العملةاؤ اإلرهايةة
رفض الاددام لددريط اإلرهدداب يددأ  دةددن أو علددل الددمددن جدةددد الاأكةددد  -5

محاريدة اإلرهداب مواصدلة علدل والعمد  عرق أو حادارة، مذهب أو 
 .من جذوره واجامامه

لاع ةددد  اعطدددر الرامةدددة علدددل مواصدددلة الجهدددود الاأكةدددد مدددن جدةدددد  -6
اعمدن صدةانة القانونةة والمًىىةة لجامعة الدو  العريةة في مجا  

 .ريي ومكافحة اإلرهابالقومي الع
اع ة  الاواص  والانىةق مع م الا الميادراؤ والجهدود العم  علل  -7

الوطنةددة واإلقلةمةددة والدولةددة الميذولددة لمكافحددة اإلرهدداب والقاددداء 
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. وايعةدد  االاياقةدداؤ الدولةددة ال اصددة علددل هددذه الظدداهرة ومىددييااها
لمجامدع يمكافحة اإلرهاب واع ة  الانىةق يةن الدو  العريةدة ومدع ا

الددددولي يدولددده ومنظمااددده فدددي العمددد  علدددل اجيةدددا مندددايع اموةددد  
 اإلرهاب والمنظماؤ اإلرهايةة.

اإلدانددة الحا مددة للعملةدداؤ اإلرهايةددة الاددي ةقددوم يهددا انظددةم داعددش  -8
يغدا  يجمهورةدة العدراق قصدا ناحةدة ادا ة الىةما قةامه ياإلرهايي، 

افدددة أشدددكا  ال دددرد ، ودعدددوة المنظمددداؤ العريةدددة والدولةدددة اقددددةم ك
المىاعداؤ إل الة ا مار الماراية علل هذا العم  اإلرهايي، و اصدة 
ما ةاعلق منها ياوفةر المىاعداؤ الطيةة الال مة لإلصاياؤ الحرجة 

 جراء هذا العدوان اإلرهايي.
الاأكةد علل الدور الهام الذ  ةقوم يه مجلدس و راء الدا لةدة العدرب فدي  -9

ا، ومددا ةقددوم يدده مددن جهددود  مقدددرة فددي مكافحددة اإلرهدداب والاطددرا العنةدد
مواجهة المنظماؤ والحركداؤ والجماعداؤ اإلرهايةدة، وادوفةر الددعم الدال م 

 .للمجلس لمىاندة الجهود الاي ةقوم يها

العمددد  علدددل إعدددادة اقةدددةم اإلىدددارااةجةاؤ واالاياقةددداؤ ذاؤ الصدددلة  -10
يمقاومدددة اإلرهددداب ومكافحدددة المنظمددداؤ الماطرفدددة، واطوةرهدددا يمدددا 

 مدددع المىددداجداؤ الادددي طدددرأؤ فدددي عمددد  هدددذه المنظمددداؤ ةددداالءم
ةجداد منظومدة قانونةدة وأمنةدة ماكاملدة ةمكدن االعامداد اإلجرامةة ، وا 

 علةها في إنهاء مظاهر اإلرهاب.
ًامراؤ  -11 الارحةب يكافة الميادراؤ الوطنةة للدو  اععااء وناائا المد

طدرا والندواؤ الاي نظماها يشأن مكافحدة الانظةمداؤ اإلرهايةدة والا
والعم  علل ايعة  هذه الناائا يما ةكيد  اجامداا اإلرهداب والاطدرا 

 من جذوره:

  إعددادة الاأكةددد علددل أهمةددة أىدديوع الوئددام الدددةني الددذ  اينادده
الجمعةة العامة ل مم الماحدة يقرار  صادر عنها ياإلجمداع ينداء  
علدددل ميدددادرة واقادددراح مدددن جاللدددة الملدددك عيدددد ا  المددداني يدددن 

، وميدادراؤ 2012لمملكة اعردنةة الهاشمةة عدام الحىةن ملك ا
المملكة اعردنةة الهاشمةة الاي مدن يةنهدا  رىدالة عمَّدان  الادي 
كرىددؤ ميددادئ الاىدداما والوىددطةة والاعدداةش الىددلمي، وميددادرة 
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  كلمة ىواء .

   ًامر الددددولي لمكافحدددة اموةددد الارحةدددب ينادددائا اوصدددةاؤ المددد
ي ندوفمير/ اشدرةن مداني اإلرهاب والذ  ُعقد يمملكدة اليحدرةن فد

وييةان المنامة الصادر عنه. وكذلك الارحةب ياىااافة  2014
ًامر حماةدة  2015مملكة اليحرةن في نوفمير/ اشرةن ماني  لم

 المًىىاؤ اعهلةة من  طر اىاغاللها في اموة  اإلرهاب.

  الارحةب يناائا النددوة الدولةدة حدو  مكافحدة الاطدرا العنةدا واجامامده
 22ؤ فددي الجمهورةددة الج ائرةددة الدةمقراطةددة الشددعيةة فددي الاددي انعقددد

، وكددددذلك الارحةددددب يناددددائا الندددددوة الدولةددددة حددددو  دور 23/7/2015و
االنارنددددؤ والشدددديكاؤ االجاماعةددددة فددددي مكافحددددة الاطددددرا االلكارونددددي 

 .28/4/2016و 27والوقاةة منهما الاي انعقدؤ في الج ائر ةومي 

 د انا ايهدددا ياإلجمددداع، اإلشدددادة يادددولي المملكدددة المغريةدددة، يعددد
الرئاىدة المشدداركة إلدل جانددب مملكددة هولنددا، للمنادددو العددالمي 
لمكافحددة اإلرهدداب، ويإحددداا مًىىددة محمددد الىددادس للعلمدداء 
اعفارقة الاي اهددا إلدل نشدر قدةم الاىداما واالعاددا  ودحدض 
اعفكار الماطرفة الاالةلةة، إلل جانب اوصدةاؤ النددوة الدولةدة 

 2016راكش فددي شددهر ةندداةر/ كددانون مدداني الاددي احااددناها مدد
 حو :  اعقلةاؤ الدةنةة: اإلطار الشرعي والدعوة إلل الميادرة .

  اإلشادة ياإلىارااةجةة المورةاانةة لمحارية اإلرهاب، وأ دذ العلدم
ينادددددائا النددددددوة الدولةدددددة حدددددو   مكافحدددددة اإلرهددددداب: الاجريدددددة 

، 4/2/2013-2المورةاانةة  المنظمدة فدي نواكشدوط فدي اليادرة 
وكذلك ناائا الندوة الدولةة المنظمة احؤ عنوان:  مقافدة الىدلم 
واالعادددا  فددي مواجهددة الاطددرا العنةددا: المقاريددة المورةاانةددة  

احددددؤ رعاةددددة اعمددددم  20/8/2015-19والمنظمددددة فددددي الياددددرة 
 الماحدة.

الطلددددب مددددن اعمانددددة العامددددة، يالانىددددةق مددددع الدددددو  اععادددداء،  -12
ة المعنةة اا اذ اإلجراءاؤ الال مدة لدراىدة والمجالس الو ارةة العرية

إمكانةدددة إد دددا  اعددددةالؤ جدةددددة علدددل االاياقةدددة العريةدددة لمكافحدددة 
وكدد  أشددكا  الجرةمددة المنظمددة، يمددا فددي ذلددك الهجددرة غةددر اإلرهدداب 
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الشددرعةة، ياعايارهددا مددن مصددادر اموةدد  اإلرهدداب، وواددع الادددايةر 
حدود وادفق الىدالح المرايطة يأمن الالال مة ذاؤ الصلة يالمىائ  

عيددر الحدددود، وا اطدداا الرهددائن ودفددع اليدةددة، ومشدداركة المقدداالةن 
 اعجانب في نشاط الجماعاؤ اإلرهايةة.

الطلدددددب مدددددن اعمدددددةن العدددددام دعدددددوة المجدددددالس الو ارةدددددة العريةدددددة  -13
مجلددددس و راء العددددد ، وو راء الما صصددددة وعلددددل نحددددو  دددداص 

الشددًون االجاماعةددة و راء الاعلددةم والمقافددة واإلعددالم و الدا لةددة، و 
لواع  طط العم  واليراما، الاي اامن دحر المنظماؤ اإلرهايةة، 
شاعة قدةم الاىداما  نهاء مظاهر الاطرا اليكر  والغلو الدةني، وا  وا 
عمدددا  ميدددادئ حقدددوق  واالعاددددا  وعددددم الاحدددرةض علدددل الياندددة، وا 

 اإلنىان.
دعدددوة المًىىددداؤ الدةنةدددة فدددي الددددو  العريةدددة لاكمةدددا نشددداطااها  -14

اجدةدد ال طداب الددةني لدعوةة ووادع اليدراما الال مدة الادي اكيد  ا
ًكدددد علدددل ىدددماحة الددددةن اإلىدددالمي ووىدددطةاه وانظدددةم الاعلدددةم  وا
الدةني علل نحو ةامن إنهاء كافة مظداهر الاطدرا اليكدر  والغلدو 

 .الدةني
عددداد اقددارةر  -15 الطلددب إلددل اعمددةن العددام ماايعددة انيةددذ هددذا القددرار، وا 

 ءاؤ انيةذه.دورةة يشأن إجرا
 

 (25/7/2016 –( 27د.ع ) 654)ق.ق: 
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 انـــبي

 املندوبني الدائمني مستوى على العربية الدول جامعة جملس عن صادر 

 العادية غري دورته يف

 بشأن إدانة األحداث اإلرهابية اليت وقعت يف كٍل من:

 مملكة البحرين، واململكة العربية السعودية، ومجهورية العراق

 

 2016يوليو/ متوز  16السبت 

 ـــــ

 دان مجل  جامعة الدو  العربيةة علةى مسةتوى المنةدوبين الةدائمين المنعقةد فةي دورٍة غيةر 
بمقةةةر األمانةةةة العامةةةة بالقةةةاهرة، برئاسةةةة سةةةعادة الشةةةيخ راشةةةد بةةةن عبةةةد  16/7/2016عاديةةةة بتةةةاريخ 

الةةةةوزار  وبمشةةةةاركة السةةةةادة  الةةةةر من آ   لي ةةةةة المنةةةةدو  الةةةةدائن لمملكةةةةة الب ةةةةرين رئاسةةةةة المجلةةةة 
المندوبين الدائمين للدو  األعضا ، وب ضور معالي السيد   مد  بةو الغةيط األمةين العةان لجامعةة 
الةةةدو  العربيةةةة، األعمةةةا  اإلرهابيةةةة التةةةي واعةةةق فةةةي كةةة  مةةةن: مملكةةةة الب ةةةرين، والمملكةةةة العربيةةةة 

الوابق والقو  بشأن إدانة اإلرها  ، وجمهورية العرا ، و عاد المجل  التأكيد على موا ه ةالسعودي
 ، وبعد المداو ق  لص المجل  إلى:كافة صورل ومظاهرلب

 دان المجلةة  بشةةدة ال ةةادل اإلرهةةابي الجبةةان الةةذ  واةة  بقريةةة العكةةر فةةي مملكةةة الب ةةرين   و ر:
والةةةذ  رال ضةة يته سةةةيدة باإلضةةافة إلةةةى جةةرل عةةةدد مةةن األط ةةةا .  30/6/2016بتةةاريخ 

عةةةةاز  والمواسةةةةاة ألهةةةةالي الضةةةة ية، متمنيةةةةار الشةةةة ا  العاجةةةة  ل ط ةةةةا  ويوجةةةةه المجلةةةة  الت
الجر ى، و عر  المجل  عن تأييةدل ودعمةه لكة  مةا تت ةذل مملكةة الب ةرين مةن إجةرا اق 
وتةةدابير لمواجهةةة اإلرهةةا  وال  ةةاظ علةةى األمةةن وا سةةتقرار ومسةةاندة جهودهةةا الراميةةة إلةةى 

 ها الدا لية.در  ال تنة وواف التد  ق ال ارجية في شؤون

لت جيةةراق اإلرهابيةةة التةةي واعةةق فةةي المملكةةة العربيةةة  عةةر  المجلةة  عةةن إدانتةةه الشةةديدة ل وانيار:
ويعتبةةر  ةةار  ال ةةرن النبةةو  الشةةريف وفةةي مدينةةة القطيةةف،  4/7/2016بتةةاريخ السةةعودية 

 (0171ص)-12(/16/04/س)01-01ج

 مانة العامةاأل

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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تأتي لتؤكد مرة   ةرى علةى  ن اإلرهةا  لةي  المجل   ن هذل الت جيراق اإلرهابية المقيتة 
له دين  و وطن  اصة و ن من ااموا بهذل الجرائن الشنيعة لن يراعوا  رمة شهر رمضةان 

 .الكرين  و  رمة المقدساق

 ين الملةةة  سةةةلمان بةةةن عبةةةد العزيةةةز يتعازيةةةه ل ةةةادن ال ةةةرمين الشةةةر واةةةدن المجلةةة   ةةةالص 
لى عائ ق الض ايا األبريا و ول كومة وشع  المملكة،   .ا 

 جيةراق اإلجراميةة التةي ن ةذتها عصةاباق داعةؤ اإلرهابيةة فةي عةدة  دان المجل  بشةدة الت والوار:
منةةاط  مةةن جمهوريةةة العةةرا  وبةةاأل ص الت جيةةر اآلوةةن الةةذ  واةة  فةةي منطقةةة الكةةرادل فةةي 

، ورال ضةةة يتها 3/7/2016العاصةةةمة بغةةةداد فةةةي نهايةةةة شةةةهر رمضةةةان المبةةةار  بتةةةاريخ 
لةةة   ةةةالص تعازيةةةه إلةةةى المئةةةاق مةةةن الشةةةهدا  والجر ةةةى وعشةةةراق الم قةةةودين. واةةةدن المج

جمهورية العرا   كومةر وشعبار و كد المجل  على مساندته لل كومة العراايةة فةي جهودهةا 
 لمكاف ة اإلرها  وبسط األمن وا ستقرار على كام  األراضي العرااية.

وفةةي الواةةةق الةةةذ  يؤكةةةد المجلةة  علةةةى كافةةةة اراراتةةةه بشةةأن تعبئةةةة كافةةةة الجهةةةود للمواجهةةةة 
رهةةةا  يعتبةةةر  ن موةةة  هةةةذل العمليةةةاق اإلرهابيةةةة تتطلةةة  تضةةةافرار للجهةةةود العربيةةةة الشةةةاملة لةةةد ر اإل

لمواجهةة ال طةر المستشةر  لمرهةا  مةن  ة   ات ةاذ مجموعةة مةن اإلجةرا اق المشةتركة والدولية 
السةريعة والقويةة للقضةا  علةى هةذل الظةاهرة بشةك  تةان وبمةا يضةمن إعةادة كامة  األمةن وا سةتقرار 

 عربية.إلى كافة الدو  ال
 

 (16/7/2016 –د.غ.ع  – 220)يةان رقم 
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 انـــبي

 املندوبني الدائمني مستوى على العربية الدول جامعة جملس عن صادر 

 العادية غري دورته يف

 بشأن إدانة احلادث اإلرهابي الذي وقع يف مدينة نيس الفرنسية

 

 2016يوليو/ متوز  16القاهرة 

 ـــــ

و  العربيةة علةى مسةتوى المنةدوبين الةدائمين المنعقةد فةي دورٍة غيةر  دان مجل  جامعة الد
الهجةةون اإلرهةةابي الجبةةان الةةذ  اةةان بةةه سةةةائ  بمقةةر األمانةةة العامةةة،  16/7/2016عاديةةة بتةةاريخ 

صةةابة العشةةراق مةةن األبريةةا  مةةن  شةةا نة فةةي مدينةةة نةةي  جنةةوبي فرنسةةا والةةذ   سةة ر عةةن مقتةة  وا 
لعةائ ق الضة ايا وادن المجل   الص تعازيةه من األط ا ،  بينهن العديدم تلف الجنسياق ومن 

 وللشع  ال رنسي و كومته.
 

 (16/7/2016 –د.غ.ع  – 221)يةان رقم 
 

 (0171ص)-12(/16/04/س)01-01ج

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 (0300ع) -31(/16/07/)27ق
 إعــــــالن نواكشـــــــــوط

 ددد
 
 ندددددنح

 الدو  جامعة لمجل  والعشرين السابعة الدورة في المجتمعين العربية الدو  اادة
 ن2016 تموز/ يوليو 25 المواف  هة1437 شوا  من 20 في القمة، مستوى على العربية

 :الموريتانية اإلس مية الجمهورية عاصمة بنواكشوط
 في جديد لمسار تؤس  إستراتيجية مدا   لت ديد المطرو ة ال ياراق استعراا وبعد -

 للتعاون  ر   آفااا وي ت  العربية، – العربية الع ااق يعزز المشتر  العربي العم 
 القومي األمن تصون عربي جوار منطقة بناامة ا هتمان     من اإلفريقي – العربي
 اإلرها ؛ لظاهرة التصد  في وتسهن العربي

 :دنددددددنعل
 التي والم اطر التهديداق لك  التصد   ج  من العملية السب   نج  بانتها  التزامنا -1

 والسلن األمن وتعزيز اإلرها ، مكاف ة آلياق ويربتط: العربي القومي األمن تواجه
 ال تنة وبل والغلو التطرف وقافة ونبذ وال وار، والوسطية الس ن اين بنشر العربيين
وارة  تماسكها وصيانة ن سها عن الدفاع مستوى إلى بمجتمعاتنا ل رتقا  الكراهية، وا 

 زاهر؛ آمن عربي مستقب  ارتياد إلى سبي  واستق لها
 للجماعاق مواجهته في ونساندل  راضيه وس مة و دته على ال  اظ في العرا  عنوند

 .اإلرهابي داعؤ تنظين من  راضيه وت رير اإلرهابية
 

 نواكشوط
 ده1437 شوا  20 االمنةن

 م2016 امو  /ةولةو 25
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 اإلرهداب الدولدي وُىُيد  مكافحاده
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 عه:يعد اطال -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

  لتةون   اإلرها وعلى توصياق ا جتماع العشرين ل ري  ال برا  العر  المعنى بمكاف ة
17 – 19/8/2016،) 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر ُيقــــر

ومظاهرهةةةا و يةةةا كةةةان   شةةةكالهاوممارسةةةاته بكافةةةة  اإلرهةةةا   عمةةةا يةةة  جم إدانةةةةالتأكيةةةد علةةةى  -1
مرتكبوهةةةا و يومةةةا ارتكبةةةق و يةةةا كانةةةق  غراضةةةها، والعمةةة  علةةةى مكاف تهةةةا، وااةةةت ع جةةةذورها 

 وتج يف منابعه المالية وال كرية.
التأكيةةد علةةى  نةةه   مجةةا  لةةربط اإلرهةةا  بةةأ  ديةةن  و جنسةةية  و  ضةةارة، وتعزيةةز ال ةةوار  -2

 والت اهن بين الوقافاق والشعو  واألديان.والتسام  
وا ت اايةةاق  اإلرهةةا لةةن تصةةد  علةةى ا ت اايةةة العربيةةة لمكاف ةةة  التةةيدعةةوة الةةدو  العربيةةة  -3

يةةداعالتصةةدي  عليهةةا،  إجةةرا اق إتمةةان إلةةى اإلرهةةا العربيةةة ذاق الصةةلة بمكاف ةةة  ووةةائ   وا 
 التصدي  لدى األمانة العامة.

