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صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى          ) 7749(قرار رقم    -

 1................ الدولي وسبل مكافحتهاإلرهاب بشأن 2014/ 9/3بتاريخ ) 141( ع .الوزاري د 

 الوزاريصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى         ) 183(رقم  بيان   -
بشأن إدانة األعمال اإلرهابية التي حدثت مؤخراً        9/3/2014بتاريخ  ) 141(ع  .د

 4........................................................................في بعض الدول العربية

وى القمة فـي     الكويت الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مست         إعالن -
 5...............................2014/ 26/3، 25في دولة الكويت بتاريخ ) 25(دورته العادية 

المندوبين صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى         ) 186(بيان رقم    -
 مستجدات األوضـاع     بشأن 15/6/2014بتاريخ  الدائمين في دورته غير العادية      

 6............ ................................................................الخطيرة في العراق  

مـستوى  المعة الـدول العربيـة علـى      صادر عن مجلس جا   ) 7804(قرار رقم    -
 صيانة األمن القـومي العربـي      بشأن   7/9/2014بتاريخ  ) 142(ع  .الوزاري د 

 7........................................................ومكافحة الجماعات اإلرهابية المتطرفة

مـستوى  الصادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى         ) 7816(قرار رقم    -
 10.............. كافحتهموسبل  الدولي اإلرهاببشأن  2014/ 7/9بتاريخ ) 142( ع .الوزاري د 

المندوبين صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى         ) 189(رقم  بيان   -
الهجوم اإلرهـابي   بشأن   24/10/2014بتاريخ  دورته غير العادية    في  الدائمين  

 13............. 10/2014/ 24الذي وقع في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية يوم الجمعة 

العربية على مستوى المندوبين    مجلس جامعة الدول    صادر عن   ) 190(بيان رقم    -
 15............. بشأن الجمهورية  اليمنية 2/11/2014بتاريخ الدائمين في دورته غير العادية 

المندوبين صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى         ) 191(بيان رقم    -
تطورات الوضع في   بشأن   15/1/2015بتاريخ  دورته غير العادية    في  الدائمين  

 16.........................................................................................ليبيا

مـستوى  الصادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى         ) 7852(قرار رقم    -
تطورات الوضع في   بشأن   15/1/2015بتاريخ  غير العادية   الوزاري في دورته    

 18.........................................................................................ليبيا

صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى مـستوى            ) 7853(قرار رقم    -
صـيانة   بـشأن    15/1/2015المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بتاريخ        

 20......................................................اإلرهاب  ومكافحة العربي القوميألمن  ا
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صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين         ) 193(بيان رقم    -
 اإلرهابيـة الهجمـات    بشأن   5/2/2015الدائمين في دورته غير العادية بتاريخ       

 21.....................................29/1/2015التي وقعت في شمال سيناء يوم الخميس 

 الدول العربية على مستوى المندوبين      صادر عن مجلس جامعة   ) 194(بيان رقم    -
 بـشأن عمليـة االغتيـال       5/2/2015الدائمين في دورته غير العادية بتـاريخ        

 23.......................................الوحشي للشهيد الطيار األردني البطل معاذ الكساسبة

جلس جامعة الدول العربية علـى      االجتماع التشاوري لم  بيان صحفي صادر عن      -
إدانة واسـتنكار العمـل      بشأن   18/2/2015مستوى المندوبين الدائمين بتاريخ     

اإلرهابي البربري الذي راح ضحيته واحد وعشرون من المواطنين المـصريين           
 24......................................................على يد تنظيم داعش اإلرهابي في ليبيا

مـستوى  الصادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى         ) 7869(قرار رقم    -
لعربـي   ا القـومي صيانة األمن    بشأن   9/3/2015بتاريخ  ) 143(ع  .الوزاري د 

 26...................................................... المتطرفةاإلرهابيةومكافحة الجماعات 

مـستوى  الصادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى         ) 7870(قرار رقم    -
دعـم جمهوريـة العـراق فـي         بشأن   9/3/2015بتاريخ  ) 143(ع  .الوزاري د 

 27........................... النازحين والالجئينوإغاثة المتطرفة اإلرهابيةمكافحة التنظيمات 

مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى        صادر عن   ) 7882(قرار رقم    -
 29..............  الدولي وسبل مكافحتهاإلرهاب بشأن 2015/ 9/3بتاريخ ) 143( ع .الوزاري د 

في دور انعقادها   صادر عن االجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية        ) 199(بيان رقم    -
  32....................تطورات الوضع في اليمن بشأن 3/2015/ 26بتاريخ العادي السادس والعشرين     

ع .صادر عن االجتماع الوزاري التحضيري للقمـة العربيـة د         ) 200(بيان رقم    -
لعملية اإلرهابية الجبانة التي استهدفت متحف       بشأن ا  26/3/2015بتاريخ  ) 26(

  33................................................................. بالجمهورية التونسيةباردو
مـستوى القمـة    صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على        ) 628(قرار رقم    -

 قوة عربية مشتركة لصيانة األمـن       إنشاء بشأن   29/3/2015بتاريخ  ) 26(ع  .د
 34.............. ................................................................ العربيالقومي

 شرم الشيخ الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة            إعالن -
 36...................29/3/2015بتاريخ جمهورية مصر العربية في  ) 26(في دورته العادية 

) 26(ع  .بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية علـى مـستوى القمـة د              -
  40...................حول العملية اإلرهابية بالعاصمة الصومالية مقديشو    29/3/2015اريخ بت

صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين         ) 201(رقم  بيان   -
بشأن حادث التفجير اآلثـم      29/6/2015بتاريخ  الدائمين في دورته غير العادية      
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وراح ضحيته عدد مـن  الذي وقع مؤخراً في جامع اإلمام الصادق بدولة الكويت        
 41...........................................................................الشهداء والجرحى 

صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين         ) 202(بيان رقم    -
حول  العمليـة اإلرهابيـة       29/6/2015بتاريخ  الدائمين في دورته غير العادية      

 42...........................اآلثمة في فندق بمنطقة القنطاوي بسوسة بالجمهورية التونسية 

عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين        صادر  ) 203(بيان رقم    -
بشأن الهجـوم اإلرهـابي      29/6/2015بتاريخ  الدائمين في دورته غير العادية      

 43.........................................الذي وقع على موكب اإلغاثة اإلماراتي في مقديشو  

صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين         ) 204(بيان رقم    -
بشأن اغتيال النائب العـام      29/6/2015بتاريخ  لعادية  الدائمين في دورته غير ا    

 44..................................29/6/2015لجمهورية مصر العربية صباح اليوم االثنين 

صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين         ) 205(بيان رقم    -
 بـشأن إدانـة الجريمـة       1/7/2015الدائمين في دورته غير العادية بتـاريخ        

 ضد القوات المسلحة المصرية والشرطة المـصرية يـوم          اإلرهابية التي ارتكبت  
2/7 /2015..................................................................................45 

صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى مـستوى            ) 7918(قرار رقم    -
التطورات  بشأن   18/8/2015المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بتاريخ        

 47.......................................................الخطيرة التي يشهدها الوضع في ليبيا 

امعة الدول العربية على مستوى المندوبين      صادر عن مجلس ج   ) 206(بيان رقم    -
بـشأن احـتالل جماعـة       18/8/2015بتاريخ  الدائمين في دورته غير العادية      

 49..............................الحوثي مبنى سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في صنعاء 

صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى          ) 7947(قرار رقم    -
 50..............  الدولي وسبل مكافحتهاإلرهاب بشأن 2015/ 9/9بتاريخ ) 144( ع .الوزاري د 

صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى          ) 7948(قرار رقم    -
صيانة األمن القـومي العربـي       بشأن   9/9/2015بتاريخ  ) 144(ع  .الوزاري د 
 53............ ................................................................اإلرهاب ومكافحة 

 الوزاريصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى          )208(بيان رقم    -
 فـي الـشأن     اإليرانيـة بشأن التدخالت    13/9/2015بتاريخ  ورته العادية   في د 

 55..................................................................... لمملكة البحرينالداخلي

صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى          ) 7987(قرار رقم    -
 عربيبشأن اتخاذ موقف     24/12/2015بتاريخ   في دورته غير العادية      الوزاري

 56..........................................ة العراقيةموحد إزاء انتهاك القوات التركية للسياد  
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صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري         ) 211(بيان رقم    -
بشأن التـدخالت اإليرانيـة فـي        24/12/2015بتاريخ  في دورته غير العادية     

 57...............................................................................الوطن العربي

صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى          ) 7988(قرار رقم    -
 اإليرانيةبشأن االنتهاكات    10/1/2016اريخ  بت في دورته غير العادية      الوزاري

 58............ لحرمة سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد

 الوزاريصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى         ) 214(بيان رقم    -
 لحرمـة   اإليرانيةبشأن االنتهاكات    10/1/2016بتاريخ  في دورته غير العادية     

 61....................رة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهدسفا

 الوزاريصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى         ) 215(بيان رقم    -
 الـذي  اإلجرامـي  العمل إدانةبشأن  10/1/2016بتاريخ في دورته غير العادية    

 63...........................يبيا بمدينتي زليتن ورأس النوف في ل اإلرهابي نفذه تنظيم داعش 

 لجامعة الدول العربية في منتجع      الوزارين خلوة المجلس    ع صادر   صحفيخبر   -
 64.....................................................2016/ 25/1السعديات بأبوظبي بتاريخ 

صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى          ) 8018(قرار رقم    -
 65............  بشأن اإلرهاب الدولي وسبل مكافحته11/3/2016بتاريخ ) 145( ع .الوزاري د 

صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى          ) 8019(قرار رقم    -
 بشأن صيانة األمن القـومي العربـي   11/3/2016بتاريخ ) 145(ع .الوزاري د 

 68............ ................................................................ومكافحة اإلرهاب 

صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري         ) 217(بيان رقم    -
ع الجمهوريـة   بشأن التضامن م   11/3/2016بتاريخ  ) 145(في دورته العادية    

 70.....................................التونسية على اثر العمليات اإلرهابية في مدينة بنقردان 

صادر عن اجتماع مجلـس جامعـة الـدول العربيـة علـى             ) 8045(قرار رقم    -
 بشأن تطـورات    28/5/2016المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ        

 71........................................................................الوضع في دولة ليبيا

 العربية على مـستوى القمـة       صادر عن مجلس جامعة الدول    ) 654(قرار رقم    -
ومكافحـة   صيانة األمن القومي العربـي     بشأن   25/7/2015بتاريخ  ) 27(ع  .د

 73.....................................................................................اإلرهاب 

صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين         ) 220(بيان رقم    -
 األحـداث   إدانـة بـشأن    16/7/2016بتـاريخ   الدائمين في دورته غير العادية      

مملكة البحرين، والمملكة العربية الـسعودية،      : ي كل من   التي وقعت ف   اإلرهابية
 78...........................................................................وجمهورية العراق 
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صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين         ) 221(بيان رقم    -
الحـادث   إدانـة بـشأن    16/7/2016بتـاريخ   الدائمين في دورته غير العادية      

 80................................................ وقع في مدينة نيس الفرنسيةالذي اإلرهابي

شوط الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في         نواك إعالن -
 81............. 25/7/2016 الموريتانية بتاريخ اإلسالميةفي الجمهورية  ) 27(دورته العادية 

صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى          ) 8072(قرار رقم    -
 82.............. حته الدولي وسبل مكافاإلرهاب بشأن 2016/ 8/9بتاريخ ) 146( ع .الوزاري د 

صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى          ) 8073(قرار رقم    -
 بشأن صيانة األمن القـومي العربـي        8/9/2016بتاريخ  ) 146(ع  .الوزاري د 

 84............ ................................................................ومكافحة اإلرهاب 

صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين         ) 224(بيان رقم    -
 اسـتهداف   إدانـة  بـشأن    4/10/2016 الدائمين في دورته غير العادية بتاريخ     

 86.........................................................اإلماراتية اإلغاثيةالحوثيين للسفينة 

صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين         ) 225(بيان رقم    -
 بـشأن إدانـة االعتـداء       15/12/2016الدائمين في دورته غير العادية بتاريخ       

العربية الـذي وقـع      الغاشم على الكنيسة البطرسية بجمهورية مصر        اإلرهابي
 87.......................................................................11/12/2016بتاريخ 

صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري         ) 226(بيان رقم    -
 عملية اغتيال سـفير     إدانة بشأن   19/12/2016في دورته غير العادية بتاريخ      

 88............. ................................................................روسيا في تركيا

بتـاريخ  التنـسيقي المنعقـد     اجتمـاع المنـدوبين الـدائمين       بيان صادر عن     -
 إدانة للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي بشأن         لإلعداد 12/1/2017

 فـي  مدينة العريش بشمال سيناء  في الغادر والجبان الذى وقع      اإلرهابيالهجوم  
 89......................................................................جمهورية مصر العربية

بيان صادر عن اجتمـاع المنـدوبين الـدائمين التنـسيقي المنعقـد بتـاريخ                -
 إدانةرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي بشأن        للدورة ال  لإلعداد 12/1/2017

 العربية المتحـدة وبعـض      اإلمارات استهدفت سفير دولة     التي اإلرهابيةالعملية  
 90.................اإلسالمية قندهار بجمهورية أفغانستان إقليم فيالدبلوماسيين المرافقين له 

صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى          ) 8133(قرار رقم    -
 91..............  بشأن اإلرهاب الدولي وسبل مكافحته2017/ 7/3بتاريخ ) 147( ع .اري د الوز



  -ز -

صادر عن مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى المـستوى          ) 8134(قرار رقم    -
صيانة األمن القـومي العربـي       بشأن   7/3/2017بتاريخ  ) 147(ع  .الوزاري د 

 94............ ................................................................ومكافحة اإلرهاب 

ية على مـستوى القمـة      صادر عن مجلس جامعة الدول العرب     ) 690(قرار رقم    -
ومكافحـة   صيانة األمن القومي العربـي     بشأن   29/3/2017بتاريخ  ) 28(ع  .د

 97.....................................................................................اإلرهاب 

صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مـستوى القمـة           ) 699(قرار رقم    -
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  هـل مكافحتـي وسبـاب الدولـاإلره
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ما بين الدورتين،وعلى تقرير نشاط األمانة العامة في �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

الموافقة على التقرير والتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحـة             -1
 إلـى ، ودعوتـه    )25/02/2014-24القـاهرة   ( اجتماعه الخامس عشر     في اإلرهاب

 من اإلرهاببية في مكافحة  تعزيز قدرات جامعة الدول العرإلىمواصلة جهوده الرامية 
خالل المهام المنوطة به، ومساعدة الدول العربية على أن تصبح أطرافا في االتفاقيـات          

 وعلـى تطبيـق تلـك االتفاقيـات         باإلرهابوالبروتوكوالت العربية والدولية المتصلة     
  .باإلرهابوالبروتوكوالت، وبناء القدرات الوطنية في المسائل الجنائية المتعلقة 

 ومظاهره وأيـا كـان      أشكاله بجميع   اإلرهاب القوية ألعمال    اإلدانةتأكيد مجددا على    ال -2
  . الفكرية والماليةمنابعه والعمل على مكافحته واقتالع جذوره وتجفيف ،مصدره

 الحنيـف  اإلسالمي وبين الدين - ال هوية له وال دين الذي - اإلرهابرفض الخلط بين     -3
  . والتطرفاإلرهابونبذ  قيم التسامح إعالء إلى يدعو الذي

 بالتهديـد أو قتـل      اإلرهابيـة  االبتزاز من قبل الجماعات      أشكالضرورة التصدي لكل     -4
  .اإلرهابيةالرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها 

التأكيد على منع اإلرهابيين من االستفادة بشكٍل مباشر أو غير مباشر مـن مـدفوعات                -5
الق سراح الرهائن وذلك تنفيذاً لقرار مجلـس        الفدية ومن التنازالت السياسية مقابل إط     

 .27/1/2014 بتاريخ 2133األمن رقم 
الترحيب بصدور قرار خادم الحرمين الشريفين بمكافحة اإلرهاب ومعاقبـة كـل مـن               -6

يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيار أو جماعة دينية أو فكرية متطرفة          
د أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صـورة كانـت أو            أو مصنفة كمنظمة إرهابية أو يؤي     

 .اإلفصاح عن تعاطفه معها بأي وسيلة كانت بالسجن المشدد
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 القضائي مجال التعاون    في لم تصادق على االتفاقيات العربية       التيدعوة الدول العربية     -7
بيـة   القيام بذلك، والعمل على تفعيل هذه االتفاقيات، وبخاصة االتفاقية العر          إلى واألمني
  .اإلرهابلمكافحة 

 تطبيق بنودها   إلى اإلرهابدعوة الدول العربية المصدقة على االتفاقية العربية لمكافحة          -8
، وحث الجهـات    اإلرهاب التنفيذية لالتفاقية العربية لمكافحة      اآللية، وتفعيل   إبطاءدون  

ائية والجماعية  لم ترسل تشريعاتها الوطنية واالتفاقيات الثنالتيالمعنية في الدول العربية 
 موافاة األمانة العامة بها قـصد اسـتكمال         إلىالتي أبرمتها في مجال مكافحة اإلرهاب       

ية التشريعات الوطنية واالتفاقيات الثنائية والجماع    "إعداد الدليل التشريعي العربي حول      
  ".لمكافحة اإلرهاب

 حيز النفـاذ،    رهاباإل وتمويل   األموالالترحيب بدخول االتفاقية العربية لمكافحة غسل        -9
 وثـائق   وإيداع التصديق   إجراءات إتمام إلىودعوة الدول العربية التي لم تصدق عليها        

  . العامةاألمانةالتصديق لدى 
دعوة الدول العربية التي لم ترسل إجاباتها على االستبيانات الخاصـة بمتابعـة تنفيـذ                -10

  . القيام بذلكإلى اإلرهاباالتفاقية العربية لمكافحة 
 الدولي مع قواعد القانون     اإلرهابكيد على أهمية مواءمة التدابير التي تتخذ لمكافحة         التأ -11

  .اإلنسان لحقوق الدوليوخاصة القانون 
 لـصالح   مـواالً أ جمع   أو توقيع العقوبات على من يقوم بتقديم        إلىدعوة الدول العربية     -12

  . المشاركة فيها أو تيسيرها أوإرهابية أعمال كيانات تستخدمها في ارتكاب أو أشخاص
 اإلرهاب المتحدة العالمية لمكافحة األمم إستراتيجيةمواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ  -13

، وتعزيز التعاون القائم بين     A/RES/60/288التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم       
  .اإلرهاب في مجال مكافحة واإلقليميةجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية 

 القـضائي  شـبكة للتعـاون   إلنشاءالتأكيد على القرارات السابقة بشأن مواصلة الجهود        -14
 لـم   التـي  مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، ودعوة الدول العربية          في العربي

  . القيام بذلكإلى الشبكة، إلنشاء كخطوة أولى ،تحدد بعد نقاط اتصال
  .اإلرهاب المتحدة الشاملة حول األممية  اتفاقإعداد في اإلسراعالتأكيد على ضرورة  -15
 كافة المجـاالت    في الالزم   الفنيالتأكيد على تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والدعم         -16

 مجـاالت تـأمين الحـدود       في بين الدول العربية، خاصة      اإلرهابالمرتبطة بمكافحة   
حة حيـازة   ، ومكاف اإلرهابية وتأمينها من الهجمات     واألشخاصومراقبة حركة البضائع    

  .إرهابية ألغراض الدمار الشامل أو مكوناتها، أو استخدام االنترنت ألسلحة اإلرهابيين
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الترحيب بعقد مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة اإلرهاب في العاصمة العراقية بغداد يـومي          -17
، ودعوة الجهات المعنية في الدول العربية إلى المشاركة المكثفة في           13/3/2014 و 12

 .رهذا المؤتم
مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية واإلقليميـة             -18

 1373المعنية بمكافحة اإلرهاب، وبخاصة اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس األمـن            
، وفريق العمـل    )2004 (1540، واللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس األمن        )2001(

، ومكتب األمـم  اإلرهاب المتحدة العالمية لمكافحة األمم يجيةإستراتالمعنى بمتابعة تنفيذ   
 األوروبـي ، والمنـسق    )اإلرهابشعبة مكافحة   (المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة     

  .لمكافحة اإلرهاب
 الذي"  الثاني حول أمن الحدوداإلقليميالمؤتمر الوزاري "الترحيب بما صدر عن أعمال  -19

 خطة عمل طرابلس، والتأكيد على إطار في، 14/11/2013 و13 يومي الرباط فيعقد 
أهمية تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين الجهات المعنيـة مـن الـدول               

 وتنـامي التطـرف ونـشاط       األسـلحة العربية، وتنسيق التعاون بينها لمواجهة انتشار       
  . والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةاإلرهابيةالجماعات 

  . العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمةاألمين لىإالطلب  -20
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7749رقم : ق(
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) 141(إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتـه العاديـة              
  ، 9/3/2014المنعقد بتاريخ 

، 3/3/2014يدين بشدة التفجيرات اإلرهابية التي وقعت في مملكة البحرين بتـاريخ            
جبان يهدف إلى زعزعة وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، إن هذا العمل اإلجرامي ال         

امن واستقرار مملكة البحرين وترويع المـواطنين اآلمنـين والعبـث بممتلكـاتهم وتعطيـل               
مصالحهم، كما يؤكد المجلس أن كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل اإلرهابي من منظمـات                

  إرهابية يجب أن يمثل أمام العدالة ليلقى الجزاء الذي يستحقه،

ت له جمهورية مصر العربية مؤخراً من أعمال إرهابيـة          كما يدين المجلس ما تعرض    
استهدفت النيل من أمنها واستقرارها وأدت إلى سقوط ضحايا أبرياء من شعبها، والجور على              
حقه في تصويب مسار ثورته وهو ما ترفضه كافة الشرائع السماوية والقـوانين اإلنـسانية،               

ورائه، ويهدد حياة اآلمنين ويعيق مسيرة      ويؤكد على أن اإلرهاب هو آفة مدمرة ال منطق من           
  ،التنمية والتطوير ولذلك البد من تضافر الجهود العربية للتصدي له

ويعرب المجلس عن وقوفه ودعمه الكامل لمملكة البحرين ولجمهورية مصر العربية           
في كل ما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات اإلرهابية والتصدي لكل من يقف من ورائها أو                

دعمها أو يحرض عليها، ويتقدم مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتعازيه ومواسـاته             ي
  .لمملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع . د– 183بيان رقم (
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 )0154( ع-24)/14/03(25/ق

   ــــــ�إ
ـــــــــــ	ن ا����ــــ
  تعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة

  ـــ
  

نحن قادة الدول العربية، المجتمعين في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس جامعة الدول 
 1435 جمادي األول 25 - 24دولة الكويت يومي / العربية على مستوى القمة في الكويت

كرست أعمالها لتعزيز التضامن العربي ، التي 2014آذار /  مارس26-25الموافق يومي 
  لتحقيق نهضة عربية شاملة،

دعم القيادة السياسية اليمنية في جهودها الخاصة بالتصدي ألعمال العنف أو اإلضـرار              -
 .باستقرار وأمن ووحدة اليمن باإلضافة إلى دعم اليمن في حربها على اإلرهاب

 واألمني الذي تشهده جمهورية     نرحب بالتحسن المضطرد في عملية االستقرار السياسي       -
الصومال الفيدرالية ونعرب عن تقديرنا للدور الذي تقوم به بعثة االتحاد األفريقي فـي              
الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع األمني، وندين األعمال           
 اإلرهابية التي يمارسها تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومتـه وضـد بعثـة             

 .االتحاد األفريقي
نؤكد مجدداً إدانتنا الحازمة لإلرهاب بجميع أشكاله وصوره وتجلياته، وأياً كان مصدره،             -

ونعتبره عمالً إجرامياً أيا كانت دوافعه ومبرراته، وندعو إلى العمل الجاد والحثيث على             
 البـات  مقاومة اإلرهاب واقتالع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمادية، ونعلن رفضنا         

لكافة أشكال االبتزاز من قبل الجماعات اإلرهابية سواء بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب              
فدية لتمويل جرائمها اإلرهابية، ونطالب بوقف كافة أشكال النشر أو الترويج اإلعالمي            
لألفكار اإلرهابية أو التحريض على الكراهية والتفرقـة والطائفيـة والتكفيـر وازدراء             

 .والمعتقداتاألديان 
- ...............................  
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  15/6/2014األحد الموافق : القاهرة
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د في مقر األمانـة العامـة علـى مـستوى     تدارس مجلس جامعة الدول العربية المنعق    
سعادة السفير محمد سعد العلمي المندوب الدائم       برئاسة  المندوبين الدائمين في دورة غير عادية       

معالي الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربيـة،           للمملكة المغربية، وبمشاركة  
مستجدات األوضاع  ،  15/6/2014بتاريخ   ن للدول األعضاء  السادة المندوبين الدائمي  وبحضور  

  الخطيرة في العراق،
وبعد االستماع إلى مداخالت األمين العام ورئيس وفد جمهورية العراق، ورؤساء وفود            
الدول األعضاء، وبعد االطالع على بيان األمين العام الـصادر فـي هـذا الـشأن بتـاريخ                  

 الصادر عن االجتماع الوزاري العربي  ، وتأكيداً على ما جاء في البيان المشترك       10/6/2014
  :، أكد المجلس على ما يلي11/6/2014األوروبي في أثينا بتاريخ 

اإلدانة الشديدة لجميع األعمال اإلرهابية التي تستهدف العراق والتي تقوم بها التنظيمات اإلرهابية  -1
لعراقيين، مع التأكيـد  وما تؤدي إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين ا       ) داعش(بما فيها تنظيم    

مجدداً على إدانة اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره وكل الممارسات التي من شأنها أن تهدد السالمة 
 .اإلطاراإلقليمية للعراق ووئامه المجتمعي، ودعم الجهود التي يبذلها العراق في هذا 

راره الـسياسي   التأكيد مجدداً على االلتزام باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه واسـتق           -2
 .ووحدته الوطنية ورفض التدخل في شؤونه الداخلية

الدعوة إلى تحقيق الوئام والوفاق الوطني بين جميع القوى والفعاليات الـسياسية العراقيـة               -3
مواجهـة  لوذلك عبر االنخراط في حوارٍ جدي شامل يفضي إلى تحقيـق توافـق وطنـي                

بما يؤدي إلى   واستقراره ووحدة أراضيه،    التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها أمن العراق        
 .تشكيل حكومة وفاق وطني

كما تم االتفاق على إبقاء هذا الموضوع قيد المتابعة لمواكبة المستجدات بمـا فـي ذلـك                 
الترحيب بالمشاورات الجارية لعقد اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب على هامش الـدورة             

 في مدينة   19/6/2014 و 18اإلسالمي المزمع عقدها يومي     لوزراء خارجية منظمة التعاون     ) 41(
  .جدة بالمملكة العربية السعودية

  

  )15/6/2014 -ع .غ. د– 186بيان رقم (

 )0334( ص-05)/14/06(س/01- 01ج

  �ا���� ا���
 ���أ��� ��ون 

��  ا���
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <
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  صيانة األمن القومي العربي
  ومكافحة الجماعات اإلرهابية المتطرفة

  

  
  العربية على المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة 

بكافة أبعاده السياسية واألمنيـة   تواجه األمن القومي العربي  بعد أن تدارس التهديدات التي     - 
 اإلجرامـي وتعرض السلم واألمن اإلقليميين والدوليين للخطر جراء النمـو          واالقتصادية  

اإلرهابي وغيره من الجماعات المسلّحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية  " داعش"لتنظيم  
  على العنف والتطرف واإلرهاب،أو طائفية أو مذهبية أو عرقية تُحرض 

الصادر عن مجلس الجامعة علـى مـستوى    ) 186(وإذ يؤكد على ما ورد في البيان رقم          - 
 بشأن اإلدانة الشديدة لجميع  15/6/2014المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بتاريخ        

 التكفيرية بما   األعمال اإلرهابية التي تستهدف العراق والتي تقوم بها التنظيمات اإلرهابية         
  وما تؤدي إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين،) داعش(فيها تنظيم 

اإلرهابي في سـورية    " داعش"وإذ يدين بشدة كافة األعمال اإلرهابية التي يرتكبها تنظيم           - 
 والعراق، باعتبارها جرائم ضد اإلنسانية وتُمثّل انتهاكاً جسيماً للقانون الـدولي اإلنـساني            

   من العدالة الجنائية الدولية،إفالتهمولحقوق اإلنسان وتستوجب مالحقة مرتكبيها وعدم 

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد على الموقف العربي الحازم باتخاذ التدابير الالزمة لصيانة األمن القومي العربي             -1
اإلرهـابي  " داعـش "والتصدي لجميع التنظيمات اإلرهابية المتطرفة بما فيهـا تنظـيم           

حة امتداداته وأنشطته اإلجرامية المتطرفة في المنطقة، واتخاذ ما يلزم من تدابير            ومكاف
عاجلة على المستوى الوطني ومن خالل العمل العربي الجماعي على جميع المستويات            
السياسية واألمنية والدفاعية والقضائية واإلعالمية، وكذلك بالعمل على تجفيف منـابع           

يله، ومعالجة األسباب والظروف التي أدت إلى تفشي هذه اإلرهاب الفكرية ومصادر تمو
  .الظاهرة اإلرهابية المتطرفة

بجميع أحكامه، بما في ذلـك      ) 2014 (2170التأكيد على االلتزام بقرار مجلس األمن        -2
االلتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد األسلحة أو تقديم المـشورة               

اإلرهابي وغيره من األفراد والجماعات والكيانـات       " داعش"ظيم  الفنية أو المساعدة لتن   
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المرتبطة بتنظيم القاعدة ومنع اإلرهابيين من االستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من             
  .مدفوعات الفدية ومن التنازالت السياسية مقابل إطالق سراح الرهائن

راق والتي تقوم بها التنظيمات     اإلدانة الشديدة لجميع األعمال اإلرهابية التي تستهدف الع        -3
وما تؤدي إليه من جرائم وانتهاكـات       ) داعش( تنظيم   وبالخصوصاإلرهابية التكفيرية   

ضد المدنيين العراقيين من قتل وتهجير قسري لمكونـات أساسـية للـشعب العراقـي               
واستهدافها على أساس ديني أو عرقي وتدمير تراثها الحـضاري وتفجيـر المـساجد              

اريخية، مع التأكيد مجدداً على إدانة كل الممارسات التي من شـأنها أن             واألضرحة الت 
تُهدد السالمة اإلقليمية للعراق ووئامه المجتمعي، ودعم الجهود التي يبذلها العراق فـي             

 .هذا اإلطار
طـرفين   المت اإلرهابيين والتفجيرية واالغتياالت من جانب      اإلرهابية كافة العمليات    إدانة -4

  .، ودعم جهود الحكومة الصومالية في هذا اإلطارفي الصومال) ابجماعة الشب(
االستعداد التام للتعاون وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات والجهود         -5

الوطنية واإلقليمية والدولية المبذولة لمكافحة اإلرهاب والقضاء علـى هـذه الظـاهرة             
ت والخبرات وتعزيـز وبنـاء القـدرات،        ومسبباتها، وخاصة في مجال تبادل المعلوما     

وكذلك اتخاذ التدابير الالزمة لمنع تجنيد الشباب والتغريـر بهـم أو انتقـال المقـاتلين       
لالنضمام إلى تلك التنظيمات اإلرهابية، ودعوة األجهزة األمنيـة والقـضائية العربيـة          

  .بالمختصة إلى تكثيف جهودها وتنسيق آليات عملها في مجال مكافحة اإلرها
رفض ربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو عرق أو حضارة، والتأكيد علـى اعتبـار                 -6

المواطنة هي أساس الميثاق االجتماعي بين مختلف طوائـف ومكونـات المجتمعـات             
العربية التعددية الحضارية، وكذلك على ضرورة تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتفاهم           

لمختلفة، وتحقيق المساواة والعدالة في إطار الـسلم        بين األديان والحضارات والثقافات ا    
  .االجتماعي للشعوب والدول

تأكيد العزم على مواصلة الجهود لتعزيز األطر القانونية والمؤسسية لجامعة الدول العربية  -7
في مجال تعزيز األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب، واتخـاذ جميـع اإلجـراءات              

وفكرياً لمواجهة مخاطر اإلرهاب وما يفرضـه مـن          قضائياًوالضرورية سياسياً وأمنياً    
أي اعتداء مسلّح على أية دولة عربية أو أكثر أو على قواتها اعتـداء              "تحديات، واعتبار   

، وأن تلتزم الدول العربية باتخاذ جميع التدابير لرد االعتداء وإلعادة األمـن   "عليها جميعاً 
  .اهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي العربيوالسالم إلى نصابهما استناداً إلى مع

تعزيز التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب من خالل االلتزام بأحكام االتفاقيـة العربيـة             -8
لمكافحة اإلرهاب وآليتها التنفيذية في المجالين األمني والقضائي، واالتفاقيـة العربيـة            
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 التعاون العربي الدولي في هذا      لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتعزيز آليات      
الشأن، بما في ذلك االستفادة من إمكانيات مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب الـذي              
تكرم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز بتقديم تبرع بمبلـغ مائـة                

 عقـد   وفي هذا اإلطار يدعو المجلس إلى اإلسـراع فـي         . لدعم أنشطته مليون دوالر   
االجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل االتفاقيات العربيـة      
في مجال مكافحة اإلرهاب والتعاون القضائي، والذي دعت إليه مبادرة جمهورية مصر            

  .العربية في قمة الكويت
اب  لدراسة أسـب   الطلب من األمين العام االستعانة بمن يراه من الخبراء والمتخصصين          -9

بلورة مقترحات محددة وإجراءات عملية قابلة للتنفيـذ بـشأن          تفشي ظاهرة اإلرهاب و   
، وللتعامل مع ما يحمله من تحديات ومخاطر على األمن          ا واجتثاث جذوره  لهاالتصدي  

القومي العربي ووحدة النسيج المجتمعي المتعدد للـدول العربيـة بمختلـف مكوناتـه              
العرقية، وذلك تمهيداً لعرض هذه المقترحات على اجتماع        الحضارية الدينية والمذهبية و   

أن يسبقه اجتماع   خالل ثالثة أشهر على     خاص لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري       
، وذلك للنظر فيها واتخاذ ما يلـزم مـن          المختصةوالقضائية  لمسؤولي األجهزة األمنية    

  .قرارات في هذا الشأن
  

  )7/9/2014 - 3 ج -) 142(ع . د– 7804رقم : ق(
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  اإلرهـاب الدولـي وسبـل مكافحتـه
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

†{{{{ÏŁè<…< <

 زعزعـة  إلـى  تهدف والتي،  اإلرهاب القوية لتواصل أعمال     انةاإلدالتأكيد مجددا على     -1
وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديـد أمنهـا         أمن واستقرار المنطقة العربية،     

وترويع المواطنين اآلمنين والعبث بممتلكاتهم وتعطيـل مـصالحهم،      وسالمة أراضيها،   
تـدابير لمواجهـة الهجمـات       ما يتخذ من     فيجهود الدول العربية    ل هوالتأكيد على دعم  

  . والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليهااإلرهابية
رفض ربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم              -2

  .بين الحضارات والثقافات والشعوب واألديان
جامعة علـى مـستوى     الصادر عن مجلس ال   ) 186(التأكيد على ما ورد في البيان رقم         -3

 بشأن اإلدانـة الـشديدة      15/6/2014المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بتاريخ        
لجميع األعمال اإلرهابية التي تستهدف العراق والتي تقوم بها التنظيمـات اإلرهابيـة             

وما تؤدي إليه من جرائم وانتهاكات ضـد المـدنيين          ) داعش(التكفيرية بما فيها تنظيم     
ين من قتل وتهجير قسري لمكونات أساسية للشعب العراقي واسـتهدافها علـى             العراقي

أساس ديني أو عرقي وتدمير تراثها الحضاري وتفجير المساجد واألضرحة التاريخية،           
مع التأكيد مجدداً على إدانة اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره وكل الممارسات التي مـن              

 ووئامه المجتمعي، ودعم الجهود التـي يبـذلها         شأنها أن تهدد السالمة اإلقليمية للعراق     
فـي  ) 2014 (2170العراق في هذا اإلطار، وكذلك ما تضمنه قرار مجلس األمن رقم            

 .هذا الشأن
إدانة جميع عمليات االختطاف وحجز الرهـائن سـواء مـن المـدنيين أو        التأكيد على    -4

 من مدفوعات ،ر مباشر بشكٍل مباشر أو غي،اإلرهابيين من االستفادةغيرهم، وعلى منع 
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الفدية ومن التنازالت السياسية مقابل إطالق سراح الرهائن تنفيـذاً لقـرارات مجلـس              
، واإلعراب،فـي هـذا     في هذا الشأن  ) 2014 (2133الجامعة وقرار مجلس األمن رقم      

الصدد، عن بالغ االرتياح لتحرير الدبلوماسيين الجزائريين السيدين مراد قساس، وقدور           
مـن قبـل جماعـة      ) شمال مالي ( بغاو   2012نيسان  / لذين اختطفا في ابريل   ميلودي ال 

إرهابية مع تقديم أحر تعازيه إلى الجزائر رئيساً وحكومةً وشعباً على إثـر استـشهاد               
دبلوماسيين اثنين من المختطفين السيد الطاهر تواتي الذي اغتالـه مختطفـوه والـسيد              

فه، وتثمين موقف السلطات الجزائرية فـي       بوعالم سايس الذي توفى خالل فترة اختطا      
عدم الرضوخ لمطالب اإلرهابيين والذي أدى إلى تحرير الرهائن الدبلوماسيين دون أي            

 .تنازل ودون دفع فدية ودون أي مقايضة
طـرفين   المت اإلرهابيين والتفجيرية واالغتياالت من جانب      اإلرهابية كافة العمليات    إدانة -5

  .، ودعم جهود الحكومة الصومالية في هذا اإلطارلفي الصوما) جماعة الشباب(
الموافقة على التقرير والتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحـة             -6

 ضرورة  إلى، ودعوته   )26/8/2014-25تونس  ( اجتماعه السادس عشر     في اإلرهاب
ي االتفاقيات   مساعدة الدول العربية على أن تصبح أطرافا ف        إلىمواصلة جهوده الرامية    

 وعلـى تطبيـق تلـك االتفاقيـات         باإلرهابوالبروتوكوالت العربية والدولية المتصلة     
  .باإلرهابوالبروتوكوالت، وبناء القدرات الوطنية في المسائل الجنائية المتعلقة 

 مجال التعـاون    في لم توقع أو تصادق على االتفاقيات العربية         التيدعوة الدول العربية     -7
 أسرع وقت ممكن، وبخاصـة تلـك        في فعل ذلك    إلى على أن تبادر     نيواألم القضائي

  .اإلرهاباالتفاقيات المتعلقة بمكافحة 
 تطبيق بنودها   إلى اإلرهابدعوة الدول العربية المصدقة على االتفاقية العربية لمكافحة          -8

ـ  اآللية، وتفعيل إبطاءدون   ة  التنفيذية لالتفاقية، وحث الجهات المعنية في الـدول العربي
 لم ترسل تشريعاتها الوطنية واالتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجـال           التي

 موافاة األمانة العامة بها قصد استكمال إعداد الـدليل التـشريعي            إلىمكافحة اإلرهاب   
  ".التشريعات الوطنية واالتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة اإلرهاب"العربي حول 

 يجب أن تتفق مع قواعـد  اإلرهاب مكافحة فين جميع التدابير المستخدمة    التأكيد على أ   -9
 لالجئـين،   الدولي، والقانون   اإلنسان لحقوق   الدولي ذلك القانون    في بما   الدوليالقانون  

 اإلرهـاب  توعية السلطات الوطنية المسؤولة عـن مكافحـة          إلىودعوة الدول العربية    
  .بأهمية هذه االلتزامات

 باإلرهـاب  تكثيف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة        إلىل العربية   دعوة جميع الدو   -10
 العربي القضائي شبكة للتعاون    إلنشاءحسب الحاجة وعند االقتضاء، ومواصلة الجهود       
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 لم تحدد بعـد     التي مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، ودعوة الدول العربية          في
  . القيام بذلكإلى الشبكة، إلنشاءنقاط اتصال، كخطوة أولى 

 السيما  اإلرهابحث الدول العربية على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للوقاية من            -11
  .اإلرهابية األعمال ارتكاب على والتحريض الفكريتدابير وقائية لمنع التطرف 

 كافة المجـاالت المرتبطـة      في الالزم   الفنيالتأكيد على تعزيز تبادل الخبرات والدعم        -12
 ومؤيـديهم  اإلرهـابيين  بين الدول العربية، خاصة بعد تزايـد قيـام        رهاباإلبمكافحة  

 مجال المعلومـات واالتـصاالت، السـيما شـبكة          فيباستعمال التكنولوجيات الجديدة    
 التحريض علـى ارتكـاب      في وكذلك استعمالها    اإلرهابية األعمال تيسير   فياالنترنت  

  .ط لها وتجنيد مرتكبيها وتمويلها والتخطيإرهابية أعمال
اإلشادة بإعالن خادم الحرمين الشريفين التبرع بمبلغ مائة مليون دوالر لـدعم مركـز               -13

 .األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب
 نيويورك  في المنشأ   اإلرهاب المتحدة لمكافحة    األمم مركز   إمكانياتتعظيم االستفادة من     -14

 العـالمي د العزيـز    بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد اهللا بن عب          
لمكافحة التطـرف     للتميز الدولي فيينا والمركز    في الديانات والثقافات    أتباعللحوار بين   

  .ظبي أبو في
 والذي حذر   1/8/2014التأكيد على ما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين بتاريخ            -15

نيويـة  من خالله من فتنة التطرف واإلرهاب وتنديده باستخدام الدين لتحقيق مـصالح د          
 .وتحذيره للذين يتخاذلون عن أداء مسؤولياتهم التاريخية ضد اإلرهاب

 وزراء العدل لمجلسيالترحيب باقتراح جمهورية مصر العربية بعقد االجتماع المشترك        -16
 فيوالداخلية العرب لتفعيل االتفاقيات األمنية والقضائية العربية، ودعوة الجهات المعنية           

  . هذا المؤتمرفيكة المكثفة  المشارإلىالدول العربية 
مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية واإلقليميـة             -17

 .المعنية بمكافحة اإلرهاب
الذي عقد  " مؤتمر بغداد الدولي األول لمكافحة اإلرهاب     "أخذ العلم بما صدر عن أعمال        -18

  . ببغداد13/3/2014 و12يومي 
 . العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمةاألمين إلىالطلب  -19

  
  )7/9/2014 - 3 ج -) 142(ع . د– 7816رقم : ق(
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عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غيـر عاديـة              
 بمقر األمانة العامة برئاسة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية وبحـضور          2/11/2014بتاريخ  

لغاشم الذي تعرضت له األمين العام لجامعة الدول العربية، وبعد استعراضه للحادث اإلرهابي ا
  :جمهورية مصر العربية مؤخراً

عن إدانته الشديدة للعملية اإلرهابية التي وقعت يـوم الجمعـة الرابـع             المجلس  يعرب   -1
 في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، واستيائه البالغ         2014 والعشرين من أكتوبر  

داء والمصابين مـن أبنـاء   لهذا العدوان الجبان الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشه        
القوات المسلحة المصرية الذين سالت دماؤهم الزكية بينما كانوا يؤدون أقدس الواجبات            
في حفظ وصون أمن بلدهم، كما يتقدم المجلس بخالص العزاء لجمهورية مصر العربية، 

  .نيعبر عن تعاطفه مع أسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابيوحكومة وشعباً، 
وإذ يجدد التأكيد على ما تضمنته كافة البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس جامعـة               -2

الدول العربية على كافة المستويات بشأن مكافحة اإلرهاب وضرورة التصدي لهذه اآلفة      
 الصادر عن مجلس الجامعة علـى المـستوى         7804المدمرة، ومن أهمها القرار رقم      

صيانة األمـن القـومي العربـي       "ـ والخاص ب  142 ديالوزاري في دور انعقاده العا    
وإذ يشير أيضاً إلى قرار مجلس األمن رقـم         ،  "ومكافحة الجماعات اإلرهابية المتطرفة   

فإنه يشدد على وقوف الجامعة العربية بكل قوة إلى جانب جمهوريـة            ،  )2014(2170
ت والتدابير التي مصر العربية في حربها ضد اإلرهاب، وتأييدها الكامل لجميع اإلجراءا

تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها، والتي تعـد ظـاهرة عالميـة              
  .تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها إقليمياً ودولياً

يؤكد المجلس على التزام كافة الدول العربية بالعمل علي التعاون المشترك لقطع التمويل  -3
شكال الدعم لمصر والتضامن معها فـي هـذه         عن التنظيمات اإلرهابية، وتقديم كافة أ     

الحرب التي تخوضها ضد اإلرهاب، أخذا في االعتبار أن عدم تقديم الدعم يصب فـي               
  . مصلحة دعم اإلرهاب

 )0526( ص-10)/14/11(س/01- 01ج
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يؤكد المجلس على التزام الدول األعضاء بالتعاون المشترك للقضاء على هذه الظاهرة            و -4
ات، وتعزيز وبنـاء القـدرات،      ومسبباتها، وخاصةً في مجال تبادل المعلومات والخبر      

واتخاذ ما يلزم من تدابير لصون األمن القومي العربي على جميع المستويات السياسية             
واألمنية والدفاعية والقضائية واإلعالمية، والعمل على تجفيف منابع اإلرهاب الفكريـة           
ومصادر تمويله، ومعالجة األسباب والظروف التي أدت إلـى تفـشي هـذه الظـاهرة               

  .رهابية المتطرفةاإل
وفي هذا اإلطار، فإن المجلس يؤكد على ضرورة اإلسراع بتنفيـذ قـرارات مجلـس                -5

ع .دالجامعة التي رحبت بالمبادرة التي أطلقتها جمهورية مصر العربية في قمة الكويت             
بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سـبل تفعيـل             2014) 25(

  .والقضائيةاالتفاقيات األمنية 
يطالب المجتمع الدولي بدعم الجهود المصرية لمكافحة اإلرهاب الذي اسـتفحل فـي             و -6

أنحاء عدة من الوطن العربي، مما يهدد األمن العربي بكافة أبعاده الـسياسية واألمنيـة           
واالقتصادية واالجتماعية، والذي أصبح يشكّل خطراً داهماً على السلم واألمن اإلقليميين          

  .نوالدوليي
الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات اإلرهابية المختلفـة         ويحذر المجلس مجدداً من      -7

في المنطقة والتي تتبنّى نفس األيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها عملياتياً، األمر            
الذي يفرض علي المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات بـذات االهتمـام وعـدم               

 .تنظيم بعينه وإغفال بقية التنظيمات اإلرهابيةاالقتصار على 

  

  )2/11/2014 -ع .غ. د– 189بيان رقم (
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 دورته غير العادية إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في 
 بمقر األمانة العامة برئاسة الجمهورية اإلسـالمية الموريتانيـة          2/11/2014المنعقدة بتاريخ   

وبحضور األمين العام لجامعة الدول العربية، وبعد استعراضـه لمـستجدات الوضـع فـي               
  :الجمهورية اليمنية، يؤكد على ما يلي

ود اتفاق السلم والـشراكة الوطنيـة، والـى         دعوة جميع األطراف اليمنية إلى االلتزام ببن       - 
اإلسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار             
الوطني، وما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية في             

  .هذا الشأن، وبما يضمن تحقيق تطلعات ومطالب الشعب اليمني
تثمين الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل استكمال المرحلة               - 

 .االنتقالية والعملية السياسية بما يحفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن
اعتبار الدولة اليمنية وأجهزتها الدستورية هي المعنية بحماية اليمن ووحدته واسـتقراره،             - 

 إلى وقف أنشطتهم العسكرية واالنسحاب من المنـاطق         وتوجيه الدعوة لجماعة أنصار اهللا    
التي سيطروا عليها، وتسليم المعدات واألسلحة التي استولوا عليها إلى سـلطات الدولـة              
اليمنية، واعتبار ما قام به أنصار اهللا من إزالة بعض المخيمات الخاصة بهم من صـنعاء                

 .ومحيطها بمثابة خطوة ايجابية في االتجاه الصحيح
جديد اإلدانة لألنشطة اإلرهابية لتنظيم القاعدة، واإلعراب عن القلق من المخاطر الناجمة            ت - 

عن المصادمات بينهم وبين جماعة أنصار اهللا على مـستقبل العمليـة الـسياسية وأمـن                
 .واستقرار اليمن

  

  )2/11/2014 -ع .غ. د– 190بيان رقم (

 )0525( ص-09)/14/11(س/01- 01ج
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عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية يوم         
 بمقر األمانة العامة بالقـاهرة، برئاسـة الجمهوريـة اإلسـالمية        5/1/2015االثنين الموافق   

  .تجدات الوضع في ليبيا وتداعياتها الخطيرةالموريتانية، تدارس خالله تطورات ومس

 7806وإذ يستذكر قرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات وآخرها القرار رقم            
، وما صدر عن اجتماعـات دول الجـوار لليبيـا وآخرهـا             7/9/2014بتاريخ  ) 142(ع  .د

ذات الـصلة   ، وكذلك قرارات األمم المتحدة      4/12/2014االجتماع الخامس بالخرطوم بتاريخ     
  ،2174/2014وعلى وجه التحديد تفعيل قرار مجلس األمن رقم 

وبعد استماعه إلى مداخلة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس وفد دولة             
  :ليبيا، ومداخالت رؤساء وفود الدول األعضاء، خلص المجلس إلى ما يلي

ف واألعمال المسلحة فـي ليبيـا       اإلعراب عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العن        -1
وتأكيده على أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية األزمة في ليبيا مـن خـالل                
حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة األطراف الليبية التي تنبذ العنف، بما يحقق األمن              

 وسيادة  واالستقرار ودعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات اإلرهابية بما يعزز أمن         
 .ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار

التعبير عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت إليه األمور في ليبيا، وخاصةً بعـد االعتـداء                 -2
 .على المؤسسات والمنشآت االقتصادية والهالل النفطي

التأكيد على دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنـه              -3
 .برين عن إرادة الليبيينالمع

التأكيد مجدداً على تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة األمن واالستقرار إلـى               -4
  .ربوع ليبيا

التأكيد على رفضه القاطع وإدانته الكاملة لعمليات القتل واالختطـاف التـي ترتكبهـا               -5
هورية مـصر   الجماعات والميليشيات اإلرهابية المتطرفة في ليبيا ضد بعض رعايا جم         

العربية األبرياء المقيمين في ليبيا، والتي كان آخرها استهداف وقتل الطبيب المـصري             

 )0004( ص-04)/15/01(س/01- 01ج
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ويعرب عن خالص تعازيه . وأسرته، واختطاف ثالثة عشر مواطناً مصرياً بمدينة سرت
ويشدد على أهمية تضافر كافة الجهود لتأمين إطالق سراح         . ألسر الضحايا المصريين  

 .لسالمة لكافة المقيمين على األراضي الليبيةالمحتجزين وتوفير ا
اإلعراب عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دول الجوار لمعالجة األزمة في ليبيا               -6

ببعدها السياسي واألمني، ومساندته لمساعي األمم المتحدة من خالل المبعوث الخـاص            
ممثل األمين العام للجامعة إلى السيد برناردينو ليون ودعم مساعي الدكتور ناصر القدوة 

 .ليبيا
 .التأكيد على استقالل وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية -7
التأكيد مجدداً على رفضه لكافة أشكال اإلرهاب وضرورة التصدي الحازم لـه طبقـاً               -8

سسات والمنـشآت   لقرارات الشرعية الدولية واإلدانة الشديدة لكافة االعتداءات على المؤ        
االقتصادية والهالل النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقـدرات االقتـصادية              

 .الليبية
أكد المجلس على احترامه لقرارات الشعب الليبي ودعم المؤسسات الشرعية وإعادة بناء             -9

 وتأهيل القوات المسلحة الليبية والشرطة من خالل برامج محددة لبناء الـسالم وإعـادة             
التأهيل ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بما يسهم في تثبيت االسـتقرار واألمـن               

 .وتعزيز جهود التنمية
الطلب من األمين العام متابعة التطورات وإجراء المشاورات الالزمـة لعقـد اجتمـاع               - 10

 .لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن

  

  )5/1/2015 -ع .غ. د– 191بيان رقم (
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  تطــورات الوضــع فــي ليبيــا
  

  
إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقد في دورة غير عاديـة يـوم الخمـيس                

 – بمقر األمانة العامة بالقاهرة، برئاسة معالي السيد أحمد ولد تكدي            15/1/2015الموافق  
رات ومستجدات الوضع   وزير خارجية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، تدارس خالله تطو       

  في ليبيا وتداعياتها الخطيرة،
ع . د 7806إذ يستذكر قرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات وآخرها القرار رقم             -

، وبيان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين رقم         7/9/2014بتاريخ  ) 142(
 دول الجوار لليبيا    ، وما صدر عن اجتماعات    5/1/2015ع بتاريخ   .غ. بشأن ليبيا د   191

، وكذلك قرارات األمم المتحدة     4/12/2014وآخرها االجتماع الخامس بالخرطوم بتاريخ      
  ،2174/2014ذات الصلة وعلى وجه التحديد تفعيل قرار مجلس األمن رقم 

  ،وبعد استماعه إلى بيان معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي السيد محمد الهادي الدايري -

{ÏŁè†{{{<…< <

اإلعراب عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف واألعمال المسلحة فـي ليبيـا               -1
وتأكيده على أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية األزمة في ليبيا مـن خـالل                
حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة األطراف الليبية التي تنبذ العنف، بما يحقق األمن              

 المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات اإلرهابية بما يعزز أمن وسيادة          واالستقرار ودعم 
  .ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار

التعبير عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت إليه األمور في ليبيا، وخاصةً بعـد االعتـداء                 -2
 .على المؤسسات والمنشآت االقتصادية والهالل النفطي

تمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنـه         التأكيد على دعمه للشرعية الم     -3
 .المعبرين عن إرادة الليبيين

  .التأكيد مجدداً على تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة األمن واالستقرار إلى ربوع ليبيا -4
اإلعراب عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دول الجوار لمعالجة األزمة في ليبيا               -5

بعدها السياسي واألمني، ومساندته لمساعي األمم المتحدة من خالل المبعوث الخـاص            ب
السيد برناردينو ليون ودعم مساعي الدكتور ناصر القدوة ممثل األمين العام للجامعة إلى 

 .ليبيا



   -19-

الترحيب باستئناف انعقاد الجولة الثانية من الحوار بمدينة جنيف، وحث كافـة أطيـاف           -6
ى إبداء المرونة الالزمة والتعامل مع الحوار بروحٍ ايجابيـة وبنـاءة،            الشعب الليبي عل  

تضمن الوصول إلى قواسم مشتركة، بما يؤدى إلى تحقيق النتائج المرجوة منه، ويسهم             
 .بالتالي في استتباب األمن واالستقرار

دعم المؤسسات الشرعية للدولة، وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات األمنيـة والعـسكرية،             -7
مطالبة مجلس األمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبـي، بمـا              و

يسهم في بسط األمن وتحقيق االستقرار، وتعزيز جهود التنمية الشاملة، والعمل علـى              
 .تمكين ممثليها الدبلوماسيين من مباشرة مهامهم وفقاً لالتفاقيات الدولية ذات الصلة

إدانته الكاملة لعمليات القتل واالختطاف التي ترتكبها الجماعـات         التأكيد على رفضه القاطع و     -8
والميليشيات اإلرهابية المتطرفة في ليبيا ضد بعض رعايا جمهورية مصر العربية األبريـاء             
المقيمين في ليبيا، والتي كان آخرها استهداف وقتل الطبيب المصري وأسـرته، واختطـاف              

ويعرب عن خـالص تعازيـه ألسـر الـضحايا          . ثالثة عشر مواطناً مصرياً بمدينة سرت     
وكذلك لعملية اختطاف مواطنين تونسيين، ويشدد على أهمية تضافر كافة الجهود           . المصريين

 .لتأمين إطالق سراح المحتجزين وتوفير السالمة لكافة المقيمين على األراضي الليبية
 .ي شؤونها الداخليةالتأكيد على استقالل وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل ف -9
تقديم الدعم الالزم للحكومة الليبية من أجل اإلسراع في عملية إعـادة بنـاء وتأهيـل                 - 10

مؤسسات الدولة، من خالل برامج محددة لبناء السالم، وبما يسهم في تثبيت االسـتقرار           
 .واألمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة

رهاب وضرورة التصدي الحازم له طبقاً لقرارات التأكيد مجدداً على رفضه لكافة أشكال اإل - 11
الشرعية الدولية واإلدانة الشديدة لكافة االعتداءات على المؤسسات والمنشآت االقتـصادية           

 .والهالل النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات االقتصادية الليبية
عدة في إعادة األمن واالستقرار اتخاذ كافة التدابير الالزمة لدعم السلطات الشرعية للمسا - 12

في ليبيا، تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن وما ينص عليه ميثاق الجامعـة               
وبمقتضى اتفاقية معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربية           

 .وملحقها العسكري
 )∗(.فع تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمةالطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ور - 13

  
  )15/1/2015 - ع .غ. د– 7852رقم : ق(

                                                

   .تحفظ دولة قطر على القرارت
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  صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب
  

  
بتاريخ في دورة غير عادية     إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد          

  ، بمقر األمانة العامة بالقاهرة15/1/2015
لتأكيد على قراراته السابقة ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب، وعلـى نحـو خـاص      إذ يعيد ا   - 

لمجلس الجامعة، ومـا ورد فـي       ) 142(الصادر عن الدورة العادية     ) 7804(القرار رقم   
  .من القرار) 8(و) 7(و) 1(الفقرات 

وإذ يجدد إدانته الحازمة لتنظيم داعش وجبهة النصرة، وكافة المنظمات المرتبطة بتنظـيم              - 
القاعدة، والجماعات والمنظمات اإلرهابية األخرى التي تهدف إلى قتل المدنيين وتـدمير            

  المواقع األثرية والدينية وزعزعة االستقرار والسلم األهلي وتقويض مؤسسات الدولة،
وإذ يؤكد مجدداً على أن اإلرهاب، والممارسات اإلرهابية التي يرتكبهـا تنظـيم داعـش                - 

ت اإلرهابية األخرى، ال يجب ربطها بأي ديانـة أو جنـسية أو             وجبهة النصرة والمنظما  
  بحضارة بعينها،

  وإذ يعرب عن تضامنه الكامل ودعمه التام للدول العربية التي يهددها خطر اإلرهاب، - 
وإذ يؤكد على عزمه الثابت لمواجهة اإلرهاب ودحره وهزيمة مشروعه التدميري، وإعادة     - 

  السلم واألمن واالستقرار، 
  االستماع إلى العرض الذي قدمه األمين العام،وبعد  - 

†{{{{ÏŁè<…< <

األخذ علماً بالدراسة التحليلية لظاهرة اإلرهاب وأثرها على األمن القومي العربي التـي    -1
  .أعدها األمين العام

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم اقتراحاتها حول مواجهة اإلرهاب، وتوصياتها لتفعيـل             -2
التعاون االقتصادي العربـي و ملحقاتهـا، وإيجـاد اآلليـات           معاهدة الدفاع المشترك و   

واألجهزة التي تكفل تطبيق بنود المعاهدة، إلى األمانة العامة في موعد أقصاه النـصف              
  .2015شباط / األول من شهر فبراير

الطلب من األمانة العامة إدراج موضوع صيانة األمـن القـومي العربـي ومكافحـة                -3
  .لمجلس الجامعة) 143(أعمال الدورة العادية اإلرهاب على مشروع جدول 

  
  )15/1/2015 - ع .غ. د– 7853رقم : ق(
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  5/2/2015: القاهرة
{{{{{{< <

قد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عاديـة بتـاريخ               ع
برئاسـة  و  بناء على طلب األمين العـام لجامعـة الـدول العربيـة،             العامة األمانة بمقر   5/2/2015

 تعرضـت لهـا   التـي  اآلثمـة  اإلرهابية الموريتانية، وبعد استعراض الحوادث  اإلسالميةالجمهورية  
  :، خلص المجلس إلىية مصر العربية مؤخراً بشمال سيناءجمهور

يعرب المجلس عن إدانته الحازمة للعمليات اإلرهابية التي وقعت مساء يوم الخمـيس التاسـع                - 1
 في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، واسـتيائه         2015كانون الثاني   / والعشرين من يناير  

بحياة عدد كبير من الشهداء مـن رجـال القـوات           البالغ لهذه االعتداءات الخسيسة التي أودت       
المسلحة المصرية البواسل، الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم الزكية بينما كانوا يؤدون واجـبهم             
في الذود عن حياض وثغور بالدهم وأمتهم العربية واإلسالمية، إلى جانب الكثير من الجرحى              

لمجلس بخالص تعازيـه لجمهوريـة مـصر        كما يتقدم ا  . والمصابين من المدنيين والعسكريين   
  .العربية حكومةً وشعباً، معبراً عن تعاطفه مع ُأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين

وإذ يجدد المجلس تأكيده على ما تضمنته كافة البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس جامعـة           - 2
ب وضرورة التصدي لهـذه الظـاهرة   الدول العربية على كافة المستويات بشأن مكافحة اإلرها       

الصادر عن مجلـس الجامعـة علـى المـستوى          ) 7804(الخطيرة، وعلى رأسها القرار رقم      
صيانة األمن القـومي العربـي ومكافحـة    "بشأن ) 142(الوزاري في دور انعقاده العادي رقم  

 2/11/2014الصادر عن المجلس بتـاريخ      ) 187(والبيان رقم   " الجماعات اإلرهابية المتطرفة  
. 2014تـشرين األول    /  أكتوبر 24بشأن إدانة الهجوم اإلرهابي الذي وقع في شمال سيناء في           

 بـشأن   2014لعـام   ) 2170(، ورقـم    )2195(وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس األمن رقم         
، فإنه يشدد علـى     "التهديدات التي يتعرض لها السلم واألمن الدوليين نتيجة لألعمال اإلرهابية         "

وف الجامعة العربية بكل قوة إلى جانب جمهورية مصر العربية في حربها ضد اإلرهـاب،               وق
وتأييدها الكامل لجميع الخطوات واإلجراءات التي تتخذها لمحاصرة هذه الظـاهرة الخطيـرة             
والقضاء عليها، والتي أضحت ظاهرة عالمية تستدعى تضافر الجهـود العربيـة واإلقليميـة              

 .لى كافة الصعدوالدولية لمجابهتها ع
ويؤكد المجلس على التزام كافة الدول العربية بالعمل على تعزيز التعاون المـشترك للقـضاء                - 3

على اإلرهاب بكافة أشكاله ومسبباته وااللتزام بتجريم دفع الفدية والعمل على تجفيف منابعـه              

 )0046( ص-02)/15/02(س/01- 01ج
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التـي تخوضـها    الفكرية والمالية، وتقديم كافة أشكال الدعم لمصر والتضامن معها في الحرب            
 .ضد اإلرهاب

ويثمن المجلس ما تضمنه خطاب السيد رئيس جمهورية مصر العربية األخيـر فـي األزهـر          - 4
الشريف الذي يعكس شجاعة ورؤية بناءة، والسيما دعوته لتجديد الخطاب الـديني وعـرض              

ر حقائق األمور بالنسبة للدين اإلسالمي الذي يمثل السماحة والسالم، وأهمية تـصحيح الـصو             
الخاطئة التي يحاول البعض إلصاقها بالدين اإلسالمي الحنيف، وضرورة تعزيز الجهود الدولية            
لتصويب المفاهيم، وتأكيد المعاني السامية التي نزلت بها األديان السماوية، التي تؤكد تـرابط              

 .العالقات اإلنسانية بين األمم والشعوب ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي
جلس مجدداً مطالبته المجتمع الدولي بدعم الجهود العربية لمكافحـة اإلرهـاب الـذي              يؤكد الم  - 5

استفحل في عدد من دول الوطن العربي، مما يهدد األمن القومي العربي، ويشكل خطراً داهماً               
على السلم واألمن اإلقليميين والدوليين، معرباً عن عزم الدول العربية اتخـاذ كافـة التـدابير                

 لصون األمن القومي العربي على جميع المستويات السياسية واألمنيـة والدفاعيـة             الضرورية
  .والقضائية واإلعالمية

  

  )5/2/2015 -ع .غ. د– 193بيان رقم (
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  5/2/2015: القاهرة
  ـــ

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غيـر عاديـة        
 بمقر األمانة العامة بناء على طلب األمين العام لجامعة الـدول العربيـة،              5/2/2015بتاريخ  

س المجلس جريمة االغتيال الوحشية التـي       وبرئاسة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، وتدار    
  .طل الطيار األردني معاذ الكساسبةارتكبتها عصابة إرهابية بحق الشهيد الب

وعبر المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره للجريمة البشعة الغتيـال شـهيد األردن             
المملكـة  والعرب الطيار األردني البطل معاذ صافي الكساسبة، وشدد على تضامنه الكامل مع      

األردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة اإلرهاب والتطرف، واسـتذكر المجلـس             
الدور المحوري والهام الذي تضطلع به المملكة األردنية الهاشمية في الـدفاع عـن القـضايا              
العربية وفي مواجهة اإلرهاب والتطرف الذي يشوه الدين اإلسالمي الحنيف والموروث الثقافي 

عربي اإلنساني، وعبر المجلس عن تقديره العالي للتضحيات التي قدمتها القـوات المـسلحة              ال
 في الدفاع عن القضايا العربية واإلسالمية وقوافل الشهداء الذين          - الجيش العربي    -األردنية  

  .قدمتهم منذ عقود

 وألسرة  وعبر المجلس كذلك عن تعازيه الحارة للمملكة األردنية الهاشمية قيادة وشعباً          
الطيار البطل الشهيد، وحيا اللحمة الوطنية التي تجلت في المملكة األردنية الهاشمية إزاء هذا              

  .العمل اإلجرامي المشين

وجدد المجلس تأكيده على أن المواجهة مع اإلرهاب والتطرف هي معركـة العـرب              
إسـهامات كبيـرة    والمسلمين بالدرجة األولى دفاعاً عن الدين اإلسالمي الحنيف الـذي قـدم             

لإلنسانية جمعاء إعالء لكرامة وحياة اإلنسان ومبادئ الحضارة العربية التي أثرت اإلنـسانية             
  .بمثلها العليا

  

  )5/2/2015 -ع .غ. د– 194بيان رقم  (

 )0047(ص-03)/15/02(س/01- 01ج
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  صادر عنصحفي بيان 
   االجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

  بشأن
العمل اإلرهابي البربري الذي راح ضحيته واحد وعشرون من المواطنين نة واستنكار إدا

  المصريين على يد تنظيم داعش اإلرهابي في ليبيا
  ــــ

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى السادة المندوبين الدائمين اجتماعاً 
عمل اإلرهابي البربري الذي  لتدارس ال18/2/2015تشاورياً في مقر األمانة العامة بتاريخ 

راح ضحيته واحد وعشرون من المواطنين المصريين على يد تنظيم داعش اإلرهابي في 
ليبيا، وبعد االستماع لكلمة المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية والمندوبين الدائمين 

 :وبعد التداول خلص المجلس إلىورؤساء الوفود ونائب األمين العام، 

 إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الهمجية البشعة التي ارتكبهـا تنظـيم            اإلعراب عن  -1
اإلرهابي ضد واحد وعشرين من أبناء الشعب المصري األبرياء العزل في ليبيا " داعش"

فضالً عن تعـاليم     وتأباها  كل فطرة سوية    والتي تتعارض مع ابسط المبادئ اإلنسانية       
الص التعزية والمواساة لجمهوريـة مـصر العربيـة،         ، يتقدم  بخ    السماوية كافة األديان 

  .حكومة وشعباً، ويعبر عن تعاطفه التام مع أسر ضحايا هذا اإلرهاب األسود

التأكيد مجدداً على ما تضمنته كافة البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة  -2
ى جانب الدول العربية على كافة المستويات بشأن وقوف الدول العربية بكل قوة إل

اإلرهاب، وتأييدها الكامل لجميع اإلجراءات  آفة جمهورية مصر العربية في حربها ضد
والتدابير التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها نهائياً، فإنه يعرب 

 للضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع الكامل تفهمهعن 
لين مع اعش اإلرهابي في مدينة درنة الليبيةُ، وذلك بتنسيق وتعاونِ كامتابعة لتنظيم د

 .الجبانوالعمل اإلرهابي الخسيس هذا رداً على  السلطات الشرعية في ليبيا

في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها والدول األعضاء التأكيد على حق مصر  -3
ميثاق األمم المتحدة التي عربية وص ميثاق جامعة الدول الضد أي تهديد وفقاً لنصو

مع احترام سيادة الدول ووحدتها للدول فرادى وجماعات هذا الحق األصيل الثابت تكفل 
  .واستقاللها

íÚ^ÃÖ]<íÞ^Úù]< <
íÃÚ^¢]<‹×¥<áæö�<íÞ^Ú_< <

{{{{{{{{{{{{{ 



   -25-

التأكيد على التزام كافة الدول العربية بالعمل علي التعاون المشترك لتجفيف منابع  -4
 لمصر والتضامن معها في التمويل عن التنظيمات اإلرهابية، وتقديم كافة أشكال الدعم

هذه الحرب التي تخوضها ضد اإلرهاب،  فإنه يدعو المجتمع الدولي بكافة مكوناته إلى 
التنظيمات كافة  بالتحرك الفوري الفعال ضد اإلنسانية واألمنيةل مسئولياتهتحم 

 المآرب ترتبط فيما بينها بروابط فكرية وأيدلوجية متطرفة لبلوغ ذات التياإلرهابية 
 .لخبيثة الهدامة، صوناً للسلم واألمن الدوليين، وليس في منطقة الشرق األوسط فحسبا

التأكيد على قرارات مجلس الجامعة العربية بشأن األزمة الليبية، والعمل على إيجاد حل  -5
 .سياسي لهذه األزمة ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  ـــــــــــ
ورفع الحظر عن "الثانية من البيان، والفقرة الخامسة في عبارتها األخيرة   الفقرة علىة قطردولتتحفظ    - 

 ".تسليح الجيش الليبي
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  صيانة األمن القومي العربي
  ومكافحة الجماعات اإلرهابية المتطرفة

  

  
  إن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
  على مذكرة األمانة العامة، �
  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 ون السياسية،ؤوعلى توصية لجنة الش �

إذ يعيد التأكيد على قراراته السابقة ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب، وخاصة القرار رقـم              و - 
الصادر عن  ) 7853(، والقرار   7/9/2014 بتاريخ   لمجلس الجامعة ) 142(ع  .د) 7804(

  ،15/1/2015س الجامعة على المستوى الوزاري المنعقد في دورة غير عادية بتاريخ مجل
وإذ يؤكد مجدداً على تضامنه الكامل ودعمه التام للدول العربيـة التـي يهـددها خطـر                  - 

اإلرهاب، وعزمه الثابت لمواجهة اإلرهاب ودحره وهزيمتـه، وإعـادة الـسلم واألمـن              
  واالستقرار في المنطقة،

  ماع إلى معالي األمين العام حول المشاورات التي يجريها بهذا الصدد،وبعد االست - 

†{{{{ÏŁè<…< <

إحالة الموضوع إلى االجتماع التحضيري للقمة لمجلس الجامعة تمهيداً لرفعه إلى مجلس  -1
  .الجامعة على مستوى القمة في دور انعقاده العادي السادس والعشرين

ا بشأن اإلجراءات والتدابير التي تراها مناسبة       دعوة الدول األعضاء إلى تقديم اقتراحاته      -2
  )7804(لمواجهة اإلرهاب، ومكافحة الفكر المتطرف وفقاً لما ورد في القـرار رقـم              

  .7/9/2014بتاريخ ) 142(ع .د
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7869رقم : ق(
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  دعم جمهورية العراق في مكافحة التنظيمات اإلرهابية المتطرفة
  ـة النازحيـن والالجئيـنوإغاث

  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 والتي تطلب فيها إضافة موضوع      5/3/2015وعلى مذكرة جمهورية العراق بتاريخ       �
تحت بند ما يستجد من أعمال حول موضوع دعم ومساندة جمهوريـة العـراق فـي                

 ثة النازحين والالجئين،محاربة اإلرهاب وإغا

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

إدانة تدمير التراث الديني والثقافي في العراق على يد التنظيمات اإلرهابيـة وخاصـةً               -1
التدمير المتعمد لآلثار الدينية والثقافية وإحراق اآلالف من الكتب والمخطوطات النادرة،           

 .ل باآلثار المنهوبة وإعادتها للعراقودعوة الدول إلى عدم التعام
دعم العراق في حربه ضد كيان داعش اإلرهابي، وإدانة الجرائم والهجمات اإلرهابيـة              -2

التي يرتكبها هذا التنظيم بصورة صريحة، مع التأكيد على االلتزام بمضمون قـرارات             
أن تقـوم   مجلس األمن، ذات الصلة بمحاربة اإلرهاب وبالذات كيان داعش اإلرهابي، و          

الدول باتخاذ اإلجراءات الصارمة لمنع تنقل اإلرهابيين عبر حـدودها، وتنفيـذ قـرار             
وبشكٍل صارم وشامل يحتم على جميـع الـدول االلتـزام           ) 2178(مجلس األمن رقم    

بتطبيقه، والعمل على تجفيف موارد اإلرهاب باعتباره جزءاً حيوياً في عملية مكافحته،            
نظيم في تمويل عمليات التجنيد والتفجير وشراء األسلحة مـن          حيث إن استمرار هذا الت    

خالل مصادر متنوعة منها النفط والتبرعات المقدمة إليه من بعض الجمعيات والخطف            
لقاء دفع الفدية واآلثار المترتبة على ذلك، فضالً عن عمليات االتجار غير المـشروع              

ر وجوده في العراق ودول عربيـة       عبر الحدود مع هذا التنظيم اإلرهابي، يعني استمرا       
 .أخرى

تقديم الدعم والمساندة للعراق لغرض إغاثة النازحين داخليـاً الـذين تركـوا منـازلهم                -3
ومصالحهم نتيجة سيطرة كيان داعش اإلرهابي على مناطقهم، باإلضافة إلى الالجئـين            
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ى  ألف الجئ سوري، وهو ما فرض عل260السوريين، إذ يحتضن العراق ما يزيد عن   
العراق أعباء مالية كبيرة لتوفير مساعدات إلى النازحين العراقيين والالجئين السوريين           

 .في ذات الوقت
دعوة مجلس جامعة الدول العربية والوفود العربية إلى دعم موقف العـراق والمطالبـة     -4

بـشأن تعـويض ضـحايا      ) 2004 (1566من قرار مجلس األمن     ) 10(بتنفيذ الفقرة   
ه التعويضات تُكلف موازنة العراق مبـالغ كبيـرة إزاء المـساعدات            اإلرهاب، وإن هذ  

اإلنسانية المقدمة من تلك الدول للنازحين العراقيين التي لن ترتق لألسف إلـى حجـم               
 .الكارثة اإلنسانية التي يتعرض لها العراق

  
  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7870رقم : ق(
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  اإلرهـاب الدولـي وسبـل مكافحتـه
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 اإلرهابوعلى توصيات االجتماع السابع عشر لفريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة            �

)2 – 3/3/2015(،  
 ن السياسية،وعلى توصية لجنة الشؤو �

†{{{{ÏŁè<…< <

 ومظاهرها وأيا كـان مرتكبوهـا       أشكالها وممارساته بكافة    اإلرهاب أعمال جميع   إدانة -1
 اإلرهابوحيثما ارتكبت وأيا كانت أغراضها، والتصميم على مكافحتها، واقتالع جذور           

يـة  وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية واالتفاقيـة العرب           
  . واالتفاقيات العربية األخرى ذات الصلةاإلرهابلمكافحة 

 يجب أن تتفق مع قواعـد  اإلرهاب مكافحة فيالتأكيد على أن جميع التدابير المستخدمة       -2
 لالجئـين،   الدولي، والقانون   اإلنسان لحقوق   الدولي ذلك القانون    في بما   الدوليالقانون  

 اإلرهـاب لة عن مكافحـة     ؤووطنية المس  توعية السلطات ال   إلى األعضاءودعوة الدول   
  .بأهمية هذه االلتزامات

 بأي دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار         اإلرهابالتأكيد على أنه ال مجال لربط        -3
  .والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب واألديان

 اإلرهابيـة ظيمـات    على يد التن   سورية العراق و  في والثقافي الدينيإدانة تدمير التراث     -4
وخاصة التدمير المتعمد لآلثار الدينية والثقافية وإحراق اآلالف من الكتب والمخطوطات         

  .النادرة
لفريق الخبراء العـرب المعنـى      ) 17(الموافقة على التوصيات الصادرة عن االجتماع        -5

ية الخاصـة   ، وعلى وجه الخصوص التوص    )3/3/2015-2القاهرة   (اإلرهاببمكافحة  
 لإلرهاب، وأخـذاً فـي      للتصديكيد على أن الجهود الوطنية وحدها غير كافية         التأ"بـ

 مواجهة فاعلة   ين أ أة أصبحت عابرة للحدود الوطنية، و     االعتبار أن المنظمات اإلرهابي   
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، وأن تتحد الجهود إليجاد منظومـة دفاعيـة         اإلقليميله يجب أن تكون على المستوى       
  ".صفيته من جذورهعربية مشتركة تكفل هزيمة اإلرهاب، وت

 تفعيل االتفاقيات العربية ذات الـصلة       أسلوب في النظر   إلىدعوة وزراء العدل العرب      -6
  . آلية لضمان تنفيذ هذه االتفاقياتإيجاد في ذلك النظر في بما اإلرهاببمكافحة 

 للتصدي عملية قابلة للتنفيذ     وإجراءات بلورة اقتراحات    إلىدعوة وزراء الداخلية العرب      -7
  .العربي القومي واجتثاث جذورها حماية لألمن اإلرهابيةلعمليات بحزم ل

 إلـى  الضمني شكل من أشكال الدعم الصريح أو أي االمتناع عن تقديم إلىدعوة الدول    -8
 االبتزاز من   أشكال، ورفض كل    اإلرهابية األعمال في الضالعين   األشخاصالكيانات أو   

  .ائن أو طلب فدية من تهديد أو قتل الرهاإلرهابيةقبل الجماعات 
"  تواجهها المنطقة العربيـة    التي والتحديات   اإلقليمياألمن  " علما بنتائج مؤتمر     اإلحاطة -9

نحـو  " بمقر األمانة العامة للجامعة، وبنتائج مـؤتمر         24/2/2015 و 23 يوميالمنعقد  
 خالل المدة من    اإلسكندرية عقد بمكتبة    الذي"  عربية شاملة لمواجهة التطرف    إستراتيجية

 الدول العربية لمتابعة تنفيذ ما جاء فيهما        في، ودعوة الجهات المعنية     5/1/2015 إلى 3
  .من توصيات

" اإلرهـاب سبل مكافحـة تمويـل   "الترحيب بما صدر عن أعمال اجتماع المنامة حول   -10
 واإلرهـاب  مواجهة التطرف    في العالمي األزهر، وببيان   9/11/2014 عقد يوم    والذي

 3 يـومي  عقـد    والـذي  واإلرهـاب  لمواجهة التطـرف     ليالدوالصادر عن المؤتمر    
  .4/12/2014و
 اإلرهـابيين  من أجل منع تنقل المقـاتلين        الوطنيضرورة اتخاذ تدابير على المستوى       -11

، ووضع  اإلرهابية التنظيمات   إلى واليها لالنضمام    األعضاء الدول   أراضى من   األجانب
اقبة هؤالء المقاتلين، والحد من الخطر       المناسبة لمع  اإلدارية واإلجراءاتالنظم القانونية   

  .إليها يسافرون التي يعبرونها، والدول التي، والدول األصلية يمثلونه لدولهم الذي
 من حيـازة    اإلرهابية اتخاذ تدابير وطنية بشأن منع الجماعات        إلىدعوة الدول العربية     -12

 اإلقليميةية والمنظمات   أسلحة الدمار الشامل، والتعاون فيما بينها وفيما بين الدول العرب         
 لم  التي هذا المجال، ودعوة الدول العربية       فيوالدولية المعنية لتعزيز القدرات الوطنية      

 التصديق  إجراءات إتمام إلى النووي   اإلرهاب أعمالتصدق على االتفاقية الدولية لقمع      
  .إليها االنضمامأو 

 إلـى  اإلرهـاب قة بمكافحة   دعوة الدول العربية المصدقة على الصكوك العربية المتعل        -13
 إتمـام  لم تصدق على تلك االتفاقيات على        التي، وحث الدول    إبطاءتطبيق بنودها دون    

 لم ترسل تـشريعاتها     التي الدول العربية    في التصديق، ودعوة الجهات المعنية      إجراءات
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 إلـى  مجال مكافحة اإلرهـاب      في أبرمتها   التيالوطنية واالتفاقيات الثنائية والجماعية     
التشريعات " حول   العربي التشريعيموافاة األمانة العامة بها قصد استكمال إعداد الدليل         

  ".الوطنية واالتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة اإلرهاب
 وتقـديم الـدعم لهـم وألسـرهم         اإلرهابية األعمال مساعدة ضحايا    أهمية على   التأكيد -14

 من قـرار مجلـس   10ة بتنفيذ الفقرة مهم، والمطالبالآلمساعدتهم على تحمل مصابهم و  
 األعمـال  لتعـويض ضـحايا      دولـي  صندوق   إنشاءبشأن  ) 2004 (1566 رقم   األمن

 يتم االستيالء عليها مـن      التي واألصول يمول عن طريق التبرعات      وأسرهم اإلرهابية
  .اإلرهابيةالجماعات 

، باإلرهابتصلة   تكثيف تبادل المعلومات عن الوقائع الم      إلىدعوة جميع الدول العربية      -15
 مجال مكافحـة اإلرهـاب      في العربي القضائي شبكة للتعاون    إلنشاءومواصلة الجهود   

 كخطوة أولـى    ، لم تحدد بعد نقاط اتصال     التيوالجريمة المنظمة، ودعوة الدول العربية      
  . القيام بذلكإلى الشبكة، إلنشاء

ل تكنولوجيا المعلومات    من استغال  اإلرهابيين التعاون على منع     إلىدعوة الدول العربية     -16
 أنشطتهم وتجنيد وتمويل    اإلرهابية أعمالهمواالتصاالت واالنترنت للتحريض على دعم      

 االستفادة من مدونة قواعد السلوك الدوليـة ألمـن          إلى، ودعوتها   وإعدادهاوتخطيطها  
  .المعلومات

ظمات الدولية  التأكيد على مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المن           -17
  .واإلقليمية المعنية بمكافحة اإلرهاب

 المنشأ بمبادرة مـن  اإلرهاب المتحدة لمكافحة األمم مركز إمكانياتتعظيم االستفادة من     -18
 إتباع للحوار بين العالميخادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيز 

قي للبحوث والدراسات في مجال مكافحـة       ، والمركز األفري   فيينا فيالديانات والثقافات   
  .ظبي أبو في للتميز لمكافحة التطرف الدولي، والمركز اإلرهاب بالجزائر

  . العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمةاألمين إلىالطلب  -19
  

  )9/3/2015 - 4 ج –) 143(ع .د – 7882رقم : ق(
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  بيان صادر عن
  ع الوزاري التحضيري للقمة العربية في دور انعقادها العادي السادس والعشريناالجتما

  )2015آذار / مارس26( جمهورية مصر العربية -شرم الشيخ  
  بشأن تطورات الوضع في اليمن

  ـــ
  

انطالقاً من حرص أصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس الوزاري لجامعة الدول           
  . الله وسيادته وعلى أمنه واستقرارهالعربية على وحدة اليمن واستق

وبعد أن استنفذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل السبل السلمية الرامية             
  . لحل األزمة اليمنية

واستناداً إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، وميثاق جامعة الدول العربيـة، وعلـى             
مسؤولياته في حفظ سالمة األوطان العربيـة،        من ميثاق األمم المتحدة وانطالقا من        51المادة  

  .ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقاللها
فإن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، يعرب عن مباركته وتأييده لإلجـراءات            
العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن، المـشكل مـن دول مجلـس                 

عربية، وعدد من الدول العربية واإلسالمية، بدعوة من فخامة الـرئيس           التعاون لدول الخليج ال   
  . عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية

ويعبر عن أمله في أن تؤدي هذه اإلجراءات العسكرية إلى إعادة األمـن واالسـتقرار إلـى       
بدعم من أطـراف    ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية، والتصدي لكل محاوالت جماعة الحوثي و          

خارجية الرامية إلى تهديد أمن اليمن والمنطقة واألمن القومي العربي، وتهديد السلم واألمن الدوليين،              
  .وذلك عبر مصادرة اإلرادة اليمنية وإثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه االجتماعي ووحدته الوطنية

  

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

ويـدعو  . العراق يرفض التدخل العسكري من أي دولة بشؤون أي دولة أخرى          : الموقف الرسمي لجمهورية العراق من البيان        -
  .اعتماد سبل الحوار والتفاهم لغرض الحل

 الموقف العربي الجامع والقائم على دعـم الـشرعية   إن لبنان، تأكيداً منه على : موقف الجمهورية اللبنانية في موضوع اليمن       -
الدستورية في أي بلد عربي، وعلى اعتماد الحلول السلمية السياسية لالزمات العربية، وعلى عـدم التـدخل فـي الـشؤون                     

 أو  الداخلية للدول العربية، يشدد على السير بأي موقف يقوم على اإلجماع العربي وينأى عن أي خطوة ال تحظـى باإلجمـاع                    
 .التوافق  العربي، ويؤكد على ضرورة اإلسراع بإنشاء قوة عربية مشتركة لصون األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب

 )0169(ص- 30)/15/03/(01ج 
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  بيان صادر عن
  االجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في دور انعقادها العادي السادس والعشرين

  )2015ذار آ/ مارس26( جمهورية مصر العربية -شرم الشيخ  
  بشأن

   بالجمهورية التونسيةلعملية اإلرهابية الجبانة التي استهدفت متحف باردوا
  ـــ

  
الدنيئـة   للعمليـة اإلرهابيـة      واستنكاره إدانتهعن  مجلس جامعة الدول العربية      يعبر

تونس ورمزا مـن رمـوز      في   التي استهدفت متحف باردو، أحد أهم المعالم الثقافية          والجبانة
 ويؤكد تضامنه   .على الحضارات، والتي خلفت شهداء تونسيين وضحايا أبرياء أجانب        انفتاحها  

 إلى جانبها ومساندة جهودها في حربهـا ضـد          والوقوف ومآزرته التامة للجمهورية التونسية   
 .اإلرهاب

  
  )26/3/2015 - 2ج  - 200بيان رقم (

 )0169(ص- 30)/15/03/(01ج 



   -34-

  

إنشاء قوة عربيـة    
مشتركة لـصيانة   
  األمن القومي العربي

  الجامعة على مستوى القمة،إن مجلس 
 األمـن   ة تقرير األمين العام بشأن صيان     فيبعد اطالعه على ما ورد       - 

  ، وتوصياته واقتراحاتهالعربي القومي
 معرباً عن قلقـه     العربي األمن   ةوإذ يؤكد من جديد التزامه القوى بصيان       - 

 الدول العربية جـراء األعمـال   في استجدت التيالشديد إزاء التطورات    
  ،أبعاده بكافه العربي القومي تهدد األمن أصبحت التي بيةاإلرها

 ومكافحة العربي القوميوإذ يكرر التأكيد على ضرورة تعزيز األمن     - 
 ة تتـيح صـيان    التـي اإلرهاب واتخاذ جميع التدابير واإلجـراءات       

   الدول العربية،في وإعادة األمن واالستقرار الوطنياالستقالل 
 والتنسيق بـين مختلـف المبـادرات         يدعو إلى تعزيز التواصل    وإذ - 

والجهود الوطنية واإلقليمية والدولية المبذولـة لمكافحـة اإلرهـاب          
  ،والقضاء على مسبباته

  :واستنادا إلى -
  المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، �
المواد ذات الصلة من معاهـدة الـدفاع المـشترك والتعـاون             �

  االقتصادي وملحقها، 
 بـشأن   وإعالناتهـا جامعة على مـستوى القمـة       قرارات مجلس ال   �

 األمـن   ةالمحافظة على السالم واألمن بين الدول األعضاء وصـيان        
  ،العربي القومي

وإذ يؤكد التزامه بأحكام ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربيـة وميثـاق             - 
  ،الدولياألمم المتحدة وقواعد القانون 

  هم،وبعد االستماع إلى مداخالت القادة العرب وآرائ - 
…<†{{{{ÏŁè< << << << <

. تشارك فيها الدول اختيارياً   إنشاء قوة عسكرية عربية     اعتماد مبدأ    -1
 السريع وما تكلف به من العسكريبمهام التدخل هذه القوة  تضطلع  

 مـن   أي تهدد أمن وسـالمة      التيمهام أخرى لمواجهة التحديات     
الدول األعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديداً مباشـراً لألمـن          

، وذلك بنـاء     بما فيها تهديدات التنظيمات اإلرهابية     العربي القومي
  .على طلب من الدولة المعنية
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فريق رفيـع   تكليف األمين العام وبالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة          -2
رؤساء أركان القوات المـسلحة بالـدول       المستوى تحت إشراف    

األعضاء لالجتماع خالل شهر من صدور القرار لدراسـة كافـة           
جراءات التنفيذية وآليـات العمـل      لموضوع واقتراح اإل  جوانب ا 

والموازنة المطلوبة إلنشاء القوة العـسكرية العربيـة المـشتركة          
على أن يتم عرض نتائج أعماله علـى القـادة العـرب            وتشكيلها  

بواسطة لجنة تضم رئاسة القمة الحالية والسابقة والقادمة توطئـةً          
ال الفريق رفيع المستوى    لطرح نتائج تلك المشاورات ونتائج أعم     

في غضون أربعة أشهر على اجتماع مجلـس الـدفاع العربـي            
  .المشترك إلقرارها

  
  ∗∗∗∗ )29/3/2015 –) 26(ع . د628: ق.ق(

  

                                                
، على أن ال يتعارض مع ميثاق جامعة الدول يتحفظ العراق ألنه يرى أن مثل هذه المبادرة كان البد من حوارٍ مسبق بشأنها  -

 .العربية
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  )0170( ع- 31)/15/03/(26ق

����ن�
���	م�א�������������ن�
���	م�א�������������ن�
���	م�א�������������ن�
���	م�א���������� �� �� �� �
  صيانة األمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة

  ــــ

ية، المجتمعين في الدورة السادسة والعشرين لمجلس جامعة نحن قادة الدول العرب
 9 و8جمهورية مصر العربية، يومي / الدول العربية على مستوى القمة، في شرم الشيخ

 م، والتي كرست 2015آذار /  مارس29 و28 الموافق يومي -هـ 1436جمادى اآلخر 
شخيص أسبابها، والوقوف على أعمالها لبحث التحديات التي تواجه أمننا القومي العربي، وت

اإلجراءات والتدابير الالزمة لمجابهتها، بما يحفظ وحدة التراب العربي ويصون مقدراَته 
وكيان الدولة، والعيش المشترك بين مكوناته في مواجهة عدد من التهديدات النوعية، وهو 

عدة؛ السياسية، األمر الذي يتطلب تضافر جهودنا، واستنفار إمكانياتنا على شتى األص
  : والعسكرية، واالقتصادية، والثقافية، واالجتماعية

إذ نؤكد اعتزازنا بجامعتنا العربية في الذكرى السبعين إلنشائها، فإننـا نجـدد التزامنـا                - 
بمقاصد الزعماء والقادة المؤسسين، من ضرورة توثيق الصالت بين الـدول األعـضاء،             

ون بينها، وصيانة الستقاللها وسيادتها، ومحافظـة       وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعا    
  .م1945على تراثها المشترك، والتي تجسدت في ميثاق جامعة الدول العربية 

وإذ ندرك أن مفهومنا لألمن القومي العربي ينصرف إلى معناه الشامل، وبأبعاده السياسية              - 
 على الدفاع عن نفسها     والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية، من حيث قدرة الدول العربية       

وحقوقها، وصيانة استقاللها وسيادتها وسالمة أراضيها، وتقوية ودعم هذه القدرات مـن             
خالل تنمية اإلمكانيات العربية في مختلف المجاالت، استناداً إلى الخصائص الحـضارية            

ولـة،  والجغرافية التي تتمتع بها، وأخذاً في االعتبار االحتياجات األمنية الوطنية لكـل د            
واإلمكانيات المتاحة، والمتغيرات الداخلية واإلقليمية والدولية التي تؤثر على األمن القومي      

  .العربي
وإذ نستشعر أن األمن القومي العربي قد بات تحت تهديدات متعددة األبعاد، فَبنيانِ الدولة                - 

ق اصطدام  وصيانة أراضيها قد أضحيا محل استهداف في أقطار عربية عديدة، ونتابع بقل           
مفهوم الدولة الحديثة في المنطقة العربية بمشروعات هدامة تَنْتَقص من مفهـوم الدولـة              
الوطنية وتفرغ القضايا العربية من مضامينها وتمس بالتنوع العرقي والديني والطـائفي،            
وتوظفه في صراعات دموية برعاية أطراف خارجية ستعانى هي نفسها من تدمير كـل              

 لشعوب المنطقة دور رئيسي في بنائـه، فـضالً عـن التحـديات          موروث حضاري كان  
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التنموية واالجتماعية والبيئية، وإزاء كل ما يحيط باألمن القومي العربي مـن تهديـدات              
وتحديات في المرحلة الراهنة تهدد المواطنة كأساس لبناء مجتمعـات عـصرية تحقـق              

  :مكانتها المستحقة، فإنناالرفاهية واالزدهار لشعوبها كي تستعيد األمة العربية 
نؤكد على التضامن العربي قوالً وعمالً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمـر               �

بها منطقتنا، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهـة            
كافة التحديات، ونجدد تأكيدنا على أن ما يجمع الدول العربية عند البحث عن إجابات              

سئلة الرئيسية للقضايا المصيرية هو أكبر كثيراً مما يفرقها، ونثمن فـي هـذا     على األ 
  .السياق الجهود العربية نحو توطيد العالقات البينية وتنقية األجواء

نجدد تعهدنا بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العيش الكـريم، والمـضي             �
لمواطنـة، وصـون الحريـات      قدماً في مسيرة التطوير والتنوير، وترسيخ حقـوق ا        

األساسية والكرامة اإلنسانية وحقوق المرأة العربية، وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة          
االجتماعية وجودة التعليم، وندرك أهمية تلك األهداف كأدوات رئيسية وفاعلة تصون           

  .منظومة األمن القومي العربي، وتعزز انتماء اإلنسان العربي، وفخره بهويته

 مكافحة اإلرهـاب، واتخـاذ كافـة    فيو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية  ندع �
اإلجراءات الالزمة لتجفيف منابع تمويله للحيلولة دون توفير المالذ اآلمن للعناصـر            
اإلرهابية، كما نشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والعربية في هذا المجال، من          

واالسـتخباراتية، والتعـاون القـضائي، والتنـسيق        خالل تبادل المعلومات األمنيـة      
 التعامل مع اإلرهـاب،  فيالعسكري، مشددين على حتمية الشمولية في الرؤية الدولية   

دون انتقائية أو تمييز، بحيث ال تقتصر على مواجهة تنظيمـات بعينهـا، وتتجاهـل               
وتقـوم  أخرى، خاصة وأن كافة تلك التنظيمات يجمعها نفس اإلطار األيـديولوجي،            

بالتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والمقاتلين والسالح فيما بينها، ونؤكد في هـذا            
اإلطار على رفضنا الكامل ألي ربط يتم لتلـك الجماعـات أو ممارسـاتها بالـدين                

  .اإلسالمي الحنيف

ندعو كافة المؤسسات الدينية الرسمية في عالمنا العربي إلى تكثيف الجهود والتعـاون      �
ينها نحو التصدي لألفكار الظالمية، والممارسات الهدامة، التـي تـروج لهـا             فيما ب 

جماعات اإلرهاب، والتي تنبذها مقاصد األديان السماوية، وندعوها إلى العمل علـى            
تطوير وتجديد الخطاب الديني بما يبرز قيم السماحة والرحمة وقبول اآلخر، ومواجهة            

 الخاطئة لتـصحيح المفـاهيم المغلوطـة        التطرف الفكري والديني ودحض التأويالت    
تحصيناً للشباب العربي، كما نشدد في هذا السياق علـى دور المثقفـين والمفكـرين               
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العرب، والدور الرئيسي لوسائل اإلعالم العربية، والقائمين على منظومة التعليم فـي            
  .العالم العربي بما يستهدف نشر قيم المواطنة واالعتدال

لعربية باتت شاخصة ال لبس فيها وال تحتاج إلى استرسـال فـي         ندرك أن التحديات ا    �
التوصيف بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير الالزمة للتصدي لها، وقد تجلى ذلك بـشكل              
ملموس في المنزلق الذي كاد اليمن أن يهوي إليه، وهو ما استدعى تحركـاً عربيـاً                

 إلى حل سلمي ينهـي االنقـالب        ودولياً فاعالً بعد استنفاذ كل السبل المتاحة للوصول       
الحوثي ويعيد الشرعية وسيستمر إلى أن تنسحب المليشيات الحوثية وتسلم أسـلحتها،            

وإذ نجدد تأكيدنا على محورية القضية الفلـسطينية كونهـا          . ويعود اليمن قوياً موحداً   
قضية كل عربي فسيظل التأييد العربي التاريخي قائماً حتى يحصل الشعب الفلسطيني            

لى كامل حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية ووفقاً لمبـادرة             ع
/ السالم العربية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابـع مـن يونيـو               

أما في ليبيا فقد أورثت المرحلة االنتقالية       .  وعاصمتها القدس الشرقية   1967حزيران  
زدادت ضعفاً إثر انتشار وسيطرة قوى متطرفة معادية         دولة ضعيفة ا   2011منذ عام   

لمفهوم الدولة الحديثة على مناطق ليبية فضالً عن تدخالت قـوى خارجيـة تـسعى               
 من عمليات إرهابية    2003كما يعاني العراق منذ عام      . لتوجيه مستقبل الشعب الليبي   

 االستقرار ممنهجة أثرت سلباً على قدرته في بسط سيطرته على كامل أراضيه وضبط  
فيه، وندعم العراق في حربه ضد تنظيم داعش اإلرهابي، وندين الجرائم التي يرتكبها             

فضالً عـن   . هذا التنظيم، ونؤكد االلتزام بمضمون قرارات مجلس األمن ذات الصلة         
عنف في سورية أنتج تطرفاً حولها إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية بالوكالة، مما             

الدولة ومؤسساتها عن ربوع البالد، وعدم قدرتها على حمايـة          أفضى إلى غياب دور     
  . شعبها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها

نتعهد أن نبذل كل جهد ممكن، وأن نقف صفاً واحداً حائالً دون بلوغ بعض األطراف                �
الخارجية مآربها في تأجيج نار الفتنة والفرقة واالنقسام في بعض الدول العربية على             

غرافية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، حفاظاً على تماسك كيـان كـل دولـة                أسس ج 
عربية، وحماية ألراضيها وسيادتها واستقاللها ووحدة ترابها وسالمة حدودها، والعيش 
المشترك بين مواطنيها في إطار الدولة الوطنية الحديثة التي ال تعرف التفرقة أو تقر              

  .التمييز

ودنا، والنظر في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية، لـصيانة         نعقد العزم على توحيد جه     �
األمن القومي العربي، في مواجهة التحديات الراهنة، والتطورات المتسارعة، وخاصة          
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تلك المرتبطة بالممارسات اإلجرامية لجماعات العنف واإلرهاب، والتي تتخذ الـدين           
ا بكافة الخيارات المتاحة، بما في      ونؤكد في هذا السياق على احتفاظن     . ذريعة لوحشيتها 

ذلك اتخاذ الالزم نحو تنسيق الجهود والخطط إلنشاء قوة عربية مـشتركة لمواجهـة              
التحديات الماثلة أمامنا ولصيانة األمن القومي العربي، والدفاع عن أمننـا ومـستقبلنا             

اع المشترك وطموحات شعوبنا، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربيـة، ومعاهـدة الـدف            
العربي المشترك، والشرعية الدولية وهو ما يتطلب التشاور بيننا من خـالل آليـات              

  .الجامعة تنفيذاً للقرار الصادر عن هذه القمة

نؤكد على ضرورة إخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية وأسلحة الـدمار              �
الشرق األوسط،  الشامل، وعلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع االنتشار النووي في           

وكذا على إخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق األوسط بما فـي ذلـك               
  .إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية

نؤكد في هذا اإلطار أن تحقيق التكامل االقتصادي العربي، هو جزء ال يتجـزأ مـن                 �
استكمال منطقة التجارة الحـرة العربيـة       منظومة األمن القومي العربي، بما في ذلك        

الكبرى، وتحقيق األمن الغذائي ومبادرة السودان في هـذا الـشأن وكـذلك التنميـة               
المستدامة، واالستغالل األمثل للموارد، وتضييق الفجوة الغذائيـة العربيـة، واإلدارة           

  .المستقبلية للموارد المائية تحقيقاً لألمن المائي العربي

 العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مـصر      نعرب عن شكرنا   �
العربية، ولشعبها العظيم على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة، ولحكومـة جمهوريـة            
مصر العربية بمؤسساتها المختلفة على دقة التحضير للقمة العربية والتنظيم المحكـم            

الي أمين عام جامعة الدول العربيـة       واإلدارة الجيدة ألعمالها، كما نتوجه بالشكر لمع      
ومسؤولي األمانة العامة على ما أبدوه من حرص وبذلوه من جهد إلنجـاح أعمـال               

  .القمة

  
   جمهورية مصر العربية-صدر في شرم الشيخ 
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  )0174( ص-35)/15/03/(26ق

  

   صـادر عـنانـبي
  توى القمةعلى مس العربيةمجلس جامعة الدول 
  )26(ع .د

  حول العملية اإلرهابية بالعاصمة الصومالية مقديشو
  ـــ

  

المنعقد ) 26(يعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية            
في مدينة شرم الشيخ برئاسة جمهورية مصر العربية عن إدانته الشديدة للعمليـة اإلرهابيـة               

تي قامت بها حركة الشباب اإلرهابية في الصومال مستهدفة تفجيـر فنـدق فـي               اإلجرامية ال 
العاصمة مقديشو مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين قتيالً وعشرات الجرحى من المـدنيين               

  .األبرياء

وإذ يؤكد المجلس على إدانته لألعمال اإلرهابية بكافة صورها وأشكالها، يعرب عـن             
ية اإلرهابية، ويؤكد على وقوف كافة الدول األعضاء في الجامعة          تعازيه ألهالي ضحايا العمل   

  .إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية قيادةً وشعباً في حربها المستمرة ضد اإلرهاب

كما يدعو المجلس الدول األعضاء إلى اإلسراع في تقديم الدعم المالي والفني للحكومة             
هيل مؤسسات الدولة األمنية والعـسكرية وتعزيـز        الصومالية لمساعدتها على إعادة بناء وتأ     