لقائمة با تياجاق الدو  العربية في مجا  بنا   اإلعداددها في العامة لجهو  األمانةمواصلة  -4
اةةدراتها بشةةك  متكامةة  لتن يةةذ الصةةكو  القانونيةةة العربيةةة والدوليةةة وتقةةدين المسةةاعدة القانونيةةة 

 القانون. بنن اذوتعزيز ادرة موظ ي العدالة الجنائية والمكل ين 
بيةةةةة و جهةةةةزة المنظمةةةةاق الدوليةةةةة العمةةةة  علةةةةى دعةةةةن التعةةةةاون القةةةةائن بةةةةين جامعةةةةة الةةةةدو  العر  -5

 واإلاليمية المعنية بمكاف ة اإلرها .
 إلةةىا متنةةاع عةةن تقةةدين    شةةك  مةةن  شةةكا  الةةدعن الصةةري   و الضةةمني  إلةةىدعةةوة الةةدو   -6

، ورفةةا كةة   شةةكا  ا بتةةزاز مةةن اإلرهابيةةة األعمةةا الضةةالعين فةةي  األشةة اصالكيانةةاق  و 
 الرهائن  و طل  فدية.من تهديد  و ات   اإلرهابيةاب  الجماعاق 

 األمةةةوا ليةةةاق وطنيةةةة لضةةةمان فعاليةةةة تتبةةة  و جةةةز ومصةةةادرة آالعمةةة  علةةةى وضةةة  تةةةدابير و  -7
 بالسرعة ال زمة. اإلرها الموجهة لتموي    والمغسولة 
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ضرورة  ن تتصةدى الةنظن القانونيةة الوطنيةة للةدو  العربيةة لتجةرين وم اكمةة المسةافرين ألغةراا  -8
لتةةدري  المتصةة  بةةه لتمويةة  موةة  هةةذل األنشةةطة  و تيسةةيرها، وات ةةاذ  و ا إرهابيةةة عمةةا   ارتكةةا 

 .اإلجرا اق اإلدارية المناسبة على ن و فعا  لل د من ال طر الذ  يمولونه
مةةن اسةةتغ   تكنولوجيةةا المعلومةةاق وا تصةةا ق  اإلرهةةابيينالتعةةاون لمنةة   إلةةىدعةةوة الةةدو  العربيةةة  -9

والت طةيط واإلعةداد لهةا، ووضة    نشةطتهنوتموي   ابيةاإلره  عمالهنوا نترنق للت ريا على دعن 
 .آلية وطنية للتعام  م  المواا  ا لكترونية ذاق الصلة بالتنظيماق اإلرهابية

يجةة   ن تت ةة  مةة  اواعةةد  اإلرهةةا مكاف ةةة  فةةيالتأكيةةد علةةى  ن جميةة  التةةدابير المسةةت دمة  -10
، اإلنسةةاني الةةدوليوالقةةانون ، اإلنسةةانل قةةو   الةةدوليذلةة  القةةانون  فةةيبمةةا  الةةدوليالقةةانون 

بأهميةة  اإلرها توعية السلطاق الوطنية المسؤولة عن مكاف ة  إلىودعوة الدو  األعضا  
 هذل ا لتزاماق.

 واإلجةةرا اقورشةةة العمةة  العربيةةة الوانيةةة بشةةأن "التةةدابير ال زمةةة   عمةةا التر يةة  بمةةا صةةدر عةةن  -11
ل لت ةةةةةا   األجانةةةةة  اإلرهةةةةةابيينلمقةةةةةاتلين وسةةةة ر ا اإلرهابيةةةةةةتنظيمةةةةةاق المت ةةةةذة لمكاف ةةةةةة تمويةةةةة  ال

 .12/4/2016و 11 يومي" والتي عقدق بمقر األمانة العامة للجامعة إرهابيةبالتنظيماق 
نيويةةور   فةةيالمنشةةأ  اإلرهةةا المت ةةدة لمكاف ةةة  األمةةنمركةةز  إمكانيةةاقتعظةةين ا سةةت ادة مةةن  -12

لل ةوار  العةالميبةد العزيةز بمبادرة من  ادن ال رمين الشري ين، ومركز المل  عبةد اب بةن ع
 ظبي بو  فيللتميز لمكاف ة التطرف  الدوليفيينا والمركز  فيالدياناق والوقافاق   تباعبين 

بةالجزائر، ومركةز النهةرين  اإلرهةا مجةا  مكاف ةة  فةيللب ول والدراسةاق  يفريقاألوالمركز 
السةودان، ومركةز فةي العةرا ، ومنتةدى النهضةة للتواصة  ال ضةار  ب اإلستراتيجيةللدراساق 

، وكةةة  مةةةن مركةةةز م مةةةد رعايةةةة بالمملكةةةة العربيةةةة السةةةعوديةم مةةةد بةةةن نةةةايف للمناصةةة ة وال
السةةةةاد  للعلمةةةةا  األفاراةةةةة ومعهةةةةد م مةةةةد السةةةةاد  لتكةةةةوين األئمةةةةة والمرشةةةةدين والمرشةةةةداق 

 بالمملكة المغربية.

التطرف العنيف التر ي  بانعقاد الندوة الدولية  و  دور "الديمقراطية في مكاف ة اإلرها  و  -13
 .8/9/2016و 7والوااية منهما" بالجزائر يومي 

التر يةة  بالرئاسةةة المشةةتركة للمملكةةة المغربيةةة، إلةةى جانةة  مملكةةة هولنةةدا، للمنتةةدى العةةالمي  -14
 لمكاف ة اإلرها .

 يدرة عةةةن فريةةة  ال بةةةرا  العةةةر  المعنةةة  ةةةذ العلةةةن بةةةالتقرير والموافقةةةة علةةةى التوصةةةياق الصةةةا -15
 (.19/8/2016 إلى 17جتماعه العشرين لتون  ا في اإلرها بمكاف ة 

 العان متابعة الموضوع وتقدين تقرير بشأنه للمجل  في دورته القادمة. األمين إلىالطل   -16
 

 (8/9/2016 - 2ج  -( 146د.ع ) - 8072)ق: رقم 
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 صةانة اعمن القومي العريي ومكافحة اإلرهاب
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 العه:يعد اط -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

  وعلى التوصية الصادرة عن ا جتماع األو  لهيئة متابعة تن يذ القراراق وا لتزامةاق علةى
 ،8/9/2016المستوى الوزار  الذ  ُعقد بتاريخ 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ يؤكةةد مةةن جديةةد التزامةةه القةةو  بصةةيانة األمةةن القةةومي العربةةي والتصةةد  لجميةة  التنظيمةةاق  - وا 
ضرورة و ، يف من     العم  العربي الجماعيوالجماعاق وال ركاق اإلرهابية والتطرف العن

 القومي العربي ومكاف ة اإلرها ، تعزيز األمن
راةن نواكشوط الصلة، و اصة ارار امة  واستنادار إلى اراراق مجل  جامعة الدو  العربية ذاق -

ع ن 654ل (، وران 7804، واراراق مجل  الجامعة على المستوى الوزار  ران لنواكشوط( وا 
 (،8019(، وران ل8018ل

 ر ُيقــــر

التةةي تقةةون بهةةا المنظمةةاق اإلرهابيةةة، وكافةةة المنظمةةاق للعمليةةاق اإلجراميةةة ال ازمةةة اإلدانةةة  -1
التةةةي ترفةةة  شةةةعاراق دينيةةةة  و طائ يةةةة  و مذهبيةةةة  و عرايةةةة  وال ركةةةاق المسةةةل ة المتطرفةةةة

ت را على العنف والتطرف واإلرها ، والتأكيد على إدانةة اإلرهةا  بكافةة  شةكاله وصةورل 
باعتبةةارل يسةةتهدف كةة  الةةدو  دون اسةةتونا  والتصةةد  لكافةةة  شةةكا  التطةةرف والغلةةو ونزعةةاق 

 العنف.
بيةةة، ودو  العةةالن التةةي تعةةاني مةةن اسةةتهداف اإلعةةرا  عةةن التضةةامن الكامةة  مةة  الةةدو  العر  -2

المنظماق اإلرهابية لمواطنيها و منها واستقرارها، وعن مواساته العميقة ألسر الض ايا كافةة 
 الذين سقطوا جرا  العملياق اإلرهابية.

العمة  علةةى إعةادة تقيةةين اإلسةةتراتيجياق وا ت اايةاق ذاق الصةةلة بمقاومةة اإلرهةةا  ومكاف ةةة  -3
تطرفةةةة، وتطويرهةةةا بمةةةا يةةةت  ن مةةة  المسةةةتجداق التةةةي طةةةر ق فةةةي عمةةة  هةةةذل المنظمةةةاق الم
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يجاد منظومة اانونية و منية متكاملة يمكن ا عتماد عليها في إنها   المنظماق اإلجرامية، وا 
 مظاهر اإلرها .

دعةةوة الةةدو  األعضةةا  إلةةى تقةةدين ااترا اتهةةا وآرائهةةا بشةةأن تطةةوير آليةةاق العمةة  ذاق الصةةلة  -4
القةومي العربةي ومكاف ةة اإلرهةا ، تمهيةدار لوضة  تصةور شةام   ةو  كي يةة بصيانة األمةن 

 تطوير هذل اآللياق، بما يضمن فعاليتها في مكاف ة اإلرها .

 ل الدو  األعضا  على تزويد األمانة العامة بتقارير شاملة  و  المبادراق الوطنية التي  -5
تمراق والنةةةدواق وال عاليةةةاق اامةةةق بهةةةا لمواجهةةةة اإلرهةةةا ، بمةةةا فةةةي ذلةةة  نتةةةائال  عمةةةا  المةةةؤ 

األ رى التي نظمتها  ةو  مكاف ةة المنظمةاق اإلرهابيةة وتنظيمةاق التطةرف، إلعةداد تقريةر 
 عربي شام  يعك  الرؤية العربية لمكاف ة اإلرها .

تقدين الشكر ل كومة جمهورية السودان، على التسهي ق التي ادمتها  ستضافة نةدوة "دور  -6
 18لظةةةةاهرة اإلرهةةةةا "، التةةةةي ُعقةةةةدق فةةةةي ال رطةةةةون يةةةةومي  ال طةةةةا  الةةةةديني فةةةةي التصةةةةد 

برعايةةةةةة ف امةةةةةة الةةةةةرئي  عمةةةةةر  سةةةةةن البشةةةةةير رئةةةةةي  جمهوريةةةةةة السةةةةةودان،  19/8/2016و
واإلشةةادة بالتوصةةياق الصةةادرة عةةن النةةدوة، ودعةةوة الةةدو  األعضةةا  لتن يةةذها وت عيةة  مةةا ورد 

 فيها.

عةةةدا -7 د تقةةةارير دوريةةةة بشةةةأن إجةةةرا اق الطلةةة  إلةةةى األمةةةين العةةةان متابعةةةة تن يةةةذ هةةةذا القةةةرار، وا 
 تن يذل.

 
 (8/9/2016 - 2ج  -( 146د.ع ) - 8073)ق: رقم 
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 يةدان صدادر
 عن مجلس جامعة الدو  العريةة علل مىاوو المندويةن الدائمةن

 يشأن إدانة اىاهداا الحومةةن للىيةنة اإلغامةة اإلمارااةة

 4/10/2016القاهرة: 
 ةةة

توى المندوبين الدائمين فةي دورتةه غيةر العاديةة المنعقةد بمقةر مجل  الجامعة على مس إن
الةةدو  األمةةين العةةان لجامعةةة األمانةةة العامةةة بالقةةاهرة برئاسةةة الجمهوريةةة التونسةةية ومشةةاركة السةةيد 

اإلغاوةةة سةة ينة ال ةةوويين  بشةةدة اسةةتهدافوالسةةادة المنةةدوبين الةةدائمين ورؤسةةا  الوفةةود يةةدين العربيةةة 
 ونةا  توجههةةا إلةى مدينةةة عةدن لنقةة  المسةةاعداق ، إنسةةانيةنةق ت مةة  مسةاعداق اإلماراتيةة، التةةي كا

غاوية لليمنيين ولتقون بن    الجر ى والمصابين  ستكما  ع جهن  ار  اليمن، و كد الطبية واإل
رهابار وانتهاكار صار ار للقانون اإلنساني الدولي وم ال ار  المجل  على  ن هذا الهجون يعد ارصنة وا 

ُيمكةن  لمةا  طيةرار  مؤشةرار القةوانين واألعةراف الدوليةة وتهديةدار للم  ةة الدوليةة، كمةا  نةه يشةك   لكافة
الميلشةةياق فةةي وا ةةٍد مةةن  هةةن   ن تتعةةرا لةةه السةة ن المدنيةةة والُتجاريةةة مةةن تهديةةداق علةةى يةةد هةةذل

 الممراق الم  ية الدولية. 

  مةةن  جةة  وضةة   ةةٍد بشةةك  فاعةةوطالةة  المجلةة  األمةةن المت ةةدة ومجلةة  األمةةن الت ةةر  
 ن تةةوفير ال مايةةة واألمةةن للم  ةةة علةةى ُمؤكةةدار  لهةةذا اإلرهةةا  الةةذ  يُمارسةةه ال وويةةون وداعمةةوهن،

ويتعةةين ات ةةاذ اإلجةةرا اق المطلوبةةة األصةةيلة للمنظومةةة اأُلمميةةة،  ولياقؤ المسةة إ ةةدىالدوليةةة ُتعةةد 
وتشةجعهن علةى موة  هةذل  لالتي تقةون بنمةداد ال ةوويين بالسة  األطرافوم اسبة ب سن،  مواجهتهل

 األعما  اإلرهابية والقرصنة الدولية.
 

 (4/10/2016 –د.غ.ع  – 224)يةان رقم 

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ

 (0474ص) -12(/16/10/)01-01ج
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 بيــان بشــــأن

 إدانة االعتداء اإلرهابي الغاشم على الكنيسة البطرسية جبمهورية مصر العربية

 11/12/2016الذي وقع بتاريخ 

 ةةة

ي دورتةه غيةر العاديةة المنعقةدة بمقةر األمانةة العامةة  عر  مجل  جامعة الدو  العربيةة فة
، عةةةن إدانتةةةه الشةةةديدة ل عتةةةدا  اإلرهةةةابي الغاشةةةن الةةةذ  اسةةةتهدف الكنيسةةةة 15/12/2016بتةةةاريخ 

 و وا  العشراق من الض ايا األبريا  والمصابين. 11/12/2016البطرسية بتاريخ 

الةةةن   البشةةةرية  و دور  ونةةةدد المجلةةة  بشةةةدة بهةةةذا الهجةةةون الغاشةةةن الةةةذ  لةةةن يةةةراع  رمةةةة
العبةةادة، معربةةار عةةن  ةةالص عزائةةه وتضةةامنه مةة  جمهوريةةة مصةةر العربيةةة رئيسةةار و كومةةة وشةةعبار 

 وألسر الشهدا  األبريا  والمصابين.

و كد المجل  مجددار على تضامنه التان م  جمهورية مصر العربية في جهودهةا لمكاف ةة 
اتف كافةة الجهةود اإلاليميةة والدوليةة وفقةا للشةرعية اإلرها  والقضا  عليه، مشددار علةى ضةرورة تكة

الدوليةةة، مةةن  جةة  اجتوةةال جةةذور اإلرهةةا  وتج يةةف منابعةةه، وتن يةةذ القةةراراق الدوليةةة ذاق الصةةلة 
 بم اربة كافة التنظيماق اإلرهابية.

 
 (15/12/2016 –د.غ.ع  – 225)يةان رقم 

 األمانة العامة

 اجلامعة أمانة شؤون جملس

 ـــــــ

 (0564ص) -04(/16/12/س)01-01ج
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 بيان صادر عن

 ملستوى الوزاريجملس جامعة الدول العربية على ا

 يف دورته غري العادية

 أنــــبش

 إدانة عملية اغتيال سفري روسيا يف تركيا

 19/12/2016القاهرة: 
 ةةة

نةةةدد مجلةةة  جامعةةةة الةةةدو  العربيةةةة علةةةى مسةةةتوى وزرا  ال ارجيةةةة فةةةي اجتماعةةةه المنعقةةةد 
 ير روسةيا بالعملية اإلرهابيةة التةي واعةق اليةون و سة رق عةن مقتة  سة 19/12/2016بتاريخ اليون 

 ا ت ادية في  نقرة، مقدمار  الص تعازيه ل كومة وشع  روسيا ولعائلة الس ير.

و كةةد المجلةة  مجةةددار علةةى إدانتةةه لمرهةةا  فةةي كافةةة صةةورل و شةةكاله، داعيةةار إلةةى تضةةافر 
الجهود الدولية من  ج  مواجهة هذل الظاهرة البغيضة بشك  اةو  و اسةن فةي ضةو  مةا تمولةه مةن 

 ى األمن وا ستقرار الدوليين. طر متزايد عل

كمةةةا ذكةةةر المجلةةة  بضةةةرورة ا لتةةةزان الكامةةة  والشةةةام  للقواعةةةد الدوليةةةة المسةةةتقرة ل مايةةةة 
الممولةةةين الدبلوماسةةةةيين للةةةةدو  والمنصةةةةوص عليهةةةةا فةةةةي ات اايةةةةة فيينةةةةا للع اةةةةاق الدبلوماسةةةةية لعةةةةان 

1961. 
 

 (19/12/2016 –د.غ.ع  – 226)يةان رقم 

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ

 (0601ص)-17(/16/12/س)01ج
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 يةان صادر عن

 12/1/2017ماع المندويةن الدائمةن الانىةقي المنعقد ياارةخ اجا
 لإلعداد للدورة الرايعة لمنادو الاعاون العريي الروىي

 يشأن
 إدانة الهجوم اإلرهايي الغادر والجيان الذ  وقع 

 في مدةنة العرةش يشما  ىةناء في جمهورةة مصر العريةة
 دددد

المنةةةةدوبين الةةةةدائمين فةةةةي اجتماعةةةةه   عةةةةر  مجلةةةة  جامعةةةةة الةةةةدو  العربيةةةةة علةةةةى مسةةةةتوى
لمعةةداد للةةدورة الرابعةةة لمنتةةدى التعةةاون العربةةي الروسةةي،  12/1/2017التنسةةيقي المنعقةةد بتةةاريخ 

فةةةي  9/1/2017عةةةن إدانتةةةه بأشةةةد العبةةةاراق الهجةةةون اإلرهةةةابي الغةةةادر والجبةةةان الةةةذ  واةةة  بتةةةاريخ 
صةةابة 9 دى إلةةى استشةةهاد لمدينةةة العةةريؤ بشةةما  سةةينا  فةةي جمهوريةةة مصةةر العربيةةة، والةةذ   ( وا 

 ( ش صار.13 كور من ل

 ةالص عةزا ل وتضةامنه مة  جمهوريةة مصةر العربيةة رئيسةار و كومةة كمةا توجةه المجلة  ب
 وشعبار وألسر الشهدا  األبريا  والمصابين.

و كةةد المجلةة  مجةةددار علةةى إدانتةةه لمرهةةا  فةةي كافةةة صةةورل و شةةكاله، داعيةةار إلةةى تضةةافر 
الدولية من  ج  مواجهة هذل الظاهرة البغيضة بشةك  اةو  و اسةن في ضةةو  مةا الجهود اإلاليمية و 

تموله من  طر متزايد على األمن وا ستقرار اإلاليميين والدوليين، وتج يف مناب  اإلرها ، وتن يذ 
 القراراق الدولية ذاق الصلة بم اربة كافة التنظيماق اإلرهابية.

 
 ةةة

 األمانة العامة
 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 يةان صادر عن
 دويةن الدائمةن الانىةقياجاماع المن

 لإلعداد للدورة الرايعة لمنادو الاعاون العريي الروىي
 يشأن

 إدانة العملةة اإلرهايةة الاي اىاهدفؤ ىيةر دولة اإلماراؤ العريةة الماحدة
 ويعض الديلوماىةةن المرافقةن له في إقلةم قندهار يجمهورةة أفغانىاان اإلىالمةة

 12/1/2017القاهرة: 
 دددد

  مجلةةةة  جامعةةةةة الةةةةدو  العربيةةةةة علةةةةى مسةةةةتوى المنةةةةدوبين الةةةةدائمين فةةةةي اجتماعةةةةه  عةةةةر 
، 12/1/2017التنسةةيقي المنعقةةد لمعةةداد للةةدورة الرابعةةة لمنتةةدى التعةةاون العربةةي الروسةةي بتةةاريخ 

فةي مقةر م ةافظ إالةين  10/1/2017عن إدانته بأشد العباراق الهجون اإلرهةابي الةذ  واة  بتةاريخ 
فغانستان اإلس مية الةذ   صةي  جةرا ل سة ير دولةة اإلمةاراق العربيةة المت ةدة، اندهار بجمهورية  

و دى إلى استشهاد بعا الدبلوماسيين اإلماراتيين المرافقين له، وذل      ايامهن بتن يذ مشاري  
 إنسانية وتعليمية وتنموية للشع  األفغاني ضمن برنامال اإلماراق لدعن الشع  األفغاني.

 ةةالص عةةزا ل وتضةةامنه مةة  دولةةة اإلمةةاراق العربيةةة المت ةةدة رئيسةةار لةة  بكمةةا توجةةه المج
 و كومة وشعبار وألسر الشهدا  األبريا  والمصابين.

و كةةد المجلةة  مجةةددار علةةى إدانتةةه لمرهةةا  فةةي كافةةة صةةورل و شةةكاله، داعيةةار إلةةى تضةةافر 
ي ضةو  مةا تمولةه مةن الجهود الدولية من  ج  مواجهة هذل الظاهرة البغيضة بشةك  اةو  و اسةن ف

  طر متزايد على األمن وا ستقرار الدوليين.

كمةةةا ذكةةةر المجلةةة  بضةةةرورة ا لتةةةزان الكامةةة  والشةةةام  للقواعةةةد الدوليةةةة المسةةةتقرة ل مايةةةة 
الممولةةةين الدبلوماسةةةيين للةةةدو ، والمنصةةةوص عليهةةةا فةةةي ات اايةةةة فيينةةةا للع اةةةاق الدبلوماسةةةية لعةةةان 

1961. 
 ةةة

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ
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 وُىُيد  مكافحادهاإلرهداب الدولدي 
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 يعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

  والعشةةةةرين ل ريةةةة  ال بةةةةرا  العةةةةر  المعنةةةةى بمكاف ةةةةة  ال ةةةةاد  ا جتمةةةةاعوعلةةةةى توصةةةةياق
 (،21/2/2017 – 19اإلرها  لالقاهرة 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

 ر ُيقــــر

ومظاهرهةةةا و يةةةار كةةةان   شةةةكالهاالتأكيةةةد علةةةى إدانةةةة جميةةة   عمةةةا  اإلرهةةةا  وممارسةةةاته بكافةةةة  -1
مرتكبوهةةةا و يومةةةا ارتكبةةةق و يةةةار كانةةةق  غراضةةةها، والعمةةة  علةةةى مكاف تهةةةا، وااةةةت ع جةةةذورها 

 وتج يف منابعه المالية وال كرية.
 نةةةه   مجةةةا  لةةةربط اإلرهةةةا  بةةةأ  ديةةةن  و جنسةةةية، وتعزيةةةز ال ةةةوار والتسةةةام   التأكيةةةد علةةةى -2

 والت اهن بين الوقافاق والشعو  واألديان.
 وا ت اايةةاقالعربيةةة لمكاف ةةة اإلرهةةا ،  ا ت اايةةةلةةن تصةةد  علةةى  التةةيدعةةوة الةةدو  العربيةةة  -3

يةةداع ووةةائ   العربيةةة ذاق الصةةلة بمكاف ةةة اإلرهةةا  إلةةى إتمةةان إجةةرا اق التصةةدي  عليهةةا، وا 
 التصدي  لدى األمانة العامة.

مواصلة األمانة العامة لجهودها في اإلعداد لقائمة با تياجاق الدو  العربية في مجا  بنا   -4
اةةدراتها بشةةك  متكامةة  لتن يةةذ الصةةكو  القانونيةةة العربيةةة والدوليةةة وتقةةدين المسةةاعدة القانونيةةة 

 ين بنن اذ القانون.وتعزيز ادرة موظ ي العدالة الجنائية والمكل 
عن تقدين    شك  من  شكا  الدعن الصري   و الضمني  ا متناعدعوة الدو  العربية إلى  -5

 ا بتةةزازإلةةى الكيانةةاق  و األشةة اص الضةةالعين فةةي األعمةةا  اإلرهابيةةة، ورفةةا كةة   شةةكا  
 من اب  الجماعاق اإلرهابية من تهديد  و ات  الرهائن  و طل  فدية.

لةةةنظن القانونيةةة الوطنيةةة للةةةدو  العربيةةة وتعمةة  علةةةى تجةةرين وم اكمةةةة ضةةرورة  ن تتصةةدى ا -6
 عمةةةا  إرهابيةةةةة  و التةةةةدري  المتصةةةة  بةةةه وتمويةةةة  موةةةة  هةةةةذل  ارتكةةةةا المسةةةافرين ألغةةةةراا 
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اإلجرا اق اإلدارية المناسبة علةى ن ةو فعةا  لل ةد مةن ال طةر  وات اذاألنشطة  و تيسيرها، 
 .الذ  يمولونه

تعةةةةاون لمنةةةة  اإلرهةةةةابيين مةةةةن اسةةةةتغ   تكنولوجيةةةةا المعلومةةةةاق دعةةةةوة الةةةةدو  العربيةةةةة إلةةةةى ال -7
والت طةيط   نشةطتهناإلرهابيةة وتموية    عمةالهنللت ريا علةى دعةن  واإلنترنقوا تصا ق 

ذاق الصةةلة بالتنظيمةةاق  اإللكترونيةةةواإلعةةداد لهةةا، ووضةة  آليةةة وطنيةةة للتعامةة  مةة  الموااةة  
 اإلرهابية.

مكاف ةةة اإلرهةةا  يجةة   ن تت ةة  مةة  اواعةةد  فةةيمسةةت دمة التأكيةةد علةةى  ن جميةة  التةةدابير ال -8
، اإلنسةةاني الةةدولي، والقةةانون اإلنسةةانل قةةو   الةةدوليذلةة  القةةانون  فةةيبمةةا  الةةدوليالقةةانون 

ودعوة الدو  األعضا  إلى توعية السلطاق الوطنية المسؤولة عن مكاف ة اإلرها  بأهميةة 
 هذل ا لتزاماق.

ى التوصةةةياق الصةةةادرة عةةةن فريةةة  ال بةةةرا  العةةةر  المعنةةةى   ةةةذ العلةةةن بةةةالتقرير والموافقةةةة علةةة -9
 (.21/2/2017إلى  19الوا د والعشرين لالقاهرة  اجتماعه فيبمكاف ة اإلرها  

العمةةةة  علةةةةى دعةةةةن التعةةةةاون القةةةةائن بةةةةين جامعةةةةة الةةةةدو  العربيةةةةة و جهةةةةزة المنظمةةةةاق الدوليةةةةة  -10
 واإلاليمية المعنية بمكاف ة اإلرها .

نيويةةور   فةةييةةاق مركةةز األمةةن المت ةةدة لمكاف ةةة اإلرهةةا  المنشةةأ تعظةةين ا سةةت ادة مةةن إمكان -11
لل ةوار  العةالميبمبادرة من  ادن ال رمين الشري ين، ومركز المل  عبةد اب بةن عبةد العزيةز 

 بةةو  فةةيللتميةةز لمكاف ةةة التطةةرف  الةةدوليفيينةةا، والمركةةز  فةةيالةةدياناق والوقافةةاق   تبةةاعبةةين 
مجةةا  مكاف ةةة اإلرهةةا  بةةالجزائر، ومركةةز  فةةيدراسةةاق للب ةةول وال يفريقةةاأل، والمركةةز ظبةةي

في العرا ، ومنتةدى النهضةة للتواصة  ال ضةار  بالسةودان،  ا ستراتيجيةالنهرين للدراساق 
ومركةةز م مةةد بةةن نةةايف للمناصةة ة والرعايةةةة بالمملكةةة العربيةةة السةةعودية، وكةة  مةةن مركةةةز 

ن األئمة والمرشدين والمرشداق م مد الساد  للعلما  األفاراة، ومعهد م مد الساد  لتكوي
 بالمملكة المغربية.

العةةر  فةةي  ا جتماعيةةةمجلةة  وزرا  الشةةؤون األمانةةة ال نيةةة لبةةذلها تاإلشةةادة بةةالجهود التةةي  -12
فةةي  ا جتماعيةةةمجةا  مكاف ةةة ظةةاهرة اإلرهةا  وعلةةى وجةةه ال صةوص مةةن نا يةةة الجوانة  

األمانةة ال نيةة لمجلة  وزرا  العةد  الدو  العربية، والعم  على اسةتمرار التعةاون القةائن بةين 
في مجةا  مكاف ةة ظةاهرة اإلرهةا   ا جتماعيةالعر  واألمانة ال نية لمجل  وزرا  الشؤون 

  عما  إرهابية.  رتكا والتطرف العنيف المؤد  
الت ضةةير  الوالةل لممولةي  صةة ا  السةمو والمعةةالي وزرا   ا جتمةاعاإل اطةة علمةا بنتةةائال  -13

عر  لت عي  ا ت اايةاق العربيةة ذاق الصةلة بمكاف ةة اإلرهةا  والةذ  عقةد العد  والدا لية ال
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بمقةةةر األمانةةةة العامةةةة لمجلةةة  وزرا  الدا ليةةةة العةةةر  بتةةةون ،  11/10/2016-10يةةةومي 
 ( بشأنه.24/11/2016 -32د -1077وارار مجل  وزرا  العد  العر  ران ل

لةةي وزاراق العةةد  والدا ليةةة فةةي اللجنةةة المشةةتركة مةةن  بةةرا  وممو اجتمةةاع  ةةذ العلةةن بنتةةائال  -14
بمقةةر  17/10/2016-16الةةدو  العربيةةة لب ةةل مسةةألة "تجةةرين دفةة  ال ديةةة" المنعقةةد يةةومي 

 –32د -1080األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة للجامعةةةةةةةة، واةةةةةةةرار مجلةةةةةةة  وزرا  العةةةةةةةد  العةةةةةةةر  راةةةةةةةن ل
 ( بهذا الشأن.24/11/2016

  مكاف ة اإلرها  ومواجهةة بي في مجاو األور  ا ت ادالتر ي  بالزيارة الميدانية لمؤسساق  -15
للمعنيةةةين فةةةي مجةةةا  مكاف ةةةة  16/2/2017-13التطةةةرف العنيةةةف المقةةةرر لهةةةا ال تةةةرة مةةةن 

اإلرها  في وزاراق العد  والدا لية في الدو  العربية، والتي نظمتها األمانةة العامةة لاطةاع 
 بي.و األور  ا ت ادالشؤون القانونية( بالتعاون م  

للعمليةة اإلرهابيةة التةي اسةتهدفق الكنيسةة البطرسةية فةي القةاهرة  اإلعرا  عن إدانتةه الشةديدة -16
ال سيسة التي  ودق ب ياة عدد كبير  ا عتدا اقالبالل لهذل  هئواستيا، 11/12/2016يون 

مةةن الضةة ايا، كمةةا يتقةةدن المجلةة  ب ةةالص تعازيةةه لجمهوريةةة مصةةر العربيةةة  كومةةة وشةةعبار 
لجهةود القةواق المسةل ة المصةرية إلعةادة بنةا   معبرار عن تعاط ةه مة   سةر الضة ايا وتقةديرل

 الكنيسة البطرسية وترميمها لتكون جاهزة للص ة في  عياد المي د المجيدة.
الطلةةة  إلةةةى األمةةةةين العةةةان لجامعةةةةة الةةةدو  العربيةةةة متابعةةةةة الموضةةةوع وتقةةةةدين تقريةةةر بشةةةةأنه  -17

 للمجل  في دورته القادمة.
 

 (7/3/2017 - 2ج  -( 147د.ع ) - 8133)ق: رقم 
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 صةانة اعمن القومي العريي ومكافحة اإلرهاب
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 يعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

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

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ يؤكةةد مةةن جديةةد عزمةةه الوابةةق علةة - ى صةةةيانة األمةةن القةةومي العربةةي والةةدفاع عةةن اسةةةتق   وا 
الدو  العربية و ماية سيادتها الوطنية، والذود عن و دة ترابها الوطني وسة مة  راضةيها ضةد 

 ،   اعتدا 

ذ ُيشةةةدد علةةةى ال ةةة  الوابةةةق للةةةدو  األعضةةةا  فةةةي منةةة     اعتةةةدا  علةةةى مجتمعاتهةةةا ومواطنيهةةةا  و  - وا 
ية، وكذل   قها في ات ةاذ جمية  اإلجةرا اق واسةت دان كافةة الوسةائ  مؤسساق الدولة واألجهزة ال كوم

ُتشك   طرار على  منها وسة مة مجتمعاتهةا، وذلة  اعتدا اق التي ت و  دون تعرضها أل  تهديداق و 
 ،وفقار لميوا  جامعة الدو  العربية، وميوا  األمن المت دة وشرعة  قو  اإلنسان

ذ ُيعةةةر  عةةةن إدانتةةةه ال ازمةةةة لكةةة   -  شةةةكا  اإلرهةةةا  وبم تلةةةف صةةةورل وممارسةةةاته ومظةةةاهرل، وا 
 ورفضه الوابق أل  توجه كان لربط اإلرها  بأ  دين  و  ضارة  و  مة،

ذ يؤكةد مةن جديةةد رفضةه التةةان أل  شةك  مةن  شةةكا  الةدعن الصةةري   و الضةمني للمنظمةةاق  - وا 
دانته ال ازمة للعملياق اإلرهابية بك     شكالها وصورها،اإلرهابية  و المنظماق المتطرفة، وا 

ذ يدعو إلى تكويف الجهود وتعزيز التنسي  م  المجتم  الدولي ومنظماته اإلاليمية والدوليةة  - وا 
فةي مواجهةة اإلرهةا  وعلةى ن ةٍو  ةاٍص فةي مجةا ق تج يةف منةاب  تموية  اإلرهةا ، وظةاهرة 

يجةاد مة ذاٍق آمنةة لهةن، وات ةاذ  اإلرهابيين األجان  والعم  على ال د من تنقلهن بةين الةدو  وا 
 اإلجرا اق ال زمة التي ت و  دون است دان اإلرهابيين لتكنولوجيا المعلوماق وا تصا ق،

، 7804واستنادار إلى اراراق مجلة  جامعةة الةدو  العربيةة ذاق الصةلة، وعلةى ن ةٍو  ةاص القةرار راةن  -
 ،654، وارار امة نواكشوط ران 628، وارار امة شرن الشيخ ران 8019والقرار ران 

 ر ُيقــــر

اإلدانة ال ازمة لكة   شةكا  العمليةاق اإلجراميةة التةي تشةنها المنظمةاق اإلرهابيةة فةي الةدو   -1
العربيةة وعلةةى المسةةتوى الةةدولي، والتنديةةد بكة  األنشةةطة التةةي تمارسةةها التنظيمةةاق وال ركةةاق 
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علةةى المسةةل ة المتطرفةةة التةةي ترفةة  شةةعاراٍق دينيةةة  و طائ يةةة  و مذهبيةةة  و عرايةةة وتعمةة  
 الت ريا على ال تنة وعلى العنف واإلرها .

التأكيةةد مجةةددار علةةى ضةةرورة مواصةةلة الجهةةود وبةةذ  كةة  المسةةاعي ل ةة  النزاعةةاق المسةةل ة  -2
يجاد  لو  عادلة ووابتة ودائمة لقضايا الصةراع،  والصراعاق السياسية، بالطر  السلمية، وا 

 ار واألمن والسلن وال ياة الكريمة.تك   للشعو  العربية ت قي  تطلعاتها وآمالها في ا ستقر 

اإلعةةةرا  مجةةةددار عةةةن  ن ال لةةةو  العسةةةكرية واألمنيةةةة و ةةةدها غيةةةر كافيةةةة إلل ةةةا  الهزيمةةةة  -3
شةةاملة متعةةددة األبعةةاد لمكاف ةةة  اسةةتراتيجيةباإلرهةةا ، والتأكيةةد علةةى ضةةرورة العمةة  إليجةةاد 

ية والوقافيةة واإلع ميةة اإلرها  ومن  واوعه، تتضمن األبعاد السياسية وا جتماعية والقانون
 والعربية والدعوية، وذل  وفقار لقراراق مجل  جامعة الدو  العربية الصادرة بهذا الشأن.

العمةةة  علةةةى مواصةةةلة التعةةةاون القةةةائن بةةةين الةةةدو  العربيةةةة فةةةي مكاف ةةةة اإلرهةةةا  والتطةةةرف،  -4
رهةةا  وضةةرورة تكويةةف الجهةةود المشةةتركة وتعزيةةز التنسةةي  بةةين الةةدو  األعضةةا  لم اربةةة اإل

 واجتواوه من جذورل.

اإلشادة بما  ققتةه الةدو  األعضةا  مةن انتصةاراٍق واسةعة ضةد اإلرهةا ، ومةا توصةلق إليةه  -5
إلل ا  الهزيمة بالمنظماق اإلرهابية والجماعاق المتطرفة، ودعوتهةا لمواصةلة  إنجازاقمن 

 هذل الجهود بما يك   إنها  اإلرها  والتطرف بجمي  مظاهرل وصورل.

 ية والتقدير لجمهورية العرا  والجيؤ العرااي على ما  ققةول مةن انتصةاراٍق ضةد توجيه الت -6
تنظين داعؤ، وعلى ما بذلول من تض ياق في ت ريةر الموصة  والمةدن واألراضةي العراايةة 
األ ةةرى، ودعةةوة الةةدو  العربيةةة إلةةى المسةةاهمة فةةي إعةةادة إعمةةار المةةدن الم ةةررة مةةن سةةيطرة 

غا وةة النةاز ين، وتأكيةةد تومينةه وتقةديرل لجمهوريةة مصةر العربيةةة هةذل العصةاباق اإلجراميةة وا 
على جهودها المتصلة في مكاف ة اإلرها  في شما  سينا  لهزيمة الم ططةاق اإلرهابيةة، 
ولدولةةة ليبيةةا لمةةا تقةةون بةةه مةةن جهةةوٍد مقةةدرة فةةي د ةةر إرهةةا  داعةةؤ، وللجمهوريةةة الجزائريةةة 

متواصةةلة لم اصةةرة اإلرهةةا  ود ةةرل، ولدولةةة  الديمقراطيةةة الشةةعبية لمةةا تقةةون بةةه مةةن عمليةةاقٍ 
الكويق على ما تبذله من جهوٍد لمكاف ة اإلرها ، وعلى ن ٍو  ةاص جهودهةا فةي القضةا  

 على مصادر تموي  ال ركاق اإلرهابية والمنظماق المتطرفة.

دعةةوة الةةدو  األعضةةا  والمجتمةة  الةةدولي إلةةى ات ةةاذ اإلجةةرا اق األمنيةةة والقضةةائية ال زمةةة  -7
اإلرهابيين األجان  من ا نتقا  إلةى مراكةز الصةراع وال يلولةة دون سة رهن، و رمةانهن لمن  

 من    م ذاٍق آمنة، وتقديمهن للعدالة على ما ارتكبول من جرائن إرهابية.

 ةةةل الةةةدو  األعضةةةا  علةةةى زيةةةادة تعاونهةةةا وتكويةةةف جهودهةةةا والعمةةة  علةةةى ن ةةةٍو جمةةةاعي  -8
لمتطرفةةةةةة بجميةةةةة   شةةةةةكالها الدينيةةةةةة والطائ يةةةةةة ل رمةةةةةان المنظمةةةةةاق اإلرهابيةةةةةة والمنظمةةةةةاق ا

والمذهبيةةة والعرايةةة مةةن اسةةتغ   وسةةائط التكنولوجيةةا ووسةةائ  التواصةة  ا جتمةةاعي، ومنعهةةا 
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علةةى ن ةةٍو تةةان مةةن بةةل دعايتهةةا التةةي تُةةرو  للكراهيةةة وال تنةةة الطائ يةةة والمذهبيةةة، وبةةل رول 
والتعبيةةر التةةي تبي هةةا القةةوانين ال راةةة بةةين  بنةةا  المجتمةة ، وذلةة  دون مسةةا  ب ريةةة الةةر   

 الوطنية والمواوي  الدولية الُمصاد  عليها.