  .قدراتها لمكافحة الجماعات اإلرهابية
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29/6/2015  

  ـــ
 الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غيـر عاديـة            عقد مجلس جامعة  

 بمقر األمانة العامة برئاسة المملكة األردنية الهاشمية وحضور األمـين           29/6/2015بتاريخ  
العام لجامعة الدول العربية، وتدارس المجلس جريمة التفجير اإلرهابي الغادر علـى مـسجد              

 1436 الجمعة الماضية الموافق التاسع مـن رمـضان          اإلمام الصادق في مدينة الكويت يوم     
  .وما نتج عن ذلك من استشهاد وإصابة العشرات) 25/6/2015(هجرية 

عبر المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره الشديد للجريمة البشعة التي راح ضـحيتها             
 بمـشاعره   األبرياء أثناء تأديتهم لفريضة صالة الجمعة في الشهر الفضيل، وفي أجواء مفعمة           

اإليمانية التي جبَِل عليها أبناء الكويت بعد أن أبت قلة ضالة ممن امـتألت قلـوبهم بالحقـد                  
والبغضاء وانعدام الرحمة وخلت نفوسهم من مبادئ إسالمنا الحنيف وتعاليمه الـسمحاء إال أن       

  . بالحقتعكر صفو هذه األجواء الطيبة، وتنفذ أبشع جريمة وهى قتل النفس التي حرم اهللا إال
وشدد المجلس على تضامنه الكامل مع دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً في مواجهة             
اإلرهاب والتطرف، واستذكر المجلس الدور اإلنساني الريادي إقليمياً ودولياً الذي تضطلع به            
دولة الكويت في الدفاع عن القضايا العربية وفى مواجهة اإلرهاب الذي يتنافى مـع مبـادئ                

  .ن اإلسالمي الحنيفالدي
وعبر المجلس عن تعازيه الحارة لدولة الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً مفتخراً ومعتـزاً           
إزاء ما شهدته دولة الكويت من مشاعر عكست صالبة الوحدة الوطنية الصادقة فـي دولـة                
الكويت والتي تُجسد بحق أهم خصائص وقيم المجتمع الكويتي الصلبة في حرصه على تماسك              

  .حمته الوطنية في مواجهة التحديات التي تستهدف الوطن وكيانه ووحدتهل
وجدد المجلس تأكيده على أن المواجهة مع اإلرهاب والتطرف هي معركـة العـرب              
والمسلمين بالدرجة األولى دفاعاً عن الدين اإلسالمي الحنيف الـذي قـدم إسـهامات كبيـرة                

  .نلإلنسانية جمعاء إعالء لكرامة وحياة اإلنسا
  

  )29/6/2015 –ع .غ.د – 201بيان رقم (
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29/6/2015  

  ـــ

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غيـر عاديـة              
وبحضور األمين   بمقر األمانة العامة برئاسة المملكة األردنية الهاشمية،         29/6/2015بتاريخ  

التي جدت في عدد مـن الـدول         اإلرهابية   تدارس العمليات وبعد  العام لجامعة الدول العربية،     
  :المجلسفإن اآلثمة في فندق بمنطقة القنطاوي بمدينة سوسة بتونس، العربية ومنها العملية 

حزيـران   / يونيـو  26ره للعملية اإلرهابية التي حدثت يوم الجمعـة         يعرب عن استنكا   -1
إدانتـه الـشديدة لهـذا      عن   في فندق بمنطقة القنطاوي بمدينة سوسة بتونس، و        2015

بين قتلى  األبرياء  االعتداء اإلجرامي الغادر وما تسبب فيه من سقوط العديد من السياح            
  .وجرحى

سـر  أ حكومة وشعباً، معبراً عن تعاطفه مـع         يتقدم بخالص تعازيه للجمهورية التونسية     -2
  .الضحايا ودولهم ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين

يشدد على وقوف الجامعة العربية بكل قوة إلى جانب الجمهورية التونسية في حربهـا               -3
ضد اإلرهاب، وتأييدها الكامل لجميع الخطوات واإلجراءات التي تتخذها لمحاصرة هذه           

  .قضاء عليها ويدعو إلى دعم جهود تونس في هذا المجالاآلفة الخطيرة وال
مكافحة اإلرهاب الـذي    الحكومة التونسية في    يجدد مطالبته المجتمع الدولي بدعم جهود        -4

واستقرارها، وكذلك األمن   المنطقة   وأصبح يهدد أمن  استفحل في عدد من دول المنطقة،       
لمساعدة  كافة التدابير الضرورية     والسلم في العالم، معرباً عن عزم الدول العربية اتخاذ        

  .صيانة أمنها بكل الوسائل المتاحةالحكومة التونسية على 
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29/6/2015  

  ـــ

ة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غيـر عاديـة            عقد مجلس جامع  
وبحضور األمين   بمقر األمانة العامة برئاسة المملكة األردنية الهاشمية،         29/6/2015بتاريخ  

الهجوم اإلرهابي الذي استهدف موكبـاً إغاثيـاً        وبعد استعراض   العام لجامعة الدول العربية،     
، خلـص   24/6/2015مهورية الصومال الفيدراليـة بتـاريخ       إماراتياً في مقديشو عاصمة ج    

  :المجلس إلى
اإلعراب عن استنكاره الستهداف موكباً إغاثياً ومساعدات إنسانية مقدمـة مـن دولـة               -1

اإلمارات العربية المتحدة من قبل مجموعة إرهابية األمر الذي أوقع عدد من الـضحايا              
 .والمصابين األبرياء

 جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها في التـصدي لخطـر          جدد المجلس تضامنه مع    -2
  .اإلرهاب ودعم األمن واالستقرار والتنمية في الصومال

أكد المجلس على أن هزيمة خطر التطرف واإلرهاب يستوجب التزاماً طويـل المـدى               -3
ويقتضي تعاوناً دولياً وثيقاً لتجفيف منابع اإلرهاب والعمل على نشر التوعية الفكريـة             

اجهة الفكر الضال بما يحمي المجتمعات العربية ويصون أرواح األبرياء ويتـصدى           لمو
 .للفتنة والطائفية التي يسعى التطرف واإلرهاب إلى تأجيج سعيرها

د المجلس بالجهود المقدرة التي تقوم بها دولة اإلمارات العربية المتحدة لدعم مسيرة             أشا -4
ال وبما توفره من مساهمات قيمة في مجال       تحقيق األمن واالستقرار والتنمية في الصوم     

 .اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية
أعرب المجلس عن خالص تعازيه ُألسر الشهداء وصـادق تمنياتـه بالـشفاء العاجـل         -5

  .للجرحى
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  ـــ

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية في             
 لتدارس تداعيات األعمال اإلرهابية التي وقعت فـي         29/6/2015مقر األمانة العامة بتاريخ     

ر اإلرهابي الذي استهدف صباح اليوم      عدد من الدول العربية مؤخراً، ومن بينها عملية التفجي        
موكب المستشار هشام بركات النائب العام بجمهورية مصر العربية والتي أدت إلى استـشهاد              

  :سيادته وإصابة عدد من مرافقيه، وقد خلص المجلس إلى
اإلعراب عن اإلدانة الحازمة والكاملة لهذه الجريمة اإلرهابية الخسيسة الجبانـة، كمـا              -1

 عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومـةً     أعرب المجلس 
 .وشعباً وألسرة الشهيد

التأكيد مجدداً على ما تضمنته كافة البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول          -2
العربية على كافة المستويات بشأن وقوف الدول العربية بكل قوة إلى جانب جمهوريـة              

 حربها ضد آفة اإلرهاب، وتأييدها الكامل لجميع اإلجراءات والتدابير          مصر العربية في  
  .التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها نهائياً

التأكيد على التزام كافة الدول العربية بالعمل على التعاون المـشترك لتجفيـف منـابع                -3
الدعم لجمهورية مـصر العربيـة      التمويل عن التنظيمات اإلرهابية، وتقديم كافة أشكال        

 .والتضامن معها في حربها ضد اإلرهاب
التأكيد مجدداً على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو دعم الجهود العربيـة              -4

لمكافحة اإلرهاب الذي استفحل في عدد من الدول العربية، مما يـشكل تهديـداً لألمـن                
  .ى السلم واألمن اإلقليميين والدوليينالقومي العربي، ويمثل خطراً داهماً عل
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  بيان 
  صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين 

  في دورته غير العادية
  بشأن

   المصرية القوات المسلحة التي ارتكبت ضد ة الغاشمة اإلرهابيالجريمةإدانة 
  1/7/2015 يوم ريةوالشرطة المص

  ــــ

انعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فـي دورة غيـر              
 2015تمـوز   /عادية في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ الثاني من يوليـو            

 التي استهدفت مواقع عـدة للقـوات المـسلحة           الجبانة لمناقشة وإدانة العمليات اإلرهابية   
والشرطة المصرية في شمال سيناء والتي راح ضحيتها سبعة عشر من ضباط وجنود مصر              

  :   البواسل، وقد خلص المجلس إلى ما يلي 
وقـع أمـس      الخسيس الذي  اإلرهابيواالستنكار لهذا العمل     بالغ اإلدانة عن  اإلعراب   - 

ر العربية بجمهورية مص في شمال سيناء 2015تموز /األربعاء الموافق األول من يوليو
 من أبناء القوات المـسلحة والـشرطة        والمصابين  من الشهداء  وأسفر عن سقوط العديد   

المصرية الذين سالت دماؤهم الطاهرة بينما هم صيام في شهر رمضان المعظّم يؤدون             
واجبهم المقدس في الذود عن وطنهم وأهلهم، كما يتقدم  المجلـس بخـالص العـزاء                 

عربية، رئيساً وحكومة وشعباً، ويعبر عن تعاطفه مع أسر         والمواساة لجمهورية مصر ال   
 .الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين

تقديم تحية إعزاز وإجالل للقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية التـي تبـذل              - 
الغالي والنفيس لحماية وطنها ضد المؤامرات الخبيثة التي تُحاك له ولألمـة العربيـة              

قبل فئة باغية ضلت طريقها عن صحيح الدين وتعاليم اإلسالم السمحة، بل            جميعها من   
والقيم اإلنسانية، والتأكيد على أن  مثل هذه المحاوالت اآلثمة الرامية إلى كـسر إرادة               
الشعب المصري والنيل من أمن واستقرار المنطقة بأسرها لن تبلغ غاياتها الدنيئة بفضل 

 .اهللا بها مصر، وبفضل القوات المسلحة للدول العربيةهذه القوات المسلحة التي حبا 
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يجدد التأكيد على ما تضمنته كافة البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول         - 
العربية على كافة المستويات بشأن مكافحة اإلرهاب وضرورة التـصدي لهـذه اآلفـة          

جمهوريـة    إلى جانـب   بكل قوة  المدمرة، ويشدد المجلس على وقوف الجامعة العربية      
 التـي  وتأييدها الكامل لإلجـراءات والتـدابير   اإلرهاب، د في حربها ضمصر العربية

 تعـد ظـاهرة عالميـة       لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها، والتي      تتخذها  
 .إقليمياً ودولياًمواجهتها ل  تضافر الجهودتتطلب

 علي التعاون المشترك لقطع التمويل عـن  التأكيد على التزام كافة الدول العربية بالعمل    - 
وكل الدول العربية التي تتعرض     لمصر  ، وتقديم كافة أشكال الدعم      التنظيمات اإلرهابية 

 .الحرب التي تخوضها ضد اإلرهاب هذه والتضامن معها في لإلرهاب 
التأكيد على التزام الدول األعضاء بالتعاون المشترك فيما بينها للقـضاء علـى هـذه                - 

هرة  ومسبباتها، وخاصةً في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيـز وبنـاء             الظا
القدرات، واتخاذ ما يلزم  من تدابير لصون األمن القومي العربي على جميع المستويات 
السياسية واألمنية والدفاعية والقضائية واإلعالمية، والعمل على تجفيف منابع اإلرهاب          

الجة األسباب والظروف التي أدت إلـى انتـشار هـذه           الفكرية ومصادر تمويله، ومع   
 .الظاهرة اإلرهابية المتطرفة

الذي استفحل في أنحـاء   لمكافحة اإلرهاب العربيةدعم الجهود  بالمجتمع الدولي مطالبة - 
عدة من الوطن العربي، مما يهدد األمن العربـي بكافـة أبعـاده الـسياسية واألمنيـة       

 .واالقتصادية واالجتماعية
 التي تجمع بين التنظيمات اإلرهابية المختلفة فـي المنطقـة           الرابطة القوية علي  يد  التأك - 

، األمر الذي يفرض عملياتياًاأليديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها    نفس   تتبنّىوالتي  
 علـى   وعدم االقتـصار   بذات االهتمام علي المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات        

 . التنظيمات اإلرهابيةبقيةتنظيم بعينه وإغفال 
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  التطـورات الخطيـرة التـي يشهدهـا الوضـع فـي ليبيـا
  

  
إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورة غير عادية على مستوى المندوبين بتاريخ              

هاشمية، وحضور معالي السيد    ، بمقر األمانة العامة برئاسة المملكة األردنية ال       18/8/2015
محمد الهادي الدايري وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولـة ليبيـا، ومـشاركة الـسادة               

  المندوبين الدائمين والسيد األمين العام لجامعة الدول العربية، 
بعد استماعه إلى العرض الذي تفضل بتقديمه معالي وزير الخارجية والتعـاون الـدولي               �

ل تفاقم األزمة الليبية في ضوء العدوان الهمجي المتواصل لما يسمى تنظيم            بدولة ليبيا حو  
  الدولة اإلسالمية على أحياء مدينة سرت،

وإذ يعرب عن إدانته الشديدة للمجازر الوحشية التي تقوم بهـا عـصابات داعـش ضـد          �
ن دينٍ  المدنيين العزل بمدينة سرت الليبية في الشوارع والبيوت والمستشفيات، بال وازعٍ م           

  أو ضميرٍ إنساني، ودون مراعاة لطفل أو شيخ أو امرأة،
وإذ يعرب عن تضامنه المطلق مع أهالي بنغازي ودرنة وسرت ومع الشعب الليبي عموماً  �

وغيـره مـن    في مواجهة تنظيم داعش اإلرهابي وممارساته الوحشية وأفكاره الظالميـة           
  ،التنظيمات اإلرهابية

اجهة إرهاب داعش وتمدده في ليبيا، يهدد دول الجوار         وإذ يؤكد أن غض الطرف عن مو       �
  خصوصاً واألمن والسلم على الصعيدين اإلقليمي والدولي،

وإذ يعيد التأكيد على كافة القرارات والبيانات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربيـة               �
  بكافة مستوياته،

†{{{{ÏŁè<…< <

وسيادة ليبيـا وسـالمة أراضـيها،       التأكيد مجدداً على ضرورة االلتزام باحترام وحدة         -1
وحماية مواطنيها، والحفاظ على استقاللها السياسي وااللتزام بالحوار السياسي الليبـي           
ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية في مدينة الصخيرات تحت رعايـة األمـين        

ة وثوارهـا   العام لألمم المتحدة، واإلشادة باالنتصار الذي تحقق إثر انتفاضة مدينة درن          
 .بدعم من السالح الجوى للجيش الليبي ضد تنظيم داعش اإلرهابي
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إبداء ارتياحه لمواصلة عقد جوالت الحوار الوطني الليبي بمدينة جنيف في إطار مبادرة   -2
األمم المتحدة تحت رعاية مبعوثها إلى ليبيا السيد برناردينو ليون، ويناشـد األطـراف              

  .ء مصلحة ليبيا العليا وسرعة تشكيل حكومة وفاق وطنيالليبية التحلي بالمرونة وإعال
حث الدول العربية مجتمعة أو فرادى بضرورة تقديم الدعم الكامـل للحكومـة الليبيـة                -3

 والتـي   8-7-3وبالذات الفقرات   ) 2214(وتطبيق قرارات مجلس األمن وخاصةً منها       
 اإلرهـاب   تطلب من األعضاء في األمم المتحدة دعم دولة ليبيـا فـي حربهـا ضـد               

 .ومساعدتها بالوسائل الالزمة على دعم استتباب األمن
يؤكد أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحاً، في هذه الظروف العصيبة، إلى التعجيل بوضـع     -4

إستراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكرياً في مواجهة إرهاب داعش وتمدده على            
 .أراضيها

ليبية في مواجهة االنتهاكات والمجازر التـي       دعوة المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة ال       -5
يرتكبها تنظيم داعش اإلرهابي في حق األبرياء بمدينة سرت الليبية، ويدعوه إلى وضع             
خطة شاملة تكفل محاربة اإلرهاب األسود، دون االقتصار في ذلك على بلدان أو مناطق 

 .أو منظمات بعينها
تحدة على االستجابة الفوريـة والبـت فـي         حث لجنة العقوبات الدولية التابعة لألمم الم       -6

 .الطلبات التي تقدمت بها الحكومة الليبية كطلبات عاجلة لمواجهة أزمات طارئة
 .الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار -7

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

                                                
  :هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتصريح تفسيري لوفد الجم  )∗(

، يندرج ضمن السياق السياسي وهو       من القرار  4 ةمن وجهة نظر الوفد الجزائري، المقصود من الفقر       "
جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي، باعتباره السبيل الوحيد لحل األزمة الليبية، وذلك من                 

قي بين األشقاء الليبيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى مواجهـة التحـديات             خالل الحوار الشامل التواف   
والمخاطر في ليبيا الشقيقة باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني، والمساهمة الفعالة فـي                

 ".محاربة اإلرهاب، وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات األمنية والعسكرية
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  18/8/2015: القاهرة
{{{{{{< <

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية            
العامة برئاسة المملكة األردنية الهاشمية، وحضور األمين  بمقر األمانة    18/8/2015بتاريخ  

العام لجامعة الدول العربية، وتدارس المجلس االعتداء اآلثم والمجرم دولياً على سفارة دولة 
  :اإلمارات العربية المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، وخلص المجلس إلى

حتالل مبنى سفارة دولـة اإلمـارات   اإلعراب عن إدانته الشديدة لقيام جماعة الحوثي با   -1
العربية المتحدة بالعاصمة اليمنية صنعاء، مطالباً بإخالء مقر الـسفارة فـوراً وإعـادة              

 .تسليمها فوراً إلى موظفيها
شدد المجلس على دعم دولة اإلمارات لحقها في إحالة مرتكبي هذا االعتداء للمـساءلة               -2

 .والعدالة
مي يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيـق الدوليـة ولقواعـد          التأكيد على أن هذا العمل اإلجرا      -3

 والمتعلقـة بالحـصانات     1961القانون الدولي والتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام        
 والمعني بالنظر فـي     69/121التي تتمتع بها السفارات األجنبية وقرار الجمعية العامة         

بعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين    اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسالمة ال       
/ الدبلوماسيين والقنصليين والذي ُأقر في الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر ديسمبر           

 .2014كانون أول من العام 
اإلشادة بالجهود التي تبذلها دولة اإلمارات العربية المتحدة لعودة االستقرار إلى ربـوع              -4

 .اليمن
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  اإلرهـاب الدولـي وسبـل مكافحتـه
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 اإلرهابكافحة  وعلى توصيات االجتماع الثامن عشر لفريق الخبراء العرب المعنى بم          �
  ،)21/8/2015-19تونس (

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

 ومظاهرها وأيا كـان مرتكبوهـا       أشكالها وممارساته بكافة    اإلرهاب أعمال جميع   إدانة -1
 اإلرهابوحيثما ارتكبت وأيا كانت أغراضها، والتصميم على مكافحتها، واقتالع جذور           

لفكرية، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية واالتفاقيـة العربيـة          وتجفيف منابعه المالية وا   
  . واالتفاقيات العربية األخرى ذات الصلةاإلرهابلمكافحة 

 يجب أن تتفق مع قواعـد  اإلرهاب مكافحة فيالتأكيد على أن جميع التدابير المستخدمة       -2
 لالجئـين،   الدولي، والقانون   اإلنسان لحقوق   الدولي ذلك القانون    في بما   الدوليالقانون  

 اإلرهـاب  توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحـة         إلىودعوة الدول األعضاء    
  .بأهمية هذه االلتزامات

التأكيد على أنه ال مجال لربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار                -3
  .والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب واألديان

ر والموافقة على التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى          أخذ العلم بالتقري   -4
  ).21/8/2015-19تونس ( اجتماعه الثامن عشر في اإلرهاببمكافحة 

 الـذي وافـق علـى       7/9/2014 بتاريخ   7816التأكيد على قرار مجلس الجامعة رقم        -5
براء لألمـين   توصيات فريق الخبراء السادس عشر بشأن تبعية األمانة الفنية لفريق الخ          

العام مباشرةً بإشراف المستشار القانوني لألمين العام يختاره األمين العـام مـن بـين               
ترشيحات الدول األعضاء نظراً لطبيعة تشكيل الفريق من ممثلي الوزارات السيادية في            

إلى جانب الجهات األخرى المعنية     ) الخارجية والعدل والداخلية والدفاع   (الدول العربية   
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ة اإلرهاب، على أن يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل النظام الداخلي لفريـق             بمكافح
 .الخبراء

 اإلرهابيـة  على يد التنظيمـات      سوريةإدانة تدمير التراث الديني والثقافي في العراق و        -6
وخاصة التدمير المتعمد لآلثار الدينية والثقافية وإحراق اآلالف من الكتب والمخطوطات         

  .النادرة
 إلـى  االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الدول   دعوة -7

، ورفض كل أشكال االبتزاز من      اإلرهابية األعمال الضالعين في    األشخاصالكيانات أو   
  . من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فديةاإلرهابيةقبل الجماعات 

 عمليات تجنيد لألطفال جرائم ضد      من) داعش(اعتبار ما قامت به التنظيمات اإلرهابية        -8
 .اإلنسانية

 اإلرهـابيين ضرورة اتخاذ تدابير على المستوى الوطني من أجل منع تنقل المقـاتلين              -9
، ووضع  اإلرهابية التنظيمات   إلى واليها لالنضمام    األعضاء من أراضي الدول     األجانب

قاتلين، والحد من الخطر     الم هؤالء المناسبة لمعاقبة    اإلدارية واإلجراءاتالنظم القانونية   
  .إليها، والدول التي يعبرونها، والدول التي يسافرون األصلية يمثلونه لدولهم الذي

 من حيـازة    اإلرهابية اتخاذ تدابير وطنية بشأن منع الجماعات        إلىدعوة الدول العربية     -10
منظمـات  أسلحة الدمار الشامل، والتعاون فيما بينها والتعاون فيما بين الدول العربية وال          

 هذا المجال، ودعوة الدول العربية      في والدولية المعنية لتعزيز القدرات الوطنية       اإلقليمية
 إجـراءات  إتمام إلى النووي   اإلرهاب أعمال لم تصدق على االتفاقية الدولية لقمع        التي

  .التصديق أو االنضمام إليها
 إلـى  اإلرهـاب افحة  دعوة الدول العربية المصدقة على الصكوك العربية المتعلقة بمك         -11

 إلتمام لم تصدق على تلك االتفاقيات السعي        التي، وحث الدول    إبطاءتطبيق بنودها دون    
 التصديق، ودعوة الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل تـشريعاتها             إجراءات

 إلـى  اإلرهـاب الوطنية واالتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة          
التشريعات " الدليل التشريعي العربي حول      إعدادفاة األمانة العامة بها قصد استكمال       موا

  ".اإلرهاب واالتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الوطنية
 وتقـديم الـدعم لهـم وألسـرهم         اإلرهابية األعمال مساعدة ضحايا    أهمية على   التأكيد -12

 من قـرار مجلـس   10تنفيذ الفقرة لمساعدتهم على تحمل مصابهم وآالمهم، والمطالبة ب  
 األعمـال  لتعـويض ضـحايا      دولـي  صندوق   إنشاءبشأن  ) 2004 (1566 رقم   األمن

 وأسرهم يمول عن طريق التبرعات واألصول التي يتم االستيالء عليها مـن             اإلرهابية
  .اإلرهابيةالجماعات 



   -52-

 والحد مـن    حث الدول العربية بوضع المزيد من التدابير التي تسهم في حماية األطفال            -13
استغاللهم من قبل التنظيمات اإلرهابية، وتعزيز دور مؤسسات التأهيل لضحايا األعمال           

 .اإلرهابية وإيجاد برامج إلعادة دمجهم في المجتمع
 وبما يمكنها من بـسط      اإلرهاب مكافحة   إلى العراقية في جهودها الرامية      الحكومةدعم   -14

  .فة العراقية كااألراضيسيادتها وسيطرتها على 
 من استغالل تكنولوجيا المعلومات     اإلرهابيين التعاون على منع     إلىدعوة الدول العربية     -15

 أنـشطتهم  وتمويـل    اإلرهابيـة  أعمـالهم واالتصاالت واالنترنت للتحريض على دعم      
 االستفادة من مدونة قواعد السلوك الدوليـة ألمـن          إلى، ودعوتها   وإعدادهاوتخطيطها  
  .المعلومات

اصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية          التأكيد على مو   -16
  .واإلقليمية المعنية بمكافحة اإلرهاب

 نيويورك  في المنشأ   اإلرهاب المتحدة لمكافحة    األمم مركز   إمكانياتتعظيم االستفادة من     -17
 عـالمي البمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيـز              

 للتميز لمكافحة التطـرف     الدولي فيينا والمركز    في الديانات والثقافات    أتباعللحوار بين   
 اإلرهـاب  مجـال مكافحـة      فـي  للبحوث والدراسات    األفريقي والمركز   ظبي أبو   في

  .بالجزائر
 المشترك لممثلـي أصـحاب الـسمو        الثاني التحضيري علما بنتائج االجتماع     اإلحاطة -18

 بمقر األمانـة    15/8/2015-14 يوميدل والداخلية العرب المنعقد      وزراء الع  والمعالي
  .العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

تمـوز  /  يوليـو  23 و 22الترحيب بنتائج الندوة الدولية التي احتضنتها الجزائر يومي          -19
 والمخصصة لمكافحة التطرف العنيف واجتثاثه، حيث ستساهم نتائج هذه الندوة           2015
ء التوصيات التي ستتمخض عن انشغال القمة العالمية حول التطـرف العنيـف     في إثرا 

  .2015أيلول / المرتقب عقدها بنيويورك في سبتمبر
  . العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمةاألمين إلىالطلب  -20

  
  )13/9/2015 - 4 ج -) 144(ع .د - 7947رقم : ق(
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  قومي العربي ومكافحة اإلرهابصيانة األمن ال
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،8/9/2015 بتاريخ 2972وعلى مذكرة مندوبية جمهورية العراق الدائمة رقم  �
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 لشؤون السياسية،وعلى توصية لجنة ا �

إذ يعيد التأكيد على قراراته السابقة بشأن مكافحة اإلرهاب وعلى نحو خاص القرار رقم              و - 
  ،7/9/2014 لمجلس الجامعة بتاريخ 142 الصادر عن الدورة العادية 7804

وإذ يجدد تضامنه الكامل مع الدول األعضاء التي تعرضت للهجمات اإلرهابية، وإدانتـه              - 
 اإلرهابية التي روعت المواطنين وهددت الـسلم األهلـي والتـضامن            الحازمة للعمليات 

  ،االجتماعي
وإذ يعرب عن دعمه التام لكافة اإلجراءات التي اتخذتها الدول األعضاء لمواجهة اإلرهاب  - 

  وهزيمته واجتثاث الفكر المتطرف من جذوره،
  .ر المتطرفوإذ يؤكد على عزمه في مواصلة جهوده في مقاومة اإلرهاب ومواجهة الفك - 
وإذ يؤكد مجدداً على إدانته الحازمة لتنظيم داعش وجبهـة النـصرة وتنظـيم القاعـدة                 - 

والمنظمات المرتبطة بها، والجماعات والمنظمات اإلرهابية األخرى التي تهدف إلى قتـل            
المدنيين وتدمير المواقع األثرية والدينية وزعزعة االستقرار واألمن وتقويض مؤسـسات           

  الدولة،
يؤكد على أهمية تنفيذ االقتراحات والتوصيات الواردة في دراسة األمين العام، وفقا لما وإذ  - 

 ،15/1/2015 الصادر عن الدورة غير العادية بتاريخ 7853هو وارد في القرار رقم 
  األمين العام،السيد وبعد االستماع إلى العرض الذي قدمه  - 

†{{{{ÏŁè<…< <

 األمانة العامة بتقرير شامل يتـضمن كافـة         دعوة الدول األعضاء إلى مواصلة تزويد      -1
اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها لمقاومة اإلرهاب، بما في ذلك التشريعات والقـوانين            
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التي أصدرتها بهذا الشأن، والبرامج والخطط التي وضعتها لمواجهة الفكر المتطـرف            
  .2015 كانون أول/ وذلك في موعد غايته مطلع شهر ديسمبر

ي وزراء الداخلية ووزراء العدل العـرب، لعقـد دورة خاصـة مـشتركة              دعوة مجلس  -2
للمجلسين لبحث تفعيل االستراتيجيات واالتفاقيات والقـرارات ذات الـصلة بمكافحـة            

  .اإلرهاب التي صدرت عن منظومة العمل العربي المشترك
 لتجريمدعوة الدول األعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ اإلجراءات والتدابير            -3

 .الفكر المتطرف التكفيري لخطورته وتغذيته لإلرهاب وإثارة النزعات الطائفية
الطلب إلى األمانة العامة، وضع االقتراحات والتوصيات الواردة في دراسة األمين العام             -4

موضع التنفيذ، ووضع خطة عمل عربية شاملة ومتعددة األبعاد بالتنسيق مـع الـدول              
  .األعضاء

انة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية بمكافحة اإلرهـاب           الطلب إلى األم   -5
ومواصلة تعاونها مع المنظمات اإلقليمية والدولية من اجل تعزيز الجهود الرامية إلـى             

واالستفادة من اإلمكانيات التي يوفرها مركز األمم       . مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف   
 إنشاؤه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز        المتحدة لمكافحة اإلرهاب الذي تم    

 فيينـا  فـي  الديانات والثقافـات  أتباعالملك عبد اهللا بن عبد العزيز العالمي للحوار بين    
والمركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرف في أبو ظبي، ومركز صواب في أبو ظبـي              

 األفريقي، والمركز   عيللتصدي ألنشطة تنظيم داعش من خالل قنوات التواصل االجتما        
  .للدراسات والبحوث حول اإلرهاب في الجزائر

 تنفيذ هذا القرار على الدورة  فيالطلب إلى األمانة العامة، عرض نتائج ما توصلت إليه           -6
  . لمجلس جامعة الدول العربية145العادية 
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  ـــ
يعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عـن قلقـه البـالغ مـن                

ن الداخلي لمملكة البحرين ومحاوالت بث الفرقة والفتنـة         استمرار التدخالت اإليرانية في الشأ    
الطائفية بين مواطنيها واإلضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خالل إيواء            
الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات اإلرهابيـة أو تهريـب األسـلحة              

لكة البحرين أو عبر دعم التخريـب واإلرهـاب         والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مم     
والتحريض على العنف وتوفير غطاء إعالمي لهذا الغرض، أو من خالل التصريحات التـي              
تصدر بين فترة وأخرى عن كبار المسؤولين اإليرانيين والتي تُشكل خرقـاً لمبـادئ حـسن                

  .الجوار واألعراف والقوانين الدولية ومبادئ األمم المتحدة
د المجلس على أن سياسة إيران القائمة على التدخل في شؤون مملكة البحـرين              ويشد

وغيرها من دول المنطقة تحمل تهديداً خطيراً لألمن والسلم اإلقليمي والدولي بعد أن وصـلت            
لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال              

  .رة ال يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيهاحربٍ طائفية خطي
ويطالب المجلس الوزاري الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بضرورة الكف الفوري عن          
هذه الممارسات وااللتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق واألعراف الدولية بما            

  .يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها
مجلس الوزاري بشدة األعمال اإلرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين          كما يدين ال  

مؤخراً وراح ضحيتها عدداً من رجال األمن والمدنيين األبرياء، مؤكداً وقوفه الكامـل إلـى               
جانب مملكة البحرين وتأييده التام لجميع التدابير واإلجراءات التي تتخـذها لحمايـة أمنهـا               

  .إلرهاب الخطيرة بكافة أشكالها ومظاهرهاالوطني والقضاء على آفة ا
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  العراقية للسيادة التركية القوات انتهاك إزاءاتخاذ موقف عربي موحد 
  

  

/  ديسمبر 24إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقد في دورته غير العادية بتاريخ             
  ،مقر األمانة العامة بالقاهرة برئاسة دولة اإلمارات العربية المتحدة في 2015كانون أول 

استناداً إلى ميثاق األمم المتحدة، والتزاماً بميثاق جامعة الدول العربية القاضـي بالحفـاظ               - 
 على سيادة الدول األعضاء وسالمتها اإلقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،

 على مستوى القمة بشأن الحفاظ على أمن الدول العربيـة           وتنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة    - 
 باعتبارها الضامنة األساسية لألمن القومي العربي،

وحمايةً لألمن القومي العربي والسيادة اإلقليمية للدول العربية ضد كل مظـاهر التـدخل               - 
 وأخطاره باعتباره تدخالً في شؤونها وانتهاكاً لسيادتها وسالمتها اإلقليمية،

يداً على أن بناء عالقات تعاون مثمر بين العالم العربي ومحيطه اإلقليمي يقوم علـى               وتأك - 
 أساس احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية،

  :وبعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،21/12/2015وعلى مذكرة جمهورية العراق بتاريخ  �
  ،ء الخارجية واألمين العام ورؤساء الوفودكلمات السادة وزرا إلىوبعد استماعه  - 

†{{{{ÏŁè<…< <
 العراقيـة،   األراضـي  للحكومة التركية لتوغل قواتها العسكرية في        إدانته عن   اإلعراب -1

  . القومي العربيلألمن اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً باعتباره
  .، دون قيد أو شرط العراقيةاألراضيمطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً من  -2
 التي تتخذها وفق قواعد القـانون الـدولي ذات      اإلجراءاتمساندة الحكومة العراقية في      -3

  . العراقيةاألراضي سحب الحكومة التركية لقواتها من إلىالصلة التي تهدف 
  .ئعمطالبة الحكومة التركية االلتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبال، مهما كانت الذرا -4
 العام لجامعة الدول العربية تبليغ قرار المجلس بهذا الـشأن رسـمياً             األمينالطلب من    -5

  . األمنلرئيس مجلس 
 متابعة المطلب المتضمن انسحاب القـوات       األمنالطلب من العضو العربي في مجلس        -6

 الالزمة لحين تحقيق االنسحاب     اإلجراءات العراقية، واتخاذ كافة     األراضيالتركية من   
 .اجز لهذه القواتالن

  )24/12/2015 –ع .غ.د –7987رقم : ق (
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  24/12/2015: القاهرة
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ستوى الوزاري المنعقد في دورته غير العادية       إن مجلس جامعة الدول العربية على الم      
 في مقر األمانة العامة بالقاهرة برئاسة دولة اإلمـارات          2015كانون أول   / ديسمبر 24بتاريخ  

العربية المتحدة يؤكد مجدداً على إدانته الحكومة اإليرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للـدول              
ن الدولي ولمبدأ حسن الجوار ويحمل تهديـداً خطيـراً          العربية، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانو    

  .لألمن والسلم اإلقليمي والدولي

ويطالب المجلس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية االمتناع عن استخدام القوة أو التهديد           
بها والكف عن االنتهاكات واألعمال االستفزازية ومحاوالت بث الفرقة والفتنة الطائفية بـين             

ل العربية أو عبر دعم التخريب واإلرهاب والتحريض على العنف أو من خالل             مواطني الدو 
التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين اإليرانيين والتي تعد تدخالً في الشؤون الداخلية             
للدول العربية المستقلة وذات السيادة وال تساعد على بناء الثقة وتهدد األمن واالستقرار فـي               

ل خرقاً للقوانين واألعراف الدولية ومبادئ األمم المتحدة وميثـاق جامعـة            كما تشك . المنطقة
  .الدول العربية

ويدعو الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إلى ضرورة ترجمة ما تعلنه عن رغبتها فـي             
تحسين العالقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسـة              

  .قوالً وعمالً
  

  )24/12/2015 –ع .غ.د – 211يان رقم ب(

 )0604( ص-07)/15/12(س/01ج
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  السعودية العربية المملكة سفارة لحرمة اإليرانية االنتهاكات
  مشهد في العامة وقنصليتها طهران في

  

  

 يناير 10 بتاريخ العادية غير دورته في المنعقد الوزاري المستوى على الجامعة مجلس إن
 المتحدة، العربية اإلمارات ولةد برئاسة بالقاهرة العامة األمانة مقر في 2016

 طهـران  فـي  الـسعودية  العربية المملكة سفارة له تعرضت ما حقيقة على اطالعه بعد - 
 تحـد  في محتوياتهما ونهب وسلب واقتحامهما اعتداءات، من مشهد في العامة وقنصليتها

 زمـة الال اإلجـراءات  اإليرانية الحكومة اتخاذ وعدم, الدولية والمواثيق لألعراف صارخ
  ذلك، لمنع

 القنصلية للعالقات فيينا واتفاقية 1961 لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية إلى واستنادا - 
الدولـة   والتـزام  الدبلوماسية، البعثات وأفراد مباني حرمة على أكدتا اللتين ،1963 لعام

  بهما، إضرار أو اقتحام أي ضد لهما الالزمة الحماية بتوفير المضيفة
 سـيادة  على الحفـاظ بشان العربية الدول جامعة وميثاق المتحدة األمم ميثاق إلى اداًواستن - 

 الداخلية، شؤونها في التدخل وعدم اإلقليمية وسالمتها األعضاء الدول

 العربيـة الدول أمن على الحفاظ بشأن القمة مستوى على الجامعة مجلس لقرارات وتنفيذاً - 
 صـيانة  -الشيخ شرم إعالن وآخرها العربي، القومي نلألم األساسية الضامنة باعتبارها

 ،)170(ع -31)15/3/(26 رقم الراهنة التحديات مواجهة في العربي القومي األمن
- 2ج -)144( ع.د-7940 رقـم  الوزاري المستوى على الجامعة مجلس لقرار وتنفيذا - 

 ،العربي الجوار دول في اإليراني التدخل حول) 13/9/2015
 التـدخل مظـاهر كافة ضد العربية للدول اإلقليمية والسيادة العربي القومي لألمن وحمايةً - 

  اإلقليمية، وسالمتها سيادتها وانتهاك الداخلية شؤونها في
 الجوار، حسن احترام مبدأ على وتأكيداً - 

 االعتداءات أدان والذي 04/01/2016 بتاريخ األمن مجلس عن الصادر البيان ضوء وفي - 
 فـي  العامـة  وقنـصليتها  طهران في السعودية العربية المملكة سفارة رمق على اإليرانية
 مشهد،

  :اطالعه وبعد -

   ،04/01/2016 بتاريخ السعودية العربية للمملكة الدائم الوفد مذكرة على �
  العام، واألمين الخارجية وزراء السادة كلمات إلى استماعه وبعد - 
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 طهـران  فـي  الـسعودية  العربيـة  المملكة رةسفا لها تعرضت التي االعتداءات إدانة -1
 ذلـك،  مـسؤولية  اإليرانية اإلسالمية الجمهورية وتحميل مشهد، في العامة وقنصليتها
 فيينـا  اتفاقية السيما الشأن، هذا في الدولية والمعاهدات باالتفاقيات بااللتزام ومطالبتها
  .1963 لعام قنصليةال للعالقات فيينا واتفاقية 1961 لعام الدبلوماسية للعالقات

 السعودية العربية المملكة ضد والتحريضية العدائية اإليرانية التصريحات وإدانة استنكار -2
 ذلـك  واعتبـار  اإلرهابيين، من عدد بحق الصادرة القضائية األحكام بتنفيذ يتعلق فيما

 مما ةالسعودي العربية للمملكة الداخلية الشؤون و السعودي القضاء أحكام في سافراً تدخال
 .المتحدة األمم ميثاق مع يتنافى

 العدائيـة  األعمـال  مواجهـة  فـي  الـسعودية  العربيـة  المملكة مع الكامل التضامن -3
 األمـن  تعزيز في ودورها اإلرهاب مكافحة في جهودها ودعم ،اإليرانية واالستفزازات

 .المنطقة في واالستقرار
 للدول الداخلية ونؤالش في المستمر لتدخلها اإليرانية اإلسالمية الجمهورية حكومة إدانة -4

 واالستقرار األمن زعزعه إلى يؤدي النهج هذا وإن الماضية، العقود مدى على العربية
 .الجوار حسن ولمبدأ الدولي القانون لقواعد انتهاكا يعتبر كما العربي، الخليج منطقة في

 التي العدائية ريحاتوالتص االستفزازية األعمال عن االمتناع اإليرانية الحكومة مطالبة -5
 .المنطقة في واالستقرار األمن وتهديد تقويض شانها من

 الـصغرى  وطنب الكبرى طنب( الثالث تيةاماراإل للجزر إيران احتالل استمرار إدانة -6
 عليهـا  الكاملة المتحدة العربية اإلمارات دولة سيادة على المطلق والتأكيد) موسى أبوو

 سـيادتها  الستعادة اإلمارات دولة تتخذها التي السلمية ئلوالوسا اإلجراءات كافة وتأييد
  . طبقاً للقانون الدوليالمحتلة جزرها على

 للجماعـات  ودعمها البحرين لمملكة الداخلية الشؤون في إيران تدخالت استمرار إدانة -7
  .واستقرارها ألمنها خطيراً تهديداً تشكل التي

 علـى  خطيرة تداعيات من ذلك يحمله وما ريةالسو األزمة في اإليراني بالتدخل التنديد -8
 هـذا  مثل وأن اإلقليمية وسالمتها الوطنية ووحدتها واستقرارها وأمنها ةسوري مستقبل
 وفقـاً  السلمية بالطرق السورية األزمة تسوية أجل من المبذولة الجهود يخدم ال التدخل

 . 1 جنيف لمضامين
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 لحكومـة  المناهضة للقوى دعمها عبر خليالدا اليمني الشأن في إيران بتدخالت التنديد -9
 والمنطقـة  الجوار دول اليمن و  واستقرار أمن على سلباً ذلك وانعكاس الشرعية، اليمن
 .عام بشكل

 الطائفيـة  النزاعـات  تغذية شانها من التي السياسات عن البعد اإليرانية الحكومة حث -10
ـ  هذه تؤجج التي الجماعات دعم عن واالمتناع والمذهبية  الخلـيج  دول فـي  اتالنزاع

 .العربي
 واألحـزاب  المليـشيات  دعـم  وقف إلى اإليرانية اإلسالمية الجمهورية حكومة دعوة -11

 .العربي القومي لألمن تهديدا ذلك اعتبار والعربية، الدول داخل المسلحة
الحرص على أهمية أن تكون عالقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية اإلسالمية             -12

مة على مبدأ حسن الجوار والحرص على االستقرار واألمن في دول الجوار اإليرانية قائ
 . واالمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول

تكليف معالي األمين العام بالتواصل مع وزير خارجية دولة اإلمارات العربية المتحـدة              -13
 وزيـر و الـسعودية  العربيـة  المملكةمملكة البحرين ووزير خارجية      خارجيةووزير  
 اإلسـالمية  الجمهوريـة  مع األزمة تطورات لمتابعة العربية مصر جمهورية خارجية
 ورفـع  العربية، للدول الداخلية الشؤون في اإليرانية للتدخالت التصدي وسبل اإليرانية

 .نتائج ذلك إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة
 العامـة  الجمعية لرئيس القرار هذا إبالغ العربية لالدو لجامعة العام األمين من الطلب -14

 . ورئيس مجلس األمنالمتحدة ألممل
 هذا متابعة األمن مجلس في العربي العضو جمهورية مصر العربية بصفتها      من الطلب -15

  .األمن مجلس مع الموضوع
  

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

                                                

  :مهورية اللبنانيةموقف الج
تأكيداً على موقف لبنان الذي أدلى به معالي وزير الخارجية والمغتربين األستاذ جبران باسيل في كلمته خـالل اجتمـاع    

، ولعدم تكرار المالحظات، 10/1/2016مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية بتاريخ 
  :والتزاماً بسياسة الحكومة اللبنانية القائمة على النأي بلبنان عن األزمات المشابهة فإنناواحتراماً للتضامن العربي 

 .على القرار) النأي بلبنان(نمتنع عن التصويت  -
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 مقر في عادي غير اجتماعاً الوزاري المستوى على العربية الدول جامعة مجلس عقد
 الثـاني  كانون/ يناير 10 الموافق هـ1437 األول ربيع 30 األحد يوم بالقاهرة العامة األمانة
 العربية اإلمارات دولة خارجية وزير نهيان آل زايد بن اهللا عبد الشيخ سمو برئاسة م،2016

 معالي ومشاركة األعضاء الدول خارجية وزراء والمعالي السمو أصحاب وبحضور المتحدة،
  . العربية للجامعة العام األمن

 العربيـة  المملكـة  سـفارة  على اإليرانيين المتظاهرين اعتداء تداعيات المجلس بحث
 تدخل أو حماية دون اإليرانية مشهد مدينة في السعودية القنصلية وعلى طهران، في السعودية

 االعتداءات، لهذه القاطع ورفضه الشديدة إدانته وأكد ذلك، حدوث لمنع اإليرانية الحكومة من
 اتفاقيتي مع تتنافى التي اإلرهابية األعمال هذه عن الكاملة المسؤولية اإليرانية الحكومة وحمل

 يةمـسؤول  المضيفة الدول على تحتم التي الدولي، والقانون م،1963 وعام م1961 لعام فيينا
  .الدبلوماسية البعثات حماية

 العربيـة  للمملكـة  الداخلية الشؤون في السافرة اإليرانية التدخالت المجلس واستنكر
 الـسعودية  العربية المملكة تنفيذ بشأن والتحريضية العدائية التصريحات خالل من السعودية،

 السبب كانت صريحاتالت تلك أن معتبراً اإلرهابيين، من عدد بحق الصادرة الشرعية لألحكام
  .ومشهد طهران في السعودية العربية للمملكة الدبلوماسية البعثات على لالعتداء المباشر

 للقـرارات  وتأييـده  الـسعودية،  العربية المملكة مع واحداً صفاً وقوفه المجلس وأكد
 لاألعمـا  مرتكبي ومالحقة كافة وصوره بأشكاله اإلرهاب لمحاربة اتخذتها التي واإلجراءات

 العربيـة  المملكة في القضائية السلطة بكفاءة مشيداًً للقضاء، وتقديمهم الفتن ومثيري اإلرهابية
 واإلسـالمية  العربية الدول أبدته الذي القاطع بالرفض مرحبا ونزاهتها، واستقاللها السعودية
 بهيئاتـه  الـدولي  والمجتمـع  الـدول  جميع ودعا االعتداءات، لهذه األمن، ومجلس والصديقة

 )0012( ص-07)/61/01(س/01ج
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 هـذه  مثـل  حـدوث  لمنـع  وفعالة جادة خطوات اتخاذ إلى كافة والدولية اإلقليمية ومنظماته
 الحكومـة  قيام عدم المجلس واستنكر إيران لدى الدبلوماسية البعثات على مستقبالً االعتداءات

 فـي  السعودية العربية للمملكة الدبلوماسية البعثات لحماية الالزمة اإلجراءات باتخاذ اإليرانية
 لهـذه  للتـصدي  المناسبة اإلجراءات من المزيد ستتخذ العربية الدول أن المجلس وأكد إيران،

  .االعتداءات
 العربيـة  لإلمارات التابعة الثالث الجزر احتالل في إيران استمرار المجلس أدان كما

 للتنظيمات ودعمها الطائفية الفتنة وبث ،)موسى وأبو الصغرى وطنب الكبرى طنب (المتحدة
 دول فـي  واالسـتقرار  األمن زعزعة على وتحريضها وتمويلها وتدريبها المتطرفة رهابيةاإل

 أعمـال  لتنفيـذ  إرهـابي  مخطط إحباط عن مؤخراً البحرين مملكة كشفته ما ومنها المجلس،
 الثـوري  الحرس من الدعم تتلقى جديدة إرهابية خلية عناصر على والقبض إرهابية، تفجيرية
 يحمله وما السورية األزمة في اإليراني التدخل المجلس أدان كما اللبناني، اهللا وحزب اإليراني

 ونـدد  اإلقليميـة،  وسـالمتها  الوطنية ووحدتها سورية مستقبل على خطيرة تداعيات من ذلك
 لحكومـة  المناهضة للقوى دعمها عبر الداخلي اليمني الشأن في إيران بتدخالت أيضاً المجلس

 واتفق،  عموماًً والمنطقة الجوار ودول اليمن واستقرار أمن على كذل وانعكاس الشرعية اليمن
 الدولي المجتمع المجلس ودعا اإليرانية، التدخالت تلك لمواجهة فعالة آلية وضع على المجلس
 أنـشطتها  ووقف وعمالً، قوالً الجوار حسن مبدأ باحترام إيران إللزام الالزمة التدابير التخاذ

 الداخلية الشؤون في التدخل وعدم لإلرهاب، دعمها ووقف المنطقة، في لالستقرار المزعزعة
  . بها التهديد أو القوة استخدام وعدم المنطقة، ودول المجلس لدول

 للـدول  الداخليـة  الـشؤون  في تدخالت من إيران به تقوم ما أن على المجلس وشدد
 وأنه بأسره والعالم ألوسطا الشرق منطقة في واألمن السلم يخدم ال للطائفية وتأجيجها العربية
 سـيادتها،  واحتـرام  للدول الداخلية الشؤون في التدخل وعدم الجوار حسن مبادئ مع يتنافى
  .المنطقة في األزمات من المزيد فتيل وإشعال المواقف تأزيم إلى وتؤدي

  )∗( )10/1/2016 –ع .غ.د – 214بيان رقم ( 

                                                

  :موقف الجمهورية اللبنانية
ل اجتمـاع  تأكيداً على موقف لبنان الذي أدلى به معالي وزير الخارجية والمغتربين األستاذ جبران باسيل في كلمته خـال  

، ولعدم تكرار المالحظات، 10/1/2016مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية بتاريخ 
  :واحتراماً للتضامن العربي والتزاماً بسياسة الحكومة اللبنانية القائمة على النأي بلبنان عن األزمات المشابهة فإننا

وربطه بأعمال إرهابية فيما هو ممثل في مجلس النـواب ومجلـس            "  اللبناني حزب اهللا "نعترض على البيان لذكره      -
الوزراء اللبنانيين، وطلبنا إزالة هذه العبارة ليكون موقف الجمهورية اللبنانية من البيان شبيهاً بالموقف من القـرار                 

 .أي االمتناع عن التصويت) النأي بلبنان(
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إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في دورة غير عادية              
، برئاسة سمو وزير خارجية دولة اإلمارات العربية        10/1/2016بالقاهرة يوم األحد الموافق     

المتحدة وبحضور السادة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود ومشاركة معـالي األمـين العـام              
للجامعة، إذ يدين بشدة العمل اإلجرامي الذي نفذه تنظيم داعش اإلرهابي بمدينة زليتن في ليبيا               

اإلرهابي الذي أودى بحياة عـدد مـن الـشهداء          والذي أوقع مئات بين شهيد وجريح والعمل        
والجرحى في مدينة رأس النوف مؤخراً، فإنه يعرب عن تعازيه ألسـر الـضحايا، ويجـدد                
تضامنه مع دولة ليبيا في مواجهة هذا التنظيم وعصابته، وينوه إلى أن تمدد داعش وتـصاعد                

مع الدولي التعجيل في وضـع      عملياته في ربوع ليبيا يحتم على دول الجوار والمنطقة والمجت         
خطة واضحة المعالم يكون من شأنها إنقاذ ليبيا من براثن اإلرهاب، وحمايتها مـن تـداعيات      
الفوضى التي تُغذي انتشاره، بما في ذلك دعم الجيش الوطني الليبي حتى يتمكن من القـضاء                