دعةةةوة الةةةدو  األعضةةةا  مجةةةددار، إلةةةى مواصةةةلة تزويةةةد األمانةةةة العامةةةة بتقةةةاريٍر شةةةاملة  ةةةو   -9
المبةةادراق الوطنيةةة التةةي تقةةون بهةةا لمواجهةةة اإلرهةةا ، بمةةا فةةي ذلةة  نتةةائال  عمةةا  المةةؤتمراق 

 مكاف ة اإلرها ، والمنظماق المتطرفة. والندواق التي تنظمها  و 

 ةةةل الةةةدو  األعضةةةا  علةةةى تقةةةدين تصةةةوراتها وااترا اتهةةةا بشةةةأن تطةةةوير آليةةةاق العمةةة  ذاق  -10
الصةةلة بصةةيانة األمةةن القةةومي العربةةي ومواجهةةة المنظمةةاق اإلرهابيةةة والمنظمةةاق المتطرفةةة 

المعنيةةة بمواجهةةة شةةاملة لمكاف ةةة اإلرهةةا  وتطةةوير آليةةاق العمةة   اسةةتراتيجيةتمهيةةدار لوضةة  
اإلرهةةةا  والمنظمةةةاق المتطرفةةةة، وذلةةة  وفقةةةار للقةةةراراق الصةةةادرة عةةةن مجلةةة  جامعةةةة الةةةدو  

 العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزار .

عةةةداد تقةةةارير دوريةةةة بشةةةأن إجةةةرا اق  -11 الطلةةة  إلةةةى األمةةةين العةةةان متابعةةةة تن يةةةذ هةةةذا القةةةرار، وا 
 تن يذل.

 
 (7/3/2017 - 2 ج -( 147د.ع ) - 8134)ق: رقم 
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 صيانة األمن القومي العربي
 اإلرها ومكاف ة 

 إن مجلس الجامعة علل مىاوو القمة،
 يعد اطالعه: -

 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ، وعلى تقرير األمين العان عن العم  العربي المشتر 

  وعلى التوصية الصادرة عن ا جتماع الواني لهيئة متابعةة
اق على المستوى الوزار  الذ  ُعقةد تن يذ القراراق وا لتزام

 ،27/3/2017في عمَّان بتاريخ 

ذ يؤكةةد مةةن جديةةد عزمةةه الوابةةق علةةى صةةيانة األمةةن القةةومي  - وا 
العربةةةي والةةةدفاع عةةةن اسةةةتق   الةةةدو  العربيةةةة و مايةةةة سةةةيادتها 
الوطنية، والذود عن و دة ترابها الوطني وس مة  راضيها ضد 

    اعتدا ،

ذ ُيشةةةةدد علةةةةى ال ةةةة  ال - وابةةةةق للةةةةدو  األعضةةةةا  فةةةةي منةةةة     وا 
اعتةةةةةةةدا  علةةةةةةةى مجتمعاتهةةةةةةةا ومواطنيهةةةةةةةا  و مؤسسةةةةةةةاق الدولةةةةةةةة 
واألجهةةزة ال كوميةةة، وكةةذل   قهةةا فةةي ات ةةاذ جميةة  اإلجةةرا اق 
واسةةةةةةةت دان كافةةةةةةةة الوسةةةةةةةائ  التةةةةةةةي ت ةةةةةةةو  دون تعرضةةةةةةةها أل  
تهديةةةةةةةداق واعتةةةةةةةدا اق ُتشةةةةةةةك   طةةةةةةةرار علةةةةةةةى  منهةةةةةةةا وسةةةةةةة مة 

معةةة الةةدو  العربيةةة، وميوةةا  مجتمعاتهةةا، وذلةة  وفقةةار لميوةةا  جا
 األمن المت دة وشرعة  قو  اإلنسان،

ذ ُيعةةر  عةةن إدانتةةه ال ازمةةة لكةة   شةةكا  اإلرهةةا  وبم تلةةف  - وا 
صةةةورل وممارسةةةاته ومظةةةاهرل، ورفضةةةه الوابةةةق أل  توجةةةه كةةةان 

 لربط اإلرها  بأ  دين  و  ضارة  و  مة،

ذ يؤكةةد مةةن جديةةد رفضةةه التةةان أل  شةةك  مةةن  شةةكا  الةةدعن  - وا 
ري   و الضةةةةةةةمني للمنظمةةةةةةةاق اإلرهابيةةةةةةةة  و المنظمةةةةةةةاق الصةةةةةةة

دانتةةةه ال ازمةةةة للعمليةةةةاق اإلرهابيةةةة بكةةة   شةةةةكالها  المتطرفةةةة، وا 
 وصورها،

ذ يةةةدعو إلةةةى تكويةةةف الجهةةةود وتعزيةةةز التنسةةةي  مةةة  المجتمةةة   - وا 
الدولي ومنظماته اإلاليمية والدولية في مواجهة اإلرهةا  وعلةى 

  اإلرهةةةةةا ، ن ةةةةٍو  ةةةةةاٍص فةةةةي مجةةةةةا ق تج يةةةةةف منةةةةاب  تمويةةةةة
وظاهرة اإلرهابيين األجانة  والعمة  علةى ال ةد مةن تةنقلهن بةين 
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يجةةةاد مةةة ذاٍق آمنةةةة لهةةةن، وات ةةةاذ اإلجةةةرا اق ال زمةةةة  الةةةدو  وا 
التةةةةي ت ةةةةو  دون اسةةةةت دان اإلرهةةةةابيين لتكنولوجيةةةةا المعلومةةةةاق 

 وا تصا ق،

واستنادار إلى اراراق مجل  جامعةة الةدو  العربيةة ذاق الصةلة،  -
(، والقةةةرار راةةةن 2014ل 7804 ةةةاص القةةةرار راةةةن وعلةةةى ن ةةةٍو 

(، 2015ل 628(، واةةرار امةةة شةةرن الشةةيخ راةةن 2016ل 8019
 (،2016ل 654وارار امة نواكشوط ران 

 ُيقــــر ر

اإلدانةة ال ازمةة لكة   شةةكا  العمليةاق اإلجراميةة التةي تشةةنها  -1
المنظمةةةةةاق اإلرهابيةةةةةة فةةةةةي الةةةةةدو  العربيةةةةةة وعلةةةةةى المسةةةةةتوى 

بكةةةة  األنشةةةةطة التةةةةي تمارسةةةةها التنظيمةةةةاق الةةةةدولي، والتنديةةةةد 
وال ركةةةاق المسةةةل ة المتطرفةةةة التةةةي ترفةةة  شةةةعاراٍق دينيةةةة  و 
طائ يةةةة  و مذهبيةةةة  و عرايةةةة وتعمةةة  علةةةى الت ةةةريا علةةةى 

 ال تنة وعلى العنف واإلرها .

التأكيةةةةد مجةةةةددار علةةةةى ضةةةةرورة مواصةةةةلة الجهةةةةود وبةةةةذ  كةةةة   -2
ية، المسةةةاعي ل ةةةة  النزاعةةةةاق المسةةةةل ة والصةةةةراعاق السياسةةةة

يجةاد  لةو  عادلةة ووابتةة ودائمةة لقضةايا  بالطر  السةلمية، وا 
الصراع، تك   للشعو  العربية ت قية  تطلعاتهةا وآمالهةا فةي 

 ا ستقرار واألمن والسلن وال ياة الكريمة.

اإلعةةةرا  مجةةةددار عةةةن  ن ال لةةةو  العسةةةكرية واألمنيةةةة و ةةةدها  -3
ورة غير كافية إلل ا  الهزيمةة باإلرهةا ، والتأكيةد علةى ضةر 

شةةةةاملة متعةةةةددة األبعةةةةاد لمكاف ةةةةة  اسةةةةتراتيجيةالعمةةةة  إليجةةةةاد 
اإلرهةةةةةةةةةةا  ومنةةةةةةةةةة  واوعةةةةةةةةةةه، تتضةةةةةةةةةةمن األبعةةةةةةةةةةاد السياسةةةةةةةةةةية 
وا جتماعيةةةةةةةةةة والقانونيةةةةةةةةةة والوقافيةةةةةةةةةة واإلع ميةةةةةةةةةة والعربيةةةةةةةةةة 
والدعويةةة، وذلةة  وفقةةار لقةةراراق مجلةة  جامعةةة الةةدو  العربيةةة 

 الصادرة بهذا الشأن.

ئن بةةين الةةدو  العربيةةة فةةي العمةة  علةةى مواصةةلة التعةةاون القةةا -4
مكاف ةةةةةةةة اإلرهةةةةةةةا  والتطةةةةةةةرف، وضةةةةةةةرورة تكويةةةةةةةف الجهةةةةةةةود 
المشةةةةتركة وتعزيةةةةز التنسةةةةي  بةةةةين الةةةةدو  األعضةةةةا  لم اربةةةةة 
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 اإلرها  واجتواوه من جذورل.

اإلشةةةادة بمةةةا  ققتةةةه الةةةدو  األعضةةةا  مةةةن انتصةةةاراٍق واسةةةعة  -5
إلل ةةةةةا   إنجةةةةةازاقضةةةةةد اإلرهةةةةةا ، ومةةةةةا توصةةةةةلق إليةةةةةه مةةةةةن 

اق اإلرهابية والجماعاق المتطرفة، ودعوتها الهزيمة بالمنظم
لمواصةةةلة هةةةذل الجهةةةود بمةةةا يك ةةة  إنهةةةا  اإلرهةةةا  والتطةةةرف 

 بجمي  مظاهرل وصورل.

توجيةةةه الت يةةةة والتقةةةدير لجمهوريةةةة العةةةرا  والجةةةيؤ العرااةةةي  -6
على ما  ققةول مةن انتصةاراٍق ضةد تنظةين داعةؤ، وعلةى مةا 

راضةةي بةةذلول مةةن تضةة ياق فةةي ت ريةةر الموصةة  والمةةدن واأل
العراايةةةة األ ةةةرى، ودعةةةوة الةةةدو  العربيةةةة إلةةةى المسةةةاهمة فةةةي 
إعةةةادة إعمةةةار المةةةدن الم ةةةررة مةةةن سةةةيطرة هةةةذل العصةةةةاباق 
غاوةة النةاز ين، وتأكيةد تومينةه وتقةديرل لجمهوريةة  اإلجرامية وا 
مصةةر العربيةةة علةةى جهودهةةا المتصةةلة فةةي مكاف ةةة اإلرهةةا  

دولةة ليبيةا في شةما  سةينا  لهزيمةة الم ططةاق اإلرهابيةة، ول
لمةةةةا تقةةةةون بةةةةه مةةةةن جهةةةةوٍد مقةةةةدرة فةةةةي د ةةةةر إرهةةةةا  داعةةةةؤ، 
وللجمهوريةةة الجزائريةةة الديمقراطيةةة الشةةعبية لمةةا تقةةون بةةه مةةن 
عملياٍق متواصلة لم اصرة اإلرها  ود رل، ولدولةة الكويةق 
علةةةى مةةةا تبذلةةةه مةةةن جهةةةوٍد لمكاف ةةةة اإلرهةةةا ، وعلةةةى ن ةةةٍو 

كةةاق  ةةاص جهودهةةا فةةي القضةةا  علةةى مصةةادر تمويةة  ال ر 
 اإلرهابية والمنظماق المتطرفة.

دعةةةةةةوة المجتمةةةةةة  الةةةةةةدولي إلةةةةةةى ات ةةةةةةاذ اإلجةةةةةةرا اق األمنيةةةةةةة  -7
والقضائية ال زمة لمن  اإلرهابيين األجان  من ا نتقا  إلى 
مراكةةةةز الصةةةةراع وال يلولةةةةة دون سةةةة رهن، و رمةةةةانهن مةةةةن    
مةة ذاٍق آمنةةة، وتقةةديمهن للعدالةةة علةةى مةةا ارتكبةةول مةةن جةةرائن 

 إرهابية.

الةةدو  األعضةةا  علةةى زيةةادة تعاونهةةا وتكويةةف جهودهةةا  ةةل  -8
والعمةةةة  علةةةةى ن ةةةةٍو جمةةةةاعي ل رمةةةةان المنظمةةةةاق اإلرهابيةةةةة 
والمنظمةةةةةةاق المتطرفةةةةةةة بجميةةةةةة   شةةةةةةكالها الدينيةةةةةةة والطائ يةةةةةةة 
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والمذهبية والعرايةة مةن اسةتغ   وسةائط التكنولوجيةا ووسةائ  
التواص  ا جتماعي، ومنعها على ن ٍو تان من بل دعايتها 

ي تُةةةرو  للكراهيةةةة وال تنةةةة الطائ يةةةة والمذهبيةةةة، وبةةةل رول التةةة
ال راةةة بةةين  بنةةا  المجتمةة ، وذلةة  دون مسةةا  ب ريةةة الةةر   
والتعبيةةةةر التةةةةي تبي هةةةةا القةةةةوانين الوطنيةةةةة والمواويةةةة  الدوليةةةةة 

 الُمصاد  عليها.

دعةةوة الةةدو  األعضةةا  مجةةددار، إلةةى مواصةةلة تزويةةد األمانةةة  -9
لمبادراق الوطنيةة التةي تقةون بهةا العامة بتقاريٍر شاملة  و  ا

لمواجهةةةة اإلرهةةةا ، بمةةةا فةةةي ذلةةة  نتةةةائال  عمةةةا  المةةةؤتمراق 
والنةةدواق التةةي تنظمهةةا  ةةو  مكاف ةةة اإلرهةةا ، والمنظمةةاق 

 المتطرفة.

 ل الدو  األعضا  على تقدين تصوراتها وااترا اتهةا بشةأن  -10
تطةةةةوير آليةةةةاق العمةةةة  ذاق الصةةةةلة بصةةةةيانة األمةةةةن القةةةةومي 

ة المنظمةةاق اإلرهابيةةة والمنظمةةاق المتطرفةةة العربةةي ومواجهةة
شةةاملة لمكاف ةةة اإلرهةةا  وتطةةوير  اسةةتراتيجيةتمهيةةدار لوضةة  

آليةةةةةةةةاق العمةةةةةةةة  المعنيةةةةةةةةة بمواجهةةةةةةةةة اإلرهةةةةةةةةا  والمنظمةةةةةةةةاق 
المتطرفةةة، وذلةة  وفقةةار للقةةراراق الصةةادرة عةةن مجلةة  جامعةةة 

 الدو  العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزار .

لل الشةةكر والتقةةدير لجهةةود ج لةةة الملةة  عبةةد التعبيةةر عةةن بةةا -11
اب الوةةاني ابةةن ال سةةين ملةة  المملكةةة األردنيةةة الهاشةةمية فةةي 
توضةةةةةةةةةةةي  صةةةةةةةةةةةورة اإلسةةةةةةةةةةة ن السةةةةةةةةةةةم  ومجابهةةةةةةةةةةةة ظةةةةةةةةةةةاهرة 
ا سةة موفوبيا فةةي المجتمةة  الةةدولي، وكسةةر الصةةورة النمطيةةة 
التةةةةةي تةةةةةربط بةةةةةين اإلسةةةةة ن واإلرهةةةةةا  واإلشةةةةةادة بالمبةةةةةادراق 

لتةةةةةي تعنةةةةةي بالتسةةةةةام  والعةةةةةيؤ المشةةةةةتر  الملكيةةةةةة السةةةةةامية ا
 وال وار مو  رسالة عمَّان.

تعظين ا ست ادة من إمكانياق مركز األمةن المت ةدة لمكاف ةة  -12
نيويةةةةور  بمبةةةةادرة مةةةةن  ةةةةادن ال ةةةةرمين  فةةةةياإلرهةةةةا  المنشةةةةأ 

 العةةةالميالشةةةري ين، ومركةةةز الملةةة  عبةةةد اب بةةةن عبةةةد العزيةةةز 
فيينةةةةا، والمركةةةةز  فةةةةيالةةةةدياناق والوقافةةةةاق   تبةةةةاعلل ةةةةوار بةةةةين 
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ظبةي ومركةز هدايةة  بةو  اإلرها  فةيللتميز لمكاف ة  الدولي
، لمكاف ةةةةةةة التطةةةةةةرف العنيةةةةةةف ومجلةةةةةة   كمةةةةةةا  المسةةةةةةلمين

مجةةةةا  مكاف ةةةةة  فةةةةيللب ةةةةول والدراسةةةةاق  األفريقةةةةيوالمركةةةةز 
 ا سةةةتراتيجيةاإلرهةةةا  بةةةالجزائر، ومركةةةز النهةةةرين للدراسةةةاق 

بالسةودان، في العرا ، ومنتةدى النهضةة للتواصة  ال ضةار  
ومركز م مد بن نايف للمناص ة والرعايةة بالمملكةة العربيةة 
السةةعودية، وكةة  مةةن مركةةز م مةةد السةةاد  للعلمةةا  األفاراةةة، 
ومعهد م مد السةاد  لتكةوين األئمةة والمرشةدين والمرشةداق 

 بالمملكة المغربية.

اإلشادة بجهود المملكة العربيةة السةعودية فةي مجةا  مكاف ةة  -13
والتةةةي  سةةة رق عةةةن مةةةن  صةةةا   السةةةمو  وم اربةةةة اإلرهةةةا 

الملكةةةي األميةةةر م مةةةد بةةةن نةةةايف بةةةن عبةةةد العزيةةةز آ  سةةةعود 
ولةةةةةي العهةةةةةد نائةةةةة  رئةةةةةي  مجلةةةةة  الةةةةةوزرا  وزيةةةةةر الدا ليةةةةةة 
بالمملكةةةةةة العربيةةةةةة السةةةةةعودية ميداليةةةةةة "جةةةةةور  تنيةةةةةق" نظيةةةةةر 
إسةةهاماق سةةمول غيةةر الم ةةدودة فةةي مجةةا  مكاف ةةة وم اربةةة 

 اإلرها .
ة اإلجةةرا اق التةةي تقةةون بهةةا مملكةةة اإلعةةرا  عةةن دعمةةه لكافةة -14

 الب رين في مواجهة اإلرها  ل  ظ  منها واستقرارها.
التر ية  بوضة   سةما  بعةا األشة اص الةذين ينتمةون لمةةا  -15

يسةةةمى بسةةةةرايا األشةةةتر اإلرهابيةةةةة فةةةةي مملكةةةة الب ةةةةرين علةةةةى 
اائمةةة اإلرهةةةابيين، معتبةةرين  ن هةةةذا المواةةف يعكةةة  إصةةةرار 

 شةةةةةةكا  اإلرهةةةةةةا  علةةةةةةى دو  العةةةةةةالن علةةةةةةى التصةةةةةةد  لكةةةةةة  
الصةةةةةعيدين اإلاليمةةةةةي والةةةةةدولي، وكةةةةة  مةةةةةن يقةةةةةون بدعمةةةةةه  و 
الت ةةةةريا عليةةةةه  و التعةةةةاطف معةةةةه، ويموةةةة  دعمةةةةار لجهةةةةود 
مملكةة الب ةةرين واإلجةةرا اق التةي تقةةون بهةةا فةي تعزيةةز األمةةن 

 .(لوا ستقرار والسلن فيها

                                                 
 :الجمهورةة الج ائرةة الدةمقراطةة الشعيةة (ل

في مواجهة اإلرها  والتنظيماق اإلرهابية فنن الجزائر تدعو إلى تنسي  الجهود الدولية لم اربة هذل اآلفة، ضمن 
من المت دة  و   هداف مشتركة ومتقاسمة، وا لتزان بقواعد الشرعية الدولية  سيما التقيد باللوائ  واوائن شاملة ل  استراتيجية

 األمن المت دة في تصنيف الجماعاق اإلرهابية.
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عةةةداد  -16 الطلةةة  إلةةةى األمةةةين العةةةان متابعةةةة تن يةةةذ هةةةذا القةةةرار، وا 
 دورية بشأن إجرا اق تن يذل.تقارير 

 
 (29/3/2017 – 3   –( 28د.ع ل 690ل . : 

 

                                                                                                                                            

 :كذلك ةىج  وفد جمهورةة العراق احيظه علل ما ةلي

( لةةن ي ةةدد المعيةةار الةةذ  تةةن 15إن تصةةنيف بعةةا األشةة اص والمنظمةةاق وفقةةار للصةةيغة الةةواردة فةةي ال قةةرة ل -1
اعتمادل في توصيف م هةون اإلرهةا ، كمةا  ن هةذا التصةنيف   يمكةن اعتبةارل دوليةار  سةيما مة  غيةا  تعريةف 

 لمرها  تن ا ت ا  عليه من ِاَب  المجتم  الدولي.
لوصةة ها  إن هةةذا التصةةنيف سةةي ت  البةةا  واسةةعار  مةةان    دولةةة تتقةةاط  مةة  جماعةةاٍق معينةةة ناشةةطة فةةي دولهةةا -2

 باإلرها .

إن اةةةرار صةةةيانة األمةةةن القةةةومي العربةةةي ب ةةةد ذاتةةةه  دان ب ةةةزٍن كةةة   شةةةكا  العمليةةةاق اإلجراميةةةة التةةةي تشةةةنها  -3
المنظماق اإلرهابية في الدو  العربية وعلى المسةتوى الةدولي، ومةن وةنَّ فة  داعةي لت صةيص كيةان  و جماعةة 

 معينة في إطار هذا القرار.



-103- 

 

نتائال المؤتمر الوزار   و  
"اإلرها  والتنمية ا جتماعية: 

  سبا  ومعالجاق"
-27لمدينة شرن الشيخ: 

28/2/2017) 

 إن مجلس الجامعة علل مىاوو القمة،
 يعد اطالعه: -

 ،على مذكرة األمانة العامة 
  األمةةةةةةةين العةةةةةةةان عةةةةةةةن العمةةةةةةة  ا اتصةةةةةةةاد  وعلةةةةةةةى تقريةةةةةةةر

 وا جتماعي التنمو  العربي المشتر ،
 بتةةةاريخ 27( د.ع ل654وعلةةةى اةةةرار امةةةة نواكشةةةوط راةةةن ل )

25/7/2016، 
 2118وعلى ارار المجل  ا اتصاد  وا جتماعي راةن ل )

 ،16/2/2017( بتاريخ 99د. ع ل
  وعلةةةةى اةةةةرار  مجلةةةة  وزرا  الشةةةةؤون ا جتماعيةةةةة العةةةةر  راةةةةن

( د.غ.ع 12، وراةةن ل15/12/2016( بتةةاريخ 36( د.ع ل807ل
 ،28/2/2017( بتاريخ 4ل

ذ ُيشةةةد د علةةةى ضةةةرورة القضةةةا  علةةةى اإلرهةةةا  والتطةةةرف بكافةةةة  شةةةكالهما  - وا 
 ،وصورهما، والتصد  لجمي  التنظيماق اإلرهابية

ذ يؤكةةةةد علةةةةى  ن ت قيةةةة  التنميةةةةة ا جتماعيةةةةة لكافةةةةة  طيةةةةاف  - وا 
رئيسةية لةد ر اإلرهةا  واجتواوةه المجتم  تمو    ةد العناصةر ال

 من جذورل،
ذ ُيةةدر  اآلوةةار ا جتماعيةةة الناجمةةة عةةن العمليةةاق اإلرهابيةةة  - وا 

والممارسةةاق اإلسةةرائيلية الغاشةةمة إلرهةةا  الدولةةة، وتةةأوير ذلةة  
علةةى تطلعةةاق الشةةعو  العربيةةة فةةي ت قيةة  التنميةةة المسةةتدامة 

 واألمن المجتمعي،
 ة العامة،وبعد ا ستماع إلى إيضا اق األمان -
 وفي ضو  المنااشاق، -

 ُيقــــر ر

توجيةةةه الشةةةكر إلةةةى ف امةةةة الةةةرئي  عبةةةد ال تةةةال السيسةةةي رئةةةي   -1
جمهوريةةة مصةةر العربيةةة علةةى رعايتةةه ألعمةةا  المةةؤتمر الةةوزار  
 ةةو  "اإلرهةةا  والتنميةةة ا جتماعيةةة:  سةةبا  ومعالجةةاق" لشةةرن 

(، وعلةةى جهةةودل الُمقةةدَّرة 2017شةةباط  فبرايةةر/ 28-27الشةةيخ: 
 .لدعن مسيرة العم  العربي المشتر 
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اعتمةةةاد اإلعةةة ن العربةةةي ت ةةةق عنةةةوان "دعةةةن العمةةة  العربةةةي  -2
للقضةةةةةا  علةةةةةى اإلرهةةةةةا "، الصةةةةةادر عةةةةةن المةةةةةؤتمر الةةةةةوزار  
العربةةةةةةةةي  ةةةةةةةةو  اإلرهةةةةةةةةا  والتنميةةةةةةةةة ا جتماعيةةةةةةةةة:  سةةةةةةةةبا  

 ومعالجاق.
تشةةكي  لجنةةة برئاسةةة رئةةي  المكتةة  التن يةةذ  لمجلةة  وزرا   -3

لعر  وعضةوية األمانةة العامةة لجامعةة ن ا جتماعية اؤو الش
الدو  العربية والمجةال  الوزاريةة العربيةة والمنظمةاق العربيةة 
المت صصةةةةةة ذاق الصةةةةةلة بالتنسةةةةةي  مةةةةة  الةةةةةدو  األعضةةةةةا  
وكافةةة الشةةركا ،  ت ةةاذ اإلجةةرا اق ال زمةةة لتن يةةذ اإلعةة ن، 
بما يدعن الجهةود العربيةة الراميةة إلةى القضةا  علةى اإلرهةا  

 .(لوالتطرف
الطلةةة  مةةةن األمةةةين العةةةان متابعةةةة تن يةةةذ هةةةذا القةةةرار، وتقةةةدين  -4

 تقرير بشأنه إلى المجل  في دورته العادية القادمة.
 

 (29/3/2017 – 3   –( 28د.ع ل 699ل . : 
 

                                                 
ئر والسودان واطر ترى بأنه التزامار بمنهجية العم  المتبعة بجامعة الدو  العربية و  اظار على إن وفود ك  من الجزا (ل

ص  ياق مجل  وزرا  الشؤون ا جتماعية العر  في وض  اآللية المناسبة لمتابعة وتن يذ اإلع ن فننها تؤكد على وجو  
هذا الشأن، بالتنسي  م  م تلف المجال  الوزارية  مراعاة ص  ياق ودور مجل  وزرا  الشؤون ا جتماعية العر  في

 .والقطاعاق المعنية
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 (0191ص) -48(/17/03/)28ق

 

 

 

 

 أنــــبشبيـــــان 

 إدانة التفجري اإلرهابي

 مة السورية دمشقالذي استهدف الزوار العراقيني يف العاص

 29/3/2017عمَّان: 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

( على مستوى القمة الت جير اإلرهابي 28ُيدين مجل  الجامعة العربية في دورته العادية ل
، الذ  استهدف الزوار العراايين في العاصمة السورية دمش ، والذ  تبنته 11/3/2017بتاريخ 

فة باسن هيئة ت رير الشان لجبهة النصرة سابقار(، إذ رال ض ية هذا الجماعة اإلرهابية المعرو 
( جري  من المدنيين األبريا  معظمهن من النسا  100( شهيدار وارابة ل43العم  اإلجرامي ل
 واألط ا  والشيو .

وبهذا الشأن، فنن مجل  الجامعة يؤكد ضرورة  ن تقون الدو  بات اذ كافة اإلجرا اق 
على الجماعاق اإلرهابية ودعن الت الف الدولي في سعيه للقضا  على ال زمة للقضا  

الجماعاق اإلرهابية كافة  ينما وجدق، تطبيقار لقراراق األمن المت دة وجامعة الدو  العربية ذاق 
 الصلة.
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 عمَّــــان النـــإع

 ددد
زيمةةةةة نلتةةةةزن تكةةةةري  جميةةةة  اإلمكانةةةةاق ال زمةةةةة للقضةةةةا  علةةةةى العصةةةةاباق اإلرهابيةةةةة، وه -6

اإلرهابيين فةي جمية  ميةادين المواجهةاق العسةكرية واألمنيةة وال كريةة. فاإلرهةا  آفةة   بةد 
مةةن استئصةةالها،  مايةةة لشةةعوبنا، ودفاعةةا عةةن  مننةةا، وعةةن اةةين التسةةام  والسةة ن وا تةةران 
زالةةة  سةةبابه والعمةة  علةةى القضةةا   ال يةةاة التةةي تجمعنةةا. وسنسةةتمر فةةي م اربةةة اإلرهةةا  وا 

شةةمولية، تعةةي مركزيةةة  ةة  األزمةةاق اإلاليميةةة،  اسةةتراتيجيةعصةةر، ضةةمن علةةى  ةةوار  ال
وتعزيز اين الديمقراطية وا تران  قو  اإلنسان والمواطنة، ومواجهة الجه  واإلاصا ، فةي 

 ت تيق بيئاق اليأ  التي يعتاؤ عليها اإلرها ، وتنتشر فيها عبويته وض ليته.
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 بيــان 

 عة الدول العربيةصادر عن اجتماع جملس جام

 على مستوى املندوبني الدائمني يف دورته غري العادية

 اهلجوم اإلرهابي الغادر واجلبانإدانة بشأن 

 الذي وقع مبحافظة املنيا يف مجهورية مصر العربية

 5/6/2017القاهرة: االمنةن 
 ةةة

ر علةةةى مسةةةتوى المنةةةدوبين الةةةدائمين فةةةي دورتةةةه غيةةة عةةةر  مجلةةة  جامعةةةة الةةةدو  العربيةةةة 
برئاسةة الجمهوريةة الجزائريةة الديمقراطيةة الشةعبية، عةن إدانتةه  5/6/2017العادية المنعقدة بتةاريخ 

في م افظةة المنيةا  26/5/2017بأشد العباراق الهجون اإلرهابي الغادر والجبان الذ  وا  بتاريخ 
صةةةةابة العشةةةةراق مةةةةن المةةةةواط 29بجمهوريةةةةة مصةةةةر العربيةةةةة، والةةةةذ   دى إلةةةةى مقتةةةة   نين شةةةةهيدار وا 

المصةةةةريين بمةةةةن فةةةةيهن النسةةةةا  واألط ةةةةا ، متوجهةةةةار ب ةةةةالص عزائةةةةه وتضةةةةامنه مةةةة  ُ سةةةةر الشةةةةهدا  
 والمصابين.

وشدد المجل  مجةددار علةى إدانتةه لمرهةا  فةي كافةة صةورل و شةكاله، مؤكةدار تضةامنه مة  
جمهوريةةة مصةةر العربيةةة فةةي مواجهةةة الجةةرائن اإلرهابيةةة الشةةنعا  التةةي تسةةتهدف األبريةةا  وتسةةتبي  
ال رمةةةاق. و كةةةد علةةةى ال ةةة  الوابةةةق للةةةدو  فةةةي منةةة     اعتةةةدا  علةةةى مجتمعاتهةةةا ومواطنيهةةةا  و 
مؤسسةةةاق الدولةةةة واألجهةةةزة ال كوميةةةة، وكةةةذل   قهةةةا فةةةي ات ةةةاذ جميةةة  اإلجةةةرا اق واسةةةت دان كافةةةة 
الوسائ  التي ت و  دون تعرضها أل  تهديداق  و اعتدا اق ُتشةك   طةرار علةى  منهةا وسة متها. 

 ن القضةةةا  علةةةى اإلرهةةةا  ُي ةةةتن العمةةة ، وبكةةة  عةةةزن واةةةوة، علةةةى المسةةةتويين العربةةةي كمةةةا يؤكةةةد 
والدولي، بما يك   اجتوال هذل الجماعةاق اإلرهابيةة مةن جةذورها والقضةا  علةى فكرهةا المةار  فةي 

 ضو  ما تموله من  طر متزايد على األمن وا ستقرار اإلاليميين والدوليين.
 

 (5/6/2017 –د.غ.ع  – 228)يةان رقم 

 األمانة العامة

 معةأمانة شؤون جملس اجلا

 ـــــــ

 (0266ص) -01(/17/06/س)01-01ج
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 بيــان 

 صادر عن اجتماع جملس جامعة الدول العربية

 على مستوى املندوبني الدائمني يف دورته غري العادية

 إلدانة التفجريات اإلرهابية اليت ضربت منطقيت الكرادة وجسر الشهداء يف بغداد

 5/6/2017القاهرة: االمنةن 
 ةةة

لمنةةدوبين فةةي دورتةةه غيةةر العاديةةة برئاسةةة إن مجلةة  جامعةةة الةةدو  العربيةةة علةةى مسةةتوى ا
الجمهوريةةة الجزائريةةة الديمقراطيةةة الشةةعبية يةةدين بأشةةد العبةةاراق الت جيةةراق اإلرهابيةةة التةةي ضةةربق 

التي تبناها تنظين داعةؤ اإلرهةابي  29/5/2017منطقتي الكرادة وجسر الشهدا  في بغداد بتاريخ 
 .و س رق عن سقوط عشراق الض ايا بين شهيٍد وجري 

وفي الواق الذ  يومن فيه المجل  التض ياق التي يقدمها العرا  في تصديه ل لةو  هةذا 
التنظين اإلرهابي، فننه يؤكةد دعمةه وتضةامنه مة  ال كومةة العراايةة واواتهةا األمنيةة فةي اإلجةرا اق 
 والتدابير التي تت ذها للقضا  على هةذل العصةاباق، وت ريةر مةا تبقةى مةن األراضةي العراايةة التةي
ماتزا  ت ق سيطرة هذا التنظةين فةي  سةرع واةق ممكةن فةي سةبي  عةودة األسةر الناز ةة إلةى مةدنها 

عمار ما  صابها من دمار نتيجة للعملياق العسكرية.  وا 

كما يؤكد المجل  على ضةرورة تضةافر الجهةود العربيةة والدوليةة لمسةاعدة  كومةة العةرا  
استومار  الة ا نكسار واإل باط التي تعيشها في مساعيها الرامية للقضا  على هذل العصاباق، و 

 نتيجة للضرباق الموجعة التي تلقتها من القواق األمنية العرااية  سيما في مدينة الموص .

ويوجةةه المجلةة   ةةالص العةةزا  للعةةرا   كومةةةر وشةةعبار، وألسةةر الضةة ايا تغمةةد اب الشةةهدا  
 بواس  ر مته والش ا  العاج  للمرضى.

 
 (5/6/2017 –د.غ.ع  – 229)يةان رقم 

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ

 (9026ص) -40(/17/06/س)01-01ج
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 دعم وحدة وىةادة واىاقال  جمهورةة العراق
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 ،10/9/2017على مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العرا  بتاريخ  بعد اط عه -

ذ يؤكد المجل  على اراراته السابقة الداعمة لو دة وسيادة واستق   العرا ، -  وا 

ذ ير  -  ةة  المجلةة  با نتصةةاراق التةةي  ققهةةا العةةرا  علةةى اإلرهةةا  فةةي سةةعيه إلةةى ت ريةةر مةةا وا 
تبقةةةى مةةةن  راضةةةيه مةةةن بةةةراون عصةةةاباق داعةةةؤ اإلرهةةةابي، وآ رهةةةا ت ريةةةر مةةةدينتي الموصةةة  

 وتلع ر وغيرها من المناط  العرااية، وبذ  الجهود إلزالة م ل اتها على الُصُعد كافة،

ذ يؤكةةد علةةى ا تةةران سةةيادة جمه - وريةةة العةةرا  وو ةةدة  راضةةيه واسةةتق له، ويطلةة  مةةن جميةة  وا 
الدو  تأكيد هذا ا لتزان عمليار ودعن المساعي الرامية إلى ت قي  السة ن والوفةا  الةوطني بةين 

  بنائه، ودعن جهود  كومته في هذا الصدد،

ذ ُيعر  عةن بةالل القلة  إزا  مشةروع ا سةت تا  المزمة  إجةراؤل فةي إالةين كردسةتان ال - عةرا  فةي وا 
ال ام  والعشرين من الشةهر الجةار ، والةذى لةن يقةف عنةد  ةدود العةرا  بة  يمتةد إلةى الةدو  

 ذاق الطبيعة الديمغرافية المشابهة للعرا  ويؤدى إلى ا ت  ق سياسية غير اابلة للسيطرة،

ذ اسةةتم  إلةةى شةةرل مةةن معةةالى األمةةين العةةان  ةةو  ا تصةةا ق التةةي اةةان بهةةا والزيةةارة التةةةي  - وا 
 ،9/9/2017راها إلى العرا  يون  ج

 ر ُيقــــر

دعةةن و ةةدة العةةرا  باعتبارهةةا األسةةا   نتصةةارل فةةي مواجهةةة اإلرهةةا  ومةةا تمولةةه مةةن عامةةٍ   -1
 رئيسي ألمن واستقرار المنطقة.

 . ن تهديد و دة العرا  يمو   طرار على  من المنطقة وادرة دولها وشعوبها على التصد  لمرها  -2

ار كأسةةةاٍ  ل ةة  كةةة  ال  فةةةاق والمشةةاك  وفقةةةار للدسةةتور العرااةةةي هةةةو  ن اعتمةةاد مبةةةد  ال ةةو  -3
 ال   األمو  لت قي  مصل ة الجمي .

 ن ا ست تا  المزمة  إجةراؤل فةي إالةين كردسةتان العةرا  غيةر اةانوني ويتعةارا مة  الدسةتور  -4
 العرااي الذى يج  ا ترامه والتمس  به.

ذا الموضةوع مة  جمية  األطةراف بغيةة  ل األمين العان على مواصلة جهودل واتصا ته بهة -5
 ال  اظ على و دة وسيادة واستق   العرا .