بهذه الصورة مـن    على التنظيمات اإلرهابية المسلحة، ويؤكد أن استمرار األوضاع في ليبيا           
شأنه تعرض األمن اإلقليمي والدولي للخطر، داعياً إلى سرعة االنتهاء من تـشكيل حكومـة               
الوفاق الوطني في إطار االتفاق الموقع بالصخيرات، حتى يتسنى لها مباشرة مهامها وتحمـل              

  .مسؤولياتها
  

  )10/1/2016 –ع .غ. د– 215بيان رقم (
25/1/2016 
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  يـر صحفـخب
  

دت صباح اليوم خلوة المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في منتجع السعديات انعق

 ظبي، بحضور أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب ورؤسـاء الوفـود وبمـشاركة     بوأب

  معالي الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية،

لمشترك وتطوير هياكله وآليـات     بحث االجتماع السبل الكفيلة بتعزيز العمل العربي ا       

عمله لمعالجة األزمات والقضايا المطروحة على أجندة العمل العربي المشترك، وكذلك سـبل             

مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الدول العربية، خاصة اإلرهاب، والتدخالت األجنبيـة            

 المنطقـة العربيـة،     في شؤون الدول العربية وتداعياتها على مستقبل األمن واالستقرار فـي          

  .وتأثيراتها على سيادة الدول واستقاللها ونسيجها االجتماعي ووحدتها الوطنية

 ـــ
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  اإلرهـاب الدولـي وسبـل مكافحتـه
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 اإلرهابوعلى توصيات االجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة            �
  ،)25/02/2016-24القاهرة (

  ن السياسية،ؤووعلى توصية لجنة الش �

†{{{{ÏŁè<…< <

 ومظاهرها وأيا كـان     أشكالها وممارساته بكافة    اإلرهاب إعمال جميع   إدانةالتأكيد على    -1
ما ارتكبت وأيا كانت أغراضها، والتصميم على مكافحتها، واقتالع جذور مرتكبوها وحيث

 وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية واالتفاقيـة            اإلرهاب
  . واالتفاقيات العربية األخرى ذات الصلةاإلرهابالعربية لمكافحة 

 يجب أن تتفق مع قواعـد  اإلرهابحة  مكاففيالتأكيد على أن جميع التدابير المستخدمة       -2
، اإلنـساني  الدولي، والقانون   اإلنسان لحقوق   الدولي ذلك القانون    في بما   الدوليالقانون  

 اإلرهـاب  توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحـة         إلىودعوة الدول األعضاء    
  .بأهمية هذه االلتزامات

و جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار      التأكيد على أنه ال مجال لربط اإلرهاب بأي دين أ          -3
  .والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب واألديان

 واالتفاقيات  اإلرهاب لم تصدق على االتفاقية العربية لمكافحة        التيدعوة الدول العربية     -4
 وثائق  وإيداع التصديق عليها،    إجراءات إتمام إلى اإلرهابالعربية ذات الصلة بمكافحة     

  .ألمانة العامةالتصديق لدى ا
ضرورة تضافر الجهود المحلية واإلقليمية والدولية لتعزيز قدرات العـاملين بالجهـات             -5

  . في الدول العربيةاإلرهابالمعنية بمكافحة 
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 قائمة باحتياجات الدول العربية في مجـال بنـاء          إعدادتكليف األمانة العامة بمواصلة      -6
العربية والدولية وتقديم المساعدة القانونية   قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية       
  . القانونبإنفاذوتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين 

بالتنسيق مع األمانـة العامـة لمجلـس        تكليف إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية        -7
 يمـي اإلقل المتحـدة    األمم مع مكتب    تنسيقال و تعاونالمواصلة  وزراء الداخلية العرب ل   

 بالقاهرة مع الدول العربيـة    ياأفريقالمعني بالمخدرات والجريمة للشرق األوسط وشمال       
 بمـا فـي ذلـك    اإلرهاباألعضاء للعمل على بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة     

 في إطار دعـم تنفيـذ       التنسيق لوقف تمويله، ووقف تدفق المقاتلين اإلرهابيين األجانب       
 واإلرهـاب  للدول العربية لمنع ومكافحـة الجريمـة         اإلقليميمج  المرحلة الثانية للبرنا  

والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق            
،  والذي وضع بالشراكة بين المكتب وجامعة الدول العربيـة       )2021 - 2016 (اإلنسان

  .وبما يراعي األولويات الوطنية لكل دولة
) 7947(من قرار مجلس الجامعـة رقـم        ) 5(كيد على ضرورة سرعة تنفيذ الفقرة       التأ -8

 بشأن تعديل النظام الداخلي لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة          13/9/2015بتاريخ  
اإلرهاب لينص على تبعية األمانة الفنية لفريق الخبراء لألمين العام مباشرة بإشـراف             

يختاره األمين العام من بين ترشيحات الدول األعضاء،        المستشار القانوني لألمين العام     
الخارجيـة  (نظراً لطبيعة تشكيل الفريق من ممثلي الوزارات السيادية في الدول العربية         

 .إلى جانب الجهات األخرى المعنية بمكافحة اإلرهاب) والعدل والداخلية والدفاع
ولية المعنية بالشأن األمني من     العمل على أن يكون التعاون مع المنظمات اإلقليمية والد         -9

) 703(خالل األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك وفقـاً للقـرار رقـم               
  .لمجلس وزراء الداخلية العرب) 32( الصادر عن الدورة 11/3/2015بتاريخ 

 إلـى  االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلىدعوة الدول    -10
، ورفض كل أشكال االبتزاز من      اإلرهابية األعمال الضالعين في    األشخاصت أو   الكيانا

  . من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فديةاإلرهابيةقبل الجماعات 
 من أراضيها لالنضمام أجانب إرهابيين تجريم تنقل مواطنيها أو إلىدعوة الدول العربية  -11

 اإلداريـة  واإلجـراءات  القانونيـة    ، والعمل على وضع النظم    اإلرهابية التنظيمات   إلى
، األصـلية  يمثلونـه لـدولهم      الذيالمناسبة لمعاقبة هؤالء المقاتلين، والحد من الخطر        

  .إليهاوالدول التي يعبرونها، والدول التي يسافرون 
 وتقـديم الـدعم لهـم وألسـرهم         اإلرهابيـة  األعمال حماية ضحايا    أهمية على   التأكيد -12

  . وآالمهملمساعدتهم على تحمل مصابهم
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 اإلرهابية  األعمال ومآسي ضحايا مالآ من كل عام يوما عربيا للتوعية ب22/4تحديد يوم  -13
  .في المنطقة العربية

 من استغالل تكنولوجيـا المعلومـات       اإلرهابيين التعاون لمنع    إلىدعوة الدول العربية     -14
 مأنـشطته  وتمويـل    اإلرهابيـة  أعمـالهم واالتصاالت واالنترنت للتحريض على دعم      

والتخطيط واإلعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع االلكترونية ذات الصلة            
  .بالتنظيمات اإلرهابية

 اإلرهـابيين ظـاهرة  " ورشة العمل العربية األولى بشأن   إعمالالترحيب بما صدر عن      -15
ـ     " ) التحديات -المخاطر  ( في المنطقة العربية     األجانب ة والتي عقدت بمقر األمانة العام
  .30/12/2015 و29 يوميللجامعة 

 نيويورك  في المنشأ   اإلرهاب المتحدة لمكافحة    األمم مركز   إمكانياتتعظيم االستفادة من     -16
 العـالمي بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيـز              

لمكافحة التطـرف    للتميز   الدولي فيينا والمركز    في الديانات والثقافات    أتباعللحوار بين   
 اإلرهـاب  مجـال مكافحـة      فـي  للبحوث والدراسات    يفريقاأل والمركز   ظبي أبو   في

، والمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب الذي ترأسه المملكة المغربيـة ومملكـة            بالجزائر
  .هولندا

، ودعـم   اإلرهابيالترحيب باالنتصارات التي حققها الجيش العراقي ضد تنظيم داعش           -17
 بما يمكنها من بسط سيادتها      اإلرهاب مكافحة   إلىقية في جهودها الرامية     الحكومة العرا 

 العراقية كافة، وفي تحسين أوضاع النازحين وإعادة إعمـار          األراضيوسيطرتها على   
  .اإلرهابيالمناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش 

رب المعنى  أخذ العلم بالتقرير والموافقة على التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء الع           -18
  .)25/02/2016-24القاهرة ( اجتماعه التاسع عشر في اإلرهاببمكافحة 

  . العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمةاألمين إلىالطلب  -19
  

  )11/3/2016 - 2 ج -) 145(ع .د - 8018رقم : ق(
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  صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب
  

  
  لجامعة على المستوى الوزاري،إن مجلس ا

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
وإذ يؤكد على ضرورة توحيد الجهود العربية لمكافحة اإلرهاب والعمل علـى مواجهتـه               - 

 الصادر عـن الـدورة      7804امل وفقاً لما هو وارد في القرار رقم         على نحو جماعي وش   
  ،7/9/2014 لمجلس الجامعة بتاريخ )142(العادية 

  وإذ يعرب عن تضامنه التام مع الدول األعضاء التي تعرضت للهجمات اإلرهابية، - 
وم بهذه  وإذ يؤكد مجدداً على أدانته الحازمة للعمليات اإلرهابية وللمنظمات اإلرهابية التي تق            - 

  ،العمليات وعلى رأسها داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة والمنظمات المرتبطة بها
  ، الدول األعضاء لمكافحة اإلرهاباتخذتهاوإذ يعلن تأييده ودعمه لإلجراءات والتدابير التي  - 
  ، في مواجهة اإلرهابانتصاراتوإذ يشيد بما حققته الدول األعضاء من تقدم، وما أحرزته من  - 
إذ يؤكد على ضرورة مواصلة التنسيق مع الجهود اإلقليمية والدولية لمواجهة اإلرهـاب             و - 

  وهزيمته ودحره،
وإذ يعرب عن تأييده ومساندته لما ورد في خطة عمل األمم المتحدة للحماية من اإلرهاب                - 

  التي أقرتها الجمعية العامة،
  ، من جذورهواجتثاثههاب وإذ يؤكد على ضرورة مواصلة العمل وتكثيف الجهود لدحر اإلر - 
  ،وإذ يؤكد على أهمية الحفاظ على سالمة المجتمعات العربية ووحدة نسيجها ودرء الفتنة الطائفية - 
  وبعد االستماع إلى العرض الذي قدمه األمين العام، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

 عربيـة   إسـتراتيجية  حول وضع    واقتراحاتهادعوة الدول األعضاء إلى تقديم مرئياتها        -1
جهة اإلرهاب، وتزويد األمانة العامة بتقرير شامل يتضمن كافة اإلجـراءات           شاملة لموا 

 لمقاومة اإلرهاب، بما في ذلـك التـشريعات والقـوانين التـي             اتخذتهاوالتدابير التي   
  .2016أيلول / أصدرتها بهذا الشأن، وذلك في موعد غايته مطلع شهر سبتمبر
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المؤسـسات العربيـة المعنيـة بمكافحـة     الطلب إلى األمانة العامة، متابعة تنسيقها مع         -2
اإلرهاب، ومواصلة تعاونها مع المنظمات اإلقليمية والدولية من أجل تعزيـز الجهـود             
الرامية إلى مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف، واالستفادة من اإلمكانيات التي يوفرهـا        

احل عبد اهللا   مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب الذي أنشئ بموجب مبادرة الملك الر          
بن عبد العزيز آل سعود، ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيز العالمي للحـوار بـين                 
أتباع الديانات والثقافات في فيينا، والمركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرف فـي أبـو              

، والمنتـدى    والبحوث حول اإلرهاب في الجزائـر      ي للدراسات فريقظبي، والمركز األ  
  .ة اإلرهاب الذي ترأسه المملكة المغربية ومملكة هولنداالعالمي لمكافح

الطلب إلى األمانة العامة، عرض النتائج التي توصلت إليها تنفيذاً لهذا القـرار، علـى                -3
  . لمجلس جامعة الدول العربية146الدورة العادية 

  
  )11/3/2016 - 2 ج -) 145(ع .د - 8019رقم : ق(
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  ـــ

 على المـستوى    )145(يعرب مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورته العادية          
 يدة للهجمات اإلرهابية الجبانـة التـي اسـتهدفت مدينـة بنقـردان            الوزاري، عن إدانته الشد   
، ويؤكد دعم الدول العربية وتضامنها الكامل       2016آذار  /  مارس 7بالجمهورية التونسية يوم    

  .مع تونس في حربها ضد اإلرهاب

وإذ يشيد المجلس بالرد السريع والحازم من قبل قوات الجيش واألمن في تونس على              
ابية الغادرة، ويثمن دور الشعب التونسي وتالحمه في مجابهـة المخططـات            الهجمات اإلره 

اإلرهابية، فإنه يعرب عن خالص تعازيه لتونس حكومة وشعبا وألسر الشهداء التونسيين من             
  .عسكريين وأمنيين ومدنيين وعن أصدق مواساته وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى

ربية مع الجمهورية التونسية الشقيقة في تصديها آلفة        ويؤكد المجلس وقوف الدول الع    
اإلرهاب الذي يستهدف األمن واالستقرار في ربوعها والنيل من االنجازات والنجاحات التـي             
حققتها في مسار تجربتها الديمقراطية، كما يدعو إلى مزيد تكاتف جهود الدول العربية للقضاء              

ون مع المجتمع الدولي، بما يوطد أركـان الـسلم          على اإلرهاب بمختلف أشكاله ودحره بالتعا     
  .واألمن في البلدان العربية ويحقق مزيدا من استتباب األمن والسلم في المنطقة

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

 )0920( ص-30)/61/30(01/514- 01ج
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  دولـة ليبيـاي ـع فوضـورات الـتط
  

  
   العاديـة بتـاريخ    على المستوى الوزاري المنعقد فـي دورتـه غيـر         جامعة  الإن مجلس   

، في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مملكة البحرين،           2016أيار  /  مايو 28
الرئيس فايز السراج رئـيس المجلـس الرئاسـي         قدمه دولة   بعد استماعه للعرض الذي     و

 ،لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا

 وبعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة، - 

علـى  ) 145( فـي دورتـه العاديـة        8008ت المجلس وآخرها القرار رقم      وعلى قرارا  - 
 ،13/3/2016المستوى الوزاري بتاريخ 

وعلى رسالتي دولة الرئيس فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني             - 
 ،10/5/2016الموجه إلى معالي األمين العام للجامعة العربية بتاريخ 

لتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسـالمة أراضـيها، وحمايـة           وإذ يؤكد مجدداً على اال     - 
مواطنيها، والحفاظ على استقاللها السياسي، وعلى رفض التدخل الخارجي والعسكري في           

  الشأن الليبي،

†{{{{ÏŁè<…< <

الترحيب ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله مـن العاصـمة              -1
 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطـوة       2016لسنة  ) 4(م  طرابلس، واعتبار قراره رق   

هامة نحو تنفيذ بنود االتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات              
 .بالمملكة المغربية

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمـادي لحكومـة الوفـاق               -2
عية الوحيدة لليبيا واالمتناع عن التواصل مـع أي        الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشر    

لـسنة  ) 12(أجسام تنفيذية أخرى موازية لها، والترحيب بقرار المجلس الرئاسي رقـم            
 الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى حين اعتمـاد             2016

مساعدتها بشكٍل  الحكومة من قبل مجلس النواب وأدائها القسم القانوني، وكذلك الدعوة ل          
عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات األمنية والعسكرية والمدنية ومدها بالخبرات واألدوات          
الالزمة في المجاالت التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لالضطالع           
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بمسؤولياتها الوطنية الملحة وكذلك االلتزام بقرارات مجلس األمن ذات الصلة وآخرهـا           
 ).2016(2278والقرار رقم ) 2015(2259رقم القرار 

الترحيب بالبيان الصادر عن االجتماع الوزاري الدولي من أجل ليبيا في فيينا بتـاريخ               -3
 22، ونتائج االجتماع الثامن لدول الجوار فـي تـونس بتـاريخ             2016أيار  /  مايو 16

 التـسوية   ، والتأكيد على أهمية آلية دول الجوار في تعزيز مـسار          2016آذار  / مارس
 .السياسية في ليبيا

دعوة كل الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا بما في ذلك توريد األسـلحة                 -4
للجماعات المسلحة، واالمتناع عن استخدام الوسائل اإلعالمية للتحريض على العنـف           

 .ومحاولة تقويض العملية السياسية
واقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة      التأكيد على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لع         -5

أجمع، والتشديد على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة اإلرهاب ال يتم إال بناء على               
 .طلب من حكومة الوفاق الوطني وفقاً ألحكام ميثاق األمم المتحدة

التأكيد على ضرورة مواجهة اإلرهاب بشكٍل حاسم ودعم الجيش الليبي فـي مكافحتـه               -6
تنظيمات اإلرهابية بما فيها تنظيم داعش وتنظيم القاعـدة وأنـصار الـشريعة             لكافة ال 

 .وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل األمم المتحدة كمنظمات إرهابية
الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مع ممثل األمـين العـام لألمـم                -7

ودول الجوار الليبي من أجـل تـذليل        المتحدة إلى ليبيا ومع مختلف األطراف الليبية،        
الصعاب التي مازالت تعترض تنفيذ االتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات       

 .المغربية تحت رعاية األمم المتحدة
 

   )28/5/2016 -ع .غ.د - 8045رقم : ق(
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ــن   ــيانة األم ص
ــي ــومي العرب  الق

  اإلرهابومكافحة 

  ة،إن مجلس الجامعة على مستوى القم
 :بعد اطالعه -

قـرار  ما ورد في تقرير األمين العام بشأن متابعة تنفيـذ           على   �
 بتـاريخ  628مجلس الجامعـة علـى مـستوى القمـة رقـم        

 بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة األمـن         29/3/2015
  ،القومي العربي ومكافحة اإلرهاب

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ          �
القرارات وااللتزامـات علـى المـستوى الـوزاري بتـاريخ           

   الذي عقد بنواكشوط،23/7/2016
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بصيانة األمن القـومي العربـي             -

اإلرهابيـة  والجماعـات والحركـات     والتصدي لجميع التنظيمـات     
من خالل العمل العربي الجمـاعي علـى جميـع          والتطرف العنيف   
اسية واألمنية والدفاعية واإليديولوجية والفكريـة      المستويات السي 

  والقضائية واإلعالمية،
وإذ يكرر التأكيد على ضرورة تعزيز األمن القومي العربي ومكافحـة            -

اإلرهاب، واتخاذ جميع التـدابير واإلجـراءات التـي تتـيح صـيانة             
االستقالل الوطني للدول وإعادة األمن والسالم واالستقرار في الـدول          

  ،يةالعرب
وإذ يؤكد إيمانه بإيجاد حل سياسي للنزاعات المسلحة التي تشهدها            -

بعض الدول العربية بما يكفل لشعوبها تحقيق تطلعاتها في الحريـة           
والكرامة والعدالة االجتماعية، وأمانيها في إقامـة دولـة القـانون           
والعدل التي تكفل لجميع المواطنين وعلى قدم المساواة الحـق فـي            

  ، الحياة السياسيةالمشاركة في
وإذ يستلهم مبادئ التضامن العربي، وضـرورة العمـل الجمـاعي       -

العربي في مواجهة األخطار والتهديدات التي تمـر بهـا المنطقـة            
 المنظمات اإلرهابية ودحرها، واسـتعادة األمـن        الجتثاثالعربية،  

  والسلم األهلي واالستقرار،
بيـة ذات الـصلة،     ستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العر      او -

،  وإعالن شـرم الـشيخ     )628(وخاصة قرار قمة شرم الشيخ رقم       



   -74-

، )7804(وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري رقـم          
  ،)8019(، ورقم )8018(ورقم 

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

الطلب من األمين العام، بالتنسيق مع رئاسة القمة وترويكا القمة           -1
عـضاء لتنفيـذ قـرار      العربية مواصلة المشاورات مع الدول األ     

ـ ) 628(مجلس الجامعة علـى مـستوى القمـة رقـم            ريخ ابت
  .، والقاضي بإنشاء القوة العربية المشتركة29/3/2015

لعمليات اإلجرامية لتنظيمي داعـش والقاعـدة       اإلدانة الشديدة ل   -2
المتطرفة التي ترفـع    والحركات المسلحة   وغيرها من الجماعات    

ية أو عرقية تحرض على العنف شعارات دينية أو طائفية أو مذهب
، والتأكيد على إدانة اإلرهاب بكافة أشـكاله        والتطرف واإلرهاب 

وصوره باعتباره يستهدف كل الدول دون استثناء والتصدي لكافة 
  .أشكال التطرف والغلو ونزعات العنف

الخطيرة التي تشهدها   الشديد إزاء التطورات    اإلعراب عن القلق     -3
راء العمليات اإلرهابية، التي أصـبحت      الدول العربية ج  عدد من   

تشكل تهديداً لألمن القومي العربي بكافة أبعاده السياسية واألمنية 
واالقتصادية واالجتماعية، مما يعرض السلم واألمن اإلقليميـين        

  .والدوليين للخطر
الكامل مع الدول العربية، ودول العالم التي التضامن عن اإلعراب  -4

ظمـات اإلرهابيـة لمواطنيهـا وأمنهـا        تعاني من استهداف المن   
واستقرارها، وعن مواساته العميقة ألسر الضحايا كافـة الـذين          

  .سقطوا جراء العمليات اإلرهابية
رفض التام لربط اإلرهاب بـأي ديـن أو         على ال من جديد   التأكيد   -5

محاربـة  مواصـلة   علـى   والعمـل   عرق أو حضارة،    مذهب أو   
  . من جذورهواجتثاثهاإلرهاب 

لتعزيـز األطـر    الراميـة   على مواصلة الجهود     من جديد    التأكيد -6
صـيانة  القانونية والمؤسسية لجامعة الدول العربية في مجـال         

  .األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب
تعزيز التواصل والتنسيق مـع مختلـف المبـادرات         العمل على    -7
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والجهود الوطنية واإلقليمية والدولية المبذولة لمكافحة اإلرهاب       
وتفعيل االتفاقيات الدولية   . قضاء على هذه الظاهرة ومسبباتها    وال

الخاصة بمكافحة اإلرهاب وتعزيز التنسيق بين الدول العربية ومع 
المجتمع الدولي بدوله ومنظماته في العمل على تجفيـف منـابع          

  .تمويل اإلرهاب والمنظمات اإلرهابية
 تنظيم داعـش    اإلدانة الحازمة للعمليات اإلرهابية التي يقوم بها       -8

بغاز بجمهورية العراق قصف ناحية تازة السيما قيامه باإلرهابي، 
الخردل، ودعوة المنظمات العربية والدولية تقديم كافـة أشـكال          
المساعدات إلزالة اآلثار المترتبة على هـذا العمـل اإلرهـابي،           
وخاصة ما يتعلق منها بتـوفير المـساعدات الطبيـة الالزمـة            

  .اء هذا العدوان اإلرهابيلإلصابات الحرجة جر
التأكيد على الدور الهام الذي يقوم به مجلس وزراء الداخلية العـرب             -9

في مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف، وما يقوم به من جهود مقـدرة          
في مواجهة المنظمات والحركات والجماعات اإلرهابية، وتوفير الدعم        

 .الالزم للمجلس لمساندة الجهود التي يقوم بها

لعمل على إعادة تقييم اإلستراتيجيات واالتفاقيـات ذات الـصلة          ا -10
بمقاومة اإلرهاب ومكافحة المنظمات المتطرفة، وتطويرها بمـا        
 يتالءم مع المستجدات التي طرأت فـي عمـل هـذه المنظمـات            

، وإيجاد منظومة قانونية وأمنية متكاملة يمكن االعتماد       اإلجرامية
  .عليها في إنهاء مظاهر اإلرهاب

لترحيب بكافة المبادرات الوطنيـة للـدول األعـضاء ونتـائج           ا -11
المؤتمرات والندوات التي نظمتها بـشأن مكافحـة التنظيمـات          
اإلرهابية والتطرف والعمل على تفعيل هذه النتـائج بمـا يكفـل            

 :اجتثاث اإلرهاب والتطرف من جذوره

إعادة التأكيد على أهمية أسبوع الوئام الديني الـذي تبنتـه            �
 العامة لألمم المتحدة بقرارٍ صادر عنها باإلجماع بناء الجمعية

على مبادرة واقتراح من جاللة الملك عبـد اهللا الثـاني بـن             
، 2012الحسين ملـك المملكـة األردنيـة الهاشـمية عـام       
رسـالة  "ومبادرات المملكة األردنية الهاشمية التي من بينها        
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ـ       " عمان ايش التي كرست مبادئ التسامح والوسـطية والتع
 ".كلمة سواء"السلمي، ومبادرة 

الترحيب بنتائج توصيات المؤتمر الدولي لمكافحـة تمويـل          �
تشرين ثاني / اإلرهاب والذي عقد بمملكة البحرين في نوفمبر    

وكـذلك الترحيـب    .  وببيان المنامـة الـصادر عنـه       2014
 2015تشرين ثـاني    / باستضافة مملكة البحرين في نوفمبر    

ت األهلية من خطر اسـتغاللها فـي        لمؤتمر حماية المؤسسا  
 .تمويل اإلرهاب

الترحيب بنتائج الندوة الدوليـة حـول مكافحـة التطـرف العنيـف        �
واجتثاثه التي انعقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية        

، وكذلك الترحيب بنتائج الندوة الدولية حـول        23/7/2015 و 22في  
ي مكافحة التطرف االلكترونـي     دور االنترنت والشبكات االجتماعية ف    

 .28/4/2016 و27والوقاية منهما التي انعقدت في الجزائر يومي 

اإلشادة بتولي المملكة المغربية، بعـد انتخابهـا باإلجمـاع،           �
الرئاسة المشتركة إلى جانب مملكة هولندا، للمنتدى العالمي        
لمكافحة اإلرهاب، وبإحداث مؤسسة محمد السادس للعلمـاء        

التي تهدف إلى نشر قيم التسامح واالعتدال ودحض        األفارقة  
األفكار المتطرفة التضليلية، إلى جانب توصيات الندوة الدولية 

 2016كانون ثـاني    / التي احتضنتها مراكش في شهر يناير     
اإلطـار الـشرعي والـدعوة إلـى        : األقليات الدينية : "حول

 ".المبادرة

 اإلرهاب، وأخـذ    اإلشادة باإلستراتيجية الموريتانية لمحاربة    �
التجربـة  : مكافحة اإلرهاب "العلم بنتائج الندوة الدولية حول      

، 2013/ 4/2-2المنظمة في نواكشوط في الفترة " الموريتانية
ثقافـة  : "وكذلك نتائج الندوة الدولية المنظمة تحت عنـوان       

المقاربـة  : السلم واالعتدال في مواجهة التطـرف العنيـف       
 تحـت   20/8/2015-19فتـرة   والمنظمة في ال  " الموريتانية

 .رعاية األمم المتحدة

الطلب من األمانة العامـة، بالتنـسيق مـع الـدول األعـضاء،              - 12
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والمجالس الوزارية العربية المعنية اتخاذ اإلجـراءات الالزمـة         
لدراسة إمكانية إدخال تعديالت جديدة علـى االتفاقيـة العربيـة           

 فـي ذلـك     وكل أشكال الجريمة المنظمة، بمـا     لمكافحة اإلرهاب   
الهجرة غير الشرعية، باعتبارها من مصادر تمويـل اإلرهـاب،          

المرتبطـة بـأمن    ووضع التدابير الالزمة ذات الصلة بالمـسائل        
الحدود وتدفق السالح عبر الحدود، واختطاف الرهـائن ودفـع          
الفدية، ومشاركة المقـاتلين األجانـب فـي نـشاط الجماعـات            

  .اإلرهابية
ـ       - 13 وة المجـالس الوزاريـة العربيـة       الطلب من األمين العـام دع

مجلـس وزراء العـدل، ووزراء      المتخصصة وعلى نحو خاص     
وزراء التعليم والثقافة واإلعالم والشؤون االجتماعية      الداخلية، و 

لوضع خطط العمل والبرامج، التـي تـضمن دحـر المنظمـات            
اإلرهابية، وإنهاء مظاهر التطرف الفكري والغلو الديني، وإشاعة  

 واالعتدال وعدم التحريض على الفتنـة، وإعمـال         قيم التسامح 
  .مبادئ حقوق اإلنسان

دعوة المؤسسات الدينية في الدول العربية لتكثيـف نـشاطاتها           - 14
تجديد الخطاب الديني   الدعوية ووضع البرامج الالزمة التي تكفل       

وتؤكد على سماحة الدين اإلسالمي ووسطيته وتنظـيم التعلـيم          
 كافة مظاهر التطرف الفكري والغلو الديني على نحو يضمن إنهاء

  .الديني
الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وإعداد تقـارير            - 15

  .دورية بشأن إجراءات تنفيذه
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د654: ق.ق(
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            أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقـد فـي دورة
بمقر األمانة العامة بالقاهرة، برئاسة سعادة الشيخ راشد بـن           16/7/2016غير عادية بتاريخ    

عبد الرحمن آل خليفة المندوب الدائم لمملكة البحرين رئاسة المجلس الـوزاري وبمـشاركة              
السادة المندوبين الدائمين للدول األعضاء، وبحضور معالي السيد أحمد أبو الغيط األمين العام             

مملكة البحرين، والمملكـة    : إلرهابية التي وقعت في كل من     لجامعة الدول العربية، األعمال ا    
، وجمهورية العراق، وأعاد المجلس التأكيد على موقفه الثابت والقوي بـشأن  ةالعربية السعودي 
  :، وبعد المداوالت خلص المجلس إلىكافة صوره ومظاهرهإدانة اإلرهاب ب

قع بقرية العكر في مملكة البحرين      أدان المجلس بشدة الحادث اإلرهابي الجبان الذي و         :أوالً
.  والذي راح ضحيته سيدة باإلضافة إلى جرح عدد من األطفال          30/6/2016بتاريخ  

ويوجه المجلس التعازي والمواساة ألهالي الضحية، متمنياً الشفاء العاجـل لألطفـال            
الجرحى، وأعرب المجلس عن تأييده ودعمه لكل ما تتخـذه مملكـة البحـرين مـن                

دابير لمواجهة اإلرهاب والحفاظ على األمن واالستقرار ومساندة جهودها         إجراءات وت 
  .الرامية إلى درء الفتنة ووقف التدخالت الخارجية في شؤونها الداخلية

لتفجيرات اإلرهابية التي وقعت في المملكة العربية       أعرب المجلس عن إدانته الشديدة ل       :ثانياً
ويعتبر لنبوي الشريف وفي مدينة القطيف، خارج الحرم ا 4/7/2016بتاريخ السعودية 
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تأتي لتؤكد مرة أخرى على أن اإلرهاب       المجلس أن هذه التفجيرات اإلرهابية المقيتة       
ليس له دين أو وطن خاصة وأن من قاموا بهذه الجرائم الشنيعة لم يراعوا حرمة شهر  

  .رمضان الكريم أو حرمة المقدسات

فين الملك سلمان بن عبـد العزيـز        يمين الشر تعازيه لخادم الحر  وقدم المجلس خالص    
  .إلى عائالت الضحايا األبرياءوولحكومة وشعب المملكة، 

أدان المجلس بشدة التفجيرات اإلجرامية التي نفذتها عصابات داعش اإلرهابية في عدة   :ثالثاً
مناطق من جمهورية العراق وباألخص التفجير اآلثم الذي وقع في منطقة الكراده في             

، وراح ضـحيتها    3/7/2016صمة بغداد في نهاية شهر رمضان المبارك بتاريخ         العا
وقدم المجلس خالص تعازيه إلـى      . المئات من الشهداء والجرحى وعشرات المفقودين     

جمهورية العراق حكومةً وشعباً وأكد المجلس على مساندته للحكومة العراقيـة فـي             
  .على كامل األراضي العراقيةجهودها لمكافحة اإلرهاب وبسط األمن واالستقرار 

وفي الوقت الذي يؤكد المجلس على كافة قراراته بشأن تعبئة كافة الجهود للمواجهـة              
الشاملة لدحر اإلرهاب يعتبر أن مثل هذه العمليات اإلرهابية تتطلب تضافراً للجهود العربيـة              

جـراءات  لمواجهة الخطر المستشري لإلرهاب من خالل اتخـاذ مجموعـة مـن اإل   والدولية  
المشتركة السريعة والقوية للقضاء على هذه الظاهرة بشكل تام وبما يضمن إعادة كامل األمن              

  .واالستقرار إلى كافة الدول العربية
  

  )16/7/2016 –ع .غ. د– 220بيان رقم (
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            أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقـد فـي دورة
بـه  الهجوم اإلرهابي الجبان الذي قـام        بمقر األمانة العامة،     16/7/2016غير عادية بتاريخ    

سائق شاحنة في مدينة نيس جنوبي فرنسا والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من األبرياء 
لعـائالت  وقدم المجلس خالص تعازيـه      بينهم العديد من األطفال،     مختلف الجنسيات ومن    من  

  .وللشعب الفرنسي وحكومتهالضحايا 
  

  )16/7/2016 –ع .غ. د– 221بيان رقم (
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  )0300( ع- 31)/16/07/(27ق
�������ن���א������������ط��������ن���א������������ط��������ن���א������������ط��������ن���א������������ط�  

  ـــ
  

  نـــــنح

 الدول جامعة لمجلس والعشرين السابعة الدورة في المجتمعين العربية الدول قادة
 م2016 تموز/ يوليو 25 الموافق هـ1437 شوال من 20 في القمة، مستوى على العربية

  :الموريتانية اإلسالمية الجمهورية عاصمة بنواكشوط
 جديد لمسار تؤسس إستراتيجية مداخل لتحديد المطروحة لخياراتا استعراض وبعد -

 أرحب آفاقا ويفتح العربية، – العربية العالقات يعزز المشترك العربي العمل في
 تصون عربي جوار منطقة بإقامة االهتمام خالل من اإلفريقي – العربي للتعاون
 اإلرهاب؛ لظاهرة التصدي في وتسهم العربي القومي األمن

  :ـنــــــلنع
1� J والمخاطر التهديدات لكل التصدي أجل من العملية السبل أنجع بانتهاج التزامنا 

 األمن وتعزيز اإلرهاب، مكافحة آليات بتطوير: العربي القومي األمن تواجه التي
 والغلو التطرف ثقافة ونبذ والحوار، والوسطية السالم قيم بنشر العربيين والسلم
 نفسها عن الدفاع مستوى إلى بمجتمعاتنا لالرتقاء هية،الكرا وإثارة الفتنة وبث

 زاهر؛ آمن عربي مستقبل ارتياد إلى سبيال واستقاللها تماسكها وصيانة
 مواجهته في ونسانده أراضيه وسالمة وحدته على الحفاظ في العراق وندعم
  .اإلرهابي داعش تنظيم من أراضيه وتحرير اإلرهابية للجماعات

  

  نواكشوط
  ـه1437 شوال 20 االثنين

  م2016 تموز /يوليو 25
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  اإلرهـاب الدولـي وسبـل مكافحتـه
  

  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 اإلرهـاب اء العرب المعنى بمكافحة     وعلى توصيات االجتماع العشرين لفريق الخبر      �
  ،)19/8/2016 – 17تونس (

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

 ومظاهرها وأيا كـان     أشكالها وممارساته بكافة    اإلرهاب أعمال جميع   إدانةالتأكيد على    -1
مرتكبوها وحيثما ارتكبت وأيا كانت أغراضها، والعمل على مكافحتها، واقتالع جذورها 

  .وتجفيف منابعه المالية والفكرية
التأكيد على أنه ال مجال لربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار                -2

  .والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب واألديان
 واالتفاقيات  اإلرهاب لم تصدق على االتفاقية العربية لمكافحة        التيدعوة الدول العربية     -3

 وثائق  وإيداع التصديق عليها،    إجراءات إتمام إلى اإلرهابلة بمكافحة   العربية ذات الص  
  .التصديق لدى األمانة العامة

 لقائمة باحتياجات الدول العربية في مجـال        اإلعداد العامة لجهودها في     األمانةمواصلة   -4
بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية وتقـديم المـساعدة             

  . القانونبإنفاذلقانونية وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين ا
العمل على دعم التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهـزة المنظمـات الدوليـة                -5

  .واإلقليمية المعنية بمكافحة اإلرهاب
 لـى إ االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلىدعوة الدول    -6

، ورفض كل أشكال االبتزاز من      اإلرهابية األعمال الضالعين في    األشخاصالكيانات أو   
  . من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فديةاإلرهابيةقبل الجماعات 

 األمـوال ليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة        آالعمل على وضع تدابير و     -7
  .الالزمة بالسرعة اإلرهاب الموجهة لتمويل أوالمغسولة 
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ضرورة أن تتصدى النظم القانونية الوطنية للدول العربية لتجـريم ومحاكمـة المـسافرين               -8
 أو التدريب المتصل به لتمويـل مثـل هـذه األنـشطة أو              إرهابية أعمال   ارتكابألغراض  

  .تيسيرها، واتخاذ اإلجراءات اإلدارية المناسبة على نحو فعال للحد من الخطر الذي يمثلونه
 من استغالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلرهابيين التعاون لمنع إلىل العربية دعوة الدو -9

 والتخطيط واإلعـداد لهـا،      أنشطتهم وتمويل   اإلرهابية أعمالهمواالنترنت للتحريض على دعم     
  .ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع االلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات اإلرهابية

 يجب أن تتفق مع قواعـد  اإلرهاب مكافحة فيجميع التدابير المستخدمة   التأكيد على أن     -10
، اإلنـساني  الدولي، والقانون   اإلنسان لحقوق   الدولي ذلك القانون    في بما   الدوليالقانون  

 اإلرهـاب  توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحـة         إلىودعوة الدول األعضاء    
  .بأهمية هذه االلتزامات

 واإلجـراءات التدابير الالزمة " ورشة العمل العربية الثانية بشأن أعمال عن  الترحيب بما صدر   -11
 لاللتحـاق   األجانـب  اإلرهـابيين  وسفر المقاتلين    اإلرهابيةتنظيمات  المتخذة لمكافحة تمويل    ال

  .12/4/2016 و11 يوميوالتي عقدت بمقر األمانة العامة للجامعة " إرهابيةبالتنظيمات 
 نيويورك  في المنشأ   اإلرهاب المتحدة لمكافحة    األمم مركز   كانياتإمتعظيم االستفادة من     -12

 العـالمي بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيـز              
 للتميز لمكافحة التطـرف     الدولي فيينا والمركز    في الديانات والثقافات    أتباعللحوار بين   

 اإلرهـاب  مجـال مكافحـة      فـي لدراسات   للبحوث وا  يفريقاأل والمركز   ظبي أبو   في
 في العراق، ومنتدى النهضة للتواصل اإلستراتيجيةبالجزائر، ومركز النهرين للدراسات   

رعايـة بالمملكـة العربيـة      الحضاري بالسودان، ومركز محمد بن نايف للمناصحة وال       
ن ، وكل من مركز محمد السادس للعلماء األفارقة ومعهد محمد السادس لتكـوي    السعودية

 .األئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية
الديمقراطية في مكافحة اإلرهاب والتطـرف      "الترحيب بانعقاد الندوة الدولية حول دور        -13

  .8/9/2016 و7بالجزائر يومي " العنيف والوقاية منهما
مي الترحيب بالرئاسة المشتركة للمملكة المغربية، إلى جانب مملكة هولندا، للمنتدى العال           -14

 .لمكافحة اإلرهاب
 يدرة عن فريق الخبراء العرب المعن     أخذ العلم بالتقرير والموافقة على التوصيات الصا       -15

  ).19/8/2016 إلى 17تونس ( اجتماعه العشرين في اإلرهاببمكافحة 
  . العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمةاألمين إلىالطلب  -16

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8072رقم : ق(
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  صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات     وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول        �

 ،8/9/2016على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بصيانة األمن القومي العربي والتصدي لجميع التنظيمات    - 
، عمل العربـي الجمـاعي    يف من خالل ال   والجماعات والحركات اإلرهابية والتطرف العن    

   القومي العربي ومكافحة اإلرهاب،ضرورة تعزيز األمنو
واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الـصلة، وخاصـة قـرار قمـة                 - 

، وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري نواكشوطوإعالن ) 654(رقم نواكشوط 
  ،)8019(، ورقم )8018(، ورقم )7804(رقم 

Łè†{{{{Ï<…< <

التي تقوم بها المنظمات اإلرهابية، وكافة المنظمات       للعمليات اإلجرامية   الحازمة  اإلدانة   -1
والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقيـة              
تحرض على العنف والتطرف واإلرهاب، والتأكيد على إدانة اإلرهاب بكافـة أشـكاله             

اره يستهدف كل الدول دون استثناء والتصدي لكافة أشكال التطرف والغلو وصوره باعتب
  .ونزعات العنف

اإلعراب عن التضامن الكامل مع الدول العربية، ودول العالم التي تعاني من استهداف              -2
المنظمات اإلرهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها، وعن مواساته العميقة ألسر الضحايا          

  .جراء العمليات اإلرهابيةكافة الذين سقطوا 
العمل على إعادة تقييم اإلستراتيجيات واالتفاقيات ذات الصلة بمقاومة اإلرهاب ومكافحة  -3

المنظمات المتطرفة، وتطويرها بما يتالءم مع المستجدات التي طرأت في عمـل هـذه              
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 فـي   المنظمات اإلجرامية، وإيجاد منظومة قانونية وأمنية متكاملة يمكن االعتماد عليها         
  .إنهاء مظاهر اإلرهاب

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم اقتراحاتها وآرائها بشأن تطوير آليات العمل ذات الصلة        -4
بصيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب، تمهيداً لوضع تصور شامل حول كيفية 

 .تطوير هذه اآلليات، بما يضمن فعاليتها في مكافحة اإلرهاب
على تزويد األمانة العامة بتقارير شاملة حول المبادرات الوطنيـة          حث الدول األعضاء     -5

التي قامت بها لمواجهة اإلرهاب، بما في ذلك نتـائج أعمـال المـؤتمرات والنـدوات             
والفعاليات األخرى التي نظمتها حول مكافحة المنظمات اإلرهابية وتنظيمات التطرف،          

  .كافحة اإلرهابإلعداد تقرير عربي شامل يعكس الرؤية العربية لم
تقديم الشكر لحكومة جمهورية السودان، على التسهيالت التي قدمتها الستـضافة نـدوة        -6

، التي عقدت في الخرطوم يـومي       "دور الخطاب الديني في التصدي لظاهرة اإلرهاب      "
 برعاية فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان،          19/8/2016 و 18

صادرة عن الندوة، ودعوة الدول األعضاء لتنفيذها وتفعيـل مـا          واإلشادة بالتوصيات ال  
 .ورد فيها

الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وإعداد تقارير دورية بشأن إجـراءات               -7
  .تنفيذه

  
  )8/9/2016 - 2 ج -) 146(ع .د - 8073رقم : ق(
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  بيـان صـادر
  لمندوبين الدائمينعن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى ا

  بشأن إدانة استهداف الحوثيين للسفينة اإلغاثية اإلماراتية

  4/10/2016: القاهرة
  ـــ

مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية المنعقد بمقر  إن
الدول معة  األمين العام لجا  األمانة العامة بالقاهرة برئاسة الجمهورية التونسية ومشاركة السيد         

اإلغاثة سفينة   الحوثيين   بشدة استهداف والسادة المندوبين الدائمين ورؤساء الوفود يدين       العربية  
أثناء توجهها إلى مدينة عدن لنقل المساعدات       ،  إنسانيةاإلماراتية، التي كانت تحمل مساعدات      

هم خارج الـيمن،  غاثية لليمنيين ولتقوم بإخالء الجرحى والمصابين الستكمال عالج الطبية واإل 
وأكد المجلس على أن هذا الهجوم يعد قرصنة وإرهاباً وانتهاكاً صـارخاً للقـانون اإلنـساني                

 مؤشراًالدولي ومخالفاً لكافة القوانين واألعراف الدولية وتهديداً للمالحة الدولية، كما أنه يشكل             
الميلـشيات    على يد هذه   يمكن أن تتعرض له السفن المدنية والتُجارية من تهديدات          لما خطيراً

  . في واحد من أهم الممرات المالحية الدولية

بشكل فاعل من أجل وضع حد      وطالب المجلس األمم المتحدة ومجلس األمن التحرك        
أن توفير الحماية واألمن للمالحة على مؤكداً  لهذا اإلرهاب الذي يمارسه الحوثيون وداعموهم، 

ويتعين اتخاذ اإلجراءات المطلوبـة  صيلة للمنظومة اُألممية، األ ولياتؤ المسإحدىالدولية تُعد 
 وتشجعهم على مثل هذه التي تقوم بإمداد الحوثيين بالسالح األطرافومحاسبة بحسم،  مواجهتهل

  .األعمال اإلرهابية والقرصنة الدولية
  

  )4/10/2016 –ع .غ. د– 224بيان رقم (

�  ا���� ا���
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  ـــ

أعرب مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية المنعقدة بمقر األمانة العامة 
، عن إدانته الشديدة لالعتداء اإلرهابي الغاشم الذي اسـتهدف الكنيـسة            15/12/2016بتاريخ  
  . وأوقع العشرات من الضحايا األبرياء والمصابين11/12/2016ية بتاريخ البطرس

وندد المجلس بشدة بهذا الهجوم الغاشم الذي لم يراع حرمة الـنفس البـشرية أو دور                
العبادة، معرباً عن خالص عزائه وتضامنه مع جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً             

  .وألسر الشهداء األبرياء والمصابين

وأكد المجلس مجدداً على تضامنه التام مع جمهورية مصر العربيـة فـي جهودهـا               
لمكافحة اإلرهاب والقضاء عليه، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود اإلقليمية والدوليـة             
وفقا للشرعية الدولية، من أجل اجتثاث جذور اإلرهاب وتجفيف منابعـه، وتنفيـذ القـرارات              

  .ربة كافة التنظيمات اإلرهابيةالدولية ذات الصلة بمحا
  

  )15/12/2016 –ع .غ. د– 225بيان رقم (

�  ا���� ا���
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  19/12/2016: القاهرة
  ـــ

على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه المنعقـد        ندد مجلس جامعة الدول العربية      
 بالعملية اإلرهابية التي وقعت اليوم وأسفرت عن مقتـل سـفير            19/12/2016بتاريخ اليوم   

  .روسيا االتحادية في أنقرة، مقدماً خالص تعازيه لحكومة وشعب روسيا ولعائلة السفير

كاله، داعياً إلى تضافر    وأكد المجلس مجدداً على إدانته لإلرهاب في كافة صوره وأش         
الجهود الدولية من أجل مواجهة هذه الظاهرة البغيضة بشكل قوي وحاسم في ضوء ما تمثلـه                

  .من خطر متزايد على األمن واالستقرار الدوليين

كما ذكر المجلس بضرورة االلتزام الكامل والشامل للقواعد الدولية المستقرة لحمايـة            
لمنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعالقـات الدبلوماسـية لعـام    الممثلين الدبلوماسيين للدول وا  

1961.  
  