 
 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8179)ق: رقم 
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 دعدم اعة ةدةاؤ الم اطياؤ لدو عصاياؤ داعش اإلرهايةة
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 يعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 بتةةةةةةةاريخ  4/4177/ /3كرة المندوبيةةةةةةةة الدائمةةةةةةةة لجمهوريةةةةةةةة العةةةةةةةرا  المرامةةةةةةةة وعلةةةةةةةى مةةةةةةةذ
22/6/2017، 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ذ يؤكةةةد المجلةةة  علةةةى التنديةةةد بجميةةة  األعمةةةا  واألنشةةةطة التةةةي تقةةةون بهةةةا عصةةةاباق داعةةةؤ  - وا 
 ، بنا  البلد الوا داإلرهابية الهادفة إلى الت ريا على ال تنة الطائ ية وبل الت راة بين ص وف 

ذ يؤكةةد المجلةة  علةةى تضةةامنه المطلةة  مةة  جهةةود ال كومةةة العراايةةة فةةي م اربةةة التنظيمةةاق  - وا 
اإلرهابيةةة وعصةةةاباق داعةةةؤ اإلرهابيةةةة فةةةي المةةةدن والمنةةاط  العراايةةةة التةةةي طالتهةةةا بةةةراون تلةةة  

داعةؤ العصاباق اإلرهابية، وسةعيها ال ويةل إلشةرا  مكونةاق الشةع  العرااةي كافةة فةي اتةا  
اإلرهةةةابي ت ةةةق رايةةةة العةةةرا  المو ةةةدة، إلةةةى جانةةة  اهتمةةةان ال كومةةةة العراايةةةة بنعةةةادة إعمةةةةار 

 المناط  الم ررة لتسهي  عودة الناز ين إلى سكناهن،

ذ ُيشيد بانتصاراق القواق المسل ة العرااية في ت رير المدن العرااية  اصةر مدينة الموص  -  ،وا 

ذ يؤكد على ت م  العرا   عبا   وا -   ر  ضد العصاباق اإلرهابية، وا 

ذ يشةةدد المجلةة  علةةى دعةةن ال كومةةة العراايةةة فةةي سةةعيها إلعةةادة النةةاز ين والم تط ةةين مةةن  - وا 
 بنةةةا  الشةةةع  العرااةةةي مةةةن ِاَبةةة  عصةةةاباق داعةةةؤ اإلرهابيةةةة و اصةةةةر نسةةةا  المكةةةون األيزيةةةد  

  فةةةي الم تط ةةةاق لةةةدى عصةةةاباق داعةةةؤ اإلرهابيةةةة، باإلضةةةافة لمةةةا تتعةةةرا لةةةه جميةةة  النسةةةا
المنةةاط  التةةي تعرضةةق لعةةدوان العصةةاباق اإلرهابيةةة مةةن اتةةٍ  وتهجيةةٍر وا تطةةاٍف واغتصةةا ، 
ومةةا يمكةةن  ن يتركةةه ذلةة  مةةن  وةةر سةةلبى ذو  بعةةاد  طيةةرة علةةى البلةةد بشةةكٍ   ةةاص، والمنطقةةة 

 بشكٍ  عان،

وفةةد جمهوريةةة العةةرا  بشةةأن مأسةةاة األيزيةةدياق وبعةةد اسةةتماعه إلةةى العةةرا المقةةدن مةةن رئةةي   -
  تط اق، وكذل  التركمانياق ال تي ارُتِكَ  ب قهن جرائن ا غتصا  وال ر ،الم

 ر ُيقــــر

اإلعةةةةرا  عةةةةن القلةةةة  العميةةةة  لوضةةةة  األيزيةةةةدياق الم تط ةةةةاق لةةةةدى عصةةةةاباق داعةةةةؤ اإلرهابيةةةةة  -1
 .ومصيرهن المجهو  والتضامن التان م  عوائلهن في هذل الم نة واعتبارها جريمة ضد اإلنسانية
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ال كومةةةة العراايةةةة السةةةاعية إلةةةى إعةةةادة الم تط ةةةاق األيزيةةةدياق لةةةدى تنظةةةين مسةةةاندة جهةةةود  -2
داعةةؤ اإلرهةةابي إلةةى  هلهةةن ومنةةاطقهن األصةةلية بمةةا يسةةهن فةةي إعةةادة الُل مةةة الوطنيةةة بةةين 

 م تلف مكوناق الشع  العرااي.

للعةةةةرا  فةةةةي جهةةةةودل الراميةةةةة إلعةةةةادة الةةةة زن لةةةةدو  العربيةةةةة مةةةةن  جةةةة  تقةةةةدين الةةةةدعن ادعةةةةوة  -3
اق األيزيةةدياق مةةن ا نتهاكةةاق البشةةعة والممارسةةاق الو شةةية التةةي تعيشةةها النسةةا  الم تط ةة

واألط ةةةا  ت ةةةق وطةةةأة عصةةةاباق داعةةةؤ اإلرهابيةةةة، وذلةةة  بالتنسةةةي  مةةة  ال كومةةةة العراايةةةة 
 إلعادتهن إلى مناط  سكناهن.

ق التنسي  العربي المشتر  والجاد في مجا  التعاون اإلنساني إلعةادة الم تط ةاق األيزيةديا -4
إلةةى عةةوائلهن بأسةةرع واةةق ممكةةن ومنةة  مقايضةةتهن بةةأ  شةةكٍ  مةةن األشةةكا ، والت  يةةف مةةن 

 معاناة ذويهن.

فةي ت ريةر و اإلشادة بدور القواق المسل ة العراايةة المشةاركة فةي عمليةاق ت ريةر الموصة ،  -5
 بعا األيزيدياق الم تط اق من ابضة عصاباق داعؤ اإلرهابية.

بية التي طالق المواطنةاق التركمانيةاق مةن سةكنة مدينةة إدانة جرائن عصاباق داعؤ اإلرها -6
تلع ةةر العراايةةة والةةذى شةةم  جةةرائن ا غتصةةا  وال ةةر  ب قهةةن والواةةوف إلةةى جانةة  ذويهةةن 

 وتقدين المساعداق الممكنة لهن.

الموافقة على إدرا  بند "دعن األيزيدياق الم تط ةاق لةدى عصةاباق داعةؤ اإلرهابيةة" كبنةٍد  -7
 مجل  الجامعة على المستوى الوزار . دائن في جدو   عما 
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 اإلرهداب الدولدي وُىُيد  مكافحاده
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 يعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ينألمانة العامة فيما بين الدورتوعلى تقرير األمين العان عن نشاط ا، 

  اإلرهةا وعلى توصياق ا جتماع الواني والعشرين ل ري  ال برا  العر  المعنى بمكاف ة 
 (،9/8/2017 – 7لتون  

 ن السياسية،ؤو وعلى توصية لجنة الش 

 ر ُيقــــر

  ةةةذ العلةةةن بةةةالتقرير والموافقةةةة علةةةى التوصةةةياق الصةةةادرة عةةةن فريةةة  ال بةةةرا  العةةةر  المعنةةةى  -1
 (.9/8/2017-7لواني والعشرين لتون  اجتماعه ا في اإلرها بمكاف ة 

كةان مرتكبوهةا و يومةا  إدانة جمي   عما  اإلرها  وممارساته بكافة  شةكالها ومظاهرهةا و يةار  -2
 اجةةةذورها وتج يةةةف منابعهةةة وااةةةت عق و يةةةا كانةةةق  غراضةةةها، والعمةةة  علةةةى مكاف تهةةةا، َبةةةكِ رتُ ا

 المالية وال كرية.
ديةةن  و جنسةةية  و  ضةةارة، وتعزيةةز ال ةةوار  التأكيةةد علةةى  نةةه   مجةةا  لةةربط اإلرهةةا  بةةأ  -3

 والتسام  والت اهن بين الوقافاق والشعو  واألديان.
طا  س ارة جمهورية العةرا  فةي العاصةمة األفغانيةة  الذ اإلدانة الشديدة ل عتدا  اإلرهابي  -4

، والةذ  ن ذتةه بعةا   يةا تنظةين داعةؤ اإلرهةابي المنةد ر 31/7/2017كابو  بتاريخ  –
مةةه فةةي العةةرا ، كم اولةةٍة يائسةةة مةةن ذلةة  التنظةةين لتسةةليط الضةةو  اإلع مةةي علةةى بعةةد هزائ

 استمرار وجودل.

 وا ت اايةةاق اإلرهةةا العربيةةة لمكاف ةةة  ا ت اايةةةلةةن تصةةد  علةةى  التةةيدعةةوة الةةدو  العربيةةة  -5
يةةداع ووةةائ   إجةةرا اقإتمةةان  إلةةى اإلرهةةا العربيةةة ذاق الصةةلة بمكاف ةةة  التصةةدي  عليهةةا، وا 

 دى األمانة العامة لجامعة الدو  العربية.التصدي  ل
زالةةة العوامةة  التةةي تغذيةةه مةةن  ةة   القضةةا   -6 ضةةرورة العمةة  علةةى معالجةةة جةةذور اإلرهةةا  وا 

 على بؤر التوتر.
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زيادة الةوعي للعم  من  ج  تعبئة المؤسساق اإلع مية والتربوية والدينية والمجتم  المدني  -7
 لهذل اآلفة.ب طورة اإلرها  وال كر المتطرف والتصد  

 إلةةىا متنةةاع عةةن تقةةدين    شةةك  مةةن  شةةكا  الةةدعن الصةةري   و الضةةمني  إلةةىدعةةوة الةةدو   -8
، ورفةةا كةة   شةةكا  ا بتةةزاز مةةن اإلرهابيةةة األعمةةا الضةةالعين فةةي  األشةة اصالكيانةةاق  و 

  دية.لل لرهائن  و طل ٍ لمن تهديد  و ات   اإلرهابيةاب  الجماعاق 
بةةةةين جامعةةةةة الةةةةدو  العربيةةةةة و جهةةةةزة المنظمةةةةاق الدوليةةةةة  العمةةةة  علةةةةى دعةةةةن التعةةةةاون القةةةةائن -9

 واإلاليمية المعنية بمكاف ة اإلرها .
لتجةةةرين المسةةةافرين تشةةةريعاق الةةةنظن القانونيةةةة الوطنيةةةة للةةةدو  العربيةةةة  تتضةةةمنضةةةرورة  ن  -10

 و  نشةةةةطة إرهابيةةةةة تمويةةةة   و  و التةةةةدري  المتصةةةة  بةةةةه  إرهابيةةةةة عمةةةةا   ارتكةةةةا ألغةةةةراا 
المناسةةةبة علةةةةى ن ةةةو فعةةةةا  لل ةةةد مةةةةن ال طةةةر الةةةةذ  الوطنيةةةةة جةةةرا اق تيسةةةيرها، وات ةةةةاذ اإل

 يمولونه.
مةةةةن اسةةةةتغ   تكنولوجيةةةةا المعلومةةةةاق  اإلرهةةةةابيينالتعةةةةاون لمنةةةة   إلةةةةىدعةةةةوة الةةةةدو  العربيةةةةة  -11

والت طةةيط واإلعةةداد لهةةا،   نشةةطتهنوتمويةة   اإلرهابيةةة  عمةةالهنوا تصةةا ق للت ةةريا علةةى 
 ذاق الصلة بالتنظيماق اإلرهابية. اإللكترونية  ووض  آلية وطنية للتعام  م  المواا

نيويةةور   فةةيالمنشةةأ  اإلرهةةا المت ةةدة لمكاف ةةة  األمةةنمركةةز  إمكانيةةاقتعظةةين ا سةةت ادة مةةن  -12
لل ةوار  العةالميبمبادرة من  ادن ال رمين الشري ين، ومركز المل  عبةد اب بةن عبةد العزيةز 

 بو ظبى  فيللتميز لمكاف ة التطرف  الدولي فيينا والمركز فيبين اتباع الدياناق والوقافاق 
بةالجزائر، ومركةز النهةرين  اإلرهةا مجةا  مكاف ةة  فةيللب ول والدراسةاق  يفريقاألوالمركز 

للدراساق ا ستراتيجية فةي العةرا ، ومنتةدى النهضةة للتواصة  ال ضةار  بالسةودان، ومركةز 
مركةةةز م مةةةد السةةةاد  و ة، م مةةةد بةةةن نةةةايف للمناصةةة ة والرعايةةةة بالمملكةةةة العربيةةةة السةةةعودي

ومعهةةةد م مةةةد السةةةاد  لتكةةةوين األئمةةةة والمرشةةةدين والمرشةةةداق بالمملكةةةة  ،للعلمةةةا  األفاراةةةة
، ومرصةد ال تةاو  التك يريةة واآلرا  فةي اطةر األديةانالمغربية، ومركز الدو ة الدولي ل ةوار 

 .المتشددة بدار اإلفتا  المصرية، ومرصد األزهر الشريف لمكاف ة التطرف
ااعةةدة بيانةةاق  اصةةة  بننشةةا العامةةة لمجلةة  وزرا  الدا ليةةة العةةر   األمانةةةبجهةةود  دةاإلشةةا -13

 و ل الدو  العربية على تغذيتها بالبياناق المطلوبة. األجان  باإلرهابيين
مواصلة تنسي  الموااف العربيةة فةي المنظمةاق والمةؤتمراق الدوليةة التةي تشةار  فيهةا الةدو   -14

 .اإلرها العربية بشأن مكاف ة 
الدو  العربية من التجار  والمبادراق الناج ة ذاق الصلة بالمواجهة ال كرية  است ادة همية  -15

التنظيمةةةةاق اإلرهابيةةةةة، تُةةةةروه  لهةةةةا الم ةةةةاهين واألفكةةةةار التةةةةي  انتشةةةةارلمرهةةةةا  لل يلولةةةةة دون 
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 (ال نيةةةة ل ريةةة  ال بةةةرا  العةةةر  المعنةةةي بمكاف ةةةة اإلرهةةةا العامةةةة لاألمانةةةة وتكليةةةف األمانةةةة 
 منها. وا ست ادةوة الدو  العربية لتزويدها بتجاربها الناج ة لتعميمها بدع

التر يةة  بمبةةادرة  ةةادن ال ةةرمين الشةةري ين الملةة  سةةلمان بةةن عبةةد العزيةةز آ  سةةعود بننشةةا   -16
"مركةةةز الملةةة  سةةةلمان للسةةة ن العةةةالمي" كمركةةةز م ةةةتص فةةةي إرسةةةا  اةةةين السةةة ن والتسةةةام  

 كةةةةةوين الصةةةةورة الذهنيةةةةةة اإليجابيةةةةة عةةةةةن اإلسةةةةة نوترسةةةةيخ م هةةةةةون الوسةةةةطية وا عتةةةةةدا ، وت
يضةةال  قيقةةة الشةةبهاق السةةلبية الموةةارة عليةةه، والتصةةد  وتعزيزهةةا التطةةرف  ةأليديولوجيةة، وا 
 واإلرها .

السةةةلطاق الوطنيةةةة المسةةةؤولة عةةةن مكاف ةةةةة رفةةة  الةةةةوعي لةةةدى  إلةةةىدعةةةوة الةةةدو  األعضةةةا   -17
مة  اواعةد متوافقةة  اإلرها ف ة مكا فيالتدابير المست دمة  ن تكون جمي  بأهمية  اإلرها 
 .اإلنساني الدولي، والقانون اإلنسانل قو   الدوليذل  القانون  فيبما  الدوليالقانون 

المصةةغر للمةةدرا  السياسةةيين الرابةة  للت ةةالف الةةدولي ضةةد داعةةؤ  ا جتمةةاع بانعقةةادالتر يةة   -18
 24/10/2016ال ةام  لمكاف ةةة تمويةة  تنظةين داعةةؤ يةةون  وا جتمةةاع، 29/4/2016يةون 

السةةاد   ا جتمةةاعالترتيبةاق التةةي تجريهةةا دولةة الكويةةق لعقةد  إلةةىبدولةة الكويةةق، باإلضةافة 
 .2017األجان      اإلرهابيين للت الف الدولي المعني بالمقاتلين 

 .المقبلةالعان متابعة الموضوع وتقدين تقرير بشأنه للمجل  في دورته  األمين إلىالطل   -19
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 صةانة اعمن القومي العريي ومكافحة اإلرهاب
 

 
 إن مجلس الجامعة علل المىاوو الو ار ،

 يعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 
 ،وعلى تقرير األمين العان عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين 

  متابعة تن يذ القراراق وا لتزامةاق علةى وعلى التوصية الصادرة عن ا جتماع األو  لهيئة
 ،12/9/2017المستوى الوزار  الذ  ُعقد بتاريخ 

 ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية 

ع ناتهةاواستنادار إلةى اةراراق مجلة  الج - ، وعلةى المسةتوى الةوزار ، امعةة علةى مسةتوى القمةة وا 
 األمن القومي العربي،بشأن الم افظة على الس ن واألمن بين الدو  األعضا  وصيانة 

ذ يؤكةةةد مةةةن جديةةةد عزمةةةه الوابةةةق علةةةى تعزيةةةز األمةةةن القةةةومي العربةةةي ومكاف ةةةة التنظيمةةةاق  - وا 
اإلرهابية والدفاع عن استق   الدو  العربية و ماية سيادتها الوطنية، والذود عةن و ةدة ترابهةا 

 الوطني وس مة  راضيها ضد    اعتدا ،

ذ ُيشدد على ال ة  الوابةق للةدو  ا -    اعتةدا  علةى مجتمعاتهةا ومواطنيهةا  صةدألعضةا  فةي وا 
 و مؤسسةةاق الدولةةة واألجهةةزة ال كوميةةة، وكةةذل   قهةةا فةةي ات ةةاذ جميةة  اإلجةةرا اق واسةةت دان 
كافةةةة الوسةةةائ  التةةةي ت ةةةو  دون تعرضةةةها أل  تهديةةةداق واعتةةةدا اق ُتشةةةك   طةةةرار علةةةى  منهةةةا 

ربيةةة، وميوةةا  األمةةن المت ةةدة واواعةةد وسةة مة مجتمعاتهةةا، وذلةة  وفقةةار لميوةةا  جامعةةة الةةدو  الع
 القانون الدولي،

ذ ُيعةةةر  عةةةن إدانتةةةه ال ازمةةةة لكةةة   شةةةكا  اإلرهةةةا  وبم تلةةةف صةةةورل وممارسةةةاته ومظةةةاهرل،  - وا 
 ورفضه الوابق أل  توجه كان لربط اإلرها  بأ  دين  و  ضارة  و  مة،

ذ و  - مني للمنظمةةاق يؤكةد مةن جديةةد رفضةه التةةان أل  شةك  مةن  شةةكا  الةدعن الصةةري   و الضةا 
دانته ال ازمة للعملياق اإلرهابية بك   شكالها وصورها،  اإلرهابية  و المنظماق المتطرفة، وا 

ذ يدعو إلى و  - تكويف الجهود وتعزيز التنسي  م  المجتم  الدولي ومنظماته الدولية واإلاليميةة ا 
وظةاهرة  فةي مواجهةة اإلرهةا  وعلةى ن ةٍو  ةاٍص فةي مجةا ق تج يةف منةاب  تموية  اإلرهةا ،

يجةةاد مةة ذاٍق آمنةةة لهةةن،  سة ر اإلرهةةابيين األجانةة  والعمةة  علةةى ال ةةد مةةن تةنقلهن بةةين الةةدو  وا 
وات اذ اإلجرا اق القانونية ال زمة التي ت و  دون است دان اإلرهةابيين لتكنولوجيةا المعلومةاق 

 وا تصا ق،
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 ر ُيقــــر

نها التنظيمةاق اإلرهابيةة فةي الةدو  اإلدانة ال ازمة لك   شةكا  العمليةاق اإلجراميةة التةي تشة -1
، والتنديد بك  األنشطة التي تمارسها تل  التنظيمةاق المتطرفةة وفي كافة دو  العالنالعربية 

والتي ترف  شعاراٍق دينية  و طائ ية  و مذهبية  و عراية وتعم  على الت ريا على ال تنة 
 وعلى العنف واإلرها .

رية واألمنيةةةة و ةةةدها غيةةةر كافيةةةة إلل ةةةا  الهزيمةةةة اإلعةةةرا  مجةةةددار عةةةن  ن ال لةةةو  العسةةةك -2
شةةاملة متعةةددة األبعةةاد لمكاف ةةة  اسةةتراتيجيةباإلرهةةا ، والتأكيةةد علةةى ضةةرورة العمةة  إليجةةاد 

اإلرها  ومن  واوعه، تتضمن األبعاد السياسية وا جتماعية والقانونية والوقافيةة واإلع ميةة 
 و  العربية الصادرة بهذا الشأن.والدعوية، وذل  وفقار لقراراق مجل  جامعة الد

العم  على مواصةلة التعةاون القةائن بةين الةدو  العربيةة لمكاف ةة اإلرهةا  والتطةرف وتكويةف  -3
الجهود المشتركة  جتواوه مةن جةذورل وذلة  مةن  ة   ت عية  بنةود و  كةان ا ت اايةة العربيةة 

 لمكاف ة اإلرها .

واسةعة ضةد اإلرهةا ، ومةا توصةلق إليةه  اإلشادة بما  ققتةه الةدو  األعضةا  مةن انتصةاراقٍ  -4
إلل ا  الهزيمة بالمنظماق اإلرهابية والجماعاق المتطرفة، ودعوتهةا لمواصةلة  إنجازاقمن 

 هذل الجهود بما يك   إنها  اإلرها  والتطرف بجمي  مظاهرل وصورل.