  )19/12/2016 –ع .غ. د– 226بيان رقم (

�  ا���� ا���
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  بيان صادر عن

  12/1/2017اجتماع المندوبين الدائمين التنسيقي المنعقد بتاريخ 
  لإلعداد للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي

  بشأن
  لغادر والجبان الذي وقع إدانة الهجوم اإلرهابي ا

  في مدينة العريش بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية
  ــــ

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الـدائمين فـي اجتماعـه             
 لإلعداد للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي،   12/1/2017التنسيقي المنعقد بتاريخ    

 فـي   9/1/2017ارات الهجوم اإلرهابي الغادر والجبان الذي وقع بتاريخ         عن إدانته بأشد العب   
وإصابة ) 9(مدينة العريش بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية، والذي أدى إلى استشهاد         

  .شخصاً) 13(أكثر من 

خالص عزاءه وتضامنه مع جمهورية مـصر العربيـة رئيـساً           كما توجه المجلس ب   
  .داء األبرياء والمصابينوحكومة وشعباً وألسر الشه

وأكد المجلس مجدداً على إدانته لإلرهاب في كافة صوره وأشكاله، داعياً إلى تضافر             
الجهود اإلقليمية والدولية من أجل مواجهة هذه الظاهرة البغيضة بشـكل قـوي وحاسـم في             

فيف منابع  ضـوء ما تمثله من خطر متزايد على األمن واالستقرار اإلقليميين والدوليين، وتج           
  .اإلرهاب، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بمحاربة كافة التنظيمات اإلرهابية

  
  ـــ

 א������א�����א������א�����א������א�����א������א�����
�ون�����א�����
�ون�����א�����������
�ون�����א�����������
�ون�����א�����������
������� �� �� �� �

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{< << << << <

 



   -90-

 

  بيان صادر عن
  اجتماع المندوبين الدائمين التنسيقي

  لإلعداد للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي
  بشأن

  العربية المتحدةإدانة العملية اإلرهابية التي استهدفت سفير دولة اإلمارات 
  وبعض الدبلوماسيين المرافقين له في إقليم قندهار بجمهورية أفغانستان اإلسالمية

  12/1/2017: القاهرة
  ــــ

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الـدائمين فـي اجتماعـه             
، 12/1/2017تاريخ التنسيقي المنعقد لإلعداد للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي ب     

 في مقـر محـافظ      10/1/2017عن إدانته بأشد العبارات الهجوم اإلرهابي الذي وقع بتاريخ          
إقليم قندهار بجمهورية أفغانستان اإلسالمية الذي أصيب جراءه سفير دولة اإلمارات العربيـة             

الل قيـامهم   المتحدة، وأدى إلى استشهاد بعض الدبلوماسيين اإلماراتيين المرافقين له، وذلك خ          
بتنفيذ مشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية للشعب األفغاني ضمن برنامج اإلمارات لدعم الشعب            

  .األفغاني

خالص عزاءه وتضامنه مع دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيساً         كما توجه المجلس ب   
  .وحكومة وشعباً وألسر الشهداء األبرياء والمصابين

نته لإلرهاب في كافة صوره وأشكاله، داعياً إلى تضافر         وأكد المجلس مجدداً على إدا    
الجهود الدولية من أجل مواجهة هذه الظاهرة البغيضة بشـكل قـوي وحاسـم في ضـوء ما        

  .تمثله من خطر متزايد على األمن واالستقرار الدوليين

ـ            ة كما ذكر المجلس بضرورة االلتزام الكامل والشامل للقواعد الدولية المستقرة لحماي
الممثلين الدبلوماسيين للدول، والمنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسـية لعـام             

1961.  
  ـــ

� ا���� ا���
��  أ��� ��ون ��� ا���
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  اإلرهـاب الدولـي وسبـل مكافحتـه
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،امة فيما بين الدورتينألمانة العوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 والعشرين لفريق الخبراء العرب المعنـى بمكافحـة    الحادي االجتماعوعلى توصيات    �

  ،)21/2/2017 – 19القاهرة (اإلرهاب 
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

†{{{{ÏŁè<…< <

 ومظاهرها وأياً كـان     أشكالهاالتأكيد على إدانة جميع أعمال اإلرهاب وممارساته بكافة          -1
كبوها وحيثما ارتكبت وأياً كانت أغراضها، والعمل على مكافحتها، واقتالع جذورها مرت

  .وتجفيف منابعه المالية والفكرية
التأكيد على أنه ال مجال لربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية، وتعزيز الحوار والتـسامح                -2

  .والتفاهم بين الثقافات والشعوب واألديان
 واالتفاقيات العربية لمكافحة اإلرهاب،     االتفاقيةق على    لم تصد  التيدعوة الدول العربية     -3

العربية ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق            
  .التصديق لدى األمانة العامة

مواصلة األمانة العامة لجهودها في اإلعداد لقائمة باحتياجات الدول العربية في مجـال              -4
كل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية وتقـديم المـساعدة           بناء قدراتها بش  

  .القانونية وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنفاذ القانون
 عن تقديم أي شكل من أشـكال الـدعم الـصريح أو             االمتناعدعوة الدول العربية إلى      -5

عمال اإلرهابية، ورفض كل أشكال الضمني إلى الكيانات أو األشخاص الضالعين في األ     
  . من قبل الجماعات اإلرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فديةاالبتزاز

ضرورة أن تتصدى النظم القانونية الوطنية للدول العربية وتعمل على تجريم ومحاكمة             -6
 أعمال إرهابية أو التدريب المتصل به وتمويل مثل هـذه           ارتكابالمسافرين ألغراض   
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 اإلجراءات اإلدارية المناسبة على نحو فعـال للحـد مـن        واتخاذنشطة أو تيسيرها،    األ
  .الخطر الذي يمثلونه

دعوة الدول العربية إلى التعاون لمنع اإلرهابيين من استغالل تكنولوجيـا المعلومـات              -7
 أنـشطتهم  اإلرهابيـة وتمويـل      أعمـالهم  للتحريض على دعم     واإلنترنتواالتصاالت  

 ذات الصلة   اإللكترونيةداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع         والتخطيط واإلع 
  .بالتنظيمات اإلرهابية

 مكافحة اإلرهاب يجب أن تتفق مع قواعـد  فيالتأكيد على أن جميع التدابير المستخدمة       -8
، اإلنـساني  الدولي، والقانون   اإلنسان لحقوق   الدولي ذلك القانون    في بما   الدوليالقانون  
دول األعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحـة اإلرهـاب            ودعوة ال 

  .بأهمية هذه االلتزامات
أخذ العلم بالتقرير والموافقة على التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى             -9

  ).21/2/2017 إلى 19القاهرة ( الواحد والعشرين اجتماعه فيبمكافحة اإلرهاب 
اون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهـزة المنظمـات الدوليـة            العمل على دعم التع    -10

  .واإلقليمية المعنية بمكافحة اإلرهاب
 نيويورك  فيتعظيم االستفادة من إمكانيات مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب المنشأ            -11

 العـالمي بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيـز              
 للتميز لمكافحة التطرف    الدولي فيينا، والمركز    في الديانات والثقافات    أتباعوار بين   للح
 مجـال مكافحـة اإلرهـاب       فـي  للبحوث والدراسات    يفريقاأل، والمركز   ظبي أبو   في

 في العراق، ومنتدى النهضة للتواصل االستراتيجيةبالجزائر، ومركز النهرين للدراسات   
 بن نايف للمناصحة والرعايـة بالمملكـة العربيـة          الحضاري بالسودان، ومركز محمد   

السعودية، وكل من مركز محمد السادس للعلماء األفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين            
  .األئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية

 العرب في   االجتماعيةمجلس وزراء الشؤون    األمانة الفنية ل  بذلها  تاإلشادة بالجهود التي     -12
 في االجتماعيةافحة ظاهرة اإلرهاب وعلى وجه الخصوص من ناحية الجوانب مجال مك

الدول العربية، والعمل على استمرار التعاون القائم بين األمانة الفنيـة لمجلـس وزراء              
 فـي مجـال مكافحـة       االجتماعيةالعدل العرب واألمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون        

  . أعمال إرهابيةرتكابالظاهرة اإلرهاب والتطرف العنيف المؤدي 
 التحضيري الثالث لممثلي أصحاب السمو والمعالي وزراء االجتماعاإلحاطة علما بنتائج  -13

العدل والداخلية العرب لتفعيل االتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب والـذي            
 بمقر األمانة العامة لمجلـس وزراء الداخليـة العـرب           11/10/2016-10عقد يومي   
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) 24/11/2016 -32 د -1077(، وقرار مجلس وزراء العـدل العـرب رقـم           بتونس
  .بشأنه

 اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في اجتماعأخذ العلم بنتائج    -14
 بمقـر   17/10/2016-16المنعقد يومي   " تجريم دفع الفدية  "الدول العربية لبحث مسألة     

 –32 د -1080(لـس وزراء العـدل العـرب رقـم          األمانة العامة للجامعة، وقرار مج    
  .بهذا الشأن) 24/11/2016

بي في مجال مكافحـة اإلرهـاب       و األور االتحادالترحيب بالزيارة الميدانية لمؤسسات      -15
 للمعنيين في مجـال     16/2/2017-13ومواجهة التطرف العنيف المقرر لها الفترة من        

ول العربية، والتي نظمتها األمانـة   مكافحة اإلرهاب في وزارات العدل والداخلية في الد       
  .بيو األوراالتحادبالتعاون مع ) قطاع الشؤون القانونية(العامة 

اإلعراب عن إدانته الشديدة للعملية اإلرهابية التي استهدفت الكنيـسة البطرسـية فـي               -16
 الخسيسة التي أودت بحياة     االعتداءات البالغ لهذه    هئواستيا،  11/12/2016القاهرة يوم   

بير من الضحايا، كما يتقدم المجلس بخالص تعازيه لجمهورية مـصر العربيـة             عدد ك 
حكومة وشعباً معبراً عن تعاطفه مع أسر الضحايا وتقديره لجهـود القـوات المـسلحة               
المصرية إلعادة بناء الكنيسة البطرسية وترميمها لتكون جاهزة للصالة في أعياد الميالد       

  .المجيدة
جامعة الدول العربية متابعة الموضوع وتقديم تقريـر بـشأنه          الطلب إلى األمين العام ل     -17

  .للمجلس في دورته القادمة
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8133رقم : ق(
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  صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتيناألمين العام عن نشاط اوعلى تقرير  �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

وإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على صيانة األمن القومي العربي والدفاع عن اسـتقالل                - 
الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، والذود عن وحدة ترابها الوطني وسالمة أراضيها            

 ،تداءضد أي اع
وإذ يشدد على الحق الثابت للدول األعضاء في منع أي اعتداء على مجتمعاتهـا ومواطنيهـا أو                  - 

مؤسسات الدولة واألجهزة الحكومية، وكذلك حقها في اتخاذ جميع اإلجراءات واسـتخدام كافـة              
تُشكل خطراً علـى أمنهـا وسـالمة        اعتداءات  الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات و       

 ،عاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق األمم المتحدة وشرعة حقوق اإلنسانمجتم
وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكل أشكال اإلرهاب وبمختلف صوره وممارساته ومظاهره،  - 

 ورفضه الثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة،

 ألي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات          وإذ يؤكد من جديد رفضه التام      - 
اإلرهابية أو المنظمات المتطرفة، وإدانته الحازمة للعمليـات اإلرهابيـة بكـل أشـكالها              

 وصورها،

وإذ يدعو إلى تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق مع المجتمع الـدولي ومنظماتـه اإلقليميـة                - 
 في مجـاالت تجفيـف منـابع تمويـل          والدولية في مواجهة اإلرهاب وعلى نحوٍ خاصٍ      

اإلرهاب، وظاهرة اإلرهابيين األجانب والعمل على الحد من تنقلهم بين الـدول وإيجـاد              
مالذات آمنة لهم، واتخاذ اإلجراءات الالزمة التـي تحـول دون اسـتخدام اإلرهـابيين               

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

عربية ذات الصلة، وعلى نحوٍ خـاص القـرار رقـم    واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول ال    - 
 ،654، وقرار قمة نواكشوط رقم 628، وقرار قمة شرم الشيخ رقم 8019، والقرار رقم 7804

†{{{{ÏŁè<…< <
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اإلدانة الحازمة لكل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها المنظمات اإلرهابية في الدول  -1
كل األنـشطة التـي تمارسـها التنظيمـات         العربية وعلى المستوى الدولي، والتنديد ب     

والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقيـة              
 .وتعمل على التحريض على الفتنة وعلى العنف واإلرهاب

التأكيد مجدداً على ضرورة مواصلة الجهود وبذل كل المساعي لحل النزاعات المسلحة             -2
ة، بالطرق السلمية، وإيجاد حلول عادلة وثابتـة ودائمـة لقـضايا            والصراعات السياسي 

الصراع، تكفل للشعوب العربية تحقيق تطلعاتها وآمالها في االستقرار واألمن والـسلم            
 .والحياة الكريمة

اإلعراب مجدداً عن أن الحلول العسكرية واألمنية وحدها غير كافية إللحـاق الهزيمـة      -3
 شاملة متعددة األبعاد لمكافحة استراتيجيةرة العمل إليجاد   باإلرهاب، والتأكيد على ضرو   

اإلرهاب ومنع وقوعه، تتضمن األبعاد الـسياسية واالجتماعيـة والقانونيـة والثقافيـة             
واإلعالمية والعربية والدعوية، وذلك وفقاً لقرارات مجلـس جامعـة الـدول العربيـة              

 .الصادرة بهذا الشأن
م بين الدول العربية في مكافحة اإلرهاب والتطـرف،         العمل على مواصلة التعاون القائ     -4

وضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التنسيق بين الـدول األعـضاء لمحاربـة             
 .اإلرهاب واجتثاثه من جذوره

اإلشادة بما حققته الدول األعضاء من انتصارات واسعة ضد اإلرهاب، وما توصلت إليه  -5
ت اإلرهابية والجماعـات المتطرفـة، ودعوتهـا     إللحاق الهزيمة بالمنظما  إنجازاتمن  

 .لمواصلة هذه الجهود بما يكفل إنهاء اإلرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصوره
6-             توجيه التحية والتقدير لجمهورية العراق والجيش العراقي على ما حققوه من انتصارات

اضي ضد تنظيم داعش، وعلى ما بذلوه من تضحيات في تحرير الموصل والمدن واألر            
العراقية األخرى، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في إعادة إعمار المدن المحـررة             
من سيطرة هذه العصابات اإلجرامية وإغاثة النازحين، وتأكيد تثمينه وتقديره لجمهورية           
مصر العربية على جهودها المتصلة في مكافحة اإلرهاب في شـمال سـيناء لهزيمـة               

ولة ليبيا لما تقوم به من جهود مقدرة في دحر إرهاب داعش،            المخططات اإلرهابية، ولد  
وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لما تقوم به من عمليات متواصلة لمحاصرة           
اإلرهاب ودحره، ولدولة الكويت على ما تبذله من جهود لمكافحة اإلرهاب، وعلى نحوٍ             

ـ          ات اإلرهابيـة والمنظمـات     خاص جهودها في القضاء على مصادر تمويـل الحرك
 .المتطرفة
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دعوة الدول األعضاء والمجتمع الدولي إلى اتخاذ اإلجراءات األمنية والقضائية الالزمة            -7
لمنع اإلرهابيين األجانب من االنتقال إلى مراكز الـصراع والحيلولـة دون سـفرهم،              

 .م إرهابيةوحرمانهم من أي مالذات آمنة، وتقديمهم للعدالة على ما ارتكبوه من جرائ
حث الدول األعضاء على زيادة تعاونها وتكثيف جهودها والعمل على نحـوٍ جمـاعي               -8

لحرمان المنظمات اإلرهابية والمنظمات المتطرفة بجميع أشـكالها الدينيـة والطائفيـة            
والمذهبية والعرقية من استغالل وسائط التكنولوجيا ووسـائل التواصـل االجتمـاعي،            

بث دعايتها التي تُروج للكراهية والفتنة الطائفية والمذهبيـة،         ومنعها على نحوٍ تام من      
وبث روح الفرقة بين أبناء المجتمع، وذلك دون مساس بحرية الرأي والتعبيـر التـي               

 .تبيحها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها
رٍ شـاملة حـول     دعوة الدول األعضاء مجدداً، إلى مواصلة تزويد األمانة العامة بتقاري          -9

المبادرات الوطنية التي تقوم بها لمواجهة اإلرهاب، بما في ذلك نتائج أعمال المؤتمرات        
 .والندوات التي تنظمها حول مكافحة اإلرهاب، والمنظمات المتطرفة

حث الدول األعضاء على تقديم تصوراتها واقتراحاتها بشأن تطوير آليات العمـل ذات              -10
 العربي ومواجهة المنظمات اإلرهابية والمنظمات المتطرفة       الصلة بصيانة األمن القومي   

 شاملة لمكافحة اإلرهاب وتطوير آليات العمل المعنية بمواجهة         استراتيجيةتمهيداً لوضع   
اإلرهاب والمنظمات المتطرفة، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول           

 .العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري
الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وإعداد تقارير دورية بشأن إجـراءات               -11

  .تنفيذه
  

  )7/3/2017 - 2 ج -) 147(ع .د - 8134رقم : ق(
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 صيانة األمن القومي العربي
  اإلرهابومكافحة 

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 رير األمين العام عن العمل العربي المشترك،وعلى تق �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثـاني لهيئـة          �
متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامـات علـى المـستوى         

 ،27/3/2017الوزاري الذي عقد في عمان بتاريخ 
وإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على صيانة األمن القومي           - 

ل الدول العربية وحماية سيادتها     العربي والدفاع عن استقال   
الوطنية، والذود عن وحدة ترابها الوطني وسالمة أراضيها        

 ضد أي اعتداء،

وإذ يشدد على الحق الثابت للدول األعضاء فـي منـع أي             - 
اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيهـا أو مؤسـسات الدولـة          
واألجهزة الحكومية، وكذلك حقها في اتخاذ جميع اإلجراءات 
واستخدام كافة الوسائل التـي تحـول دون تعرضـها ألي           
تهديدات واعتداءات تُشكل خطـراً علـى أمنهـا وسـالمة           

 وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق        مجتمعاتها،
 األمم المتحدة وشرعة حقوق اإلنسان،

وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكل أشكال اإلرهاب وبمختلف  - 
صوره وممارساته ومظاهره، ورفضه الثابت ألي توجه كان 

 لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة،

كل من أشكال الـدعم     وإذ يؤكد من جديد رفضه التام ألي ش        - 
الصريح أو الضمني للمنظمـات اإلرهابيـة أو المنظمـات          
المتطرفة، وإدانته الحازمة للعمليات اإلرهابية بكل أشـكالها        

 وصورها،

وإذ يدعو إلى تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق مع المجتمـع           - 
الدولي ومنظماته اإلقليمية والدولية في مواجهـة اإلرهـاب         

ـ      االت تجفيـف منـابع تمويـل       وعلى نحوٍ خاصٍ في مج
اإلرهاب، وظاهرة اإلرهابيين األجانب والعمل على الحد من 
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تنقلهم بين الدول وإيجـاد مـالذات آمنـة لهـم، واتخـاذ             
اإلجراءات الالزمة التي تحول دون اسـتخدام اإلرهـابيين         

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

ذات واستناداً إلى قرارات مجلس جامعـة الـدول العربيـة      - 
، )2014 (7804الصلة، وعلى نحوٍ خاص القـرار رقـم         

، وقرار قمة شرم الشيخ رقـم       )2016 (8019والقرار رقم   
 ،)2016 (654، وقرار قمة نواكشوط رقم )2015 (628

…<†{{{{ÏŁè  

اإلدانة الحازمة لكل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها         -1
توى المنظمات اإلرهابية في الدول العربية وعلـى المـس        

الدولي، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها التنظيمـات        
والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو        
طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض علـى          

 .الفتنة وعلى العنف واإلرهاب
التأكيد مجدداً على ضرورة مواصلة الجهود وبـذل كـل           -2

سلحة والصراعات السياسية،   المساعي لحل النزاعات الم   
بالطرق السلمية، وإيجاد حلول عادلـة وثابتـة ودائمـة          
لقضايا الصراع، تكفل للشعوب العربية تحقيق تطلعاتهـا        

 .وآمالها في االستقرار واألمن والسلم والحياة الكريمة
اإلعراب مجدداً عن أن الحلول العسكرية واألمنية وحدها         -3

رهـاب، والتأكيـد علـى      غير كافية إللحاق الهزيمة باإل    
 شاملة متعددة األبعـاد     استراتيجيةضرورة العمل إليجاد    

لمكافحة اإلرهاب ومنع وقوعه، تتضمن األبعاد السياسية       
واالجتماعية والقانونية والثقافية واإلعالميـة والعربيـة       
والدعوية، وذلك وفقاً لقرارات مجلـس جامعـة الـدول          

 .العربية الصادرة بهذا الشأن
ى مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية فـي   العمل عل  -4

مكافحة اإلرهاب والتطرف، وضرورة تكثيـف الجهـود        
المشتركة وتعزيز التنسيق بين الدول األعضاء لمحاربـة        
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 .اإلرهاب واجتثاثه من جذوره
اإلشادة بما حققته الدول األعضاء من انتصارات واسـعة          -5

لحـاق   إل إنجـازات ضد اإلرهاب، وما توصلت إليه من       
الهزيمة بالمنظمات اإلرهابيـة والجماعـات المتطرفـة،        
ودعوتها لمواصلة هذه الجهود بما يكفل إنهاء اإلرهـاب         

 .والتطرف بجميع مظاهره وصوره
توجيه التحية والتقدير لجمهورية العراق والجيش العراقي        -6

على ما حققوه من انتصارات ضد تنظيم داعش، وعلى ما      
يـر الموصـل والمـدن      بذلوه من تـضحيات فـي تحر      

واألراضي العراقية األخرى، ودعوة الدول العربية إلـى        
المساهمة في إعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة هذه         
العصابات اإلجرامية وإغاثة النازحين، وتأكيـد تثمينـه        
وتقديره لجمهورية مصر العربية على جهودها المتـصلة        

لمخططات في مكافحة اإلرهاب في شمال سيناء لهزيمة ا       
اإلرهابية، ولدولة ليبيا لما تقوم به من جهود مقدرة فـي           
دحر إرهاب داعش، وللجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة       
الشعبية لما تقوم به من عمليـات متواصـلة لمحاصـرة           
         اإلرهاب ودحره، ولدولة الكويت على ما تبذله من جهود
 لمكافحة اإلرهاب، وعلى نحوٍ خاص جهودها في القضاء       

على مصادر تمويل الحركـات اإلرهابيـة والمنظمـات         
 .المتطرفة

دعوة المجتمع الدولي إلى اتخـاذ اإلجـراءات األمنيـة           -7
والقضائية الالزمة لمنع اإلرهابيين األجانب من االنتقـال        
إلى مراكز الصراع والحيلولة دون سفرهم، وحرمانهم من 

مـن  أي مالذات آمنة، وتقديمهم للعدالة على ما ارتكبوه         
 .جرائم إرهابية

حث الدول األعضاء على زيادة تعاونها وتكثيف جهودها         -8
والعمل على نحوٍ جماعي لحرمان المنظمات اإلرهابيـة        
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والمنظمات المتطرفة بجميع أشكالها الدينيـة والطائفيـة        
والمذهبية والعرقية من اسـتغالل وسـائط التكنولوجيـا         

تام مـن   ووسائل التواصل االجتماعي، ومنعها على نحوٍ       
بث دعايتها التـي تُـروج للكراهيـة والفتنـة الطائفيـة        
والمذهبية، وبث روح الفرقة بين أبناء المجتمـع، وذلـك          
دون مساس بحرية الرأي والتعبير التي تبيحها القـوانين         

 .الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها
دعوة الدول األعضاء مجدداً، إلى مواصلة تزويد األمانة         -9

 بتقاريرٍ شاملة حول المبادرات الوطنية التي تقـوم         العامة
بها لمواجهة اإلرهاب، بمـا فـي ذلـك نتـائج أعمـال             
المؤتمرات والندوات التي تنظمها حول مكافحة اإلرهاب،       

 .والمنظمات المتطرفة
حث الدول األعضاء على تقديم تصوراتها واقتراحاتهـا         -10

 بشأن تطوير آليات العمل ذات الـصلة بـصيانة األمـن          
القومي العربي ومواجهة المنظمات اإلرهابية والمنظمات      

 شـاملة لمكافحـة     اسـتراتيجية المتطرفة تمهيداً لوضـع     
اإلرهاب وتطوير آليات العمل المعنية بمواجهة اإلرهاب       
والمنظمات المتطرفة، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن       
مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة وعلـى          

 .لوزاريالمستوى ا
التعبير عن بالغ الشكر والتقدير لجهود جاللة الملك عبـد           -11

اهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية في         
توضيح صـورة اإلسـالم الـسمح ومجابهـة ظـاهرة           
االسالموفوبيا في المجتمع الدولي، وكسر الصورة النمطية 

رات التي تربط بين اإلسالم واإلرهاب واإلشـادة بالمبـاد   
الملكية السامية التي تعني بالتسامح والعـيش المـشترك         

 .والحوار مثل رسالة عمان
تعظيم االستفادة من إمكانيات مركز األمم المتحدة لمكافحة         -12

 نيويورك بمبادرة من خادم الحـرمين       فياإلرهاب المنشأ   
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 العـالمي الشريفين، ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيز         
 فيينا، والمركـز    فيلديانات والثقافات    ا أتباعللحوار بين   

ظبـي ومركـز     أبو   اإلرهاب في  للتميز لمكافحة    الدولي
، هداية لمكافحة التطرف العنيف ومجلس حكماء المسلمين      

 مجال مكافحـة  في للبحوث والدراسات  األفريقيوالمركز  
ــات   ــرين للدراس ــز النه ــالجزائر، ومرك ــاب ب اإلره

نهـضة للتواصـل     في العراق، ومنتـدى ال     االستراتيجية
الحضاري بالسودان، ومركز محمد بن نايف للمناصـحة        
والرعاية بالمملكة العربية السعودية، وكل مـن مركـز         
محمد السادس للعلماء األفارقة، ومعهد محمـد الـسادس         

 .لتكوين األئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية
كافحة اإلشادة بجهود المملكة العربية السعودية في مجال م        -13

ومحاربة اإلرهاب والتي أسفرت عن منح صاحب السمو        
الملكي األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سـعود           
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيـر الداخليـة          

نظيـر  " جورج تنيـت  "بالمملكة العربية السعودية ميدالية     
إسهامات سموه غير المحدودة في مجال مكافحة ومحاربة        

  .اإلرهاب
اإلعراب عن دعمه لكافة اإلجراءات التي تقوم بها مملكة          -14

  .البحرين في مواجهة اإلرهاب لحفظ أمنها واستقرارها
الترحيب بوضع أسماء بعض األشخاص الذين ينتمون لما         -15

يسمى بسرايا األشتر اإلرهابية في مملكة البحرين علـى         
قائمة اإلرهابيين، معتبرين أن هذا الموقف يعكس إصرار        

لعالم على التصدي لكل أشـكال اإلرهـاب علـى          دول ا 
الصعيدين اإلقليمي والدولي، وكل من يقـوم بدعمـه أو          
التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعمـاً لجهـود          
مملكة البحرين واإلجراءات التي تقوم بها فـي تعزيـز          

 .)∗(األمن واالستقرار والسلم فيها

                                                
  :شعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال  )∗(
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لقرار، وإعـداد   الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا ا        -16
  .تقارير دورية بشأن إجراءات تنفيذه

  
  )29/3/2017 – 3 ج –) 28(ع . د690: ق.ق(

  

                                                                                                                                       

في مواجهة اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية فإن الجزائر تدعو إلى تنسيق الجهود الدولية لمحاربة هذه اآلفة، ضمن 
استراتيجية شاملة لألمم المتحدة حول أهداف مشتركة ومتقاسمة، وااللتزام بقواعد الشرعية الدولية السيما التقيد باللوائح 

  .لجماعات اإلرهابيةوقوائم األمم المتحدة في تصنيف ا
 :كذلك يسجل وفد جمهورية العراق تحفظه على ما يلي

لم يحدد المعيار الـذي تـم     ) 15(إن تصنيف بعض األشخاص والمنظمات وفقاً للصيغة الواردة في الفقرة            -1
اعتماده في توصيف مفهوم اإلرهاب، كما أن هذا التصنيف ال يمكن اعتباره دولياً السيما مع غياب تعريف              

  .هاب تم االتفاق عليه من قبل المجتمع الدوليلإلر
إن هذا التصنيف سيفتح الباب واسعاً أمام أي دولة تتقاطع مع جماعات معينة ناشطة في دولهـا لوصـفها                    -2

 .باإلرهاب
إن قرار صيانة األمن القومي العربي بحد ذاته أدان بحزمٍ كل أشكال العمليات اإلجراميـة التـي تـشنها                    -3

بية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي، ومن ثم فال داعـي لتخـصيص كيـان أو                 المنظمات اإلرها 
 .جماعة معينة في إطار هذا القرار
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نتائج المؤتمر الوزاري حول 
اإلرهاب والتنمية "

أسباب : االجتماعية
  "ومعالجات

-27: مدينة شرم الشيخ(
28/2/2017(  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  ة العامة،على مذكرة األمان �
وعلى تقرير األمين العـام عـن العمـل االقتـصادي            �

  واالجتماعي التنموي العربي المشترك،
بتاريخ ) 27(ع .د) 654(وعلى قرار قمة نواكشوط رقم  �

25/7/2016،  
وعلى قرار المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم          �

  ،16/2/2017بتاريخ ) 99(ع . د) 2118(
جتماعية العرب رقم   وعلى قراري مجلس وزراء الشؤون اال      �

ــاريخ ) 36(ع .د) 807( ــم 15/12/2016بت ) 12(، ورق
  ،28/2/2017بتاريخ ) 4(ع .غ.د

وإذ يشدد على ضرورة القضاء على اإلرهاب والتطرف بكافة أشكالهما           - 
  ،وصورهما، والتصدي لجميع التنظيمات اإلرهابية

وإذ يؤكد على أن تحقيق التنمية االجتماعية لكافـة أطيـاف      - 
ع تمثل أحد العناصـر الرئيـسية لـدحر اإلرهـاب           المجتم

  واجتثاثه من جذوره،
وإذ يدرك اآلثار االجتماعية الناجمة عن العمليات اإلرهابية         - 

والممارسات اإلسرائيلية الغاشمة إلرهاب الدولة، وتأثير ذلك 
على تطلعات الشعوب العربية في تحقيق التنمية المـستدامة         

  واألمن المجتمعي،
  اع إلى إيضاحات األمانة العامة،وبعد االستم - 
  وفي ضوء المناقشات، - 

…<†{{{{ÏŁè  

توجيه الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئـيس           -1
جمهورية مصر العربية علـى رعايتـه ألعمـال المـؤتمر           

أسـباب  : اإلرهـاب والتنميـة االجتماعيـة     "الوزاري حول   
، )2017شـباط   / فبرايـر  28-27: شرم الشيخ " (ومعالجات

  .على جهوده المقدرة لدعم مسيرة العمل العربي المشتركو
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دعم العمل العربـي    "اعتماد اإلعالن العربي تحت عنوان       -2
، الصادر عن المؤتمر الـوزاري      "للقضاء على اإلرهاب  

أسـباب  : العربي حول اإلرهاب والتنميـة االجتماعيـة      
  .ومعالجات

ء تشكيل لجنة برئاسة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزرا -3
ن االجتماعية العرب وعـضوية األمانـة العامـة         ؤوالش

لجامعة الدول العربيـة والمجـالس الوزاريـة العربيـة          
والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة بالتنسيق مع       
الدول األعضاء وكافة الـشركاء، التخـاذ اإلجـراءات         
الالزمة لتنفيذ اإلعالن، بما يدعم الجهود العربية الراميـة         

  .)∗( على اإلرهاب والتطرفإلى القضاء
الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقـديم           -4

  .تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته العادية القادمة
  

  )29/3/2017 – 3 ج –) 28(ع . د699: ق.ق(
  

                                                
إن وفود كل من الجزائر والسودان وقطر ترى بأنه التزاماً بمنهجية العمل المتبعة بجامعة الدول العربية وحفاظاً على   )∗(

 العرب في وضع اآللية المناسبة لمتابعة وتنفيذ اإلعالن فإنها تؤكد على صالحيات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية
وجوب مراعاة صالحيات ودور مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في هذا الشأن، بالتنسيق مع مختلف المجالس 

  .الوزارية والقطاعات المعنية
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

على مستوى القمة التفجير ) 28(يدين مجلس الجامعة العربية في دورته العادية 
، الذي استهدف الزوار العراقيين في العاصمة السورية دمشق، 11/3/2017اإلرهابي بتاريخ 

، إذ راح )جبهة النصرة سابقاً(ماعة اإلرهابية المعروفة باسم هيئة تحرير الشام والذي تبنته الج
جريح من المدنيين األبرياء معظمهم ) 100(شهيداً وقرابة ) 43(ضحية هذا العمل اإلجرامي 
  .من النساء واألطفال والشيوخ

راءات وبهذا الشأن، فإن مجلس الجامعة يؤكد ضرورة أن تقوم الدول باتخاذ كافة اإلج
الالزمة للقضاء على الجماعات اإلرهابية ودعم التحالف الدولي في سعيه للقضاء على 
الجماعات اإلرهابية كافة أينما وجدت، تطبيقاً لقرارات األمم المتحدة وجامعة الدول العربية 

  .ذات الصلة
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  ـــ

لعصابات اإلرهابيـة، وهزيمـة     نلتزم تكريس جميع اإلمكانات الالزمة للقضاء على ا         -6
فاإلرهاب آفة ال   . اإلرهابيين في جميع ميادين المواجهات العسكرية واألمنية والفكرية       

بد من استئصالها، حماية لشعوبنا، ودفاعا عن أمننا، وعن قـيم التـسامح والـسالم               
ى وسنستمر في محاربة اإلرهاب وإزالة أسبابه والعمل عل. واحترام الحياة التي تجمعنا

 شمولية، تعي مركزية حل األزمـات       استراتيجيةالقضاء على خوارج العصر، ضمن      
اإلقليمية، وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والمواطنة، ومواجهة الجهل          
واإلقصاء، في تفتيت بيئات اليأس التي يعتاش عليها اإلرهاب، وتنتشر فيهـا عبثيتـه              

 .وضالليته
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  5/6/2017االثنين : القاهرة
  ـــ

 الدائمين في دورته غيـر      على مستوى المندوبين  أعرب مجلس جامعة الدول العربية      
 برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الـشعبية، عـن   5/6/2017العادية المنعقدة بتاريخ  

 فـي   26/5/2017إدانته بأشد العبارات الهجوم اإلرهابي الغادر والجبان الذي وقع بتـاريخ            
ابة العشرات من    شهيداً وإص  29محافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، والذي أدى إلى مقتل          

المواطنين المصريين بمن فيهم النساء واألطفال، متوجهاً بخالص عزائه وتضامنه مـع ُأسـر           
  .الشهداء والمصابين

وشدد المجلس مجدداً على إدانته لإلرهاب في كافة صوره وأشكاله، مؤكداً تـضامنه             
هدف األبريـاء  مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الجرائم اإلرهابية الشنعاء التـي تـست      

وأكد على الحق الثابت للدول فـي منـع أي اعتـداء علـى مجتمعاتهـا                . وتستبيح الحرمات 
ومواطنيها أو مؤسسات الدولة واألجهزة الحكومية، وكذلك حقها في اتخاذ جميع اإلجـراءات             
واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات أو اعتداءات تُشكل خطراً على              

كما يؤكد أن القضاء على اإلرهاب يحتم العمل، وبكل عـزم وقـوة، علـى               . ا وسالمتها أمنه
المستويين العربي والدولي، بما يكفل اجتثاث هذه الجماعات اإلرهابية من جذورها والقـضاء             
على فكرها المارق في ضوء ما تمثله من خطر متزايد على األمن واالسـتقرار اإلقليميـين                

  .والدوليين
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  5/6/2017االثنين : القاهرة
  ـــ

ل العربية على مستوى المندوبين في دورته غير العادية برئاسة          إن مجلس جامعة الدو   
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يدين بأشد العبارات التفجيـرات اإلرهابيـة التـي             

 التـي تبناهـا تنظـيم       29/5/2017ضربت منطقتي الكرادة وجسر الشهداء في بغداد بتاريخ         
  .ضحايا بين شهيد وجريحداعش اإلرهابي وأسفرت عن سقوط عشرات ال

وفي الوقت الذي يثمن فيه المجلس التضحيات التي يقدمها العراق في تصديه لفلـول              
هذا التنظيم اإلرهابي، فإنه يؤكد دعمه وتضامنه مع الحكومة العراقية وقواتها األمنيـة فـي               

األراضي اإلجراءات والتدابير التي تتخذها للقضاء على هذه العصابات، وتحرير ما تبقى من             
العراقية التي ماتزال تحت سيطرة هذا التنظيم في أسرع وقت ممكن في سبيل عـودة األسـر       

  .النازحة إلى مدنها وإعمار ما أصابها من دمار نتيجة للعمليات العسكرية

كما يؤكد المجلس على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمـساعدة حكومـة             
ء على هذه العصابات، واستثمار حالة االنكسار واإلحبـاط         العراق في مساعيها الرامية للقضا    

التي تعيشها نتيجة للضربات الموجعة التي تلقتها من القوات األمنية العراقية السيما في مدينة              
  .الموصل

ويوجه المجلس خالص العزاء للعراق حكومةً وشعباً، وألسـر الـضحايا تغمـد اهللا              
  .لمرضىالشهداء بواسع رحمته والشفاء العاجل ل
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دعم وحدة وسيادة واستقالل جمهورية 
  العراق

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 ،10/9/2017على مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العراق بتاريخ  بعد اطالعه - 
 ستقالل العراق،وإذ يؤكد المجلس على قراراته السابقة الداعمة لوحدة وسيادة وا - 

وإذ يرحب المجلس باالنتصارات التي حققها العراق على اإلرهاب في سعيه إلى تحريـر               - 
ما تبقى من أراضيه من براثن عصابات داعش اإلرهـابي، وآخرهـا تحريـر مـدينتي                
الموصل وتلعفر وغيرها من المناطق العراقية، وبذل الجهود إلزالة مخلفاتها على الصعد            

 كافة،

 على احترام سيادة جمهورية العراق ووحدة أراضيه واستقالله، ويطلب من جميع وإذ يؤكد - 
الدول تأكيد هذا االلتزام عملياً ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السالم والوفاق الـوطني              

 بين أبنائه، ودعم جهود حكومته في هذا الصدد،

ه في إقليم كردستان العراق     وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء مشروع االستفتاء المزمع إجراؤ          - 
في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، والذى لن يقف عند حدود العراق بل يمتد إلى               
الدول ذات الطبيعة الديمغرافية المشابهة للعراق ويؤدى إلى اختالالت سياسية غير قابلـة             

 للسيطرة،

 بها والزيارة التـي     وإذ استمع إلى شرح من معالى األمين العام حول االتصاالت التي قام            - 
 ،9/9/2017أجراها إلى العراق يوم 

†{{{{ÏŁè<…< <

دعم وحدة العراق باعتبارها األساس النتصاره في مواجهة اإلرهاب وما تمثلـه مـن               -1
 .عامٍل رئيسي ألمن واستقرار المنطقة

أن تهديد وحدة العراق يمثل خطراً على أمن المنطقة وقدرة دولها وشـعوبها علـى التـصدي                  -2
 .لإلرهاب

أن اعتماد مبدأ الحوار كأساسٍ لحل كل الخالفات والمشاكل وفقاً للدستور العراقي هـو               -3
 .الحل األمثل لتحقيق مصلحة الجميع
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أن االستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق غير قـانوني ويتعـارض مـع                -4
 .الدستور العراقي الذى يجب احترامه والتمسك به

لة جهوده واتصاالته بهذا الموضوع مع جميع األطـراف         حث األمين العام على مواص     -5
 .بغية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقالل العراق
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دعـم األيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش 
  اإلرهابية

  

  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه -

 مانة العامة،على مذكرة األ �

 بتـاريخ   4/4177/ج/3وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العـراق المرقمـة           �
22/6/2017، 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

وإذ يؤكد المجلس على التنديد بجميع األعمال واألنشطة التي تقوم بها عـصابات داعـش                - 
وبث التفرقة بين صفوف أبنـاء البلـد        اإلرهابية الهادفة إلى التحريض على الفتنة الطائفية        

 ،الواحد
وإذ يؤكد المجلس على تضامنه المطلق مع جهود الحكومة العراقية في محاربة التنظيمات              - 

اإلرهابية وعصابات داعش اإلرهابية في المدن والمناطق العراقية التي طالتها براثن تلك            
العراقي كافـة فـي قتـال       العصابات اإلرهابية، وسعيها الحثيث إلشراك مكونات الشعب        

داعش اإلرهابي تحت راية العراق الموحدة، إلى جانب اهتمام الحكومة العراقية بإعـادة             
 إعمار المناطق المحررة لتسهيل عودة النازحين إلى سكناهم،

وإذ يشيد بانتصارات القوات المسلحة العراقية في تحرير المدن العراقيـة خاصـةً مدينـة                - 
 ،الموصل

 تحمل العراق أعباء خوض حرب ضد العصابات اإلرهابية،وإذ يؤكد على  - 

وإذ يشدد المجلس على دعم الحكومة العراقية في سعيها إلعادة النازحين والمختطفين من              - 
أبناء الشعب العراقي من قبل عصابات داعش اإلرهابية وخاصةً نساء المكون األيزيـدي             

ا تتعرض له جميع النـساء فـي        المختطفات لدى عصابات داعش اإلرهابية، باإلضافة لم      
المناطق التي تعرضت لعدوان العصابات اإلرهابية من قتٍل وتهجيرٍ واختطاف واغتصاب، 
وما يمكن أن يتركه ذلك من أثر سلبى ذو أبعاد خطيرة على البلد بشكٍل خاص، والمنطقة                

 بشكٍل عام،

 مأساة األيزيديات   وفد جمهورية العراق بشأن   وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس         - 
 المختطفات، وكذلك التركمانيات الالتي ارتُكب بحقهن جرائم االغتصاب والحرق،
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اإلعراب عن القلق العميق لوضع األيزيديات المختطفات لدى عـصابات داعـش اإلرهابيـة               -1
ومصيرهن المجهول والتضامن التام مع عوائلهن في هذه المحنة واعتبارهـا جريمـة ضـد               

 .نسانيةاإل
مساندة جهود الحكومة العراقية الساعية إلى إعادة المختطفات األيزيديات لـدى تنظـيم              -2

داعش اإلرهابي إلى أهلهم ومناطقهم األصلية بما يسهم في إعادة اللُحمة الوطنية بـين              
 .مختلف مكونات الشعب العراقي

لراميـة إلعـادة    للعراق في جهـوده ا    الالزم  لدول العربية من أجل تقديم الدعم       ادعوة   -3
المختطفات األيزيديات من االنتهاكات البشعة والممارسات الوحشية التي تعيشها النساء          
واألطفال تحت وطأة عصابات داعش اإلرهابية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقيـة            

 .إلعادتهم إلى مناطق سكناهم
ة المختطفـات   التنسيق العربي المشترك والجاد في مجال التعـاون اإلنـساني إلعـاد            -4

األيزيديات إلى عوائلهن بأسرع وقت ممكن ومنع مقايضتهن بأي شكٍل من األشـكال،             
 .والتخفيف من معاناة ذويهم

فـي  واإلشادة بدور القوات المسلحة العراقية المشاركة في عمليات تحرير الموصـل،             -5
 .تحرير بعض األيزيديات المختطفات من قبضة عصابات داعش اإلرهابية

ئم عصابات داعش اإلرهابية التي طالت المواطنات التركمانيات مـن سـكنة            إدانة جرا  -6
مدينة تلعفر العراقية والذى شمل جرائم االغتصاب والحرق بحقهن والوقوف إلى جانب            

 .ذويهن وتقديم المساعدات الممكنة لهن
" دعم األيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش اإلرهابيـة       "الموافقة على إدراج بند      -7

 .د دائم في جدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاريكبن
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  اإلرهـاب الدولـي وسبـل مكافحتـه
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،لعامة فيما بين الدورتينألمانة اوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
وعلى توصيات االجتماع الثاني والعشرين لفريق الخبراء العرب المعنـى بمكافحـة             �

  ،)9/8/2017 – 7تونس  (اإلرهاب
  ن السياسية،ؤووعلى توصية لجنة الش �

†{{{{ÏŁè<…< <

أخذ العلم بالتقرير والموافقة على التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى             -1
  ).9/8/2017-7تونس ( اجتماعه الثاني والعشرين في اإلرهاب بمكافحة

 كـان مرتكبوهـا     إدانة جميع أعمال اإلرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأياً         -2
 جذورها وتجفيف   واقتالعت وأيا كانت أغراضها، والعمل على مكافحتها،        بكرتُاوحيثما  
  . المالية والفكريةامنابعه

مجال لربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار           التأكيد على أنه ال      -3
  .والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب واألديان

 طال سفارة جمهورية العـراق فـي العاصـمة          الذياإلدانة الشديدة لالعتداء اإلرهابي      -4
هابي ، والذي نفذته بعض خاليا تنظيم داعش اإلر31/7/2017كابول بتاريخ  –األفغانية 

المندحر بعد هزائمه في العراق، كمحاولة يائسة من ذلـك التنظـيم لتـسليط الـضوء                
 .اإلعالمي على استمرار وجوده

 واالتفاقيات اإلرهاب العربية لمكافحة    االتفاقية لم تصدق على     التيدعوة الدول العربية     -5
إيداع وثائق   التصديق عليها، و   إجراءات إتمام   إلى اإلرهابالعربية ذات الصلة بمكافحة     

  .التصديق لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية
ضرورة العمل على معالجة جذور اإلرهاب وإزالة العوامل التي تغذيـه مـن خـالل                -6

  .القضاء على بؤر التوتر
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زيـادة  للعمل من أجـل  تعبئة المؤسسات اإلعالمية والتربوية والدينية والمجتمع المدني    -7
  .لفكر المتطرف والتصدي لهذه اآلفةالوعي بخطورة اإلرهاب وا

 إلـى  االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلىدعوة الدول    -8
، ورفض كل أشكال االبتزاز من      اإلرهابية األعمال الضالعين في    األشخاصالكيانات أو   

  .فديةلل لرهائن أو طلبٍل من تهديد أو قتل اإلرهابيةقبل الجماعات 
لى دعم التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهـزة المنظمـات الدوليـة              العمل ع  -9

  .واإلقليمية المعنية بمكافحة اإلرهاب
لتجريم المـسافرين  تشريعات  النظم القانونية الوطنية للدول العربية       تتضمنضرورة أن    -10

أو أنشطة إرهابيـة    تمويل  أو   أو التدريب المتصل به      إرهابية أعمال   ارتكابألغراض  
المناسبة على نحو فعال للحد من الخطـر الـذي          الوطنية  تيسيرها، واتخاذ اإلجراءات    

  .يمثلونه
 من استغالل تكنولوجيـا المعلومـات       اإلرهابيين التعاون لمنع    إلىدعوة الدول العربية     -11

 والتخطيط واإلعداد لها، أنشطتهم وتمويل اإلرهابية أعمالهمواالتصاالت للتحريض على 
  . ذات الصلة بالتنظيمات اإلرهابيةاإللكترونيةنية للتعامل مع المواقع ووضع آلية وط

 نيويورك  في المنشأ   اإلرهاب المتحدة لمكافحة    األمم مركز   إمكانياتتعظيم االستفادة من     -12
 العـالمي بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيـز              

 للتميز لمكافحة التطـرف     الدولي فيينا والمركز    فيافات  للحوار بين اتباع الديانات والثق    
 اإلرهـاب  مجـال مكافحـة      فـي  للبحوث والدراسات    يفريقاأل أبو ظبى والمركز     في

بالجزائر، ومركز النهرين للدراسات االستراتيجية في العراق، ومنتدى النهضة للتواصل   
مملكـة العربيـة    الحضاري بالسودان، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعايـة بال         

 ومعهد محمد السادس لتكوين األئمـة       ،مركز محمد السادس للعلماء األفارقة    والسعودية،  
 فـي   األديـان والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية، ومركز الدوحة الدولي لحوار         

، ومرصد الفتاوي التكفيرية واآلراء المتشددة بدار اإلفتـاء المـصرية، ومرصـد             قطر
  .لمكافحة التطرفاألزهر الشريف 

 قاعدة بيانات خاصة    بإنشاء العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب       األمانة بجهود   اإلشادة -13
  . وحث الدول العربية على تغذيتها بالبيانات المطلوبةاألجانب باإلرهابيين

مواصلة تنسيق المواقف العربية في المنظمات والمؤتمرات الدولية التي تـشارك فيهـا              -14
  .اإلرهاب بشأن مكافحة الدول العربية

 الدول العربية من التجارب والمبادرات الناجحة ذات الـصلة بالمواجهـة            استفادةأهمية   -15
التنظيمـات  تُـروج لهـا      المفاهيم واألفكار التي     انتشارالفكرية لإلرهاب للحيلولة دون     
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 بمكافحـة   الفنية لفريق الخبراء العرب المعني    األمانة  (العامة  اإلرهابية، وتكليف األمانة    
  . منهاواالستفادة بدعوة الدول العربية لتزويدها بتجاربها الناجحة لتعميمها )اإلرهاب

الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإنشاء              -16
كمركز مختص في إرساء قيم الـسالم والتـسامح         " مركز الملك سلمان للسالم العالمي    "

 الوسطية واالعتدال، وتكوين الصورة الذهنية اإليجابية عـن اإلسـالم         وترسيخ مفهوم   
 التطرف ةأليديولوجي، وإيضاح حقيقة الشبهات السلبية المثارة عليه، والتصدي وتعزيزها
  .واإلرهاب

السلطات الوطنية المسؤولة عـن مكافحـة       رفع الوعي لدى     إلىدعوة الدول األعضاء     -17
مـع  متوافقـة    اإلرهاب مكافحة   فيابير المستخدمة   التدأن تكون جميع     بأهمية   اإلرهاب

 الـدولي ، والقـانون    اإلنـسان  لحقوق   الدولي ذلك القانون    في بما   الدوليقواعد القانون   
  .اإلنساني

 المصغر للمدراء السياسيين الرابع للتحالف الدولي ضد داعش         االجتماع بانعقادالترحيب   -18
 24/10/2016ل تنظيم داعش يوم      الخامس لمكافحة تموي   واالجتماع،  29/4/2016يوم  

 السادس  االجتماع الترتيبات التي تجريها دولة الكويت لعقد        إلىبدولة الكويت، باإلضافة    
  .2017األجانب خالل اإلرهابيين للتحالف الدولي المعني بالمقاتلين 

  .المقبلة العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته األمين إلىالطلب  -19
  

  )12/9/2017 - 3 ج -) 148(ع .د - 8188رقم : ق(
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  صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

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

االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات       وعلى التوصية الصادرة عن      �
 ،12/9/2017على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

، وعلـى المـستوى     امعة على مستوى القمة وإعالناتهـا     واستناداً إلى قرارات مجلس الج     - 
الدول األعضاء وصيانة األمن القومي     بشأن المحافظة على السالم واألمن بين       الوزاري،  

  العربي،
وإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على تعزيز األمن القومي العربي ومكافحـة التنظيمـات                - 

اإلرهابية والدفاع عن استقالل الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، والذود عن وحـدة             
 ترابها الوطني وسالمة أراضيها ضد أي اعتداء،

 أي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها      صدى الحق الثابت للدول األعضاء في       وإذ يشدد عل   - 
أو مؤسسات الدولة واألجهزة الحكومية، وكذلك حقها في اتخاذ جميع اإلجراءات واستخدام            
كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات واعتداءات تُشكل خطراً على أمنهـا              

ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق األمم المتحدة وقواعد        وسالمة مجتمعاتها، وذلك وفقاً ل    
 القانون الدولي،

وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكل أشكال اإلرهاب وبمختلف صوره وممارساته ومظاهره،  - 
 ورفضه الثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة،

ل الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات      يؤكد من جديد رفضه التام ألي شكل من أشكا        إذ  و - 
اإلرهابية أو المنظمات المتطرفة، وإدانته الحازمة للعمليـات اإلرهابيـة بكـل أشـكالها              

 وصورها،

تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق مع المجتمـع الـدولي ومنظماتـه الدوليـة      إذ يدعو إلى    و - 
 منـابع تمويـل     واإلقليمية في مواجهة اإلرهاب وعلى نحوٍ خاصٍ في مجاالت تجفيـف          

اإلرهاب، وظاهرة سفر اإلرهابيين األجانب والعمل على الحد من تنقلهم بين الدول وإيجاد             
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مالذات آمنة لهم، واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة التي تحول دون استخدام اإلرهابيين            
 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

†{{{{ÏŁè<… 

يات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات اإلرهابيـة فـي         اإلدانة الحازمة لكل أشكال العمل     -1
، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات        وفي كافة دول العالم   الدول العربية   

المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبيـة أو عرقيـة وتعمـل علـى                 
  .التحريض على الفتنة وعلى العنف واإلرهاب

اً عن أن الحلول العسكرية واألمنية وحدها غير كافية إللحـاق الهزيمـة    اإلعراب مجدد  -2
 شاملة متعددة األبعاد لمكافحة استراتيجيةباإلرهاب، والتأكيد على ضرورة العمل إليجاد      

اإلرهاب ومنع وقوعه، تتضمن األبعاد الـسياسية واالجتماعيـة والقانونيـة والثقافيـة             
قرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة بهـذا        واإلعالمية والدعوية، وذلك وفقاً ل    

 .الشأن
العمل على مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحـة اإلرهـاب والتطـرف               -3

وتكثيف الجهود المشتركة الجتثاثه من جذوره وذلك من خالل تفعيـل بنـود وأحكـام               
 .االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب

 األعضاء من انتصارات واسعة ضد اإلرهاب، وما توصلت إليه اإلشادة بما حققته الدول -4
 إللحاق الهزيمة بالمنظمات اإلرهابية والجماعـات المتطرفـة، ودعوتهـا      إنجازاتمن  

 .لمواصلة هذه الجهود بما يكفل إنهاء اإلرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصوره
ما حققوه من انتصارات    توجيه التحية والتقدير لجمهورية العراق والجيش العراقي على          -5

ضد تنظيم داعش، وعلى ما بذلوه من تضحيات في تحرير الموصل والمدن واألراضي             
العراقية األخرى، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في إعادة إعمار المدن المحـررة             
من سيطرة هذه العصابات اإلجرامية وإغاثة النازحين، وتأكيد تثمينه وتقديره لجمهورية           

العربية على جهودها المتصلة في مكافحة اإلرهاب في شـمال سـيناء لهزيمـة              مصر  
المخططات اإلرهابية، ولدولة ليبيا لما تقوم به من جهود مقدرة في دحر إرهاب داعش،              
وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لما تقوم به من عمليات متواصلة لمحاصرة           

ى ما تبذله من جهود لمكافحة اإلرهاب، وعلى نحوٍ         اإلرهاب ودحره، ولدولة الكويت عل    
خاص جهودها في القضاء على مصادر تمويـل الحركـات اإلرهابيـة والمنظمـات              

اإلعراب عن دعمه لكافة اإلجراءات التي تقوم بها مملكـة البحـرين فـي            ، و المتطرفة
  .مواجهة اإلرهاب لحفظ أمنها واستقرارها
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لذين ينتمون لمـا يـسمى بـسرايا األشـتر          الترحيب بوضع أسماء بعض األشخاص ا      -6
اإلرهابية في مملكة البحرين على قائمة اإلرهابيين، معتبرين أن هذا الموقـف يعكـس              
إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال اإلرهاب على الصعيدين اإلقليمي والدولي،            

مملكـة  وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعماً لجهود              
 .)∗(البحرين واإلجراءات التي تقوم بها في تعزيز األمن واالستقرار والسلم فيها

دعوة الدول األعضاء والمجتمع الدولي إلى اتخاذ اإلجـراءات القانونيـة والقـضائية              -7
ابية واالنتقال إلى  سفر اإلرهابيين األجانب لاللتحاق بتنظيمات إره    للحيلولة دون الالزمة  

رمانهم من أي مالذات آمنة، وتقديمهم للعدالة على ما ارتكبوه من           ، وح مراكز الصراع 
 .، وحث الدول األعضاء على تبادل المعلومات حول هذه العناصرجرائم إرهابية

حث الدول األعضاء على زيادة تعاونها وتكثيف جهودها من خالل االتفاقيـة العربيـة               -8
 جماعي لحرمـان التنظيمـات      لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بالعمل على نحوٍ       

اإلرهابية المتطرفة بجميع أشكالها الدينية والطائفية والمذهبية والعرقية مـن اسـتغالل            
وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي، ومنعها على نحوٍ تام من بث دعايتها            

 المجتمـع،   التي تُروج للكراهية والفتنة الطائفية والمذهبية، وبث روح الفرقة بين أبناء          
وذلك دون مساس بحرية الرأي والتعبير التي تبيحها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية            

 .المصادق عليها
دعوة الدول األعضاء إلى تزويد األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقـاريرٍ شـاملة               -9

ج أعمـال   حول المبادرات الوطنية التي تقوم بها لمواجهة اإلرهاب، بما في ذلك نتـائ            
 .المؤتمرات والندوات التي تنظمها حول مكافحة اإلرهاب، والمنظمات المتطرفة

                                                
  :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  )∗(

اب والتنظيمات اإلرهابية فإن الجزائر تدعو إلى تنسيق الجهود الدولية لمحاربة هـذه اآلفـة، ضـمن                 في مواجهة اإلره  
استراتيجية شاملة لألمم المتحدة حول أهداف مشتركة ومتقاسمة، وااللتزام بقواعد الشرعية الدولية السيما التقيد باللوائح               

  .وقوائم األمم المتحدة في تصنيف الجماعات اإلرهابية
 :ك يسجل وفد جمهورية العراق تحفظه على ما يليكذل

لم يحدد المعيار الـذي تـم       ) 6(إن تصنيف بعض األشخاص والمنظمات وفقاً للصيغة الواردة في الفقرة            -4
اعتماده في توصيف مفهوم اإلرهاب، كما أن هذا التصنيف ال يمكن اعتباره دولياً السيما مع غياب تعريف              

  .قبل المجتمع الدوليلإلرهاب تم االتفاق عليه من 
إن هذا التصنيف سيفتح الباب واسعاً أمام أي دولة تتقاطع مع جماعات معينة ناشطة في دولهـا لوصـفها                    -5

 .باإلرهاب
إن قرار صيانة األمن القومي العربي بحد ذاته أدان بحزمٍ كل أشكال العمليات اإلجراميـة التـي تـشنها                    -6

لى المستوى الدولي، ومن ثم فال داعـي لتخـصيص كيـان أو             المنظمات اإلرهابية في الدول العربية وع     
 .جماعة معينة في إطار هذا القرار
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حث الدول األعضاء على تقديم تصوراتها واقتراحاتها بشأن تطوير آليات العمـل ذات              -10
الصلة بصيانة األمن القومي العربي ومواجهة التنظيمات اإلرهابيـة، تمهيـداً لوضـع             

هرة اإلرهاب وتطوير آليات العمـل المعنيـة بمواجهـة          استراتيجية شاملة لمكافحة ظا   
اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول           

 .العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري
دعوة الدول العربية لبذل المزيد من الجهود لمكافحة أساليب تمويل اإلرهاب ومتابعـة              -11

 األمـوال  من خالل االتفاقية العربية لمكافحة غسل        اإلرهابيةمويل التنظيمات   مصادر ت 
 .اإلرهابوتمويل 

الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار، وإعداد تقـارير               -12
 .، وتقديمها إلى المجلس في دوراته المقبلةدورية بشأن إجراءات تنفيذه

  
  )12/9/2017 - 3 ج -) 148(ع .د - 8189رقم : ق(
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  التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية
  

  
يوم  ري في دورته غير العادية المنعقد     إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزا       

وحـضور أصـحاب المعـالي وزراء الخارجيـة         جمهورية جيبوتي    برئاسة   19/11/2017
 ومشاركة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية، وبنـاء          ورؤساء وفود الدول األعضاء   

  ،المملكة العربية السعوديةعلى طلب 
 وبعد اطالعه على المذكرتين المقدمتين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، - 

 ،)2015(2216 يؤكد على قرار مجلس األمن رقم إذو - 
 المتحدة،من ميثاق األمم ) 51(وإذ يؤكد على المادة  - 

 بشأن التدخالت اإليرانيـة     29/3/2017 بتاريخ   688وإذ يؤكد على قرار قمة عمان رقم         - 
 في الشؤون الداخلية للدول العربية،

وإذ يؤكد على البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى  - 
 بهذا  12/9/2017اريخ  بت) 148(ع  . د 8177الوزاري في هذا الشأن وآخرها القرار رقم        

 الشأن،

وإذ يؤكد على أهمية أن تكون العالقات بين الدول العربية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية              - 
قائمة على مبدأ حسن الجوار واالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وعدم التدخل في               

 الشؤون الداخلية للدول العربية،

جاز الذى قدمه رئيس وفد المملكة العربية السعودية حول         وبعد أن استمع المجلس إلى اإلي      - 
بإطالق صاروخ  )  صالح –الحوثي  (آخر عمل عدواني قامت به الميليشيات التابعة إليران         

 باليستي إيراني الصنع من داخل األراضي اليمنية،

وبعد االستماع إلى رئيس وفد مملكة البحرين حول ما تتعرض له المملكـة مـن أعمـال        - 
 ة إرهابية وآخرها تفجير أنابيب النفط من قبل جماعات إرهابية مدعومة من ايران،تخريبي

وبعد استماعه أيضاً إلى كلمات أصحاب المعالى والسعادة رؤساء الوفود ومعالى األمـين              - 
 العام لجامعة الدول العربية،

…<†{{{{ÏŁè<

راضي اليمنية مـن    اإلدانة الشديدة لعملية اطالق صاروخ باليستي إيراني الصنع من األ          -1
والذى اسـتهدف مدينـة الريـاض       )  صالح –الحوثي  (قبل الميليشيات الموالية إليران     

 .واعتبار ذلك عدواناً صارخاً ضد المملكة وتهديداً لألمن القومي العربي
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التأكيد على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفـق مـا                -2
من ميثاق األمم المتحدة، ومساندتها في اإلجراءات التي تقـرر          ) 51(نصت عليه المادة    

 .اتخاذها ضد تلك االنتهاكات اإليرانية في إطار الشرعية الدولية
إدانة جميع األعمال اإلرهابية التي تقوم بها ايران في مملكة البحرين وآخرها تفجير خط        -3

موعة مدعومة مـن ايـران،      أنابيب النفط البحريني واعتباره عمالً إرهابياً قامت به مج        
 .والحرس الثوري اإليراني

استنكار وإدانة التدخالت اإليرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحـرين مـن              -4
خالل مساندة اإلرهاب وتدريب اإلرهابيين وتهريب األسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات       

زعـة األمـن والنظـام      الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المـستويات لزع       
واالستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحـرس الثـوري            
اإليراني وحزب اهللا اللبناني اإلرهابي، والذى يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل             

 .في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي
لبحرين في جميع ما تتخذه من إجـراءات وخطـوات لمكافحـة اإلرهـاب      دعم مملكة ا   -5

 .والجماعات اإلرهابية، للحفاظ على أمنها واستقرارها
اإلشادة بجهود األجهزة األمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التـي تمكنـت مـن        -6

مات اإلرهابية الموكـل    إحباط العديد من المخططات اإلرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظ         
إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري اإليراني وحـزب اهللا اللبنـاني               

 .اإلرهابي
طنب الكبرى وطنـب الـصغرى     (إدانة استمرار احتالل ايران للجزر اإلماراتية الثالث         -7

ـ         ) وأبو موسى  ة اإلمـارات   وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل السلمية التي تتخـذها دول
 .الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقاً للقانون الدولي

إدانة سياسة الحكومة اإليرانية وتدخالتها المستمرة في الشؤون العربية والتي من شـأنها              -8
تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والتأكيد على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعـات            

ذات في دول الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل         التي تؤجج هذه النزاعات وبال    
الميليشيات واألحزاب المسلحة في الدول العربية، وخاصةً تدخالتها في الـشأن اليمنـى             
والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الـشرعية ومـدها             

لى جيران اليمن وتهديـد المالحـة       باألسلحة، وتحويلها إلى منصة إلطالق الصواريخ ع      
البحرية في مضيق باب المندب والبحر األحمر، وهو ما ينعكس سلباً على أمن واستقرار              
اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكٍل عام، ويعتبر خرقاً واضحاً لقرار مجلس األمن رقـم              

)2216(. 
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 مـسؤولية دعـم     –ة   الشريك في الحكومة اللبناني    –تحميل حزب اهللا اللبناني اإلرهابي       -9
اإلرهاب والجماعات اإلرهابية في الدول العربيـة باألسـلحة المتطـورة والـصواريخ       
الباليستية، والتأكيد على ضرورة توقفه عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون            

 .الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم لإلرهاب واإلرهابيين في محيطه اإلقليمي
صريحات المسؤولين اإليرانيين التحريضية والعدائية المـستمرة ضـد         إدانة واستنكار ت   - 10

الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة بـالكف عـن هـذه               
 .التصريحات العدائية واألعمال االستفزازية التي تهدد األمن واالستقرار في المنطقة

بث على األقمار الـصناعية العربيـة       حظر القنوات الفضائية الممولة من ايران والتي ت        - 11
باعتبارها تُشكل تهديداً لألمن القومي العربي من خالل إثارة النعرات الطائفية والمذهبية            

 .والعرقية، والطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار مع الجهات ذات الصلة
ضيح الخروقات  تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمخاطبة رئيس مجلس األمن لتو          - 12

فيما يتعلـق بتطـوير برنـامج الـصواريخ         ) 2231(اإليرانية لقرار مجلس األمن رقم      
الباليستية وما ينطوي عليه من طبيعة هجومية تُقوض االدعاءات اإليرانية حول طبيعته            

 .∗∗∗∗الدفاعية، وما يمثله من تهديد داهم لألمن القومي العربي
 بمخاطبة رئيس مجلس األمن لتوضيح ما قامـت         تكليف المجموعة العربية في نيويورك     - 13

بتزويد الميليشيات اإلرهابيـة فـي      ) 2216(به ايران من انتهاكات لقرار مجلس األمن        
اليمن باألسلحة واعتبار اطالق صاروخ باليستي إيراني الصنع من األراضي اليمنية تجاه 

م القومي العربي والدولي    مدينة الرياض بمثابة عدوان من قبل ايران وتهديد لألمن والسل         
 .وإبالغه بضرورة قيام مجلس األمن بمسؤولياته تجاه حفظ األمن والسلم الدوليين

االستمرار في إدراج بند التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربيـة علـى               - 14
 .أجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية واإلقليمية

مين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التـي تـم   الطلب من األ  - 15
  .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس

  )19/11/2017 -ع .غ.د - 8218رقم : ق(

                                                
 في قرار التدخالت اإليرانية فـي الـشؤون   9، و6، و4إن موقف الجمهورية اللبنانية هو االعتراض على الفقرات   -

 :الداخلية للدول العربية
  .شارة إلى وجوده في الحكومةيعترض لبنان على ذكر حزب اهللا ووصفه باإلرهابي واإل

وال يمكن الموافقة على األمر كونه خارج تصنيف األمم المتحدة وغير متوافق مـع المعاهـدة العربيـة لمكافحـة           
اإلرهاب خاصةً من حيث التمييز بين المقاومة واإلرهاب كون حزب اهللا يمثل مكون أساسي في لبنـان وشـريحة                   

ية ووزارية وازنة في المؤسسات الدستورية اللبنانية ونوافق على باقي البنود في            واسعة من اللبنانيين ولديه كتلة نياب     
القرار بالرغم من مالمسة بعضها لقرار النأي بالنفس في الحكومة اللبنانية وندين أي تدخل بالشؤون الداخلية للدول                 

كل ما يتعلق بحزب اهللا لكـي تـتم   العربية ونؤكد على موقف الحكومة اللبنانية على النأي بلبنان وقد طالبنا بحذف             
  .الموافقة على كافة بنود القرار دون تحفظ

 .من القرار) 9 و8(يتحفظ وفد جمهورية العراق على الفقرتين  -
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  تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب
  

  

ورتـه غيـر    في د مستوى المندوبين الدائمين    على  الدول العربية   إن مجلس جامعة    
 بناء على طلب 2017/ 12/ 4يوم االثنين الموافق العادية المنعقد بمقر األمانة العامة بالقاهرة 

معالي السفير أحمد قطان المندوب الدائم للمملكة العربيـة         برئاسة  جمهورية مصر العربية    
 األمين السعودية، ومشاركة السادة المندوبين الدائمين وبحضور معالي السيد أحمد أبو الغيط

  ،العام لجامعة الدول العربية
إذ يعرب عن إدانته الحازمة لكافة أشكال اإلرهاب وبمختلف صوره وممارساته ومظاهره،  - 

 ورفضه الثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة، 

ـ                -  ي وإذ يؤكد على الوقوف صفاً واحداً حائالً دون بلوغ بعض األطراف العابثة مآربهـا ف
 تأجيج الفتنة واالنقسام على أسس دينية أو مذهبية أو جغرافية، 

وإذ يتابع بقلق اصطدام مفهوم الدولة الحديثة بمشروعات هدامة تمـس التنـوع العرقـي                - 
والديني والطائفي واالستقرار االجتماعي وتوظفه في صراعات دموية برعايـة أطـراف            

 خارجية، 

التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب       وإذ يكرر التأكيد على ضرورة مواصلة        - 
والتطرف وتكثيف الجهود المشتركة الجتثاثه من جذوره وذلك من خـالل تفعيـل بنـود               

 وأحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب،

وإذ يؤكد على التعاون العربي قوالً وفعالً في التعامل مـع التطـورات الراهنـة وعلـى              - 
 لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة كافة التحديات، الضرورة القصوى 

وإذ يشدد في هذا اإلطار على أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية في مجـال مكافحـة                 - 
 اإلرهاب من خالل تبادل المعلومات والتعاون األمني والقضائي والتنسيق العسكري،

صلة، وعلى نحوٍ خاص القرار     وإذ يؤكد على قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات ال          - 
وقرار قمة شرم الـشيخ     ) 2017(8189والقرار  ) 2016(8019والقرار  ) 2014(7804
 690وقراري قمة عمان رقمي     ) 2016(654وقرار قمة نواكشوط رقم     ) 2015(628رقم  

 ، )2017(699و
نب وإذ يعرب عن دعمه للجهود العربية المبذولة في إطار األمم المتحدة، وخاصةً من جا               - 

 جمهورية مصر العربية العضو العربي في مجلس األمن،

 :واستناداً إلى - 
 المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، �
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 المواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك، �

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وإعالناتها بـشأن صـيانة              �
 األمن القومي العربي،

 يؤكد التزامه بأحكام ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمـم المتحـدة              وإذ �
 وقرارات مجلس األمن وقواعد القانون الدولي،

†{{{{ÏŁè<…< <

إدانة الحادث اإلرهابي اآلثم الذي وقع في مسجد الروضة في شمال سـيناء بجمهوريـة       - 16
تـشرين الثـاني    / بر نـوفم  24 الموافق   -هـ  1439 ربيع األول    5مصر العربية يوم    

 بأشد العبارات، واإلعراب عن تعازيه ألهالي ضحايا هذه العملية اإلرهابيـة            -م  2017
الغاشمة، والتأكيد على وقوف كافة الدول األعضاء إلى جانب جمهورية مصر العربية،            

 .قيادةً وشعباً، في حربها المستمرة ضد اإلرهاب
نها التنظيمات اإلرهابية في الدول العربيـة       إدانة كل أشكال العمليات اإلجرامية التي تش       - 17

وفي كافة دول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي      
ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنـة               

 .والعنف واإلرهاب
مصر العربية في مكافحة اإلرهاب، واإلشـادة       تثمين وتقدير الجهود المتصلة لجمهورية       - 18

بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية واألجهزة األمنية المعنيـة فـي              
جمهورية مصر العربية في صون االستقرار والسلم، وتثمين التضحيات التي تقدمها في            

 .مكافحة اإلرهاب ومواجهة التنظيمات اإلرهابية والتكفيرية
 على الحق الثابت للدول األعضاء في اتخاذ جميع اإلجراءات واسـتخدام كافـة              التأكيد - 19

الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات واعتداءات تُشكل خطراً علـى أمنهـا              
 .وسالمة مجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم المتحدة

ن حقوق اإلنسان لما لإلرهاب من آثارٍ مدمرة على اعتبار مكافحة اإلرهاب حقاً أساسياً م   - 20
قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتثمين الجهود          
العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار آثار اإلرهاب على التمتـع بحقـوق                

، واللجنة االجتماعيـة    (A/HRC/34/8)اإلنسان في كٍل من مجلس حقوق اإلنسان الدولي         
 ).اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة(واإلنسانية والثقافية 

التشديد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع اإلرهاب دون انتقائية أو تمييز،               - 21
ويحذر المجلس مجدداً من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات اإلرهابية المختلفـة             
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ي المنطقة والتي تتبنى نفس األيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها عملياتياً، األمـر          ف
الذي يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات بـذات االهتمـام وعـدم               
االقتصار على تنظيم بعينه وإغفال تنظيمات إرهابية أخـرى تـشاطرها ذات اإلطـار              

 . األيديولوجي والفكري
دول األعضاء على التجاوب مع جهود مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب           حث ال  - 22

الخاص ) 28(ع . د699واألمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنفيذ قرار قمة عمان رقم     
الصادر عن  " دعم العمل العربي للقضاء على اإلرهاب     "باعتماد اإلعالن العربي المعنون     
إلرهاب والتنمية االجتماعية الذي انعقد في شرم الشيخ        المؤتمر الوزاري العربي حول ا    

 .2017شباط /  فبراير28 و27يومي 
التأكيد على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للـصكوك الدوليـة واإلقليميـة               - 23

لمكافحة اإلرهاب، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام االتفاقيـة العربيـة لمكافحـة             
لس األمن الدولي المعنية بمكافحة اإلرهاب والـصكوك الدوليـة         اإلرهاب، وقرارات مج  

 .ذات الصلة
دعوة مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الستمرار متابعة اإلجراءات والتدابير التي            - 24

 1998تقوم بها الدول العربية لتنفيذ االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الموقعـة سـنة              
فاقية، وكذلك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي، وبحث        وتفعيل اآللية التنفيذية لالت   

سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا اإلرهاب بما في ذلك اإلسراع في إنشاء              
شبكة التعاون القضائي العربي في مجال اإلرهاب والجريمة المنظمة، واالتفاقية العربية           

، لوضع الرقابـة الالزمـة      2010عة سنة   لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الموق     
على شركات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المـالي والتقنـي              
والمجاالت األخرى والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويـل التنظيمـات             

 .اإلرهابية
ة لمكافحة جرائم تقنية    حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها في إطار االتفاقية العربي          - 25

المعلومات وذلك للعمل على نحوٍ جماعي لحرمان التنظيمات اإلرهابية مـن اسـتخدام             
وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في بث دعايتها التي تُـروج للكراهيـة        
والفتنة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة فـي تمويـل             

 .اباإلره
التأكيد على ضرورة اإلسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة التـي           - 26

 بعقد اجتماعٍ مـشترك     2014)25(ع  .أطلقتها جمهورية مصر العربية في قمة الكويت د       
لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل االتفاقيات األمنية والقضائية، مع النظر            
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اع بشكٍل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظمة العربية لمكافحـة           في عقد هذا االجتم   
 العربية لمكافحة اإلرهاب التي اعتمدها مجلـس وزراء         االستراتيجيةاإلرهاب وتحديث   

 بما يتواكب مع التحديات والتهديـدات اإلرهابيـة واألمنيـة    1997الداخلية العرب سنة   
 تعزيز التعاون القضائي العربي فـي       والتقنية اآلتية ذات الصلة باإلرهاب، وبحث سبل      

قضايا اإلرهاب بما في ذلك اإلسراع في إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال              
 . مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة

حث الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى التصديق              - 27
صدقة على االتفاقية العربية لمكافحـة اإلرهـاب إلـى          عليها، ودعوة الدول العربية الم    

التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة األولى من االتفاقية بشأن تعريف الجريمـة              
اإلرهابية لتجريم التحريض على الجرائم اإلرهابية أو اإلشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد 

للتوزيع أو الطالع الغيـر عليهـا       محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أياً كان نوعها         
بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمع األموال أياً كان نوعهـا               

 .لتمويل الجرائم اإلرهابية بما في ذلك تجريم دفع الفدية
التأكيد على التزام الدول األعضاء بقرارات مجلس األمن المتعلقة بمكافحـة اإلرهـاب              - 28

الخاص بتجـريم التحـريض علـى الجـرائم         ) 1624(خص القرار   الدولي، وعلى األ  
) 2354(بشأن منع سفر وعبور المقاتلين األجانب، والقرار        ) 2178(اإلرهابية، والقرار   

حول الترحيب بوثيقة اإلطار الدولي الشامل لمكافحـة الخطـاب اإلرهـابي، والقـرار              
 التقيد بلوائح وقوائم    حول منع حصول اإلرهابيين على السالح، مع الحث على        ) 2370(

األمم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات اإلرهابية وااللتزام بتطبيـق العقوبـات            
الدولية الواجبة على األفراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقاً لقرارات مجلـس             

، وإدخال التعديالت الالزمـة فـي التـشريعات         )2368(، و )2253(، و )1267(األمن  
نية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات، والدعوة للنظر في إنشاء قائمة عربية موحـدة              الوط

 .للتنظيمات والكيانات اإلرهابية
دعوة مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصـة بالمقـاتلين                - 29

 .اإلرهابيين األجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية
 التخاذ اإلجراءات األمنية والقضائية الالزمـة لمنـع اإلرهـابيين      دعوة المجتمع الدولي   - 30

األجانب من االنتقال لمناطق الصراع والحيلولة دون سفرهم خارجها، وحرمانهم من أي            
 .مالذات آمنة وتقديمهم للعدالة على ما ارتكبوه من جرائم إرهابية

 األمـم المتحـدة العالميـة       يةاستراتيجالتأكيد على مواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ         - 31
  بتـاريخ  A/RES/60/288لمكافحة اإلرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقـم          
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 األممية، وآخرها القرار    االستراتيجية، أخذاً في االعتبار قرارات مراجعة       20/9/2006
  األمم المتحـدة لمكافحـة     الستراتيجية الخاص بالمراجعة الخامسة     A/RES/70/291رقم  

اإلرهاب وتعزيز التعاون مع األمم المتحدة ولجانها والمنظمات اإلقليمية والدوليـة فـي             
 .مجال مكافحة اإلرهاب

دعم مبادرة عقد مؤتمر دولي تحت رعاية األمم المتحـدة أو دورة اسـتثنائية للجمعيـة                 - 32
ة العامة لألمم المتحدة لبحث ظاهرة اإلرهاب واإلسراع في إعداد اتفاقية األمـم المتحـد             

الشاملة بشأن اإلرهاب الدولي تتضمن تعريفاً محدداً لإلرهاب متفقاً عليه دولياً يميز بين             
اإلرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة االحتالل مع األخذ في االعتبار أن قتـل              

 .المدنيين األبرياء ال تقره الشرائع السماوية وال المواثيق الدولية
لتشريعات والقوانين واتخاذ اإلجراءات والتدابير لتجريم      دعوة الدول األعضاء إلى سن ا      - 33

 ،الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته لإلرهاب وإثـارة النزعـات الطائفيـة           
والطلب إلى األمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية لمكافحة اإلرهـاب     

 من أجل تعزيز الجهود الرامية إلـى        ومواصلة تعاونها مع المنظمات اإلقليمية والدولية     
 .مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف

الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التـي تـم     - 34
 .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس

  
  )4/12/2017 –ع .غ. د– 8219رقم : ق(
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  افحتـهاإلرهـاب الدولـي وسبـل مك
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 ،القانونيةوعلى توصية لجنة الشؤون  �

ـ             -  شأن واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري ب
  مكافحة اإلرهاب،

†{{{{ÏŁè<…< <

إدانة جميع أعمال اإلرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كـان مرتكبوهـا              -1
 جذورها وتجفيـف    واقتالع وأيا كانت أغراضها والعمل على مكافحتها        ارتكبتوحيثما  
  .اإلرهابمنابع 

رة وتعزيز الحوار   التأكيد على أنه ال مجال لربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضا             -2
  .والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب واألديان

العمل على تعبئة المؤسسات اإلعالمية والتربوية والدينيـة لزيـادة الـوعي بخطـورة        -3
  .اإلرهاب والفكر المتطرف والوقاية من هذه اآلفة

 إلـى ي  االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنإلىدعوة الدول    -4
 ورفض كل أشكال االبتزاز من      اإلرهابية األعمال الضالعين في    األشخاصالكيانات أو   

  . من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفديةاإلرهابيةقبل الجماعات 
تمويل أنشطة إرهابية     أو تلقي تدريب أو    إرهابية أعمال   ارتكابتجريم السفر ألغراض     -5

ة المناسبة على نحو فعال للحد من الخطر الـذي          أو تيسيرها، واتخاذ اإلجراءات الوطني    
  .يمثلونه

 دعم القدرات الوطنية للدول علـى  إلى الرامي واإلقليميمواصلة تعزيز التعاون الدولي     -6
  . الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فعالةواإلرهابمكافحة التطرف 

  .اإلرهابمتحدة العالمية لمكافحة التأكيد على أهمية التنفيذ المتكامل الستراتيجية األمم ال -7
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دعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد على االتفاقيات والبروتوكـوالت الدوليـة ذات               -8
  . للنظر في إتمام إجراءات التصديق عليهااإلرهابالصلة بمكافحة 

حث الدول العربية على مواصلة تعزيز التنسيق والتعـاون علـى المـستوى الـدولي                -9
 والتطرف وتوفير التدريب المناسب للعاملين فـي        اإلرهابمكافحة  واإلقليمي من أجل    

 في مجال التعاون األمني والقضائي بمـا فـي ذلـك            اإلرهابالجهات المعنية بمكافحة    
  .المسائل الجنائية

مواصلة تنسيق المواقف العربية في المنظمات والمؤتمرات الدولية التي تـشارك فيهـا              -10
  .هاباإلرالدول العربية بشأن مكافحة 

دعوة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة           -11
في مجال التعاون القانوني والقضائي الدولي في المجاالت المتعلقة بمكافحة اإلرهاب من 

 والتهديـدات   واإلرهـاب  للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة       اإلقليميخالل البرنامج   
 اإلنـسان يز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقـوق         الصحية وتعز 

)2016–2021.(  
تعزيز التعاون مع المنظمات والوكاالت الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات           -12

 ألسـلحة  اإلرهـابيين المطلوبة في بناء قدرات الدول الالزمة لمواجهة خطر اسـتخدام    
  . وتعزيز أمن المطارات والموانئ والحدودالدمار الشامل أو مكوناتها

 نيويورك  في المنشأ   اإلرهاب المتحدة لمكافحة    األمم مركز   إمكانياتتعظيم االستفادة من     -13
 العـالمي بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين ومركز الملك عبد اهللا بن عبـد العزيـز               

للتميز لمكافحة التطـرف     الدولي فيينا والمركز    فيللحوار بين اتباع الديانات والثقافات      
 بالجزائر اإلرهاب مجال مكافحة  في للبحوث والدراسات    األفريقي أبو ظبى والمركز     في

ومركز النهرين للدراسات االستراتيجية في العراق ومنتدى النهضة للتواصل الحضاري          
بالسودان ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالمملكة العربية السعودية ومركز           

د السادس للعلماء األفارقة ومعهد محمـد الـسادس لتكـوين األئمـة والمرشـدين             محم
  . في قطراألديانوالمرشدات بالمملكة المغربية ومركز الدوحة الدولي لحوار 

 من كل عام يوما     آب/  أغسطس 21الترحيب بإعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم         -14
ـ          بتـاريخ  ) A/RES/72/165(القرار دوليا إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهـاب وإجاللهـم ب

19/12/2017.  
 قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة       اعتماد بجهود جمهورية مصر العربية في       اإلشادة -15

 الموجهة ضد   اإلرهابيةآثار األعمال   " حول   7/12/2017بتاريخ  ) A/RES/72/17(رقم  
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 فـي شـمال سـيناء        الذي وقع  اإلرهابي، إثر الهجوم    "المواقع الدينية على ثقافة السالم    
  . والذي استهدف مصلين أثناء صالتهم24/11/2017بجمهورية مصر العربية في 

الترحيب بنتائج المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، المنعقد بدولة الكويت يوم         -16
تعبئة جهود إنفاذ القانون للقـضاء علـى        " مؤتمر   بانعقاد، وكذا الترحيب    13/2/2018

  .28/2/2018 – 27شنطن خالل الفترة ، في وا"تنظيم داعش
 مع قواعد القانون    اإلرهاب مكافحة   فيالتدابير المتبعة   مالءمة   إلىدعوة الدول العربية     -17

  .اإلنساني الدولي، والقانون اإلنسان لحقوق الدولي ذلك القانون في بما الدولي
ة اإلرهاب ضـمن    اإلشادة بقرار األمين العام لجامعة الدول العربية بإنشاء إدارة لمكافح          -18

  .هيكل قطاع الشؤون القانونية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية
الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإعـداد تقـارير                -19

  .دورية بشأن إجراءات تنفيذه وتقديمها للمجلس في دوراته المقبلة
  

  )7/3/2018 - 2 ج -) 149(ع .د - 8260رقم : ق(
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  صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
لمعنـي بمكافحـة    وعلى توصيات االجتماع الثالث والعشرين لفريق الخبراء العرب ا         �

 – 27، الذي انعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية خـالل الفتـرة              اإلرهاب
28/2/2018،  

 ،القانونيةوعلى توصية لجنة الشؤون  �
واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بـشأن              - 

  ء وصيانة األمن القومي العربي،المحافظة على السالم واألمن بين الدول األعضا
وإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على مواصلة تعزيز األمن القـومي العربـي ومكافحـة              - 

التنظيمات اإلرهابية والدفاع عن استقالل الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية والـذود            
  عن وحدة ترابها الوطني وسالمة أراضيها ضد أي اعتداء،

 الثابت للدول األعضاء في التصدي ألي اعتـداء علـى مجتمعاتهـا             وإذ يشدد على الحق    - 
ومواطنيها ومؤسسات الدولة، وكذلك حقها في اتخاذ جميع اإلجراءات واسـتخدام كافـة             
الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات واعتداءات تُشكل خطـراً علـى أمنهـا               

ألمم المتحدة وقواعد القانون الـدولي    وسالمتها، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق ا       
  ذات الصلة،

وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكل أشكال اإلرهاب بمختلف صوره وممارساته ومظاهره،             - 
  ورفضه الثابت لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة،

وإذ يؤكد من جديد رفضه التام ألي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات                - 
  ابية والمنظمات المتطرفة،اإلره

 تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الـدول األعـضاء لمواجهـة             إلىوإذ يدعو    - 
اإلرهاب ال سيما في مجال تجفيف منابع تمويل اإلرهاب وظاهرة سفر اإلرهابيين األجانب 

التي تحـول   والحد من تنقلهم وإيجاد مالذات آمنة لهم واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة            
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دون استخدام اإلرهابيين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لنشر الفكر اإلرهابي والتجنيد          
  ،اإلرهابيةلصالح المنظمات 

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلدانة الحازمة لكل أشكال العمليات واألنشطة اإلجرامية التـي تمارسـها التنظيمـات              -1
بما فيها رفع الـشعارات الدينيـة أو        اإلرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم،         

  .الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف واإلرهاب
 والتأكيد على   اإلرهابالتأكيد عن أن الحلول العسكرية واألمنية وحدها غير كافية لدحر            -2

وقوعه ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة األبعاد لمكافحة اإلرهاب ومنع           
تتضمن األبعاد السياسية واالجتماعية والقانونية والثقافية واإلعالميـة والدينيـة وفقـاً            
لقرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة بهذا الشأن على مستوى القمـة وعلـى              

  .المستوى الوزاري
مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب والتطرف وتكثيف الجهـود             -3

المشتركة الجتثاثه من جذوره من خالل تفعيل بنود وأحكام االتفاقية العربيـة لمكافحـة     
اإلرهاب ودعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد علـى االتفاقيـة العربيـة لمكافحـة         

 التصديق  إجراءات إتمام إلى   اإلرهاباإلرهاب واالتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة       
  .صديق لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربيةعليها وإيداع وثائق الت

حث الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي فـي مجـال تبـادل                -4
من االتفاقيـة   ) 4( وتفعيل أحكام المادة     اإلرهابيةالمعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات     

راف لمنع ومكافحة الجرائم     التي تنص على تعاون الدول األط      اإلرهابالعربية لمكافحة   
  .اإلرهابية، طبقاً للقوانين واإلجراءات الداخلية لكل دولة

 إلـى  االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلىدعوة الدول    -5
 ورفض كل أشكال االبتزاز من      اإلرهابية األعمال الضالعين في    األشخاصالكيانات أو   

  .من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب للفدية اإلرهابيةقبل الجماعات 
اإلشادة بما حققته الدول األعضاء من انتصارات واسعة ضد اإلرهاب وما توصلت إليه              -6

 في دحر المنظمات اإلرهابية والجماعات المتطرفة ودعوتها لمواصلة هذه          إنجازاتمن  
  .الجهود بما يكفل إنهاء اإلرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصوره

ب بوضع أسماء بعض األشخاص الذين ينتمون لمـا يـسمى بـسرايا األشـتر               الترحي -7
اإلرهابية في مملكة البحرين على قائمة اإلرهابيين، معتبرين أن هذا الموقـف يعكـس              
إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال اإلرهاب على الصعيدين اإلقليمي والدولي،            
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طف معه، ويمثل دعماً لجهود مملكـة       وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعا        
 .البحرين واإلجراءات التي تقوم بها في تعزيز األمن واالستقرار والسلم فيها

واألمانة ) قطاع الشؤون القانونية  (الترحيب بتنظيم األمانة العامة لجامعة الدول العربية         -8
فـي النـصف    العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لدورة تدريبية بمقر األمانة العامة           

النظم القانونية الوطنية في الدول العربية لتجـريم ومحاكمـة          " بشأن   2018الثاني من   
 أو التدريب المتصل باإلرهـاب وتجـريم        إرهابيةالمسافرين ألغراض ارتكاب أعمال     

، وتشجيع الجهات الوطنية المعنية في الـدول        " وتيسيرها اإلجراميةتمويل هذه األنشطة    
  .االعربية للمشاركة فيه

دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية والقضائية الالزمة للحيلولـة دون             -9
 بتنظيمات إرهابية واالنتقال إلى مراكـز الـصراع         لاللتحاقسفر اإلرهابيين األجانب    

وحرمانهم من أي مالذات آمنة وتقديمهم للعدالة للمسائلة عمـا ارتكبـوه مـن جـرائم                
  .إرهابية

ضاء على تعزيز تعاونها وتكثيف جهودها لتنفيـذ االتفاقيـة العربيـة            حث الدول األع   -10
لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لحرمان التنظيمات اإلرهابية من استغالل التكنولوجيـا           
ووسائل التواصل االجتماعي للحيلولة دون بث دعايتها والتـرويج للكراهيـة والفتنـة             

 المجتمع دون المساس بحرية الرأي والتعبير       الطائفية والمذهبية وروح الفرقة بين أبناء     
  . والدولية المصادق عليهااإلقليميةالتي تحميها القوانين الوطنية والمواثيق 

قطاع الـشؤون   (دعوة الدول األعضاء إلى تزويد األمانة العامة لجامعة الدول العربية            -11
اجهة اإلرهاب، بما في الوطنية التي تقوم بها لمو  التجارب  بتقاريرٍ شاملة حول    ) القانونية

ذلك نتائج أعمال المؤتمرات والندوات التي تنظمها حول مكافحة اإلرهاب، والمنظمات           
  .اإلرهابية

قطـاع الـشؤون    ( موافاة األمانة العامة لجامعة الدول العربية        إلىدعوة الدول العربية     -12
 القوانين التي   وإنفاذ الوطنية في مجال اعتماد      وإجراءاتهابمساعيها وجهودها   ) القانونية
  . ألسلحة الدمار الشامل أو مكوناتهااإلرهابيين منع حيازة إلىترمي 

حث الدول األعضاء على تقديم تصوراتها واقتراحاتها بشأن تطوير آليات العمل العربي         -13
المشترك المتعلق بصيانة األمن القومي العربي ومواجهة التنظيمات اإلرهابية، تمهيـداً           

شاملة لمكافحة ظاهرة اإلرهاب وتطوير آليـات العمـل العربـي           العتماد استراتيجية   
المشترك المعنية بمواجهة اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية وفقاً للقرارات الصادرة عـن           

  .مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري
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 اإلرهاب واستخدام   دعوة الدول العربية لبذل المزيد من الجهود لمكافحة مصادر تمويل          -14
 عبـر شـبكات     اإلرهابية لتكنولوجيا المعلومات لتمويل النشاطات      اإلرهابيةالتنظيمات  

  .اإلرهاب وتمويل األموال تنفيذا ألحكام االتفاقية العربية لمكافحة غسل اإلنترنت
أخذ العلم بتقرير االجتماع الثالث والعشرين لفريق الخبراء العـرب المعنـى بمكافحـة          -15

 وبالتوصـيات   28/2/2018–27ر األمانة العامة خـالل الفتـرة         المنعقد بمق  اإلرهاب
  .الصادرة عنه

 اإلرهابيينالترحيب بنتائج وتوصيات ورشة العمل العربية الثالثة بشأن ظاهرة المقاتلين            -16
استغالل المقاتلين اإلرهابيين األجانب لوسائل التواصـل االجتمـاعي         "األجانب بعنوان   

المنعقدة بمقر األمانـة    " المخاطر والتحديات "ات لتجنيد مقاتلين جدد     وتكنولوجيا المعلوم 
  .13/12/2017-12ة العامة لجامعة الدول العربية خالل الفتر

اإلشادة بقرار األمين العام لجامعة الدول العربية بإنشاء إدارة لمكافحة اإلرهاب ضـمن              -17
  .العربيةهيكل قطاع الشؤون القانونية باألمانة العامة لجامعة الدول 

الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإعـداد تقـارير                -18
  .∗دورية بشأن إجراءات تنفيذه وتقديمها للمجلس في دوراته المقبلة

  
  )7/3/2018 - 2 ج -) 149(ع .د - 8261رقم : ق(

                                                

لدى جمهورية العراق موقف من بعض فقرات هذا القرار، وهو ذات الموقف الذى تبناه العراق في الدورة العادية                   -
 . من هذا القرار)7(السابقة بخصوص الفقرة ) 148(
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  تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب
  

  
   على المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،8/1/2018 بتاريخ 30وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية رقم  �
 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 ،القانونيةوعلى توصية لجنة الشؤون  �

حازمة لكافة أشكال اإلرهـاب وبمختلـف صـوره وممارسـاته           إذ يعرب عن إدانته ال    و - 
  ومظاهره، ورفضه الثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة،

وإذ يكرر التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب              - 
لك من خـالل تفعيـل بنـود        والتطرف وتكثيف الجهود المشتركة الجتثاثه من جذوره وذ       

 وأحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب،

وإذ يشدد في هذا اإلطار على أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية في مجـال مكافحـة                 - 
 اإلرهاب من خالل تبادل المعلومات والتعاون األمني والقضائي والتنسيق العسكري،

عربية ذات الصلة، وعلى نحوٍ خاص قـرار       وإذ يؤكد على قرارات مجلس جامعة الدول ال        - 
) 27(ع  . د 654 وقرار قمة نواكشوط رقم      ،)2015() 26(ع  . د 628قمة شرم الشيخ رقم     

 7804والقـرار  ،  )2017() 28(ع  . د 699 و 690 وقراري قمة عمان رقمـي       ،)2016(
) 148(ع  . د 8189 والقرار   ،)2016() 145(ع  . د 8019 والقرار   ،)2014() 142(ع  .د
 ،4/12/2017ع بتاريخ .غ. د8219والقرار رقم  ،)2017(

 :واستناداً إلى - 
 المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، �

 المواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك، �

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وإعالناتها بـشأن صـيانة              �
 األمن القومي العربي،

لتزامه بأحكام ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربيـة وميثـاق األمـم المتحـدة              وإذ يؤكد ا   - 
 وقرارات مجلس األمن وقواعد القانون الدولي،
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إدانة كل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية             -1
ها تلك التنظيمات المتطرفـة     وفي كافة دول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارس        

والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على              
 .الفتنة والعنف واإلرهاب

التأكيد على الحق الثابت للدول األعضاء في اتخاذ جميع اإلجراءات واستخدام كافـة              -2
لـى أمنهـا وسـالمة    الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات تُشكل خطراً ع     

 .مجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم المتحدة
اعتبار مكافحة اإلرهاب حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان لما لإلرهاب من آثارٍ مـدمرة               -3

على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتثمين          
ية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار آثار اإلرهاب على التمتـع              الجهود العرب 

اللجنة الثالثة للجمعية العامة وبحقوق اإلنسان في كٍل من مجلس حقوق اإلنسان الدولي 
 .لألمم المتحدة

التشديد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مـع اإلرهـاب دون انتقائيـة أو             -4
 من الرابطة القوية التي تجمـع بـين التنظيمـات اإلرهابيـة            مجدداًوالتحذير  تمييز،  

 .المختلفة في المنطقة والتي تتبنى نفس األيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها
التأكيد على ضرورة اإلسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبـت بالمبـادرة              -5

 بعقد اجتمـاعٍ  2014 )25(ع .التي أطلقتها جمهورية مصر العربية في قمة الكويت د    
مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحـث سـبل تفعيـل االتفاقيـات األمنيـة               
والقضائية، مع النظر في عقد هذا االجتماع بشكٍل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيـز              

 العربية لمكافحة اإلرهـاب     االستراتيجيةمة العربية لمكافحة اإلرهاب وتحديث      والمنظ
 بما يتواكب مـع التحـديات       1997لس وزراء الداخلية العرب سنة      التي اعتمدها مج  

ذات الصلة باإلرهاب، وبحث سبل تعزيز اآلنية والتهديدات اإلرهابية واألمنية والتقنية 
التعاون القضائي العربي في قضايا اإلرهاب بما في ذلك اإلسراع في إنـشاء شـبكة               

، إضافة إلـى    والجريمة المنظمة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة اإلرهاب        
، 2010تفعيل االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الموقعة سنة           

لوضع الرقابة الالزمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في    
تها المجال المالي والتقني والمجاالت األخرى والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدما          

 .في تمويل التنظيمات اإلرهابية
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حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها في اطار االتفاقية العربية لمكافحـة جـرائم     -6
تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحوٍ جماعي لحرمان التنظيمـات اإلرهابيـة مـن          

           ج استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في بث دعايتها التي ترو
للكراهية والفتنة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المـستخدمة           

 .في تمويل اإلرهاب
حث الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية لمكافحـة اإلرهـاب إلـى                -7

التصديق عليها، ودعوة الدول العربية المصدقة علـى االتفاقيـة العربيـة لمكافحـة              
التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة األولى من االتفاقية بـشأن            اإلرهاب إلى   

تعريف الجريمة اإلرهابية لتجريم التحريض على الجرائم اإلرهابية أو اإلشـادة بهـا       
ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أياً كان نوعها للتوزيع أو 

 تلك الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمـع         الطالع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب     
 . بما في ذلك تجريم دفع الفديةاألموال أياً كان نوعها لتمويل الجرائم اإلرهابية

التأكيد على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية واإلقليميـة             -8
لعربيـة لمكافحـة   لمكافحة اإلرهاب، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام االتفاقية ا    

اإلرهاب وقرارات مجلس األمن المعنية بمكافحة اإلرهاب والـصكوك الدوليـة ذات            
مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم األمم المتحدة فـي تـصنيف الجماعـات              الصلة،  

والكيانات اإلرهابية وااللتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على األفراد والكيانات          
ـ     ، )1999(1267ذه القـوائم طبقـاً لقـرارات مجلـس األمـن            المدرجين علـى ه

، وإدخال التعديالت الالزمة في التشريعات الوطنية )2017(2368، و )2015(2253و
للتمكن من تطبيق تلك العقوبات، والدعوة للنظر في إنـشاء قائمـة عربيـة موحـدة          

 .للتنظيمات والكيانات اإلرهابية
ظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقـاتلين        دعوة مجلس وزراء الداخلية العرب للن      -9

 .اإلرهابيين األجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية
دعوة الدول األعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخـاذ اإلجـراءات والتـدابير              - 10

لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته لإلرهاب وإثـارة النزعـات            
طلب إلى األمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهـات العربيـة المعنيـة              وال ،الطائفية

 .ذات الصلةلمكافحة اإلرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات اإلقليمية والدولية 
الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تم               - 11

 .للمجلساتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة 
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على مشروع جدول أعمـال     " تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب    "إدراج بند    - 12
 ).29(مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية المقبلة 

  
  )7/3/2018 - 2 ج -) 149(ع .د - 8262رقم : ق(
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  صحفي بيان
   التحضيري الخارجية وزراء اجتماع عن صادر

  )29 (ع.د القمة مستوى على العربية الدول جامعة لمجلس
  الحوثية الباليستية بالصواريخ السعودية العربية المملكة استهداف بشأن

  12/4/2018 الخميس: الرياض

___  
  

 الرياض في المجتمعين العربية، الجامعة في األعضاء الدول خارجية وزراء يدين

 في السعودية العربية بالمملكة لدمامبا ستعقد والتي والعشرين التاسعة العربية للقمة لإلعداد

 العربية المملكة واستقرار أمن ضد للتصعيد العبارات بأشد ،2018 نيسان/ أبريل 15

 إطالق في االنقالبية اإلرهابية الحوثية الميليشيات استمرار في تجسد والذي السعودية

 كان والتي لمدنيينا بالسكان آهلة ومناطق أهداف على الصنع إيرانية الباليستية الصواريخ

 مجاالً يدع ال بما أثبتت والتي ،2018 أبريل 11 في وقع الذي الصاروخي الهجوم آخرها

 واالستقرار لألمن المزعزعة اإلرهابية األعمال لكافة وتبنيها مرجعيتها أفكار دموية للشك

  .اليمن في
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�منالقوميالعربي*واجه  ةالتحدياتا*ش01كةوثيقةتعزيز
  ـــــ

  نحن قادة الدول العربية
التزاماً بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
االقتصادي، وقرارات القمم العربية، ووفقاً آلليات العمل العربي المشترك في مختلف 

، ووثيقة 1965در عن قمة الدار البيضاء المجاالت، واستذكاراً لميثاق التضامن العربي الصا
، وإعالن 2004الصادرة عن قمة تونس عام " عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية"

 حول صيانة األمن القومي العربي في مواجهة التحديات 2015 آذار/شرم الشيخ في مارس
ا العربية والتي تعصف الراهنة، وفي ضوء التحديات الخطيرة والتهديدات غير المسبوقة ألمتن

  بدولنا وتنتهك مقدساتها وتهدد أمنها واستقرارها،
واقتناعاً بأن األمن القومي العربي وحدة مترابطة وغير قابلة للتجزئة، واستحضاراً 
لقيمنا العربية األصيلة، وتقاليدنا الحضارية العريقة، وعقيدتنا الوسطية السمحة، وتراثنا الثقافي 

  االجتماعي الثري،المتنوع، ونسيجنا 
ووعياً بأهمية تعزيز التضامن العربي الذي أصبح اليوم ضرورة ملحة لمواجهة 
التحديات المشتركة وصيانة السلم واألمن واالستقرار في هذه المنطقة، وفقاً لميثاق جامعة 

  الدول العربية وميثاق منظمة األمم المتحدة،
 تعزيز التضامن بين دولنا وتنسيق فقد عقدنا العزم وآلينا على أنفسنا العمل على

مواقفها من أجل رؤية عربية مشتركة تخدم المصالح العليا لدولنا، وتحقق األمن واالستقرار 
  لشعوبنا، وتستجيب لتطلعات أمتنا نحو التنمية واالزدهار والتقدم،

ومن أجل ذلك فقد تعهدنا، في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في 
نيسان / ابريل 15 بتاريخ  بالمملكة العربية السعودية المنعقدة في الظهران29لعادية دورته ا
  :، بالعمل على ما يلي2018

االستمرار في تقديم الدعم والتأييد العربي الالزم لنصرة القضية الفلسطينية، قضية  - 
 الشرقية أمتنا المركزية، وصوالً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات 1967حزيران / على حدود الرابع من يونيو
الصلة ومبادرة السالم العربية، وتحقيق السالم العادل والدائم والشامل في منطقة 
الشرق األوسط، والوقوف صفاً واحداً ضد كافة المحاوالت الرامية لتصفية قضية 

  .ودعم صمود أهله بكافة الوسائل الممكنةفلسطين وتهويد القدس الشريف 
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تحصين أمتنا إزاء الخطر الداهم الذي يمثله اإلرهاب والتطرف العنيف لمجتمعاتنا  - 
وقيمنا، والعمل على دعم وتطوير االستراتيجيات واآلليات العربية في مجال مكافحة 

ية اإلرهاب وصيانة األمن القومي العربي، بكافة الوسائل األمنية واالقتصاد
  .واالجتماعية والثقافية والفكرية

اليقظة إزاء األخطار المحدقة بأمتنا جراء األطماع والتهديدات اإلقليمية التي تحتل  - 
وتستبيح أراضي الدول العربية، وتستهدف عواصمها وثغورها، ونسيج مجتمعاتها، 

والعمل على التصدي بحزم للتهديدات . وهويتها الوطنية، ومصادر حياة شعوبها
  .التدخالت اإلقليمية في الشؤون العربيةو

دعوة دول الجوار اإلقليمي العربي مجدداً إلى االلتزام بمبادئ حسن الجوار وإلى  - 
  .احترام سيادة الدول العربية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية

بذل كافة الجهود من أجل المحافظة على الدولة الوطنية العربية وصون سيادتها  - 
تها اإلقليمية، والتصدي لمحاوالت تقويض سلطتها من قبل األطراف ووحدتها وسالم

اإلقليمية والوكالء واألحزاب والميليشيات التابعة لهم داخل الدول العربية، وتجديد 
الدعوة لألطراف اإلقليمية إلى االمتناع عن تزويد تلك الميليشيات بالسالح والعتاد 

  .رارهاواألموال لتهديد أمن الدول العربية واستق
االلتزام بتعزيز التضامن العربي والتأكيد على حق أي دولة عربية في الحفاظ على  - 

من ) 51(أمنها واستقرارها، والدفاع عن نفسها وتقديم الدعم الممكن لها وفقاً للمادة 
ميثاق األمم المتحدة، وفي إطار الشرعية الدولية، واالمتناع عن القيام بأي عمل من 

  .مصالح العليا لألمة العربيةشأنه األضرار بال
العمل على تسريع وتيرة آليات العمل العربي المشترك في المجاالت االقتصادية  - 

واالجتماعية والتنموية، وتنفيذ االستراتيجيات العربية في تلك المجاالت، بما يفضي 
  .إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع الوطن العربي

جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ مضامين هذه الوثيقة بالتنسيق تكليف األمانة العامة ل - 
مع الدول األعضاء، من خالل االستراتيجيات واآلليات المعمول بها في إطار العمل 