ضةد  توجيه الت ية والتقدير لجمهورية العرا  والجيؤ العرااي على ما  ققةول مةن انتصةاراقٍ  -5
تنظين داعؤ، وعلى ما بذلول من تض ياق في ت ريةر الموصة  والمةدن واألراضةي العراايةة 
األ ةةرى، ودعةةوة الةةدو  العربيةةة إلةةى المسةةاهمة فةةي إعةةادة إعمةةار المةةدن الم ةةررة مةةن سةةيطرة 
غاوةة النةاز ين، وتأكيةةد تومينةه وتقةديرل لجمهوريةة مصةر العربيةةة  هةذل العصةاباق اإلجراميةة وا 

متصلة في مكاف ة اإلرها  في شما  سينا  لهزيمة الم ططةاق اإلرهابيةة، على جهودها ال
ولدولةةة ليبيةةا لمةةا تقةةون بةةه مةةن جهةةوٍد مقةةدرة فةةي د ةةر إرهةةا  داعةةؤ، وللجمهوريةةة الجزائريةةة 
الديمقراطيةةة الشةةعبية لمةةا تقةةون بةةه مةةن عمليةةاٍق متواصةةلة لم اصةةرة اإلرهةةا  ود ةةرل، ولدولةةة 

مكاف ة اإلرها ، وعلى ن ٍو  ةاص جهودهةا فةي القضةا  الكويق على ما تبذله من جهوٍد ل
اإلعةةرا  عةةن دعمةةه لكافةةة ، و علةةى مصةةادر تمويةة  ال ركةةاق اإلرهابيةةة والمنظمةةاق المتطرفةةة

 اإلجرا اق التي تقون بها مملكة الب رين في مواجهة اإلرها  ل  ظ  منها واستقرارها.
بسةرايا األشةتر اإلرهابيةة التر ي  بوض   سةما  بعةا األشة اص الةذين ينتمةون لمةا يسةمى  -6

فةةي مملكةةة الب ةةرين علةةى اائمةةة اإلرهةةابيين، معتبةةرين  ن هةةذا المواةةف يعكةة  إصةةرار دو  
العالن على التصد  لك   شكا  اإلرها  على الصعيدين اإلاليمي والةدولي، وكة  مةن يقةون 
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بدعمةةةةةه  و الت ةةةةةةريا عليةةةةةةه  و التعةةةةةةاطف معةةةةةةه، ويموةةةةة  دعمةةةةةةار لجهةةةةةةود مملكةةةةةةة الب ةةةةةةرين 
 .(ل اق التي تقون بها في تعزيز األمن وا ستقرار والسلن فيهاواإلجرا

دعةةوة الةةدو  األعضةةا  والمجتمةة  الةةدولي إلةةى ات ةةاذ اإلجةةرا اق القانونيةةة والقضةةائية ال زمةةة  -7
ابيةةة وا نتقةةا  إلةةى مراكةةةز سةة ر اإلرهةةابيين األجانةة  ل لت ةةةا  بتنظيمةةاق إره لل يلولةةة دون

آمنةةةة، وتقةةةديمهن للعدالةةةة علةةةى مةةةا ارتكبةةةول مةةةن جةةةرائن ، و رمةةةانهن مةةةن    مةةة ذاٍق الصةةةراع
 .، و ل الدو  األعضا  على تباد  المعلوماق  و  هذل العناصرإرهابية

 ةةةل الةةةدو  األعضةةةا  علةةةى زيةةةادة تعاونهةةةا وتكويةةةف جهودهةةةا مةةةن  ةةة   ا ت اايةةةة العربيةةةة  -8
مةةةةاق لمكاف ةةةةة جةةةةرائن تقنيةةةةة المعلومةةةةاق وذلةةةة  بالعمةةةة  علةةةةى ن ةةةةٍو جمةةةةاعي ل رمةةةةان التنظي

اإلرهابية المتطرفة بجمي   شكالها الدينية والطائ ية والمذهبية والعرايةة مةن اسةتغ   وسةائط 
التكنولوجيا ووسائ  التواص  ا جتماعي، ومنعها على ن ٍو تان من بل دعايتها التي تُةرو  

ا  للكراهية وال تنة الطائ ية والمذهبية، وبل رول ال راة بين  بنا  المجتمة ، وذلة  دون مسة
 ب رية الر   والتعبير التي تبي ها القوانين الوطنية والمواوي  الدولية الُمصاد  عليها.

دعوة الدو  األعضا  إلى تزويةد األمانةة العامةة لجامعةة الةدو  العربيةة بتقةاريٍر شةاملة  ةو   -9
المبةةادراق الوطنيةةة التةةي تقةةون بهةةا لمواجهةةة اإلرهةةا ، بمةةا فةةي ذلةة  نتةةائال  عمةةا  المةةؤتمراق 

 ندواق التي تنظمها  و  مكاف ة اإلرها ، والمنظماق المتطرفة.وال

 ةةةل الةةةدو  األعضةةةا  علةةةى تقةةةدين تصةةةوراتها وااترا اتهةةةا بشةةةأن تطةةةوير آليةةةاق العمةةة  ذاق  -10
الصةةةةةلة بصةةةةةيانة األمةةةةةن القةةةةةومي العربةةةةةي ومواجهةةةةةة التنظيمةةةةةاق اإلرهابيةةةةةة، تمهيةةةةةدار لوضةةةةة  

يةاق العمة  المعنيةة بمواجهةة اإلرهةا  استراتيجية شاملة لمكاف ة ظاهرة اإلرهةا  وتطةوير آل

                                                 
 :الجمهورةة الج ائرةة الدةمقراطةة الشعيةة (ل

فةةةي مواجهةةةة اإلرهةةةا  والتنظيمةةةاق اإلرهابيةةةة فةةةنن الجزائةةةر تةةةدعو إلةةةى تنسةةةي  الجهةةةود الدوليةةةة لم اربةةةة هةةةذل اآلفةةةة، ضةةةمن 
مشتركة ومتقاسمة، وا لتزان بقواعد الشرعية الدولية  سيما التقيد باللوائ  واوائن استراتيجية شاملة ل من المت دة  و   هداف 

 األمن المت دة في تصنيف الجماعاق اإلرهابية.
 :كذلك ةىج  وفد جمهورةة العراق احيظه علل ما ةلي

تن اعتمةادل  ( لن ي دد المعيار الذ 6إن تصنيف بعا األش اص والمنظماق وفقار للصيغة الواردة في ال قرة ل -4
في توصيف م هون اإلرها ، كما  ن هذا التصةنيف   يمكةن اعتبةارل دوليةار  سةيما مة  غيةا  تعريةف لمرهةا  

 تن ا ت ا  عليه من ِاَب  المجتم  الدولي.
إن هةةذا التصةةنيف سةةي ت  البةةا  واسةةعار  مةةان    دولةةة تتقةةاط  مةة  جماعةةاٍق معينةةة ناشةةطة فةةي دولهةةا لوصةة ها  -5

 باإلرها .

ار صةةةيانة األمةةةن القةةةومي العربةةةي ب ةةةد ذاتةةةه  دان ب ةةةزٍن كةةة   شةةةكا  العمليةةةاق اإلجراميةةةة التةةةي تشةةةنها إن اةةةر  -6
المنظماق اإلرهابية في الدو  العربية وعلى المسةتوى الةدولي، ومةن وةنَّ فة  داعةي لت صةيص كيةان  و جماعةة 

 معينة في إطار هذا القرار.
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والتنظيماق اإلرهابيةة، وذلة  وفقةار للقةراراق الصةادرة عةن مجلة  جامعةة الةدو  العربيةة علةى 
 مستوى القمة وعلى المستوى الوزار .

دعةةةوة الةةةدو  العربيةةةة لبةةةذ  المزيةةةد مةةةن الجهةةةود لمكاف ةةةة  سةةةالي  تمويةةة  اإلرهةةةا  ومتابعةةةة  -11
 األمةةةوا مةةةن  ةةة   ا ت اايةةةة العربيةةةة لمكاف ةةةة غسةةة   بيةةةةاإلرهامصةةةادر تمويةةة  التنظيمةةةاق 

 .اإلرها وتموي  

عداد تقارير دوريةة  -12 الطل  إلى األمين العان لجامعة الدو  العربية متابعة تن يذ هذا القرار، وا 
 .، وتقديمها إلى المجل  في دوراته المقبلةبشأن إجرا اق تن يذل

 
 (12/9/2017 - 3ج  -( 148د.ع ) - 8189)ق: رقم 
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 الاد الؤ اإلةرانةة في الشًون الدا لةة للدو  العريةة
 

 
ةددوم  ر  فددي دورادده غةددر العادةددة المنعقدددإن مجلددس جامعددة الدددو  العريةددة علددل المىدداوو الددو ا

وحادور أصدحاب المعدالي و راء ال ارجةدة ورًىداء جمهورةة جةيواي يرئاىة  19/11/2017
العدام لجامعددة الددو  العريةدة، ويندداءل علدل طلددب  وفدود الددو  اععادداء ومشداركة معدالي اعمددةن

 ،المملكة العريةة الىعودةة
 وبعد اط عه على المذكرتين المقدمتين من المملكة العربية السعودية ومملكة الب رين، -

ذو  -  (،2015ل2216يؤكد على ارار مجل  األمن ران  ا 

ذ يؤكد على المادة ل -  ( من ميوا  األمن المت دة،51وا 

ذ يؤكةةد علةةى - ةةان راةةن  وا  بشةةأن التةةد  ق اإليرانيةةة فةةي  29/3/2017بتةةاريخ  688اةةرار امةةة عم 
 الشؤون الدا لية للدو  العربية،

ذ يؤكةةد علةةى البيانةةاق والقةةراراق الصةةادرة عةةن مجلةة  جامعةةة الةةدو  العربيةةة علةةى المسةةتوى  - وا 
بهةةةذا  12/9/2017( بتةةةاريخ 148د.ع ل 8177الةةةوزار  فةةةي هةةةذا الشةةةأن وآ رهةةةا القةةةرار راةةةن 

 لشأن،ا

ذ يؤكةةد علةةى  هميةةة  ن تكةةون الع اةةاق بةةين الةةدو  العربيةةة والجمهوريةةة اإلسةة مية اإليرانيةةة  - وا 
اائمةةة علةةى مبةةد  ُ سةةن الجةةوار وا متنةةاع عةةن اسةةت دان القةةوة  و التهديةةد بهةةا وعةةدن التةةد   فةةي 

 الشؤون الدا لية للدو  العربية،

د المملكةةة العربيةةة السةةعودية  ةةو  وبعةةد  ن اسةةتم  المجلةة  إلةةى اإليجةةاز الةةذى ادمةةه رئةةي  وفةة -
صةةال ( بةةنط   صةةارو   –آ ةةر عمةة  عةةدواني اامةةق بةةه الميليشةةياق التابعةةة إليةةران لال ةةووي 

 باليستي إيراني الصن  من دا   األراضي اليمنية،

وبعد ا ستماع إلى رئي  وفد مملكة الب رين  و  ما تتعرا له المملكة من  عما  ت ريبيةة  -
 ر  نابي  الن ط من ِاَب  جماعاق إرهابية مدعومة من ايران،إرهابية وآ رها ت جي

وبعةةد اسةةتماعه  يضةةار إلةةى كلمةةاق  صةة ا  المعةةالى والسةةعادة رؤسةةا  الوفةةود ومعةةالى األمةةين  -
 العان لجامعة الدو  العربية،

 ُيقــــر ر

  اإلدانة الشديدة لعملية اط   صارو  باليستي إيرانةي الصةن  مةن األراضةي اليمنيةة مةن ِاَبة -1
صةال ( والةذى اسةتهدف مدينةة الريةاا واعتبةار ذلة   –الميليشياق الموالية إليةران لال ةووي 

 عدوانار صار ار ضد المملكة وتهديدار ل من القومي العربي.
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التأكيد على    المملكة العربية السعودية في الةدفاع الشةرعي عةن  راضةيها وفة  مةا نصةق  -2
ة، ومسةةاندتها فةةي اإلجةةرا اق التةةي تقةةرر ات اذهةةا ( مةةن ميوةةا  األمةةن المت ةةد51عليةةه المةةادة ل

 ضد تل  ا نتهاكاق اإليرانية في إطار الشرعية الدولية.

إدانةةة جميةة  األعمةةا  اإلرهابيةةة التةةي تقةةون بهةةا ايةةران فةةي مملكةةة الب ةةرين وآ رهةةا ت جيةةر  ةةط  -3
وال ةر    نابي  الن ط الب ريني واعتبارل عم ر إرهابيار اامق به مجموعة مدعومة من ايةران،

 الوور  اإليراني.

دانة التد  ق اإليرانية المستمرة فةي الشةؤون الدا ليةة لمملكةة الب ةرين مةن  ة    -4 استنكار وا 
وةةارة النعةةراق الطائ يةةة،  مسةةاندة اإلرهةةا  وتةةدري  اإلرهةةابيين وتهريةة  األسةةل ة والمت جةةراق وا 

ستقرار، وتأسيسةها ومواصلة التصري اق على م تلف المستوياق لزعزعة األمن والنظان وا 
جماعةةاٍق إرهابيةةة بالمملكةةة ممولةةة ومدربةةة مةةن ال ةةر  الوةةور  اإليرانةةي و ةةز  اب اللبنةةاني 
اإلرهةةةابي، والةةةذى يتنةةةافى مةةة  مبةةةد  ُ سةةةن الجةةةوار وعةةةدن التةةةد   فةةةي الشةةةؤون الدا ليةةةة وفقةةةار 

 لمبادئ ميوا  األمن المت دة والقانون الدولي.

ذل مةةةةةن إجةةةةةرا اق و طةةةةةواق لمكاف ةةةةةة اإلرهةةةةةا  دعةةةةةن مملكةةةةةة الب ةةةةةرين فةةةةةي جميةةةةة  مةةةةةا تت ةةةةة -5
 والجماعاق اإلرهابية، لل  اظ على  منها واستقرارها.

اإلشادة بجهود األجهةزة األمنيةة بالمملكةة العربيةة السةعودية ومملكةة الب ةرين التةي تمكنةق مةن إ بةاط  -6
لقا  القبا على  عضةا  المنظمةاق اإلرهابيةة الموكة   إليهةا تن يةذ العديد من الم ططاق اإلرهابية وا 
 .تل  الم ططاق والمدعومة من ِاَب  ال ر  الوور  اإليراني و ز  اب اللبناني اإلرهابي

إدانةةة اسةةتمرار ا ةةت   ايةةران للجةةزر اإلماراتيةةة الةةو ل لطنةة  الكبةةرى وطنةة  الصةةغرى و بةةو  -7
موسةةةى( وتأييةةةد كافةةةة اإلجةةةرا اق والوسةةةائ  السةةةلمية التةةةي تت ةةةذها دولةةةة اإلمةةةاراق  سةةةتعادة 

 يادتها على جزرها الم تلة طبقار للقانون الدولي.س

إدانة سياسة ال كومة اإليرانية وتد  تها المستمرة في الشؤون العربية والتي من شةأنها تغذيةة  -8
النزاعاق الطائ ية والمذهبية، والتأكيد على ضةرورة امتناعهةا عةن دعةن الجماعةاق التةي تةؤجال 

ربيةةة، ومطالبتهةةا بنيقةةاف دعةةن وتمويةة  الميليشةةياق هةةذل النزاعةةاق وبالةةذاق فةةي دو  ال لةةيال الع
واأل زا  المسل ة في الدو  العربية، و اصةر تد  تها في الشأن اليمنى والتواف عن دعمها 
للميليشةةياق المواليةةة لهةةا والمناهضةةة ل كومةةة الةةيمن الشةةرعية ومةةدها باألسةةل ة، وت ويلهةةا إلةةى 

الم  ة الب رية في مضي  بةا  المنةد   منصة إلط   الصواريخ على جيران اليمن وتهديد
والب ر األ مر، وهو ما ينعك  سلبار على  من واستقرار الةيمن ودو  الجةوار والمنطقةة بشةكٍ  

 .(2216عان، ويعتبر  راار واض ار لقرار مجل  األمن ران ل

ا  مسؤولية دعن اإلره –الشري  في ال كومة اللبنانية  –ت مي   ز  اب اللبناني اإلرهابي  -9
والجماعةةاق اإلرهابيةةة فةةي الةةدو  العربيةةة باألسةةل ة المتطةةورة والصةةواريخ الباليسةةتية، والتأكيةةد 
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علةى ضةةرورة توا ةه عةةن نشةةر التطةرف والطائ يةةة والتةد   فةةي الشةةؤون الدا ليةة للةةدو  وعةةدن 
 تقدين    دعن لمرها  واإلرهابيين في م يطه اإلاليمي.

رانيين الت ريضةةية والعدائيةةة المسةةتمرة ضةةد الةةدو  إدانةةة واسةةتنكار تصةةري اق المسةةؤولين اإليةة -10
العربيةةةةة، ومطالبةةةةة  كومةةةةة الجمهوريةةةةة اإلسةةةة مية اإليرانيةةةةة بةةةةالكف عةةةةن هةةةةذل التصةةةةري اق 

 العدائية واألعما  ا ست زازية التي تهدد األمن وا ستقرار في المنطقة.

ية العربيةةةة  ظةةةر القنةةةواق ال ضةةةائية الممولةةةة مةةةن ايةةةران والتةةةي تبةةةل علةةةى األامةةةار الصةةةناع -11
باعتبارهةةا ُتشةةك  تهديةةدار ل مةةن القةةومي العربةةي مةةن  ةة   إوةةارة النعةةراق الطائ يةةة والمذهبيةةة 

 والعراية، والطل  من األمين العان متابعة تن يذ هذا القرار م  الجهاق ذاق الصلة.

تكليةةف المجموعةةة العربيةةة فةةي نيويةةور  بم اطبةةة رئةةي  مجلةة  األمةةن لتوضةةي  ال رواةةاق  -12
( فيمةةا يتعلةة  بتطةةوير برنةةامال الصةةواريخ الباليسةةتية 2231ة لقةةرار مجلةة  األمةةن راةةن لاإليرانيةة

وما ينطو  عليه من طبيعة هجومية تُقوها ا دعا اق اإليرانية  و  طبيعته الدفاعية، وما 
 .يموله من تهديٍد داهن ل من القومي العربي

مةن لتوضةي  مةا اامةق بةه تكليف المجموعة العربيةة فةي نيويةور  بم اطبةة رئةي  مجلة  األ -13
( بتزويةةةد الميليشةةةياق اإلرهابيةةةة فةةةي الةةةيمن 2216ايةةران مةةةن انتهاكةةةاٍق لقةةةرار مجلةةة  األمةةن ل

باألسةل ة واعتبةار اطة   صةارو  باليسةتي إيرانةي الصةن  مةن األراضةي اليمنيةة تجةال مدينةة 
ب غةه الرياا بموابةة عةدوان مةن ِاَبة  ايةران وتهديةد ل مةن والسةلن القةومي العربةي والةدو  لي وا 

 بضرورة ايان مجل  األمن بمسؤولياته تجال   ظ األمن والسلن الدوليين.

ا سةتمرار فةةي إدرا  بنةةد التةد  ق اإليرانيةةة فةةي الشةؤون الدا ليةةة للةةدو  العربيةة علةةى  جنةةدة  -14
 منتدياق التعاون العربي م  الدو  والتجمعاق الدولية واإلاليمية.

يةةةذ هةةةذا القةةةرار وتقةةةدين تقريةةةر  ةةةو  اإلجةةةرا اق التةةةي تةةةن الطلةةة  مةةةن األمةةةين العةةةان متابعةةةة تن  -15
 ات اذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجل .
 