  :العربي المشترك، بما في ذلك ما يلي
  .لجنة مبادرة السالم العربية �
  .آليات التكامل االقتصادي العربي �
  .افحة اإلرهاباإلستراتيجية العربية لمك �
اللجنة الوزارية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات األزمة مع إيران وسبل التصدي  �

  .لتدخالتها في الشؤون الداخلية للدول العربية
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  واهللا ولي التوفيق،،،
 نيسان/ أبريل15 بتاريخ  بالمملكة العربية السعوديةحررت هذه الوثيقة في الظهران

 األمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة  من أصل واحد يحفظ لدى2018
  .لألصل لكل دولة من الدول األعضاء الموقعة على هذه الوثيقة أو المنضمة إليها

   
ــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
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ــــإعـــــ   هرانــــــــ,ن�الظــ
  ــــ

   
ممكنة وتكريس كافة الجهود الالزمة للقضاء على العصابات نلتزم بتهيئة الوسائل ال -8

اإلرهابية وهزيمة اإلرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية واألمنية والفكرية، 
واالستمرار في محاربة اإلرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه 

رق األوسط وإفريقيا، ومموليه في الداخل والخارج كإيران وأذرعها في منطقة الش
 .مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعاً بالسالم واألمن والنماء

نؤكد حرصنا على منع استغالل اإلرهابيين لتقنية المعلومات ووسائل التواصل االجتماعي في 
  . الحنيفالتجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صورة الدين اإلسالمي

ندين وبشدة محاوالت الربط بين اإلرهاب واإلسالم، ونطالب المجتمع الدولي ممثالً  -9
باألمم المتحدة إصدار تعريف موحد لإلرهاب، فاإلرهاب ال دين وال وطن وال هوية 

 . له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه اآلفة الخطرة

جماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين اإلسالمي الحنيف نستنكر تشويه بعض ال
من خالل الربط بينه وبين اإلرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاوالت ال تخدم إال 

 .اإلرهاب ذاته

ندين أعمال اإلرهاب والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في 
 مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسياً وقانونياً ميانمار، ونطالب المجتمع الدولي تحمل

  .وإنسانياً لوقف تلك االنتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيالها
 

  ــــ



   -144-

  

  

  

صــيانة األمــن القــومي 
  .اإلرهابومكافحة  العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 قرير األمين العام عن العمل العربي المشترك،وعلى ت �

وعلى توصيات االجتماع الثالث والعشرين لفريق الخبراء العرب المعني          �
، الذي انعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربيـة          اإلرهاببمكافحة  

  ،28/2/2018 – 27خالل الفترة 
 تنفيذ القرارات   وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعة        �

 عقـد فـي الريـاض بتـاريخ     يوااللتزامات على المستوى الوزاري الذ  
12/4/2018، 

واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلـى المـستوى             -
الوزاري بشأن المحافظة على السالم واألمن بين الدول األعـضاء وصـيانة            

  األمن القومي العربي،
 الثابت على مواصلة تعزيز األمن القـومي العربـي          وإذ يؤكد من جديد عزمه     -

ومكافحة التنظيمات اإلرهابية والدفاع عن استقالل الدول العربيـة وحمايـة           
سيادتها الوطنية والذود عن وحدة ترابها الوطني وسالمة أراضيها ضـد أي            

  اعتداء،
وإذ يشدد على الحق الثابت للدول األعضاء في التصدي ألي اعتـداء علـى               -

عاتها ومواطنيها ومؤسسات الدولة، وكذلك حقهـا فـي اتخـاذ جميـع             مجتم
اإلجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضـها ألي تهديـدات            
واعتداءات تُشكل خطراً على أمنها وسالمتها، وفقاً لميثـاق جامعـة الـدول             

  العربية وميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة،
-  عرب عن إدانته الحازمة لكل أشكال اإلرهاب بمختلف صوره وممارساته          وإذ ي

  ومظاهره، ورفضه الثابت لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة،
وإذ يؤكد من جديد رفضه التام ألي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني  -

  للمنظمات اإلرهابية والمنظمات المتطرفة،
وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول األعـضاء        تكثيف الجهود    إلىوإذ يدعو    -

لمواجهة اإلرهاب السيما في مجال تجفيف منابع تمويل اإلرهاب وظاهرة سفر        
اإلرهابيين األجانب والحد من تنقلهم وإيجـاد مـالذات آمنـة لهـم واتخـاذ               
اإلجراءات القانونية الالزمة التي تحول دون استخدام اإلرهابيين لتكنولوجيـا          

ت واالتصاالت لنشر الفكر اإلرهـابي والتجنيـد لـصالح المنظمـات            المعلوما
  ،اإلرهابية
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اإلدانة الحازمة لكل أشكال العمليات واألنشطة اإلجرامية التـي تمارسـها            -1
التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم، بما فيها رفـع       

ية أو العرقية التي تحـرض علـى        الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهب     
  .الفتنة والعنف واإلرهاب

 اإلرهـاب التأكيد عن أن الحلول العسكرية واألمنية وحدها غير كافية لدحر            -2
 عربية شـاملة متعـددة األبعـاد        إستراتيجيةوالتأكيد على ضرورة اعتماد     

لمكافحة اإلرهاب ومنع وقوعه تتضمن األبعـاد الـسياسية واالجتماعيـة           
 والثقافية واإلعالمية والدينية وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول         والقانونية

  .العربية الصادرة بهذا الشأن على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري
مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحـة اإلرهـاب والتطـرف             -3

م وتكثيف الجهود المشتركة الجتثاثه من جذوره من خالل تفعيل بنود وأحكا          
االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب ودعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد           
على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب واالتفاقيات العربيـة ذات الـصلة           

 التـصديق عليهـا وإيـداع وثـائق         إجراءات إتمام إلى   اإلرهاببمكافحة  
  .التصديق لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية

دول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال          حث ال  -4
 وتفعيل أحكام المادة    اإلرهابيةتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات      

 التي تنص على تعـاون الـدول       اإلرهابمن االتفاقية العربية لمكافحة     ) 4(
واإلجـراءات  األطراف لمنع ومكافحة الجرائم اإلرهابية، طبقـاً للقـوانين          

  .الداخلية لكل دولة
 االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الـصريح أو            إلىدعوة الدول    -5

 ورفض  اإلرهابية األعمال الضالعين في    األشخاص الكيانات أو    إلىالضمني  
 من تهديد أو قتل الرهائن أو اإلرهابيةكل أشكال االبتزاز من قبل الجماعات  

  .طلب للفدية
حققته الدول األعضاء من انتصارات واسعة ضد اإلرهاب ومـا          اإلشادة بما    -6

 فـي دحـر المنظمـات اإلرهابيـة والجماعـات      إنجازاتتوصلت إليه من   
المتطرفة ودعوتها لمواصلة هذه الجهود بما يكفل إنهاء اإلرهاب والتطرف          

  .بجميع مظاهره وصوره
يا الترحيب بوضع أسماء بعض األشخاص الذين ينتمون لما يـسمى بـسرا    -7

األشتر اإلرهابية في مملكة البحرين على قائمة اإلرهابيين، معتبرين أن هذا 
الموقف يعكس إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال اإلرهاب علـى            
الصعيدين اإلقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليـه أو            

التي تقـوم   التعاطف معه، ويمثل دعماً لجهود مملكة البحرين واإلجراءات         
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 .بها في تعزيز األمن واالستقرار والسلم فيها

دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية والقـضائية الالزمـة            -8
 بتنظيمات إرهابية واالنتقال لاللتحاقللحيلولة دون سفر اإلرهابيين األجانب     

إلى مراكز الصراع وحرمانهم من أي مـالذات آمنـة وتقـديمهم للعدالـة           
  .مسائلة عما ارتكبوه من جرائم إرهابيةلل

حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها وتكثيف جهودها لتنفيذ االتفاقيـة            -9
العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لحرمان التنظيمات اإلرهابية مـن          
استغالل التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي للحيلولة دون بث دعايتها     

ة والفتنة الطائفية والمذهبية وروح الفرقة بـين أبنـاء          والترويج للكراهي 
المجتمع دون المساس بحرية الرأي والتعبير التي تحميها القوانين الوطنية          

  . والدولية المصادق عليهااإلقليميةوالمواثيق 
دعوة الدول األعضاء إلى تزويد األمانة العامـة بتقـاريرٍ شـاملة حـول               -10

ا لمواجهة اإلرهاب، بما في ذلك نتائج أعمال       الوطنية التي تقوم به   التجارب  
المؤتمرات والندوات التي تنظمها حول مكافحـة اإلرهـاب، والمنظمـات           

  .اإلرهابية
 موافـاة األمانـة العامـة بمـساعيها وجهودهـا           إلىدعوة الدول العربية     -11

 منـع   إلى القوانين التي ترمي     وإنفاذ الوطنية في مجال اعتماد      وإجراءاتها
  . ألسلحة الدمار الشامل أو مكوناتهابييناإلرهاحيازة 

حث الدول األعضاء على تقديم تصوراتها واقتراحاتها بشأن تطوير آليـات         -12
العمل العربي المشترك المتعلق بصيانة األمن القومي العربـي ومواجهـة           

 شاملة لمكافحة ظاهرة اإلرهـاب      إستراتيجيةتمهيداً العتماد   التنظيمات اإلرهابية،   
 العمل العربي المـشترك المعنيـة بمواجهـة اإلرهـاب والتنظيمـات             وتطوير آليات 

اإلرهابية وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربيـة علـى مـستوى              
  .القمة وعلى المستوى الوزاري

دعوة الدول العربية لبذل المزيد من الجهـود لمكافحـة مـصادر تمويـل               -13
كنولوجيـا المعلومـات لتمويـل       لت اإلرهابيةاإلرهاب واستخدام التنظيمات    

 تنفيذا ألحكام االتفاقيـة العربيـة       اإلنترنت عبر شبكات    اإلرهابيةالنشاطات  
  .اإلرهاب وتمويل األمواللمكافحة غسل 

أخذ العلم بتقرير االجتماع الثالث والعشرين لفريق الخبراء العرب المعنـى            -14
 28/2/2018–27  المنعقد بمقر األمانة العامة خالل الفترة      اإلرهاببمكافحة  

  .وبالتوصيات الصادرة عنه
الترحيب بنتائج وتوصيات ورشة العمل العربيـة الثالثـة بـشأن ظـاهرة              -15

استغالل المقاتلين اإلرهابيين األجانب    " األجانب بعنوان    اإلرهابيينالمقاتلين  
لوسائل التواصل االجتماعي وتكنولوجيا المعلومات لتجنيد مقـاتلين جـدد          
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المنعقدة بمقر األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة         " المخاطر والتحديات "
  .13/12/2017-12خالل الفترة 

الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيـذ هـذا القـرار               -16
وإعداد تقارير دورية بشأن إجراءات تنفيذه وتقديمها للمجلس في دوراتـه           

 .المقبلة

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د724: ق.ق(
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تطوير المنظومة العربيـة    
  .لمكافحة اإلرهاب

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

إذ يعرب عن إدانته الحازمة لكافـة أشـكال اإلرهـاب وبمختلـف صـوره               و -
لثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بأي ديـن  وممارساته ومظاهره، ورفضه ا 

  أو حضارة أو أمة،
وإذ يكرر التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون القائم بـين الـدول العربيـة               -

لمكافحة اإلرهاب والتطرف وتكثيف الجهود المشتركة الجتثاثه مـن جـذوره           
 وذلك من خالل تفعيل بنود وأحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب،

إذ يشدد في هذا اإلطار على أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية في مجال         و -
مكافحة اإلرهاب من خالل تبادل المعلومـات والتعـاون األمنـي والقـضائي             

 والتنسيق العسكري،

وإذ يؤكد على قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى نحـوٍ              -
وقـرار قمـة     ،)2015() 26(ع  . د 628خاص قرار قمة شرم الـشيخ رقـم         

ع . د 699 و 690 وقراري قمة عمـان رقمـي        ،)2016() 27(ع  . د 654نواكشوط رقم   
ــرار ، )2017() 28( ــرار ،)2014() 142(ع . د7804والق ) 145(ع . د8019 والق
ع بتـاريخ  .غ. د 8219والقـرار رقم    ،)2017() 148(ع  . د 8189رار  ـ والق ،)2016(
 ،7/3/2018بتاريخ ) 149(ع . د8262 ، والقرار رقم4/12/2017

 :واستناداً إلى -

 المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، �

 المواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك، �

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مـستوى القمـة، وإعالناتهـا           �
 بشأن صيانة األمن القومي العربي،

ئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثـاق األمـم المتحـدة           وإذ يؤكد التزامه بأحكام ومباد     -
 ،وقرارات مجلس األمن وقواعد القانون الدولي

…<†{{{{ÏŁèV< <

إدانة كل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات اإلرهابيـة فـي             -35
الدول العربية وفي كافة دول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسـها            

متطرفة والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو       تلك التنظيمات ال  
 .عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف واإلرهاب

التأكيد على الحق الثابت للدول األعضاء فـي اتخـاذ جميـع اإلجـراءات               -36
واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات تُشكل خطراً           
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معاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الـدول العربيـة         على أمنها وسالمة مجت   
 .وميثاق األمم المتحدة

اعتبار مكافحة اإلرهاب حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان لما لإلرهـاب مـن              -37
آثارٍ مدمرة على قـدرة المـواطنين علـى التمتـع بـالحقوق الـسياسية        

السياق واالقتصادية واالجتماعية، وتثمين الجهود العربية التي أدت في هذا        
إلى تمرير قرار آثار اإلرهاب على التمتع بحقوق اإلنسان فـي كـٍل مـن               

 .اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدةومجلس حقوق اإلنسان الدولي 

التشديد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامـل مـع اإلرهـاب دون        -38
 التـي تجمـع بـين       مجدداً من الرابطة القوية   والتحذير  انتقائية أو تمييز،    

التنظيمات اإلرهابية المختلفة في المنطقة والتي تتبنى نفس األيديولوجيـة          
 .المتطرفة وتتعاون فيما بينها

التأكيد على ضرورة اإلسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التـي رحبـت             -39
 )25(ع  .بالمبادرة التي أطلقتها جمهورية مصر العربية في قمة الكويـت د          

اعٍ مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحـث سـبل           بعقد اجتم  2014
تفعيل االتفاقيات األمنية والقضائية، مع النظر في عقد هذا االجتماع بشكٍل           

مة العربية لمكافحة اإلرهاب وتحديث  وطارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظ     
 العربية لمكافحة اإلرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية         اإلستراتيجية

 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات اإلرهابية واألمنية        1997لعرب سنة   ا
ذات الصلة باإلرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القـضائي         اآلنية  والتقنية  

العربي في قضايا اإلرهاب بما في ذلك اإلسراع في إنشاء شبكة التعـاون             
ضافة إلى  ، إ القضائي العربي في مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة       

تفعيل االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الموقعة سنة 
، لوضع الرقابة الالزمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للـربح           2010

والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجـاالت األخـرى والتـي      
 .مات اإلرهابيةيمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظي

حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها في إطار االتفاقية العربية لمكافحة            -40
جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحوٍ جماعي لحرمان التنظيمـات           
اإلرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في         

 وتعزيز التعاون في مجال مكافحة      بث دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة،     
 .الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل اإلرهاب

حث الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهـاب        -41
إلى التصديق عليها، ودعوة الدول العربية المصدقة على االتفاقية العربيـة     

لفقرة الثالثة من المادة األولـى      لمكافحة اإلرهاب إلى التصديق على تعديل ا      
من االتفاقية بشأن تعريف الجريمة اإلرهابيـة لتجـريم التحـريض علـى       
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الجرائم اإلرهابية أو اإلشادة بها ونشر أو طبـع أو إعـداد محـررات أو               
مطبوعات أو تسجيالت أياً كان نوعها للتوزيع أو الطـالع الغيـر عليهـا              

 تجريم تقديم أو جمع األموال أياً       بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، وكذلك     
 . بما في ذلك تجريم دفع الفديةكان نوعها لتمويل الجرائم اإلرهابية

التأكيد على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدوليـة            -42
واإلقليمية لمكافحة اإلرهاب، ومواءمة تـشريعاتها الوطنيـة مـع أحكـام            

هاب وقرارات مجلس األمن المعنية بمكافحـة       االتفاقية العربية لمكافحة اإلر   
مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم      اإلرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة،      

األمم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات اإلرهابية وااللتزام بتطبيـق          
األفراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقاً       العقوبات الدولية الواجبة على     

 وإدخال ،)2017(2368، و )2015(2253، و )1999(1267رارات مجلس األمـن     لق
التعديالت الالزمة في التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات،          
والدعوة للنظر في إنشاء قائمة عربيـة موحـدة للتنظيمـات والكيانـات             

 .اإلرهابية

يانات خاصـة   دعوة مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إنشاء قاعدة ب          -43
 .بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية

دعوة الدول األعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخـاذ اإلجـراءات            -44
والتدابير لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته لإلرهـاب          

امة تعزيز التنـسيق مـع      وإثارة النزعات الطائفية، والطلب إلى األمانة الع      
الجهات العربية المعنية لمكافحة اإلرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمـات          

 .ذات الصلةاإلقليمية والدولية 

الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هـذا القـرار وتقـديم تقريـر حـول                 -45
 .اإلجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع .د 725: ق.ق (
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  بيان صادر عن
   املندوبني الدائمني التشاوري للسادة جتماعالا

  بشأن التفجري اإلرهابي يف مدينة الفحيص باململكة األردنية اهلامشية
  15/8/2018: ا����� ا����� 

  ــــــــــ
  

ن الدائمون لدى جامعة الدول العربية في اجتماعهم التشاوري المنعقد          أدان المندوبو 
 15/8/2018في األمانة العامة لجامعة الدول العربية اليـوم األربعـاء الموافـق             

التفجير اإلرهابي الجبان الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك واألمن العام           
، وما تبعه مـن اشـتباكات    10/8/2018 يوم الجمعة الموافـق      في مدينة الفحيص األردنية   

مسلحة بين القوات األمنية األردنية واإلرهابيين في مدينة السلط غرب العاصـمة            
األردنية عمان، والذي أسفر عن استشهاد خمسة من ضـباط  وأفـراد القـوات                
المسلحة األردنية واألجهزة األمنية وإصابة عدد منهم باإلضافة إلى إصابة عدد من 

  .المدنيين
عرب المندوبون الدائمون عن تعازيهم للمملكة األردنية الهاشمية ملكاً وحكومـة           وأ

وشعباً ولذوي الشهداء وتمنياتهم بالشفاء العاجل للمـصابين، مؤكـدين تـضامنهم            
الكامل مع المملكة األردنية الهاشمية في التصدي ألية محاوالت إرهابية تـستهدف    

 . زعزعة األمن واالستقرار فيها
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  اب الدولي وسبل مكافحتهاإلره
  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزارن ا

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة،  �
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 ،قانونيةون الؤوعلى توصية لجنة الش �

المستوى الوزاري بشأن واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى  - 
  مكافحة اإلرهاب، 

†{{{{ÏŁè<…V< <

إدانة جميع أعمال اإلرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها  -1
وحيثما أرتكبت وأيا كانت أغراضها والعمل على مكافحتها وإقتالع جذورها وتجفيف 

 .منابع االرهاب
دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار التأكيد على أنه ال مجال لربط اإلرهاب بأي  -2

 .والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب واألديان
التأكيد على أن اإلسالم يرفض جميع أنواع التعصب والتطرف وهو دين الوسطية  -3

واإلنفتاح والتسامح في ظل تصاعد كراهية األجانب واالسالموفوبيا والعنصرية المعادية 
 .لغربيةللمسلمين في البلدان ا

تكثيف الجهود المتواصلة في تعبئة المؤسسات اإلعالمية والتربوية والدينية لزيادة  -4
 .الوعي بخطورة اإلرهاب والفكر المتطرف والوقاية من هذه اآلفة

العمل على إقامة شراكات فعالة مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية   -5
 . لتصدي للفكر المتطرفوالمنتديات في مجال مكافحة اإلرهاب وا

دعوة الدول الى االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني الى  -6
الكيانات أو االشخاص الضالعين في االعمال االرهابية ورفض كل أشكال االبتزاز من 

 .لرهائن أو طلب للفديةلقبل الجماعات االرهابية من تهديد أو قتل 
رتكاب أعمال ارهابية أو تلقي تدريب أوتمويل أنشطة إرهابية تجريم السفر ألغراض إ -7

أو تيسيرها، واتخاذ اإلجراءات الوطنية المناسبة على نحو فعال للحد من الخطر الذي 
 .يمثلونه
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دعوة الدول األعضاء إلى منع تحركات اإلرهابيين من خالل وضع ضوابط فعالة في  -8
لسفر، والعمل على مواصلة اإلستفادة من مجال مراقبة الحدود وإصدار وثائق الهوية وا

اآلليات وقواعد البيانات التي وضعتها المنظمات الدولية واإلقليمية وعلى وجه  جميع
الخصوص مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الطيران المدني 

اء الداخلية الدولي واإلنتربول ومنظمة الجمارك العالمية واألمانة العامة لمجلس وزر
 . العرب

دعوة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة  -9
في مجال التعاون القانوني والقضائي الدولي في المجاالت المتعلقة بمكافحة اإلرهاب من 

دات خالل البرنامج االقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة واالرهاب والتهدي
الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق االنسان 

)2016 – 2021.( 
مواصلة تعزيز التعاون الدولي واالقليمي الرامي الى دعم القدرات الوطنية للدول على  - 10

 .مكافحة التطرف واالرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فعالة
 .على أهمية التنفيذ المتكامل الستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة االرهابالتأكيد  - 11
دعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد على االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات  - 12

 .الصلة بمكافحة االرهاب للنظر في إتمام إجراءات التصديق عليها
 والمؤتمرات الدولية التي تشارك فيها مواصلة تنسيق المواقف العربية في المنظمات - 13

 .الدول العربية بشأن مكافحة االرهاب
مواصلة االستفادة من امكانيات مركز االمم المتحدة لمكافحة االرهاب المنشأ فى  - 14

نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيز 
الثقافات فى فيينا والمركز الدولى للتميز لمكافحة العالمى للحوار بين اتباع الديانات و

التطرف فى أبو ظبى والمركز االفريقي للبحوث والدراسات فى مجال مكافحة االرهاب 
بالجزائر ومركز النهرين للدراسات االستراتيجية في العراق ومنتدى النهضة للتواصل 

لمملكة العربية الحضاري بالسودان ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية با
السعودية ومركز محمد السادس للعلماء األفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين األئمة 
والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية ومركز الدوحة الدولي لحوار االديان في 

 .قطر
مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة األمم المتحدة المعنية بمكافحة  - 15

رهاب وعلى وجه الخصوص مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اإل
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ومكتب مكافحة االرهاب باإلضافة الى مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب المنشأ فى 
 .نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين

طار دعم الجهود األممية المتواصلة في سبيل القضاء على ظاهرة اإلرهاب، وفي إ - 16
التصدي للجماعات االرهابية وإنتقالها إلى مناطق النزاع خاصة بعد هزيمة تنظيم داعش 

 .في العراق وسوريا
دعوة الدول العربية الى رفع الوعي لدى السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة  - 17

االرهاب بأهمية إتساق التدابير المتبعة فى مكافحة االرهاب مع قواعد القانون الدولى 
 . فى ذلك القانون الدولى لحقوق االنسان، والقانون الدولى االنسانيبما

أخذ العلم بنتائج المؤتمر الخاص بمكافحة تمويل االرهاب المنعقد بباريس خالل الفترة  - 18
، وكذا نتائج المؤتمر الوزاري الدولي الثالث حول ضحايا العنف 26/4/2018-25من 

اإلجتماع  و،14/5/2018 ببروكسل يوم العرقي والديني في الشرق األوسط المنعقد
اإلقليمي للمدراء السياسيين للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في إفريقيا، المنعقد 

 .26/6/2018بالمملكة المغربية يوم 
الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإعداد تقارير  - 19

 .مها للمجلس في دوراته المقبلةدورية بشأن إجراءات تنفيذه وتقدي
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  صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ورتينألمانة العامة فيما بين الدوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات    االجتماع األول لهيئة    وعلى التوصية الصادرة عن      �

 ،11/9/2018على المستوى الوزاري الذي عقد في بتاريخ 
 والعشرين لفريق الخبراء العرب المعنـي بمكافحـة         الرابعوعلى توصيات االجتماع     �

 ء الداخلية العرب في تونس يـومي المنعقد بمقر األمانة العامة لمجلس وزرااإلرهاب،  
 . 4/9/2018 و3

 ،القانونيةوعلى توصية لجنة الشؤون  �
وعلى المـستوى الـوزاري     واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة          �

 ،  ومكافحة اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابيةصيانة األمن القومي العربي بشأن
ومكافحـة  العربـي  تعزيز األمن القـومي   لة  مواصوإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على         - 

 والـذود    العربية وحماية سيادتها الوطنية    والدفاع عن استقالل الدول   التنظيمات اإلرهابية   
 ،عن وحدة ترابها الوطني وسالمة أراضيها ضد أي اعتداء

ي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيهـا      صدي أل التوإذ يشدد على الحق الثابت للدول األعضاء في          - 
، وكذلك حقها في اتخاذ جميع اإلجراءات واستخدام كافة الوسائل التـي تحـول              ومؤسسات الدولة 

وفقاً لميثـاق جامعـة     تها،  تُشكل خطراً على أمنها وسالم    اعتداءات  دون تعرضها ألي تهديدات و    
  ذات الصلة،ربية وميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الدوليالدول الع

لحازمة لكل أشكال اإلرهاب بمختلف صوره وممارساته ومظاهره،        وإذ يعرب عن إدانته ا     - 
 ورفضه الثابت لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة،

وإذ يؤكد من جديد رفضه التام ألي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات                - 
 اإلرهابية والمنظمات المتطرفة،

التعاون بين الـدول األعـضاء لمواجهـة        وإذ يدعو إلى تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق و        - 
اإلرهاب السيما في مجال تجفيف منابع تمويل اإلرهاب وظاهرة سفر اإلرهابيين األجانب            
والحد من تنقلهم وإيجاد مالذات آمنة لهم واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة التي تحـول              
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ر الفكر اإلرهابي والتجنيد    دون استخدام اإلرهابيين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لنش      
 لصالح المنظمات اإلرهابية،
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اإلدانة الحازمة لكل أشكال العمليات واألنشطة اإلجرامية التـي تمارسـها التنظيمـات              -1
اإلرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم، بما فيها رفع الـشعارات الدينيـة أو                

 .تي تحرض على الفتنة والعنف واإلرهابالطائفية أو المذهبية أو العرقية ال
التأكيد عن أن الحلول العسكرية واألمنية وحدها غير كافية لدحر اإلرهاب والتأكيد على              -2

ضرورة اعتماد إستراتيجية عربية شاملة متعددة األبعاد لمكافحة اإلرهاب ومنع وقوعه           
الميـة والدينيـة وفقـاً      تتضمن األبعاد السياسية واالجتماعية والقانونية والثقافية واإلع      

لقرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة بهذا الشأن على مستوى القمـة وعلـى              
 .المستوى الوزاري

مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب والتطرف وتكثيف الجهـود             -3
بيـة لمكافحـة   المشتركة الجتثاثه من جذوره من خالل تفعيل بنود وأحكام االتفاقية العر  

اإلرهاب ودعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد علـى االتفاقيـة العربيـة لمكافحـة         
 التصديق  إجراءات إتمام إلى   اإلرهاباإلرهاب واالتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة       

  .عليها وإيداع وثائق التصديق لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية
تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي فـي مجـال تبـادل           حث الدول العربية على      -4

من االتفاقيـة   ) 4(المعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات اإلرهابية وتفعيل أحكام المادة         
لمنع ومكافحة الجرائم   طراف  تعاون الدول األ  العربية لمكافحة اإلرهاب التي تنص على       
 .لية لكل دولةاإلرهابية، طبقاً للقوانين واإلجراءات الداخ

 إلى االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلىدعوة الدول  -5
 ورفض كل أشكال االبتزاز من اإلرهابية األعمال الضالعين في األشخاصالكيانات أو 

 .لرهائن أو طلب للفديةا من تهديد أو قتل اإلرهابيةقبل الجماعات 
ضاء من انتصارات واسعة ضد اإلرهاب وما توصلت إليه         اإلشادة بما حققته الدول األع     -6

من انجازات في دحر المنظمات اإلرهابية والجماعات المتطرفة ودعوتها لمواصلة هذه           
 .الجهود بما يكفل إنهاء اإلرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصوره

الترحيب بوضع أسماء بعض األشخاص الذين ينتمون لمـا يـسمى بـسرايا األشـتر                -7
بية في مملكة البحرين على قائمة اإلرهابيين، معتبرين أن هذا الموقـف يعكـس              اإلرها

إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال اإلرهاب على الصعيدين اإلقليمي والدولي            
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وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعما لجهود مملكـة               
 .  والسلم فيها-عزيز األمن واالستقرارالبحرين واإلجراءات التي تقوم بها في ت

دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية والقضائية الالزمة للحيلولـة دون             -8
سفر اإلرهابيين األجانب لاللتحاق بتنظيمات إرهابية واالنتقال إلى مراكـز الـصراع            

ـ            وه مـن جـرائم     وحرمانهم من أي مالذات آمنة وتقديمهم للعدالة للمسائلة عمـا ارتكب
 .إرهابية

مواصلة تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي لدعم القدرات الوطنية للدول في مجال مكافحة             -9
 .  اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي له بفعالية

حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها وتكثيف جهودها لتنفيـذ االتفاقيـة العربيـة               -10
لحرمان التنظيمات اإلرهابية من استغالل التكنولوجيـا       لمكافحة جرائم تقنية المعلومات     

ووسائل التواصل االجتماعي للحيلولة دون بث دعايتها والتـرويج للكراهيـة والفتنـة             
الطائفية والمذهبية وروح الفرقة بين أبناء المجتمع دون المساس بحرية الرأي والتعبير            

 .الدولية المصادق عليهاالتي تحميها القوانين الوطنية والمواثيق اإلقليمية و
حث الدول األعضاء على اتخاذ كافة التدابير من أجل مكافحة التطرف والتعصب وعلى            -11

 .تشجيع التسامح وثقافة السالم
دعم التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الفكر المتطرف واقتالع جذوره وذلك              -12

 . من خالل اإلستراتيجية العربية لألمن الفكري
لدول األعضاء إلى موافاة األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة بالمبـادرات             دعوة ا  -13

الوطنية التي تقوم بها في مجال مواجهة اإلرهاب، بما في ذلك نتائج أعمال المؤتمرات              
 .والندوات التي تنظمها حول مكافحة اإلرهاب، والتنظيمات اإلرهابية

ة لجامعة الدول العربية بما قد يكون لديها لى موافاة األمانة العامدعوة الدول األعضاء إ -14
من صور وأفالم وثائقية ومطبوعات تبرز مآسي وآالم ضحايا األعمال اإلرهابية 

 للتوعية بآالم ومآسي ضحايا األعمال اإلرهابية في اليوم العربيلعرضها خالل فعاليات 
 العربي ، ودعوة الدول األعضاء ومؤسسات العمل22/4/2019يوم المنطقة العربية 

 .المشترك إلى إحياء هذا اليوم
واستخدام تمويل اإلرهاب   مصادر  لبذل المزيد من الجهود لمكافحة      الدول العربية   دعوة   -15

التنظيمات اإلرهابية لتكنولوجيا المعلومات لتمويل النشاطات اإلرهابية عبـر شـبكات           
 .اإلرهابويل  وتماألموالاالتفاقية العربية لمكافحة غسل االنترنت تنفيذا ألحكام 



   -158-

فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة االجتماع الرابع والعشرين لأخذ العلم بتقرير  -16
اإلرهاب المنعقد بمقر األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس خالل 

 . وبالتوصيات الصادرة عنه4/9/2018–3الفترة 
عة تنفيذ هذا القرار وإعداد تقارير الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العربية متاب -17

 .دورية بشأن إجراءات تنفيذه وتقديمها للمجلس في دوراته المقبلة
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  تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 :بعد اطالعه -
 ة،على مذكرة األمانة العام �
 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات االجتماع األول لهيئة وعلى التوصية الصادرة عن  �

 ،11/9/2018على المستوى الوزاري الذي عقد في بتاريخ 
 وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية،  �

ازمة لكافة أشكال اإلرهاب وبمختلف صوره وممارساته وإذ يعرب عن إدانته الح - 
 .ومظاهره، ورفضه الثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة

وإذ يكرر التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب  - 
ك من خالل تفعيل بنود والتطرف وتكثيف الجهود المشتركة الجتثاثه من جذوره وذل

 وأحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب،
وإذ يشدد في هذا اإلطار على أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية في مجال مكافحة  - 

 اإلرهاب من خالل تبادل المعلومات والتعاون األمني والقضائي والتنسيق العسكري،
ربية ذات الصلة، وعلى نحو خاص قرار وإذ يؤكد على قرارات مجلس جامعة الدول الع - 

ع . د654، وقرار قمة نواكشوط رقم )2015) (26(ع . د628قمة شرم الشيخ رقم 
، والقرار )2017) (28(ع . د699 و 690، وقراري قمة عمان رقمي )2016) (27(

 8189، والقرار )2016) (145(ع . د8019، والقرار )2014) (142(ع . د7804
 8262، والقرار 4/12/2017ع بتاريخ .غ. د8219 والقرار رقم ،)2017) (148(ع .د
 ، )2018) (29(ع . د725، وقرار قمة القدس رقم 7/3/2018بتاريخ ) 149(ع .د

 :واستناداً إلى - 
 المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، �
 المواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك، �
ل العربية على مستوى القمة، وإعالناتها بشأن صيانة قرارات مجلس جامعة الدو �

 األمن القومي العربي،
وإذ يؤكد التزامه بأحكام ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم المتحدة  - 

 وقرارات مجلس األمن وقواعد القانون الدولي،
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 اإلرهابية في الدول العربية إدانة كل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات -1
وفي كافة دول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة 
والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على 

 .الفتنة والعنف واإلرهاب
 اإلجراءات واستخدام كافة التأكيد على الحق الثابت للدول األعضاء في اتخاذ جميع -2

الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات تشكل خطراً على أمنها وسالمة 
 .مجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم المتحدة

اعتبار مكافحة اإلرهاب حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان لما لإلرهاب من آثار مدمرة  -3
طنين على التمتع بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتثمين على قدرة الموا

الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار آثار اإلرهاب على التمتع 
بحقوق اإلنسان في كل من مجلس حقوق اإلنسان الدولي واللجنة الثالثة للجمعية العامة 

 .لألمم المتحدة
شمولية في الرؤية في التعامل مع اإلرهاب دون انتقائية أو تمييز، التشديد على حتمية ال -4

والتحذير مجدداً من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات اإلرهابية المختلفة في 
 .المنطقة والتي تتبني نفس األيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها

امعة التي رحبت بالمبادرة التي التأكيد على ضرورة اإلسراع بتنفيذ قرارات مجلس الج -5
 بعقد اجتماع مشترك 2014) 25(ع .أطلقتها جمهورية مصر العربية في قمة الكويت د

لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل االتفاقيات األمنية والقضائية، مع 
النظر في عقد هذا االجتماع بشكل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية 

مكافحة اإلرهاب وتحديث اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب التي اعتمدها مجلس ل
 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات اإلرهابية 1997وزراء الداخلية العرب سنة 

واألمنية والتقنية الراهنة ذات الصلة باإلرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي 
ب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تفعيل االتفاقية العربي في مجال مكافحة اإلرها

، لوضع الرقابة 2010العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الموقعة سنة 
الالزمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني 

 .  ماتها في تمويل التنظيمات اإلرهابيةوالمجاالت األخرى والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخد
حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها في إطار االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية  -6

المعلومات، وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات اإلرهابية من استخدام 
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روج للكراهية وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في بث دعايتها التي ت
 .والفتنة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل اإلرهاب

حث الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى التصديق  -7
 عليها ودعوة الدول العربية المصدقة على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى
التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة األولى من االتفاقية بشأن تعريف الجريمة 
اإلرهابية لتجريم التحريض على الجرائم اإلرهابية أو اإلشادة بها ونشر أو طبع أو 
إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أياً كان نوعها للتوزيع أو الطالع الغير 

ب تلك الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمع األموال أياً كان عليها بهدف تشجيع ارتكا
 .نوعها لتمويل الجرائم اإلرهابية بما في ذلك تجريم دفع الفدية

التأكيد على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية واإلقليمية  -8
العربية لمكافحة لمكافحة اإلرهاب، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام االتفاقية 

اإلرهاب وقرارات مجلس األمن المعنية بمكافحة اإلرهاب والصكوك الدولية ذات 
الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم األمم المتحدة في تصنيف الجماعات 
والكيانات اإلرهابية وااللتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على األفراد والكيانات 

 2253، و )1999 (1267هذه القوائم طبقاً لقرارات مجلس األمن المدرجين على 
، وإدخال التعديالت الالزمة في التشريعات الوطنية للتمكن )2017 (2368، و)2015(

 .من تطبيق تلك العقوبات
مواصلة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب، والقائمة العربية  -9

القائمة السوداء لمنفذي ومدبري وممولي (والكيانات اإلرهابية الموحدة للتنظيمات 
 . ودعوة الدول العربية على تغذيتها بالبيانات المطلوبة) األعمال اإلرهابية

دعوة الدول األعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ اإلجراءات والتدابير لتجريم  - 10
هاب وإثارة النزعات الطائفية، الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته لإلر

والطلب إلى األمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية لمكافحة اإلرهاب 
 . والدولية ذات الصلةةومواصلة تعاونها مع المنظمات اإلقليمي

الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تم  - 11
 .ا بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلساتخاذه

  
  )11/9/2018 - 3 ج -) 150(ع .د - 8316رقم : ق(
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  اإلرهاب الدولي وسبل مكافحته

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

 :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية،  �

واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بـشأن              - 
 مكافحة اإلرهاب ومنعه،

†{{{{ÏŁè<…V< <
  

إدانة جميع األعمال اإلرهابية بكافة أشكالها ومظاهرها وأياً كان مرتكبوها وحيثما  -1
 .ا ودوافعهابغض النظر عن أغراضهوارتكبت 

التأكيد على القيم اإلنسانية السمحاء للعقيدة اإلسالمية التي تصون كرامة اإلنسان وتنبذ  -2
 .التمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد

التأكيد مجدداً على أنه ال مجال لربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية والحرص على أهمية  -3
 الحوار بين الشعوب واألديان لترسيخ ثقافة التفاهم والتسامح مواصلة الجهود لتعزيز

والعيش في سالم بين الشعوب باختالف انتمائهم الثقافي والعقائدي والحضاري لما في 
ذلك من إسهام في تراجع صدى تيارات اإلسالموفوبيا والعنصرية المتطرفة المعادية 

 .للمسلمين في مختلف أنحاء العالم
اصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ إستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة التأكيد على مو -4

 .اإلرهاب إسهاما في الجهود الدولية المشتركة للتصدي للتهديدات اإلرهابية المتنامية
دعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد على االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات  -5

 في إتمام إجراءات التصديق عليها حسب نظمها القانونية الصلة بمكافحة اإلرهاب للنظر
 .الوطنية

التعبير مجدداً على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقية  -6
 .شاملة تتعلق باإلرهاب الدولي حتى تكون أداة فعالة للتصدي لإلرهاب
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قاتلون اإلرهابيون بما فيهم تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات التي يشكلها الم -7
العائدون والمنتقلون، في مجاالت تبادل المعلومات وأمن الحدود والتحقيقات والمساعدة 
القضائية المتبادلة وتسليم المطلوبين واتخاذ التدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار 

اربة األسباب اإلرهاب بما في ذلك منع التحريض على ارتكاب األعمال اإلرهابية ومح
 .المغذية للتطرف وتجنيد المقاتلين اإلرهابيين

حث الدول العربية على تجريم السفر لاللتحاق بالتنظيمات اإلرهابية والمشاركة في  -8
األعمال القتالية ووضع التشريعات الوطنية المالئمة لمالحقتهم قضائيا واعتبار تزوير 

اطق النزاع ظرفا مشدداً في القوانين وثائق الهوية والسفر واستعمالها لالنتقال لمن
 .الوطنية وموافاة األمانة العامة بالمبادرات التي تتخذها في هذا الشأن

تكثيف العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود للتصدي لظاهرة المقاتلين اإلرهابيين  -9
العائدين من مناطق النزاع وعائالتهم من خالل وضع آليات شاملة تتسق مع االتفاقية 
العربية لمكافحة اإلرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على المستوى 

  .الوزاري والقمة وقرارات مجلس وزراء الداخلية العرب
حث الدول األعضاء على إيجاد تشريعات واستراتيجيات وطنية لمواجهة التهديدات  - 10

 ومنع استخدام المواد اإلرهابية المستجدة لحماية البنية التحتية من االعتداءات اإلرهابية
 .الكيماوية في صناعة المتفجرات ألغراض إرهابية

دعوة الدول إلى االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى  - 11
الكيانات أو األشخاص الضالعين في األعمال اإلرهابية ورفض كل أشكال االبتزاز من 

 الرهائن أو طلب الفدية والعمل على وضع قبل الجماعات اإلرهابية من تهديد أو قتل
تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة األموال المغسولة أو الموجهة 

 .لتمويل اإلرهاب بالسرعة الالزمة
دعوة الدول العربية إلى اتخاذ التدابير الالزمة للحيلولة دون استغالل تكنولوجيا  - 12

 من طرف الجماعات لغرض الحصول على الدعم المعلومات واالتصاالت واإلنترنت
 ووضع آلية وطنية للتعامل مع لهاعمالهم اإلجرامية وتمويل أنشطتهم والتخطيط أل

 .يةاإلرهابالمواقع اإللكترونية ذات الصلة بالتنظيمات 
أخذ العلم بورشة العمل حول المساعدة القضائية المتبادلة التي عقدت بالقاهرة يومي  - 13

قطاع الشؤون /  بالتعاون بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية25/10/2018- 24
إدارة مكافحة اإلرهاب ومشروع مكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط وشمال / القانونية
 التابع للمفوضية األوروبية، في إطار التعاون اإلستراتيجي )CTMENA(أفريقيا 

 األوروبي، باإلضافة إلى أخذ العلم الطويل األمد بين جامعة الدول العربية واالتحاد
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 حول التدابير القانونية والقضائية 20/2/2019 و19بالورشة التي عقدت بتونس يومي 
 .للتصدي لظاهرة المقاتلين اإلرهابيين

تنسيق المواقف العربية في المنظمات والمؤتمرات الدولية التي تشارك ل  العملمواصلة - 14
 . ومنعه مكافحة اإلرهابذات االهتمام المشتركة ذات الصلة المسائل فيها الدول العربية بشأن

 نيويورك ي فاإلرهابمم المتحدة لمكافحة مكانيات مركز األإمواصلة االستفادة من  - 15
بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين ومركز الملك عبد اهللا بن عبد والذي تم إنشائه 

 للتميز ي فيينا والمركز الدولي فتباع الديانات والثقافاتإ للحوار بين يالعزيز العالم
 مجال مكافحة ي أبو ظبى والمركز االفريقي للبحوث والدراسات فيلمكافحة التطرف ف

 بالجزائر ومركز النهرين للدراسات االستراتيجية في العراق ومنتدى النهضة اإلرهاب
للتواصل الحضاري بالسودان ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالمملكة 

لعربية السعودية ومركز محمد السادس للعلماء األفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين ا
 .ديان في قطراألئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية ومركز الدوحة الدولي لحوار األ

 في الفنيتقديم الدعم مواصلة دعوة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ل - 16
 من اإلرهابلقانوني والقضائي الدولي في المجاالت المتعلقة بمكافحة مجال التعاون ا
 والتهديدات اإلرهاب للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة واإلقليميخالل البرنامج 

 نسانالصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق اإل
 ).2021 – 2016 (للفترة

ربية على مواصلة االستفادة من برامج بناء وتعزيز القدرات لموظفي حث الدول الع - 17
العدالة الجنائية بشأن التحريات والمالحقة القضائية من أجل تدعيم نظم العدالة الجنائية 

 .وسيادة القانون وترقية مبادئ حقوق اإلنسان
تفادة من دعوة الدول العربية لتعزيز التعاون مع المنظمات والوكاالت الدولية لالس - 18

برامج المساعدة الفنية المتاحة لبناء القدرات الوطنية لمواجهة خطر استخدام اإلرهابيين 
 .ألسلحة الدمار الشامل ومكوناتها وتعزيز أمن المطارات والموانئ والحدود

مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة األمم المتحدة المعنية بمكافحة  - 19
 والمنظمات اإلقليمية في المواضيع ذات اإلرهاب مكتب مكافحة في ذلكبما  اإلرهاب

 .الصلة بمكافحة اإلرهاب ومنعه
 األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإعداد تقارير منالطلب  - 20

 .دورية بشأن إجراءات تنفيذه وتقديمها للمجلس في دوراته المقبلة

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8375رقم : ق(
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  صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،ألمانة العامة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط ا �
 ،القانونيةوعلى توصية لجنة الشؤون  �
وعلى المـستوى الـوزاري     قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة       واستناداً إلى    �

 ،  ومكافحة اإلرهابصيانة األمن القومي العربي بشأن
العربـي  الجهود لتعزيز األمـن القـومي       مواصلة  وإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على         - 

 الوطنية العربية وحماية سيادتها     والدفاع عن استقالل الدول   ومكافحة التنظيمات اإلرهابية    
 ،والذود عن وحدة ترابها الوطني وسالمة أراضيها ضد أي اعتداء

ي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيهـا      صدي أل التوإذ يشدد على الحق الثابت للدول األعضاء في          - 
، وكذلك حقها في اتخاذ جميع اإلجراءات واستخدام كافة الوسائل التـي تحـول              ومؤسسات الدولة 

وفقاً لميثـاق جامعـة     تها،  تُشكل خطراً على أمنها وسالم    اعتداءات   و دون تعرضها ألي تهديدات   
  ذات الصلة،ربية وميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الدوليالدول الع

وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكل أشكال اإلرهاب بمختلف صوره وممارساته ومظاهره،             - 
 ،ورفضه الثابت لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة

وإذ يؤكد من جديد رفضه التام ألي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات                - 
اإلرهابية والمنظمات المتطرفة من تهديد أو اختطاف الرهائن أو قتلهم أو طلـب الفديـة               

 إلطالق سراحهم،

وإذ يثمن أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول األعـضاء لمواجهـة               - 
اب السيما في مجال تجفيف منابع تمويل اإلرهاب ومعالجة سفر المقاتلين اإلرهابيين      اإلره

والعمل على الحد من تنقلهم إلى مناطق النزاع وإيجاد مالذات آمنة لهم واتخاذ اإلجراءات              
القانونية الالزمة التي تحول دون استخدام اإلرهابيين لتكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت           

 إلرهابي والتجنيد لصالح المنظمات اإلرهابية،لنشر الفكر ا

†{{{{ÏŁè<…V< <

ية اإلرهاب لكل األنشطة اإلجرامية التي تمارسها التنظيمات  والمستمرةاإلدانة الحازمة -1
في الدول العربية وفي كافة دول العالم، بما فيها رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو 

 .اإلرهابتنة والعنف والمذهبية أو العرقية التي تحرض على الف
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والردعية من المقومات األساسية الحلول العسكرية واألمنية  التدابير و أنلىالتأكيد ع -2
اعتماد إستراتيجية عربية شاملة متعددة األبعاد لدحر اإلرهاب، والتنويه بضرورة 

 وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة بهذا الشأن ه ومنعاإلرهابلمكافحة 
 األبعاد السياسية والقانونية تتضمن على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري

 .والدينية واالجتماعيةواإلعالمية الثقافية والقضائية باإلضافة إلى المحاور 
 والتطرف وتكثيف الجهود اإلرهابمواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة  -3

اإلرهاب،  تفعيل أحكام االتفاقية العربية لمكافحة المشتركة الجتثاثه من جذوره من خالل
 اإلرهابدعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد على االتفاقية العربية لمكافحة و

واالتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالتفاقية العربية لمكافحة 
ا وإيداع وثائق التصديق لدى جراءات التصديق عليهإتمام إ إلى جرائم تقنية المعلومات

 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية
حث الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل  -4

من االتفاقية ) 4(ية وتفعيل أحكام المادة اإلرهابالمعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات 
لمنع ومكافحة الجرائم طراف تعاون الدول األى  التي تنص علاإلرهابالعربية لمكافحة 

 .ية، طبقاً للقوانين واإلجراءات الداخلية لكل دولةاإلرهاب
لى إن أشكال الدعم الصريح أو الضمني لى االمتناع عن تقديم أي شكل مإدعوة الدول  -5

ية ورفض كل أشكال االبتزاز من اإلرهاب األعمالشخاص الضالعين في الكيانات أو األ
 .لرهائن أو طلب للفديةاية من تهديد أو قتل اإلرهابلجماعات قبل ا

دعوة الدول األعضاء إلى العمل على منع ومكافحة الجرائم اإلرهابية اتساقاً مع أحكام  -6
من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب والحيلولة دون إتخاذ أراضيها مسرحاً ) 2(المادة 

رهابية أو الشروع أو اإلشتراك فيها بأية صورة لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم اإل
 .من الصور

دعم التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الفكر المتطرف واقتالع جذوره وذلك  -7
 ودعوة المكتب العربي لمكافحة اإلرهاب من خالل اإلستراتيجية العربية لألمن الفكري

دول العربية بالمبادرات التي يقوم بها واألمن الفكري لموافاة األمانة العامة لجامعة ال
  .والدراسات العلمية التي يعدها لتعميمها على الدول األعضاء لغرض االستفادة منها

 وما توصلت إليه اإلرهاباإلشادة بما حققته الدول األعضاء من انتصارات واسعة ضد  -8
 لمواصلة هذه ية والجماعات المتطرفة ودعوتهااإلرهاب التنظيماتمن انجازات في دحر 

اإلرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصوره، ومواصلة  القضاء علىالجهود بما يكفل 
 .الجهود الرامية إلى إرساء قيم التسامح وثقافة السالم
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الترحيب بوضع أسماء بعض األشخاص الذين ينتمون لما يسمى بسرايا األشتر  -9
رين أن هذا الموقف يعكس يين، معتباإلرهابية في مملكة البحرين على قائمة اإلرهاب

 على الصعيدين اإلقليمي والدولي اإلرهابإصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال 
وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعما لجهود مملكة 

 . البحرين واإلجراءات التي تقوم بها في تعزيز األمن واالستقرار والسلم فيها
 إيجاد نظم عدالة جنائية فعالة لمقاضاة مرتكبي األعمال األعضاء إلىدعوة الدول  -10

  المقاتليناتخاذ اإلجراءات القانونية والقضائية الالزمة للحيلولة دون سفراإلرهابية و
يين لاللتحاق بتنظيمات إرهابية واالنتقال إلى مراكز الصراع وحرمانهم من أي اإلرهاب

 .لمسائلة عما ارتكبوه من جرائم إرهابيةمالذات آمنة وتقديمهم للعدالة ل
مواصلة تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي لدعم القدرات الوطنية للدول في مجال مكافحة  -11

 .   بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي له بفعاليةاإلرهاب

حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها وتكثيف جهودها لتنفيذ االتفاقية العربية  -12
ية من استغالل التكنولوجيا اإلرهاب تقنية المعلومات لحرمان التنظيمات لمكافحة جرائم