 (19/11/2017 -د.غ.ع  - 8218)ق: رقم 
                                                 

في ارار التد  ق اإليرانية في الشؤون الدا لية  9، و6، و4 قراق إن مواف الجمهورية اللبنانية هو ا عتراا على ال -
 للدو  العربية:

 يعترا لبنان على ذكر  ز  اب ووص ه باإلرهابي واإلشارة إلى وجودل في ال كومة.
ا  و  يمكن الموافقة على األمر كونةه  ةار  تصةنيف األمةن المت ةدة وغيةر متوافة  مة  المعاهةدة العربيةة لمكاف ةة اإلرهة

 اصةةةر مةةن  يةةل التمييةةز بةةين المقاومةةة واإلرهةةا  كةةون  ةةز  اب يموةة  مكةةون  ساسةةي فةةي لبنةةان وشةةري ة واسةةعة مةةن 
اللبنانيين ولديه كتلة نيابيةة ووزاريةة وازنةة فةي المؤسسةاق الدسةتورية اللبنانيةة ونوافة  علةى بةااي البنةود فةي القةرار بةالرغن 

كومةة اللبنانيةة ونةدين    تةد   بالشةؤون الدا ليةة للةدو  العربيةة ونؤكةد من م مسة بعضها لقةرار النةأ  بةالن   فةي ال 
على مواف ال كومة اللبنانية على النأ  بلبنان واد طالبنا ب ذف ك  ما يتعل  ب ةز  اب لكةي تةتن الموافقةة علةى كافةة 

 بنود القرار دون ت  ظ.
 ( من القرار.9و 8يت  ظ وفد جمهورية العرا  على ال قرتين ل -
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 اطوةر المنظومة العريةة لمكافحة اإلرهاب
 

 

فددي دورادده غةددر مىدداوو المندددويةن الدددائمةن علددل الدددو  العريةددة إن مجلددس جامعددة 
يناء  علدل طلدب  4/12/2017ةوم االمنةن الموافق نعقد يمقر اعمانة العامة يالقاهرة العادةة الم

معددالي الىدديةر أحمددد قطددان المندددوب الدددائم للمملكددة العريةددة يرئاىددة جمهورةددة مصددر العريةددة 
الىعودةة، ومشاركة الىادة المندويةن الدائمةن ويحاور معالي الىةد أحمدد أيدو الغدةط اعمدةن 

 ،الدو  العريةة العام لجامعة
إذ ُيعةةر  عةةةن إدانتةةه ال ازمةةةة لكافةةة  شةةةكا  اإلرهةةا  وبم تلةةةف صةةورل وممارسةةةاته ومظةةةاهرل،  -

 ورفضه الوابق أل  توجه كان لربط اإلرها  بأ  دين  و  ضارة  و  مة، 

ذ يؤكد على الواوف ص ار وا دار  ةائ ر دون بلةوغ بعةا األطةراف العابوةة مآربهةا فةي تةأجيال  - وا 
 قسان على  س  دينية  و مذهبية  و جغرافية، ال تنة وا ن

ذ يتاب  بقل  اصطدان م هون الدولةة ال ديوةة بمشةروعاق هدامةة تمة  التنةوع العراةي والةديني  - وا 
 والطائ ي وا ستقرار ا جتماعي وتوظ ه في صراعاٍق دموية برعاية  طراف  ارجية، 

ذ يكةةرر التأكيةةد علةةى ضةةرورة مواصةةلة التعةةاون القةةائن بةةين ا - لةةدو  العربيةةة لمكاف ةةة اإلرهةةا  وا 
والتطةرف وتكويةف الجهةود المشةةتركة  جتواوةه مةن جةةذورل وذلة  مةن  ةة   ت عية  بنةود و  كةةان 

 ا ت ااية العربية لمكاف ة اإلرها ،

ذ يؤكةةد علةةى التعةةاون العربةةي اةةو ر وفعةة ر فةةي التعامةة  مةة  التطةةوراق الراهنةةة وعلةةى الضةةرورة  - وا 
 شتركة في مواجهة كافة الت دياق، القصوى لصياغة موااف عربية م

ذ يشةةةدد فةةةي هةةةذا اإلطةةةار علةةةى  هميةةةة تنسةةةي  الجهةةةود العربيةةةة والدوليةةةة فةةةي مجةةةا  مكاف ةةةة  - وا 
 اإلرها  من     تباد  المعلوماق والتعاون األمني والقضائي والتنسي  العسكر ،

ذ يؤكةةد علةةى اةةةراراق مجلةة  جامعةةةة الةةدو  العربيةةة ذاق الصةةةلة، وعلةةى ن ةةةٍو  ةةاص ا - لقةةةرار وا 
( واةةةرار امةةةة شةةةرن الشةةةيخ راةةةن 2017ل8189( والقةةةرار 2016ل8019( والقةةةرار 2014ل7804

ةةةةةةان رامةةةةةةي 2016ل654( واةةةةةةرار امةةةةةةة نواكشةةةةةةوط راةةةةةةن 2015ل628  690( واةةةةةةرار  امةةةةةةة عم 
 (، 2017ل699و

ذ يعةةر  عةةن دعمةةه للجهةةود العربيةةة المبذولةةة فةةي إطةةار األمةةن المت ةةدة، و اصةةةر مةةن جانةة   - وا 
 ية العضو العربي في مجل  األمن،جمهورية مصر العرب

 واستنادار إلى: -

 ،المادة الوانية من ميوا  جامعة الدو  العربية 

 ، المواد ذاق الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشتر 
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  ع ناتهةةا بشةةأن صةةيانة األمةةن اةةراراق مجلةة  جامعةةة الةةدو  العربيةةة علةةى مسةةتوى القمةةة، وا 
 القومي العربي،

 ذ يؤكةةةةد التزامةةةةه بأ كةةةةان ومبةةةةادئ ميوةةةةا  جامعةةةةة الةةةةدو  العربيةةةةة وميوةةةةا  األمةةةةن المت ةةةةدة  وا 
 واراراق مجل  األمن واواعد القانون الدولي،

 ر ُيقــــر

إدانة ال ادل اإلرهابي اآلون الذ  وا  في مسجد الروضة في شما  سينا  بجمهورية مصر  -16
بأشةةد  -ن 2017نةةوفمبر/ تشةرين الوةاني  24الموافة   -هةة 1439ربيةة  األو   5العربيةة يةون 

العباراق، واإلعرا  عن تعازيه ألهالي ض ايا هذل العملية اإلرهابية الغاشمة، والتأكيد علةى 
واةةوف كافةةة الةةدو  األعضةةا  إلةةى جانةة  جمهوريةةة مصةةر العربيةةة، ايةةادةر وشةةعبار، فةةي  ربهةةا 

 المستمرة ضد اإلرها .

بية فةي الةدو  العربيةة وفةي إدانة ك   شكا  العملياق اإلجرامية التي تشنها التنظيماق اإلرها -17
كافة دو  العةالن، والتنديةد بكة  األنشةطة التةي تمارسةها تلة  التنظيمةاق المتطرفةة والتةي ترفة  
شةةعاراٍق دينيةةة  و طائ يةةة  و مذهبيةةة  و عرايةةة وتعمةة  علةةى الت ةةريا علةةى ال تنةةة والعنةةف 

 واإلرها .

ة اإلرهةةةا ، واإلشةةةادة تومةةةين وتقةةةدير الجهةةةود المتصةةةلة لجمهوريةةةة مصةةةر العربيةةةة فةةةي مكاف ةةة -18
بالةةةةدور الةةةةوطني الةةةةذ  تقةةةةون بةةةةه القةةةةواق المسةةةةل ة المصةةةةرية واألجهةةةةزة األمنيةةةةة المعنيةةةةة فةةةةي 
جمهوريةةة مصةةر العربيةةة فةةي صةةون ا سةةتقرار والسةةلن، وتومةةين التضةة ياق التةةي تقةةدمها فةةي 

 مكاف ة اإلرها  ومواجهة التنظيماق اإلرهابية والتك يرية.

و  األعضةةةا  فةةةي ات ةةةاذ جميةةة  اإلجةةةرا اق واسةةةت دان كافةةةة التأكيةةةد علةةةى ال ةةة  الوابةةةق للةةةد -19
الوسائ  التي ت و  دون تعرضها أل  تهديداق واعتدا اق ُتشك   طرار على  منها وس مة 

 .مجتمعاتها، وذل  وفقار لميوا  جامعة الدو  العربية وميوا  األمن المت دة

مرهةا  مةن آوةاٍر مةدمرة علةى اعتبار مكاف ة اإلرهةا   قةار  ساسةيار مةن  قةو  اإلنسةان لمةا ل -20
اةةدرة المةةواطنين علةةى التمتةة  بةةال قو  السياسةةية وا اتصةةادية وا جتماعيةةة، وتومةةين الجهةةود 
العربية التي  دق في هذا السيا  إلى تمرير ارار آوار اإلرها  على التمت  ب قةو  اإلنسةان 

عيةة واإلنسةانية ، واللجنةة ا جتما(A/HRC/34/8)في كٍ  من مجلة   قةو  اإلنسةان الةدولي 
 والوقافية لاللجنة الوالوة للجمعية العامة ل من المت دة(.

التشةةديد علةةى  تميةةة الشةةمولية فةةي الرؤيةةة فةةي التعامةة  مةة  اإلرهةةا  دون انتقائيةةة  و تمييةةز،  -21
وي ذر المجل  مجددار من الرابطة القوية التي تجمة  بةين التنظيمةاق اإلرهابيةة الم تل ةة فةي 

ى ن ة  األيديولوجيةة المتطرفةة وتتعةاون فيمةا بينهةا عملياتيةار، األمةر الةذ  المنطقة والتةي تتبنة
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ي ةةرا علةةى المجتمةة  الةةدولي التعامةة  مةة  هةةذل التنظيمةةاق بةةذاق ا هتمةةان وعةةدن ا اتصةةار 
غ ةةةةا  تنظيمةةةةاق إرهابيةةةةة   ةةةةرى تشةةةةاطرها ذاق اإلطةةةةار األيةةةةديولوجي  علةةةةى تنظةةةةين بعينةةةةه وا 

 وال كر . 

او  مةةة  جهةةود مجلةة  وزرا  الشةةةؤون ا جتماعيةةة العةةةر   ةةل الةةدو  األعضةةةا  علةةى التجةة -22
ةةان راةةن  ( ال ةةاص 28د.ع ل 699واألمانةةة العامةةة لجامعةةة الةةدو  العربيةةة لتن يةةذ اةةرار امةةة عم 

باعتمةاد اإلعة ن العربةي المعنةون "دعةن العمةة  العربةي للقضةا  علةى اإلرهةا " الصةادر عةةن 
تماعية الذ  انعقد في شرن الشيخ يةومي المؤتمر الوزار  العربي  و  اإلرها  والتنمية ا ج

 .2017فبراير/ شباط  28و 27

التأكيد على  همية تصدي  وانضمان كافة الدو  العربية للصكو  الدولية واإلاليمية لمكاف ة  -23
اإلرها ، وموا مة تشريعاتها الوطنية م    كان ا ت ااية العربية لمكاف ة اإلرهةا ، واةراراق 

 نية بمكاف ة اإلرها  والصكو  الدولية ذاق الصلة.مجل  األمن الدولي المع

دعوة مجلسي وزرا  العد  والدا لية العر   سةتمرار متابعةة اإلجةرا اق والتةدابير التةي تقةون  -24
وت عيةةة   1998بهةةةا الةةةدو  العربيةةةة لتن يةةةذ ا ت اايةةةة العربيةةةة لمكاف ةةةة اإلرهةةةا  المواعةةةة سةةةنة 

الريةةةاا للتعةةةاون القضةةةائي العربةةةي، وب ةةةل سةةةب   اآلليةةةة التن يذيةةةة ل ت اايةةةة، وكةةةذل  ات اايةةةة
تعزيةز التعةةاون القضةائي العربةةي فةةي اضةايا اإلرهةةا  بمةةا فةي ذلةة  اإلسةةراع فةي إنشةةا  شةةبكة 
التعاون القضائي العربةي فةي مجةا  اإلرهةا  والجريمةة المنظمةة، وا ت اايةة العربيةة لمكاف ةة 

راابةةة ال زمةةة علةةى شةةركاق ، لوضةة  ال2010غسةة  األمةةوا  وتمويةة  اإلرهةةا  المواعةةة سةةنة 
القطاع غير الهادفة للرب  والشركاق العاملةة فةي المجةا  المةالي والتقنةي والمجةا ق األ ةرى 

 والتي يمكن  ن تست دن منتجاتها و دماتها في تموي  التنظيماق اإلرهابية.

ة  ةةل الةةدو  األعضةةا  علةةى تعزيةةز تعاونهةةا فةةي إطةةار ا ت اايةةة العربيةةة لمكاف ةةة جةةرائن تقنيةة -25
المعلوماق وذل  للعم  على ن ٍو جماعي ل رمان التنظيماق اإلرهابية من است دان وسةائط 
التكنولوجيا ووسائ  التواص  ا جتماعي في بل دعايتها التي ُترو  للكراهية وال تنة، وتعزيز 

 التعاون في مجا  مكاف ة الجرائن التكنولوجية المست دمة في تموي  اإلرها .

ة اإلسةةةراع بتن يةةةذ اةةةراراق مجلةةة  الجامعةةةة التةةةي ر بةةةق بالمبةةةادرة التةةةي التأكيةةةد علةةةى ضةةةرور  -26
بعقةةةد اجتمةةةاٍع مشةةةتر   2014(25 طلقتهةةةا جمهوريةةةة مصةةةر العربيةةةة فةةةي امةةةة الكويةةةق د.ع ل

لةةوزرا  الدا ليةةة والعةةد  العةةر  لب ةةل سةةب  ت عيةة  ا ت اايةةاق األمنيةةة والقضةةائية، مةة  النظةةر 
لب ةةل سةةب  تعزيةةز المنظمةةة العربيةةة لمكاف ةةة فةةي عقةةد هةةذا ا جتمةةاع بشةةكٍ  طةةارئ، وذلةة  

العربيةةةةةة لمكاف ةةةةةة اإلرهةةةةةا  التةةةةةي اعتمةةةةةدها مجلةةةةة  وزرا   ا سةةةةةتراتيجيةاإلرهةةةةةا  وت ةةةةةديل 
بما يتواك  م  الت ةدياق والتهديةداق اإلرهابيةة واألمنيةة والتقنيةة  1997الدا لية العر  سنة 

ئي العربةةةةي فةةةةي اضةةةةايا اآلتيةةةةة ذاق الصةةةةلة باإلرهةةةةا ، وب ةةةةل سةةةةب  تعزيةةةةز التعةةةةاون القضةةةةا
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اإلرها  بما في ذل  اإلسةراع فةي إنشةا  شةبكة التعةاون القضةائي العربةي فةي مجةا  مكاف ةة 
 اإلرها  والجريمة المنظمة. 

 ةل الةةدو  العربيةةة التةي لةةن تصةةاد  علةى ا ت اايةةة العربيةةة لمكاف ةة اإلرهةةا  إلةةى التصةةدي   -27
لعربية لمكاف ة اإلرها  إلةى التصةدي  عليها، ودعوة الدو  العربية المصداة على ا ت ااية ا

علةةى تعةةدي  ال قةةرة الوالوةةة مةةن المةةادة األولةةى مةةن ا ت اايةةة بشةةأن تعريةةف الجريمةةة اإلرهابيةةة 
لتجرين الت ريا على الجرائن اإلرهابية  و اإلشادة بها ونشر  و طبة   و إعةداد م ةرراق  و 

غيةةةر عليهةةةا بهةةةدف تشةةةجي  مطبوعةةةاق  و تسةةةجي ق  يةةةار كةةةان نوعهةةةا للتوزيةةة   و  طةةة ع ال
ارتكةةا  تلةة  الجةةرائن، وكةةذل  تجةةرين تقةةدين  و جمةة  األمةةوا   يةةار كةةان نوعهةةا لتمويةة  الجةةرائن 

 اإلرهابية بما في ذل  تجرين دف  ال دية.

التأكيد على التزان الدو  األعضا  بقراراق مجل  األمن المتعلقة بمكاف ةة اإلرهةا  الةدولي،  -28
اص بتجةةرين الت ةةريا علةةى الجةةرائن اإلرهابيةةة، والقةةرار ( ال ةة1624وعلةةى األ ةةص القةةرار ل

(  ةو  التر ية  بوويقةة 2354( بشأن من  س ر وعبور المقاتلين األجانة ، والقةرار ل2178ل
(  ةةةو  منةةة   صةةةو  2370اإلطةةةار الةةةدولي الشةةةام  لمكاف ةةةة ال طةةةا  اإلرهةةةابي، والقةةةرار ل
ن األمةةن المت ةةدة فةةي تصةةنيف اإلرهةةابيين علةةى السةة ل، مةة  ال ةةل علةةى التقيةةد بلةةوائ  واةةوائ

الجماعةةةةاق والكيانةةةةاق اإلرهابيةةةةة وا لتةةةةزان بتطبيةةةة  العقوبةةةةاق الدوليةةةةة الواجبةةةةة علةةةةى األفةةةةراد 
(، 2253(، ول1267والكيانةةةاق المةةةدرجين علةةةى هةةةذل القةةةوائن طبقةةةار لقةةةراراق مجلةةة  األمةةةن ل

د ةةةا  التعةةةدي ق ال زمةةةة فةةةي التشةةةةريعاق الوطنيةةةة للةةةتمكن مةةةن تطبيةةة  2368ول تلةةةة  (، وا 
 العقوباق، والدعوة للنظر في إنشا  اائمة عربية مو دة للتنظيماق والكياناق اإلرهابية.

دعةةةةوة مجلةةةة  وزرا  الدا ليةةةةة العةةةةر  للنظةةةةر فةةةةي إنشةةةةا  ااعةةةةدة بيانةةةةاق  اصةةةةة بالمقةةةةاتلين  -29
تا ة ااعدة البياناق للدو  العربية.  اإلرهابيين األجان  وا 

منية والقضائية ال زمة لمن  اإلرهةابيين األجانة  دعوة المجتم  الدولي  ت اذ اإلجرا اق األ -30
من ا نتقا  لمناط  الصراع وال يلولة دون س رهن  ارجها، و رمانهن من    م ذاٍق آمنةة 

 وتقديمهن للعدالة على ما ارتكبول من جرائن إرهابية.

المية لمكاف ة األمن المت دة الع استراتيجيةالتأكيد على مواصلة الجهود العربية لمتابعة تن يذ  -31
، 20/9/2006 بتةاريخ A/RES/60/288اإلرها  التي اعتمةدتها الجمعيةة العامةة بقرارهةا راةن 

 A/RES/70/291األمميةة، وآ رهةا القةرار راةن  ا ستراتيجية  ذار في ا عتبار اراراق مراجعة 
اون مة  األمن المت دة لمكاف ة اإلرها  وتعزيز التع  ستراتيجيةال اص بالمراجعة ال امسة 

 األمن المت دة ولجانها والمنظماق اإلاليمية والدولية في مجا  مكاف ة اإلرها .

دعةن مبةادرة عقةةد مةؤتمر دولةةي ت ةق رعايةة األمةةن المت ةدة  و دورة اسةةتونائية للجمعيةة العامةةة  -32
ل من المت دة لب ل ظاهرة اإلرها  واإلسراع في إعداد ات ااية األمن المت دة الشةاملة بشةأن 
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ا  الدولي تتضةمن تعري ةار م ةددار لمرهةا  مت قةار عليةه دوليةار يميةز بةين اإلرهةا  وال ة  اإلره
المشروع للشعو  في مقاومة ا  ت   مة  األ ةذ فةي ا عتبةار  ن اتة  المةدنيين األبريةا    

 تقرل الشرائ  السماوية و  المواوي  الدولية.

ات اذ اإلجرا اق والتدابير لتجرين ال كر دعوة الدو  األعضا  إلى َسن التشريعاق والقوانين و  -33
وةةةارة النزعةةةاق الطائ يةةةة والطلةةة  إلةةةى  ،المتطةةةرف والتك يةةةر  ل طورتةةةه فةةةي تغذيتةةةه لمرهةةةا  وا 

األمانةةةة العامةةةة تعزيةةةز التنسةةةي  مةةة  الجهةةةاق العربيةةةة المعنيةةةة لمكاف ةةةة اإلرهةةةا  ومواصةةةلة 
الرامية إلى مكاف ة اإلرها   تعاونها م  المنظماق اإلاليمية والدولية من  ج  تعزيز الجهود

 وال كر المتطرف.

الطلةةة  مةةةن األمةةةين العةةةان متابعةةةة تن يةةةذ هةةةذا القةةةرار وتقةةةدين تقريةةةر  ةةةو  اإلجةةةرا اق التةةةي تةةةن  -34
 ات اذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجل .
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