ووسائل التواصل االجتماعي للحيلولة دون بث دعايتها والترويج للكراهية والفتنة 
الطائفية والمذهبية وروح الفرقة بين أبناء المجتمع دون المساس بحرية الرأي والتعبير 

 .واثيق اإلقليمية والدولية المصادق عليهاالتي تحميها القوانين الوطنية والم
 موافاة األمانة العامة لجامعة الدول العربية  مواصلةدعوة الدول األعضاء إلى -13

، بما في ذلك نتائج أعمال اإلرهاببالمبادرات الوطنية التي تقوم بها في مجال مواجهة 
 .يةإلرهابا والتنظيمات اإلرهابالمؤتمرات والندوات التي تنظمها حول مكافحة 

توفر  موافاة األمانة العامة لجامعة الدول العربية بما  مواصلةلىدعوة الدول األعضاء إ -14
ية اإلرهاب األعمال مآسي وآالم ضحايا حوللديها من صور وأفالم وثائقية ومطبوعات 

اإلرهابية في  األعمال للتوعية بآالم ومآسي ضحايا اليوم العربيلعرضها خالل فعاليات 
، ودعوة الدول األعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى إحياء العربيةالمنطقة 
 . وموافاة األمانة العامة بالمبادرات التي تقوم بها في هذا الشأنهذا اليوم

دعوة الدول األعضاء إلى معاملة ضحايا اإلرهاب وأسرهم بما يحفظ كرامتهم والنظر  -15
دة لهم بما يتفق مع نظمها الوطنية وتلبية في إيجاد أنظمة وآليات وطنية لتقديم المساع

 .احتياجاتهم وتيسير إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي
 رهابيةعمال اإل ضحايا األ وحمايةمساعدةلالقانون العربي اإلسترشادي اإلشادة باعتماد  -16

 الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب المنعـقد فـي 1134بموجب القرار رقم 
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 ودعوة الدول العربية 22/11/2018بتاريخ ) السودان(طوم بالخر) 34(دورته 
 .لالستفادة من بنوده

واستخدام  اإلرهابتمويل مصادر لبذل المزيد من الجهود لمكافحة الدول العربية دعوة  -17
ية عبر شبكات اإلرهابية لتكنولوجيا المعلومات لتمويل النشاطات اإلرهابالتنظيمات 

 . اإلرهاب وتمويل األموالقية العربية لمكافحة غسل االتفااالنترنت تنفيذا ألحكام 
حث الدول العربية على تبسيط اإلجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة  -18

في القضايا المتعلقة باألعمال اإلرهابية واالنتقال الرتكاب األعمال اإلرهابية بما يتسق 
ات الصلة وتشجيع استعمال الوسائل مع االتفاقيات العربية القضائية واألمنية ذ

 .اإللكترونية من أجل تسريع وتيسير البت في تلك الطلبات
دعوة الدول العربية إلى مواصلة تبادل المعلومات حول أعمال وتحركات التنظيمات  -19

والشبكات اإلرهابية بما في ذلك المقاتلين اإلرهابيين عن طريق اآلليات الثنائية أو 
سيما مع الدول التي يقيمون بها أو يحملون جنسياتها وشعب المتعددة األطراف ال

 .االتصال في مجلس وزراء الداخلية العرب
ة لفريق الخبراء العرب المعني بمكافح) 25(أخذ العلم بتقرير وتوصيات االجتماع  -20

 .14/2/2019 و13اإلرهاب الذي عقد بمقر األمانة العامة للجامعة يومي 
امعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإعداد تقارير  األمين العام لجمنالطلب  -21

  .دورية بشأن إجراءات تنفيذه وتقديمها للمجلس في دوراته المقبلة
  

  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د -  8376رقم : ق (
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  تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
 :بعد اطالعه -

 لى مذكرة األمانة العامة،ع �

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

 وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع األول لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات        �
 ،11/9/2019ستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ على الم

 وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية،  �

سـاته  ذ يعرب عن إدانته الحازمة لكافة أشكال اإلرهـاب وبمختلـف صـوره وممار             وإ - 
 .ومظاهره، ورفضه الثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة

وإذ يكرر التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب    - 
جتثاثه من جذوره وذلك من خـالل تفعيـل بنـود           والتطرف وتكثيف الجهود المشتركة ال    

 وأحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب،
وإذ يشدد في هذا اإلطار على أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية في مجـال مكافحـة                 - 

 اإلرهاب من خالل تبادل المعلومات والتعاون األمني والقضائي والتنسيق العسكري،
مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى نحو خاص قـرار  وإذ يؤكد على قرارات   - 

ع . د 654، وقرار قمة نواكـشوط رقـم        )2015) (26(ع  . د 628قمة شرم الشيخ رقم     
، والقـرار   )2017) (28(ع  . د 699 و 690، وقراري قمة عمان رقمي      )2016) (27(

 8189، والقـرار    )2016) (145(ع  . د 8019، والقرار   )2014) (142(ع  . د 7804
 8262، والقرار 4/12/2017ع بتاريخ .غ. د8219، والقرار رقم )2017) (148(ع .د
، )2018) (29(ع  . د 725، وقرار قمة القـدس رقـم        7/3/2018بتاريخ  ) 149(ع  .د

 .11/9/2018بتاريخ ) 150(ع . د8316والقرار رقم 
 :واستناداً إلى - 

 المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، �

 ت الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك،المواد ذا �

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وإعالناتها بـشأن صـيانة              �
 األمن القومي العربي،
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وإذ يؤكد التزامه بأحكام ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربيـة وميثـاق األمـم المتحـدة                 - 
 وقرارات مجلس األمن وقواعد القانون الدولي،

ÏŁè†{{{{<…V< <

إدانة كل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية  -1
وفي كافة دول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة 
والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على 

 .ف واإلرهابالفتنة والعن
التأكيد على الحق الثابت للدول األعضاء في اتخاذ جميع اإلجراءات واستخدام كافة  -2

الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات تشكل خطراً على أمنها وسالمة 
 .مجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم المتحدة

ساسياً من حقوق اإلنسان لما لإلرهاب من آثار مدمرة اعتبار مكافحة اإلرهاب حقاً أ -3
على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتثمين 

آثار اإلرهاب على التمتع "الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار 
اللجنة الثالثة للجمعية العامة في كل من مجلس حقوق اإلنسان الدولي و" بحقوق اإلنسان

 .لألمم المتحدة
التشديد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع اإلرهاب دون انتقائية أو تمييز،  -4

والتحذير مجدداً من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات اإلرهابية المختلفة في 
 .عاون فيما بينهاالمنطقة والتي تتبني نفس األيديولوجية المتطرفة وتت

التأكيد على ضرورة اإلسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة التي  -5
 بعقد اجتماع مشترك 2014) 25(ع .أطلقتها جمهورية مصر العربية في قمة الكويت د

قد لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل االتفاقيات األمنية والقضائية، مع النظر في ع
هذا االجتماع بشكل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب وتحديث 

 اإلرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب سنة اإلستراتيجية العربية لمكافحة
 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات اإلرهابية واألمنية والتقنية الراهنة ذات 1997

رهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الصلة باإل
اإلرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تفعيل االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال 

، لوضع الرقابة الالزمة على مؤسسات القطاع 2010وتمويل اإلرهاب الموقعة سنة 
المالي والتقني والمجاالت األخرى غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال 

 .  والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات اإلرهابية
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حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها في إطار االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية  -6
م المعلومات، وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات اإلرهابية من استخدا

وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكراهية 
 .والفتنة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل اإلرهاب

حث الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى التصديق  -7
ة الدول العربية المصدقة على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى عليها ودعو

التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة األولى من االتفاقية بشأن تعريف الجريمة 
اإلرهابية لتجريم التحريض على الجرائم اإلرهابية أو اإلشادة بها ونشر أو طبع أو 

الت أياً كان نوعها للتوزيع أو الطالع الغير إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجي
عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمع األموال أياً كان 

 .نوعها لتمويل الجرائم اإلرهابية
التأكيد على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية واإلقليمية  -8

تشريعاتها الوطنية مع أحكام االتفاقية العربية لمكافحة لمكافحة اإلرهاب، ومواءمة 
اإلرهاب وقرارات مجلس األمن المعنية بمكافحة اإلرهاب والصكوك الدولية ذات 
الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم األمم المتحدة في تصنيف الجماعات 

ة على األفراد والكيانات والكيانات اإلرهابية وااللتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجب
 2253، و)1999 (1267المدرجين على هذه القوائم طبقاً لقرارات مجلس األمن 

، وإدخال التعديالت الالزمة في التشريعات الوطنية للتمكن )2017 (2368، و)2015(
 .من تطبيق تلك العقوبات

 والقائمة العربية مواصلة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب، -9
القائمة السوداء لمنفذي ومدبري وممولي (الموحدة للتنظيمات والكيانات اإلرهابية 

 . ودعوة الدول العربية على تغذيتها بالبيانات المطلوبة) األعمال اإلرهابية
دعوة الدول األعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ اإلجراءات والتدابير لتجريم  - 10

طرف والتكفيري لخطورته في تغذيته لإلرهاب وإثارة النزعات الطائفية، الفكر المت
والطلب إلى األمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية لمكافحة اإلرهاب 

 . والدولية ذات الصلةةومواصلة تعاونها مع المنظمات اإلقليمي
م تقرير حول اإلجراءات التي تم الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقدي - 11

 .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس
  )6/3/2019 - 4 ج -) 151(ع .د - 8377رقم : ق(
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صيانة األمن القـومي    
ــة   ــي ومكافح العرب

  .اإلرهاب

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ام عن العمل العربي المشترك،وعلى تقرير األمين الع �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئـة متابعـة تنفيـذ             �
القرارات وااللتزامات على المستوى الـوزاري الـذي عقـد بتـاريخ            

  بالجمهورية التونسية،29/3/2019

وعلـى  واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة علـى مـستوى القمـة             �
 ،  ومكافحة اإلرهابة األمن القومي العربيصيان بشأنالمستوى الوزاري 

وإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على مواصلة الجهود لتعزيز األمن القومي             -
العربي ومكافحة التنظيمات اإلرهابية والدفاع عن استقالل الـدول العربيـة       
وحماية سيادتها الوطنية والذود عن وحدة ترابها الوطني وسالمة أراضيها          

 ضد أي اعتداء،

وإذ يشدد على الحق الثابت للدول األعضاء في التصدي ألي اعتداء علـى              -
مجتمعاتها ومواطنيها ومؤسسات الدولة، وكذلك حقها فـي اتخـاذ جميـع            
اإلجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديـدات           

ل واعتداءات تُشكل خطراً على أمنها وسالمتها، وفقاً لميثاق جامعـة الـدو           
 العربية وميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة،

وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكـل أشـكال اإلرهـاب بمختلـف صـوره                -
وممارساته ومظاهره، ورفضه الثابت لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو           

 أمة،

وإذ يؤكد من جديد رفضه التام ألي شكل من أشـكال الـدعم الـصريح أو                 -
مني للمنظمات اإلرهابية والمنظمات المتطرفة من تهديـد أو اختطـاف           الض

 الرهائن أو قتلهم أو طلب الفدية إلطالق سراحهم،

وإذ يثمن أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنـسيق والتعـاون بـين الـدول               -
األعضاء لمواجهة اإلرهاب السيما في مجال تجفيف منابع تمويل اإلرهـاب           

اإلرهابيين والعمل على الحد من تنقلهم إلى مناطق        ومعالجة سفر المقاتلين    
النزاع وإيجاد مالذات آمنة لهم واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمـة التـي            
تحول دون استخدام اإلرهابيين لتكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت لنـشر          

 الفكر اإلرهابي والتجنيد لصالح المنظمات اإلرهابية،

…<†{{{{ÏŁèV< <

ازمة والمستمرة لكل األنشطة اإلجرامية التي تمارسها اإلدانة الح -1
دول العالم، بما فيها رفع التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية وفي كافة 
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الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة 
 .والعنف واإلرهاب

منية والردعية من التأكيد على أن التدابير والحلول العسكرية واأل -2
المقومات األساسية لدحر اإلرهاب، والتنويه بضرورة اعتماد إستراتيجية 
عربية شاملة متعددة األبعاد لمكافحة اإلرهاب ومنعه وفقاً لقرارات 
مجلس جامعة الدول العربية الصادرة بهذا الشأن على مستوى القمة 

ونية والقضائية وعلى المستوى الوزاري تتضمن األبعاد السياسية والقان
 .باإلضافة إلى المحاور الثقافية واإلعالمية والدينية واالجتماعية

مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب والتطرف  -3
وتكثيف الجهود المشتركة الجتثاثه من جذوره من خالل تفعيل أحكام 

ة التي لم تصدق االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، ودعوة الدول العربي
بعد على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب واالتفاقية العربية لمكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية 

وإيداع وثائق التصديق لدى المعلومات إلى إتمام إجراءات التصديق عليها 
 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في حث -4
مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات اإلرهابية وتفعيل 

من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب التي تنص على ) 4(أحكام المادة 
ين لمنع ومكافحة الجرائم اإلرهابية، طبقاً للقوانطراف تعاون الدول األ

 .واإلجراءات الداخلية لكل دولة

لى االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو إدعوة الدول  -5
شخاص الضالعين في األعمال اإلرهابية لى الكيانات أو األإالضمني 

ورفض كل أشكال االبتزاز من قبل الجماعات اإلرهابية من تهديد أو قتل 
 .لرهائن أو طلب للفديةا

ل األعضاء إلى العمل على منع ومكافحة الجرائم اإلرهابية دعوة الدو -6
من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب ) 2(اتساقاً مع أحكام المادة 

والحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم 
 .اإلرهابية أو الشروع أو االشتراك فيها بأية صورة من الصور

بين الدول العربية في مجال مكافحة الفكر المتطرف واقتالع دعم التعاون  -7
جذوره وذلك من خالل اإلستراتيجية العربية لألمن الفكري ودعوة 
المكتب العربي لمكافحة اإلرهاب واألمن الفكري لموافاة األمانة العامة 

التي لجامعة الدول العربية بالمبادرات التي يقوم بها والدراسات العلمية 
 . لتعميمها على الدول األعضاء لغرض االستفادة منهايعدها 

اإلشادة بما حققته الدول األعضاء من انتصارات واسعة ضد اإلرهاب  -8
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وما توصلت إليه من انجازات في دحر التنظيمات اإلرهابية والجماعات 
المتطرفة ودعوتها لمواصلة هذه الجهود بما يكفل القضاء على اإلرهاب 

ره وصوره، ومواصلة الجهود الرامية إلى إرساء والتطرف بجميع مظاه
 .قيم التسامح وثقافة السالم

الترحيب بوضع أسماء بعض األشخاص الذين ينتمون لما يسمى بسرايا  -9
األشتر اإلرهابية في مملكة البحرين على قائمة اإلرهابيين، معتبرين أن 

اب هذا الموقف يعكس إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال اإلره
على الصعيدين اإلقليمي والدولي وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه 
أو التعاطف معه، ويمثل دعما لجهود مملكة البحرين واإلجراءات التي 

 . تقوم بها في تعزيز األمن واالستقرار والسلم فيها

دعوة الدول األعضاء إلى إيجاد نظم عدالة جنائية فعالة لمقاضاة مرتكبي  -10
رهابية واتخاذ اإلجراءات القانونية والقضائية الالزمة األعمال اإل

للحيلولة دون سفر المقاتلين اإلرهابيين لاللتحاق بتنظيمات إرهابية 
واالنتقال إلى مراكز الصراع وحرمانهم من أي مالذات آمنة وتقديمهم 

 .للعدالة للمسائلة عما ارتكبوه من جرائم إرهابية

واإلقليمي لدعم القدرات الوطنية للدول في مواصلة تعزيز التعاون الدولي  -11
 .  مجال مكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي له بفعالية

حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها وتكثيف جهودها لتنفيذ االتفاقية  -12
ة ـالعربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لحرمان التنظيمات اإلرهابي

يا ووسائل التواصل االجتماعي للحيلولة دون بث تغالل التكنولوجـمن اس
دعايتها والترويج للكراهية والفتنة الطائفية والمذهبية وروح الفرقة بين 
أبناء المجتمع دون المساس بحرية الرأي والتعبير التي تحميها القوانين 

 .الوطنية والمواثيق اإلقليمية والدولية المصادق عليها

مواصلة موافاة األمانة العامة لجامعة الدول دعوة الدول األعضاء إلى  -13
العربية بالمبادرات الوطنية التي تقوم بها في مجال مواجهة اإلرهاب، 
بما في ذلك نتائج أعمال المؤتمرات والندوات التي تنظمها حول مكافحة 

 .اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية

امعة الدول  موافاة األمانة العامة لج مواصلةلىدعوة الدول األعضاء إ -14
 مآسي حوللديها من صور وأفالم وثائقية ومطبوعات توفر العربية بما 

 اليوم العربيوآالم ضحايا األعمال اإلرهابية لعرضها خالل فعاليات 
، للتوعية بآالم ومآسي ضحايا األعمال اإلرهابية في المنطقة العربية

ياء هذا ودعوة الدول األعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى إح
 .اليوم وموافاة األمانة العامة بالمبادرات التي تقوم بها في هذا الشأن

دعوة الدول األعضاء إلى معاملة ضحايا اإلرهاب وأسرهم بما يحفظ  -15
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كرامتهم والنظر في إيجاد أنظمة وآليات وطنية لتقديم المساعدة لهم بما 
حياتهم إلى يتفق مع نظمها الوطنية وتلبية احتياجاتهم وتيسير إعادة 

 .مجراها الطبيعي

 ضحايا  وحمايةمساعدةلالقانون العربي اإلسترشادي اإلشادة باعتماد  -16
 الصادر عن مجلس وزراء 1134 بموجب القرار رقم رهابيةعمال اإلاأل

بتاريخ ) السودان(بالخرطوم ) 34(العدل العرب المنعقد في دورته 
 .نوده ودعوة الدول العربية لالستفادة من ب22/11/2018

تمويل مصادر لبذل المزيد من الجهود لمكافحة الدول العربية دعوة  -17
واستخدام التنظيمات اإلرهابية لتكنولوجيا المعلومات لتمويل اإلرهاب 

االتفاقية العربية النشاطات اإلرهابية عبر شبكات االنترنت تنفيذا ألحكام 
 .  وتمويل اإلرهاباألمواللمكافحة غسل 

على تبسيط اإلجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة حث الدول العربية  -18
القانونية المتبادلة في القضايا المتعلقة باألعمال اإلرهابية واالنتقال 
الرتكاب األعمال اإلرهابية بما يتسق مع االتفاقيات العربية القضائية 
واألمنية ذات الصلة وتشجيع استعمال الوسائل اإللكترونية من أجل 

 .بت في تلك الطلباتتسريع وتيسير ال

دعوة الدول العربية إلى مواصلة تبادل المعلومات حول أعمال وتحركات  -19
التنظيمات والشبكات اإلرهابية بما في ذلك المقاتلين اإلرهابيين عن 
طريق اآلليات الثنائية أو المتعددة األطراف السيما مع الدول التي 

مجلس وزراء يقيمون بها أو يحملون جنسياتها وشعب االتصال في 
 .الداخلية العرب

لفريق الخبراء العرب المعني ) 25(أخذ العلم بتقرير وتوصيات االجتماع  -20
 13بمكافحة اإلرهاب الذي عقد بمقر األمانة العامة للجامعة يومي 

 .14/2/2019و

الترحيب بإعادة انتخاب المملكة المغربية للرئاسة المشتركة مع كندا  -21
، وذلك )2022 – 2020(رهاب لوالية ثالثة للمنتدى العالمي لمكافحة اإل

خالل االجتماع الخامس عشر للجنة التنسيق التابعة للمنتدى، الذي نظم 
 . بمالقة2019آذار / مارس13يوم األربعاء 

الطلب من األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار  -22
ها للمجلس في وإعداد تقارير دورية بشأن إجراءات تنفيذه وتقديم

  .دوراته المقبلة
  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د762: ق.ق(
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ــة   ــوير المنظوم تط
ــة   ــة لمكافح العربي

  .اإلرهاب

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

االجتماع الثاني لهيئـة متابعـة تنفيـذ        وعلى التوصية الصادرة عن      �
القرارات وااللتزامات على المستوى الـوزاري الـذي عقـد بتـاريخ            

  بالجمهورية التونسية،29/3/2019

وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكافة أشكال اإلرهـاب وبمختلـف صـوره              -
وممارساته ومظاهره، ورفضه الثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بـأي            

 .رة أو أمةدين أو حضا

وإذ يكرر التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين الـدول العربيـة      -
لمكافحة اإلرهاب والتطرف وتكثيف الجهود المشتركة الجتثاثه من جذوره         

 وذلك من خالل تفعيل بنود وأحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب،

لعربية والدولية فـي    وإذ يشدد في هذا اإلطار على أهمية تنسيق الجهود ا          -
مجال مكافحة اإلرهاب من خـالل تبـادل المعلومـات والتعـاون األمنـي              

 والقضائي والتنسيق العسكري،

وإذ يؤكد على قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى نحـو خـاص                -
 654، وقرار قمة نواكشوط رقم      )2015) (26(ع  . د 628قرار قمة شرم الشيخ رقم      

، )2017) (28(ع  . د 699 و 690، وقراري قمة عمـان رقمـي        )2016) (27(ع  .د
، والقرار  )2016) (145(ع  . د 8019، والقرار   )2014) (142(ع  . د 7804والقرار  

، 4/12/2017ع بتــاريخ .غ. د8219، والقــرار رقــم )2017) (148(ع . د8189
ع . د725، وقرار قمة القـدس رقـم    7/3/2018بتاريخ  ) 149(ع  . د 8262والقرار  

، والقرار رقـم    11/9/2018بتاريخ  ) 150(ع  . د 8316، والقرار رقم    )2018) (29(
 .6/3/2019بتاريخ ) 151(ع . د8377

 :واستناداً إلى -

 المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، �

 المواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك، �

مة، وإعالناتهـا   قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الق        �
 بشأن صيانة األمن القومي العربي،

وإذ يؤكد التزامه بأحكام ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم            -
 المتحدة وقرارات مجلس األمن وقواعد القانون الدولي،

…<†{{{{ÏŁèV< <

إدانة كل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات اإلرهابية في  -1
ربية وفي كافة دول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها الدول الع
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تلك التنظيمات المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية 
 .أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف واإلرهاب

التأكيد على الحق الثابت للدول األعضاء في اتخاذ جميع اإلجراءات  -2
ة الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات تشكل واستخدام كاف

خطراً على أمنها وسالمة مجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول 
 .العربية وميثاق األمم المتحدة

اعتبار مكافحة اإلرهاب حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان لما لإلرهاب من  -3
 السياسية آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق

واالقتصادية واالجتماعية، وتثمين الجهود العربية التي أدت في هذا 
في كل " آثار اإلرهاب على التمتع بحقوق اإلنسان"السياق إلى تمرير قرار 

 للجمعية العامة لألمم من مجلس حقوق اإلنسان الدولي واللجنة الثالثة
 .المتحدة

لتعامل مع اإلرهاب دون التشديد على حتمية الشمولية في الرؤية في ا -4
انتقائية أو تمييز، والتحذير مجدداً من الرابطة القوية التي تجمع بين 
التنظيمات اإلرهابية المختلفة في المنطقة والتي تتبني نفس األيديولوجية 

 .المتطرفة وتتعاون فيما بينها

التأكيد على ضرورة اإلسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت  -5
) 25(ع .درة التي أطلقتها جمهورية مصر العربية في قمة الكويت دبالمبا

 بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل 2014
تفعيل االتفاقيات األمنية والقضائية، مع النظر في عقد هذا االجتماع بشكل 
طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب 

 اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب التي اعتمدها مجلس وتحديث
 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات 1997وزراء الداخلية العرب سنة 

اإلرهابية واألمنية والتقنية الراهنة ذات الصلة باإلرهاب، وبحث سبل 
تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة 

ضافة إلى تفعيل االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال المنظمة، إ
، لوضع الرقابة الالزمة على 2010وتمويل اإلرهاب الموقعة سنة 

مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المالي 
والتقني والمجاالت األخرى والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها 

 .  مات اإلرهابيةفي تمويل التنظي

حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها في إطار االتفاقية العربية  -6
لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان 
التنظيمات اإلرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل 

 وتعزيز التعاون االجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة،
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 .في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل اإلرهاب

حث الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب  -7
إلى التصديق عليها ودعوة الدول العربية المصدقة على االتفاقية العربية 

فقرة الثالثة من المادة األولى لمكافحة اإلرهاب إلى التصديق على تعديل ال
من االتفاقية بشأن تعريف الجريمة اإلرهابية لتجريم التحريض على 
الجرائم اإلرهابية أو اإلشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو 
مطبوعات أو تسجيالت أياً كان نوعها للتوزيع أو الطالع الغير عليها 

تجريم تقديم أو جمع األموال بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، وكذلك 
 .أياً كان نوعها لتمويل الجرائم اإلرهابية

التأكيد على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية  -8
واإلقليمية لمكافحة اإلرهاب، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام 

ة بمكافحة االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب وقرارات مجلس األمن المعني
اإلرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح 
وقوائم األمم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات اإلرهابية وااللتزام 
بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على األفراد والكيانات المدرجين على 

 2253 و،)1999 (1267هذه القوائم طبقاً لقرارات مجلس األمن 
، وإدخال التعديالت الالزمة في التشريعات )2017 (2368، و)2015(

 .الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات

مواصلة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب،  -9
القائمة السوداء (والقائمة العربية الموحدة للتنظيمات والكيانات اإلرهابية 

ودعوة الدول العربية على )  وممولي األعمال اإلرهابيةلمنفذي ومدبري
 . تغذيتها بالبيانات المطلوبة

دعوة الدول األعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ اإلجراءات  -10
والتدابير لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته لإلرهاب 

عامة تعزيز التنسيق مع وإثارة النزعات الطائفية، والطلب إلى األمانة ال
الجهات العربية المعنية لمكافحة اإلرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات 

 . والدولية ذات الصلةةاإلقليمي

الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول  -11
 .اإلجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع .د 763: ق.ق(
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  )0268( ص– 03)/19/05(س/ق

   تاميــــــــــان�الخـــــــــــــالبي
��  <جلس�جامعة�الدول�العربية�ع;ى�مستوى�القمة عاديةالالصادر�عن�الدورة�غ1

  م2019أيار�/ �مايو30هـ�ا<وافق��1440رمضان�25مكة�ا<كرمة�

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�الحرم1ن� �خادم �من �الكريمة �للدعوة �وتلبية �السعودية �العربية �ا<ملكة �لطلب استجابة

العزيز�آل�سعود�Vشقائه�قادة�الدول�العربية�لبحث�التداعيات� الشريف1ن�ا<لك�سلمان�بن�عبد

ــــالخط1�ة�للهج ــ ـــــإيوم�الذي�قامت�به�ميليشيات�الحوثي�Zرهابية�ا<دعومة�من�ـــــــــ ــ �ع;ى�محطa`�رانــــــ

ــــــداء�ع;ى�سفن�تجارية�hي�ا<يـــــــقامت�به�من�اعت خ�النفط�با<ملكة�العربية�السعودية،�وماـــــــــــــض اه�ــ

  .Zقليمية�لدولة�Zمارات�العربية�ا<تحدة

�للمادة�الثالثة�من�ملحق�ميثاق�جامعة�الدول�العربية�الخاص�باmنعقاد�الد
ً
mوري�وإعما

  .للقمة

�عقد�مجلس�جامعة�الدول�العربية�ع;ى�مستوى�القمة�دورة�غ1��عادية�hي�مدينة�مكة�

م�حيث�تدارس�القادة�العرب�كافة�2019 أيار/�مايو30هـ�ا<وافق��1440رمضان�25ا<كرمة�بتاريخ�

   ؛تحمله�من�مخاطر�وتداعيات�ع;ى�ا<صالح�العربية�العليا تلك�التطورات�وما

  : �التأكيد�ع;ى�ا<واقف�التاليةإ}ىmت�وقد�خلصت�ا<داو 

إدانة�
عمال�الa`�قامت���ا�ميلشيات�الحوثي�Zرهابية�ا<دعومة�من�إيران�من�الهجوم� -1

�السعودية �العربية �ا<ملكة �داخل �النفط �لضخ �محطت1ن �ع;ى �ا<س1�ة  �وما،بالطائرات

ية�لدولة�Zمارات�قامت�به�من�أعمال�تخريبية�طالت�السفن�التجارية��hي�ا<ياه�Zقليم

  .العربية�ا<تحدة

2- � �تس�ى �العربية �الدول �أن �ع;ى �با<نطقةإ}ىالتأكيد ��ستقرار�و
من �وأن�،�استعادة

� �لذلك �والوحيد �الحقيقي �<بادئ�إنماالسبيل �ا<نطقة �hي �الدول �جميع �اح��ام �hي �يتمثل

�والتدخ ���ا �أو�التلويح �القوة �استخدام �عن �الجوار�و�متناع ـــــحسن ـــــــــ �الشـــــ �hي ـــــل ؤون�ـــــــــ

ـــــلوك�الجمهورية�Zســـــــــ�وأن�س،ياد��اــــــــــــاك�ســــــــــــة�للدول�وان��ــــــــــــــالداخلي ـــ ــــــــ,مية�Zيرانيــ ــ ـ ة�hي�ـ

ـــــــــة�ينــــــا<نطق ــاhي�تلك�ا<بـــــ لتا}ي���دد�
من�و�ستقرار�hي�ادئ�ويقوض�مقتضيات�الثقة�وباــــ

�الدول�العربية� �ب1ن �التعاون �ع,قات �أن �ع;ى �مع�التأكيد
ً
�وخط1�ا

ً
�مباشرا

ً
���ديدا Zقليم

والجمهورية�Zس,مية�Zيرانية�يجب�أن�تقوم�ع;ى�مبدأ�حسن�الجوار�وعدم�التدخل�hي�

 .الشؤون�الداخلية�للدول�واح��ام�سياد��ا

3- � �وتكاتف �تضامن �ع;ى �العربيةالتأكيد ��معالدول �التدخ,ت�ال�بعضها �وجه �hي بعض

���دف�زعزعة�أم��ا�–�سواء�بشكل�مباشر�أو�غ1��مباشر�–Zيرانية�hي�شؤو��ا�الداخلية�
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�وتكثيف�سبل�التعاون�والتنسيق�بي��ا���دف�مواجهة�ا<خاطر�الa`�تنتج�من�،واستقرارها

 .ذلك

�إ -4 يرانية�الصنع�ع;ى�ا<ملكة�العربية�إدانة�استمرار�عمليات�إط,ق�الصواريخ�الباليستية

�واعتبار�ذلك�،السعودية�من�
را¢¡`�اليمنية�من�قبل�ميليشيات�الحوثي�التابعة� يران

��ديدا�ل¤من�القومي�العربي�والتأكيد�ع;ى�حق�ا<ملكة�العربية�السعودية�hي�الدفاع�عن�

�تتخ `aال� �Zجراءات �hي �ومساند��ا �ا<تحدة 
مم� �ميثاق �وفق �تلك�أراض¥�ا �ضد ذها

  .�عتداءات�hي�إطار�الشرعية�الدولية

�الشرعية� -5 �للحكومة �ا<ناهضة �الحوثي �Zيراني�ا<تواصل�<ليشيات �استمرار�الدعم إدانة

 .hي�اليمن

�البحرين� -6 �<ملكة �الداخلية �الشؤون �hي �ا<ستمرة �Zيرانية �التدخ,ت �وإدانة استنكار

 
� �و��ريب �Zرهابي1ن �وتدريب �Zرهاب �النعرات�ومساندة �وإثارة �وا<تفجرات سلحة

 .الطائفية�لزعزعة�
من�والنظام�و�ستقرار

7- � �استمرار�احت,ل �إيرانإدانة �كافة �وتأييد �ا<حتلة �الث,ث �Zماراتية �للجزر �Zجراءات�

�ع;ى� �سياد��ا �mستعادة �ا<تحدة �العربية �Zمارات �دولة �تتخذها `aال� �السلمية والوسائل

 .جزرها�ا<حتلة

 .رار�حظر�القنوات�الفضائية�ا<مولة�من�إيران�ع;ى�
قمار�الصناعية�العربيةاستم -8

تكثيف�الجهود�الدبلوماسية�ب1ن�الدول�العربية�مع�الدول�وا<نظمات�Zقليمية�والدولية� -9

�للخطر� �ا<نطقة �hي �والسلم 
من� �تعرض `aال� �إيران �ممارسات �ع;ى �الضوء لتسليط

قف�حازم�<واجهة�إيران�وأنشط��ا�ا<زعزعة�ل,ستقرار��ا<جتمع�الدو}ي�باتخاذ�مو مطالبةو 

�والوقوف�بكل�حزم�وقوة�ضد�أي�محاوmت�إيرانية�ل��ديد�أمن�الطاقة�وحرية�،hي�ا<نطقة

وس,مة�ا<نشآت�البحرية�hي�الخليج�العربي�وا<مرات�ا<ائية�
خرى�سواء�قامت�به�إيران�

��أذرعها�hي�ا<نطقة� .أو�ع

10 -  Z� �بالتدخل �التنديد �hي �ع;ى�
زمةيراني �خط1�ة �تداعيات �من �ذلك �يحمله �وما �السورية

�وأن� �Zقليمية �وس,م��ا �الوطنية �ووحد��ا �واستقرارها �وأم��ا �وسياد��ا �سورية مستقبل

� �تسوية �أجل �من �ا<بذولة �الجهود �يخدم m� �التدخل �هذا �وفقا�
زمةمثل �السورية

 .والقرارات�الدولية�ذات�الصلة) 1( <ضام1ن�جنيف

�تمسكها� �ع;ى �القمة �أكدت �ا<ركزية، �العرب �قضية �الفلسطينية، �القضية وبخصوص

وكذا�قرارات�القمة�العربية�) قمة�القدس(بقرارات�القمة�العربية�التاسعة�والعشرين�hى�الظهران�

  .الث,ث1ن�hي�تونس
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�الحرم1ن� �لخادم �وتقديرهم �شكرهم �بالغ �عن �العرب ��القادة��ع �اجتماعهم �ختام وhي

�حسالشريف1ن �ع;ى �السعودية �العربية �ا<ملكة ��سـ�ولشعب �ماـن �وع;ى �الضيافة، �وكرم  تقبال

  .عمال�هذه�القمة�متمV�1 وإعداد<سوه�من�حسن�تنظيم�

ـــــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــــ ــــــــــــ ـــ  ـ

  : تمت�ت,وة�التحفظ�التا}ي�من�وزير�خارجية�جمهورية�العراق

�ع;ى�استنكاره�Vي�عمل�من�شأنه�اس��داف�أمن�ا<ملكة�العربية�السعودية�وأمن��ح1ن�أن�العراق�يعيد�التأكيدhيأنه�" 

� �البيان�hيأشقائنا �ع;ى �اع��اضه �يسجل �العراق �وأن �الختامي �البيان �صياغة �hي �نشارك �لم �أننا �التوضيح �أود �الخليج،

  "�صيغته�الحاليةhيالختامي�
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  أمن المالحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

إذ يأخذ علماً بالهجوم الذي استهدف أربعة سفن مدنية داخل المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات               - 
 ،2019أيار / مايو12العربية المتحدة بتاريخ 

وإذ يأخذ علماً باالعتداء اإلرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي اإلرهابيـة باسـتخدام               - 
 14مسيرة مفخخة على محطتي ضخ نفط في المملكة العربية السعودية بتـاريخ             طائرات  

 ،2019أيار /مايو
حزيران / يونيو13وإذ يأخذ علماً بحادثتي االعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان بتاريخ  - 

2019، 
وإذ يأخذ علماً بقيام السلطات اإليرانية باحتجاز سفن في مضيق هرمز والخليج العربـي،               - 

 19 قيامها باحتجاز ناقلة ترفع علم المملكة المتحدة فـي مـضيق هرمـز بتـاريخ                 منها
 ،2019تموز /يوليو

وإذ يثمن الدعوة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،           - 
لعقد القمتين الطارئتين لكل من مجلس جامعة الدول العربية والمجلس األعلـى لمجلـس              

، لبحـث   2019أيـار   / مـايو  31ول الخليج العربية في مكة المكرمة بتـاريخ         التعاون لد 
التداعيات الخطيرة للهجمات التي قامت بها ميليشيات الحوثي اإلرهابية على محطتي ضخ            
نفط بالمملكة العربية السعودية وسفن تجارية في المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات العربيـة             

تضمنته البيانات واإلعالنات الصادرة عن هذه القمم حول امن         المتحدة، وإذ يأخذ علماً بما      
المالحة وإمدادات الطاقة في الخليج العربي والمنطقة، وكافة بيانات وقـرارات مجلـس             

 جامعة الدول العربية السابقة ذات الصلة،

الصادرين عن الـدورة الرابعـة      " إعالن مكة "وإذ يأخذ علماً بما تضمنه البيان الختامي و        - 
 بشأن 2019أيار / مايو 31 لمؤتمر القمة اإلسالمي المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ          عشرة

االعتداءات اإلرهابية على المملكة العربية السعودية واألعمال التخريبية في المياه اإلقليمية     
 لدولة اإلمارات العربية المتحدة،

الحة البحرية والسـيما اتفاقيـة   واستناداً إلى قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية امن الم  - 
 ،1982األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

 وبعد اطالعه على توصية لجنة الشؤون السياسية، - 
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التأكيد على مبدأ حرية المالحة البحرية في المياه الدولية وفقاً للقواعد المـستقرة فـي                 -1
 .القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار

ضمان امن وسالمة المالحة البحرية في الخليج العربي وخليج عمان والبحـر        المطالبة ب  -2
 .األحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة

إدانة جميع األعمال التي تستهدف امن وسالمة المالحة والمنشئات البحرية وإمـدادات             -3
ى، الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية األخـر           

وذلك بوصفها أعماالً تهدد امن الدول العربية وتقوض األمن القومي العربي، وتـضر             
 .باألمن والسلم الدوليين

إدانة الهجمات التي استهدفت ناقالت نفط وسفناً تجارية في الخليج العربي وخليج عمان،  -4
قلة نفط  على ناقلتي نفط سعوديتين ونا2019أيار / مايو12ومنها الهجوم الذي تم بتاريخ 

نرويجية وسفينة شحن إماراتية داخل المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية المتحـدة،            
 إحداهما تحمل علم بنما واألخرى تحمـل        –واالعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان        

، بوصفها أعماالً إجرامية تهدد     2019حزيران  /  يونيو 13 بتاريخ   –علم جزر مارشال    
 .المالحة البحرية الدوليةامن وسالمة حركة 

 من هجـوم    2019أيار  / مايو 14إدانة ما قامت به ميليشيات الحوثي اإلرهابية بتاريخ          -5
بالطائرات المسيرة المفخخة على محطتي ضخ نفط بمدينتي الـدوادمي وعفيـف فـي              

 .المملكة العربية السعودية، والذي استهدف إمدادات النفط العالمية
ت اإليرانية من احتجاز سفن في مضيق هرمز والخليج العربي، إدانة ما قامت به السلطا -6

 19منها قيامها باحتجاز ناقلة ترفع علم المملكة المتحدة في مـضيق هرمـز بتـاريخ                
، في انتهاك واضح للقانون الدولي، ودعوة إيران إلى اإلفراج الفوري 2019تموز /يوليو

 بمثـل هـذه األعمـال العدائيـة،         عن السفن والناقالت المحتجزة، واالمتناع عن القيام      
 .وااللتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حرية المالحة البحرية

التضامن مع اإلجراءات التي اتخذتها المملكة العربية الـسعودية واإلمـارات العربيـة              -7
المتحدة في مواجهة الممارسات واالعتداءات التي استهدفت اإلضرار بـأمن ممـرات            

الطاقة في منطقة الخليج العربي وحفظ امن وسالمة المنطقة وشعبها          المالحة وإمدادات   
والمقيمين على أراضيها، ودعم التحقيقات لكشف المسؤولين عـن هـذه االعتـداءات             
وتقديمهم إلى العدالة، وتأييد ما توصل إليه التحقيق الذي أجرته دولة اإلمارات العربيـة     

عتداء على السفن األربـع داخـل الميـاه         المتحدة مع الشركاء الدوليين بشأن حادثة اال      
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اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والذي رجح بأن تكون هذه الهجمات نفذت من             
 .جهة فاعلة من قبل دولة

دعوة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته لضمان حريـة المالحـة البحريـة وأمنهـا                -8
وقف حازم للتصدي لألنشطة أو     وسالمتها، وضمان امن المنطقة واستقرارها، واتخاذ م      

  .المحاوالت الرامية إلى تهديد حرية المالحة أو اإلضرار بإمدادات الطاقة في المنطقة
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  اإلرهاب الدولي وسبل مكافحته

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

 ة، على مذكرة األمانة العام �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 وعلى توصيات االجتماع السادس والعشرين لفريق الخبراء العرب المعنى بمكافحـة          �
 ،)31/8/2019 – 30تونس (اإلرهاب 

   وعلى توصية لجنة الشئون القانونية، �
    

…<†{{{{ÏŁèV< <

رها وأيا كان مرتكبوها وحيثما إدانة جميع األعمال اإلرهابية بكافة أشكالها ومظاه -1
 .ارتكبت وأيا كانت أغراضها ودوافعها

التأكيد على القيم اإلنسانية السمحاء للعقيدة اإلسالمية التي تصون كرامة اإلنسان وتنبذ  -2
 .التمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد

 دين أو جنسية والحرص على أهمية التأكيد مجددا على أنه ال مجال لربط اإلرهاب بأي -3
مواصلة الجهود لتعزيز الحوار بين الشعوب واألديان لترسيخ ثقافة التفاهم والتسامح 
والعيش في سالم بين الشعوب باختالف انتمائهم الثقافي والعقائدي والحضاري لما في 

ادية ذلك من إسهام في تراجع صدى تيارات االسالموفوبيا والعنصرية المتطرفة المع
 .للمسلمين في مختلف أنحاء العالم

 . إلستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهابالتامالتأكيد على أهمية التنفيذ  -4
االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات الصلة  لم تصدق على التيدعوة الدول العربية  -5

بما يتماشى مع يها،  التصديق علإجراءات للنظر في سرعة استكمال اإلرهابمكافحة ب
 .نظمها القانونية الوطنية

أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقية شاملة تتعلق باإلرهاب  -6
 .الدولي حتى تكون أداة فعالة للتصدي لإلرهاب

تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات التي يشكلها المقاتلون اإلرهابيون بما فيهم  -7
في مجاالت تبادل المعلومات وأمن الحدود والتحقيقات والمساعدة )  والمنتقلونالعائدون(
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القضائية المتبادلة وتسليم المطلوبين واتخاذ التدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار 
اإلرهاب بما في ذلك منع التحريض على ارتكاب األعمال اإلرهابية ومحاربة األسباب 

 .المقاتلين اإلرهابيينالمغذية للتطرف وتجنيد 
 الموجودة خارج الحدود  بالتنظيمات اإلرهابيةحث الدول العربية على تجريم االلتحاق -8

 والمشاركة في األعمال القتالية ووضع التشريعات الوطنية المالئمة لمالحقتهم الوطنية
رفا  واعتبار تزوير وثائق الهوية والسفر واستعمالها لالنتقال لمناطق النزاع ظقضائيا

  .مشددا في القوانين الوطنية
تكثيف العمل العربي المشترك للتصدي لظاهرة المقاتلين اإلرهابيين العائدين من مناطق  -9

ق مع االتفاقية العربية لمكافحة سالنزاع وعائالتهم من خالل وضع آليات شاملة تت
وعلى  الدول العربية على مستوى القمة  والقرارات الصادرة عن مجلس جامعةاإلرهاب

  .وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العربالمستوى الوزاري 
دعوة الدول إلى االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى  - 10

الكيانات أو األشخاص الضالعين في األعمال اإلرهابية، ورفض كل أشكال االبتزاز من 
 .للرهائن أو طلب للفديةقبل الجماعات اإلرهابية من تهديد أو قتل 

دعوة الدول العربية إلى اتخاذ التدابير الالزمة للحيلولة دون استغالل تكنولوجيا  - 11
المعلومات واالتصاالت من طرف التنظيمات اإلرهابية للتحريض على أعمالهم 
اإلرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط واإلعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع 

 .ترونية ذات الصلة بالتنظيمات اإلرهابيةالمواقع االلك
مواصلة تنسيق المواقف العربية في المنظمات والمؤتمرات الدولية التي تشارك فيها  - 12

 .الدول العربية بشأن مكافحة اإلرهاب
 في المنشأ اإلرهابمم المتحدة لمكافحة  مركز األإمكانياتاالستفادة من مواصلة  - 13

الشريفين، ومركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيز نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين 
 للتميز لمكافحة الدولي فيينا والمركز في الديانات والثقافات أتباع للحوار بين يالعالم

 اإلرهاب مجال مكافحة ي للبحوث والدراسات فاألفريقيوالمركز ،  أبوظبىيالتطرف ف
اق، ومنتدى النهضة للتواصل ، ومركز النهرين للدراسات اإلستراتيجية في العربالجزائر

الحضاري بالسودان، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالمملكة العربية 
السعودية، ومركز محمد السادس للعلماء األفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين األئمة 

 في األديان ومركز الدوحة الدولي لحوار والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية،
 والمكتب العربي لمكافحة التطرف واإلرهاب التابع لمجلس وزراء الداخلية ،قطر

 .العرب
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األمم المتحدة المعنية التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة العمل على دعم  - 14
 .المنظمات اإلقليمية المعنية بمكافحة اإلرهاببمكافحة اإلرهاب و

 والمبادرات الناجحة ذات الصلة بالمواجهة أهمية استفادة الدول العربية من التجارب - 15
الفكرية لإلرهاب للحيلولة دون انتشار المفاهيم واألفكار التي تروج لها التنظيمات 

بتعميم ) قطاع الشؤون القانونية(اإلرهابية، وتكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية
 .ة لالستفادة منهاتلك التجارب الناجحة على الجهات المعنية في الدول العربي

لمواصلة تقديم الدعم الفني في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دعوة  - 16
المجاالت المتعلقة بمكافحة اإلرهاب من في مجال التعاون القانوني والقضائي الدولي 

 للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة واإلرهاب والتهديدات اإلقليميخالل البرنامج 
 اإلنسانحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الص

)2016 – 2021.(  
دعوة الدول العربية لتعزيز التعاون مع المنظمات والوكاالت الدولية لالستفادة من  - 17

برامج المساعدة الفنية المتاحة لبناء القدرات الوطنية لمواجهة خطر حيازة اإلرهابيين 
 . الدمار الشامل ومكوناتها وتعزيز أمن المطارات والموانئ والحدودألسلحة

  يجب أن تتفق معاإلرهاب مكافحة يأن جميع التدابير المستخدمة فالتأكيد على  - 18
، اإلنسان لحقوق ي ذلك القانون الدولي بما فيقواعد القانون الدولالتشريعات الوطنية و

السلطات رفع الوعي لدى  إلىعضاء ، ودعوة الدول األاإلنساني يوالقانون الدول
 . بأهمية هذه االلتزاماتاإلرهابالوطنية المسؤولة عن مكافحة 

الطلب من األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه  - 19
  .للمجلس في دورته القادمة
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  ي العربي ومكافحة اإلرهابصيانة األمن القوم

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية، �

 المـستوى الـوزاري     وعلىواستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة          �
بشأن المحافظة على السالم واألمن بين الدول األعـضاء وصـيانة األمـن القـومي               

 العربي، 

وإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على تعزيز األمن القومي العربي ومكافحة التنظيمات  - 
اإلرهابية والدفاع عن استقالل الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، والذود عن وحدة 

 رابها الوطني وسالمة أراضيها ضد أي اعتداء،ت

وإذ يشدد على الحق الثابت للدول األعضاء في صد أي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها  - 
أو مؤسسات الدولة واألجهزة الحكومية، وكذلك حقها في اتخاذ جميع اإلجراءات واستخدام 

ت تُشكل خطراً على أمنها كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات واعتداءا
وسالمة مجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق األمم المتحدة وقواعد 

 القانون الدولي،

وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكل أشكال اإلرهاب وبمختلف صوره وممارساته  - 
 رة أو أمة،ومظاهره، ورفضه الثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بأي دين أو حضا

وإذ يؤكد من جديد رفضه التام ألي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات  - 
اإلرهابية أو المنظمات المتطرفة، وإدانته الحازمة للعمليات اإلرهابية بكل أشكالها 

 وصورها،

وإذ يدعو إلى تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي ومنظماته الدولية  - 
ليمية في مواجهة اإلرهاب وعلى نحوٍ خاصٍ في مجاالت تجفيف منابع تمويل واإلق

اإلرهاب، وظاهرة سفر اإلرهابيين األجانب والعمل على الحد من تنقلهم بين الدول وإيجاد 
مالذات آمنة لهم، واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة التي تحول دون استخدام اإلرهابيين 

 واالتصاالت،لتكنولوجيا المعلومات 
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اإلدانة الحازمة لكل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات اإلرهابيـة فـي               -1
الدول العربية وفي كافة دول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات             

لـى  المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبيـة أو عرقيـة وتعمـل ع               
 .التحريض على الفتنة وعلى العنف واإلرهاب

التأكيد على أن التدابير والحلول العسكرية واألمنية وحدها غير كافية إللحاق الهزيمـة              -2
باإلرهاب، والتأكيد على ضرورة اعتماد إستراتيجية عربية شـاملة متعـددة األبعـاد             

اعية والقانونية والثقافية لمكافحة اإلرهاب ومنع وقوعه، تتضمن األبعاد السياسية واالجتم
واإلعالمية والدعوية، وذلك وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة بهـذا            

 .الشأن
مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب والتطرف وتكثيف الجهـود             -3

 .بية لمكافحة اإلرهابالمشتركة الجتثاثه من جذوره من خالل تفعيل بنود وأحكام االتفاقية العر
دعوة الدول العربية التي لم تصادق بعد على االتفاقيـة العربيـة لمكافحـة اإلرهـاب                 -4

واالتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالتفاقية العربية لمكافحـة           
جرائم تقنية المعلومات إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لـدى             

 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية
اإلشادة بما حققته الدول األعضاء من انتصارات واسعة ضد اإلرهاب، وما توصلت إليه  -5

من انجازات إللحاق الهزيمة بالمنظمات اإلرهابية والجماعـات المتطرفـة، ودعوتهـا       
 .هلمواصلة هذه الجهود بما يكفل إنهاء اإلرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصور

حث الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي فـي مجـال تبـادل                -6
المعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات اإلرهابية من خالل األمانة العامة لمجلس وزراء           

من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهـاب التـي        ) 4(الداخلية العرب وتفعيل أحكام المادة      
ول األطراف لمنع ومكافحة الجـرائم اإلرهابيـة طبقـا للقـوانين     تنص على تعاون الد  

 .واإلجراءات الداخلية لكل دولة
دعوة الدول إلى االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر إلى  -7

الكيانات أو األشخاص الضالعين في األعمال اإلرهابية، ورفض كل أشكال االبتزاز من 
  .اإلرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فديةقبل الجماعات 
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مواصلة التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الفكر المتطرف واقتالع جـذوره،     -8
 بالمبادرات التي تقوم    األمانة العامة لجامعة الدول العربية    ودعوة الدول العربية لموافاة     

 .بها لتعميمها على الدول األعضاء لالستفادة منها
الترحيب بوضع أسماء بعض األشخاص الذين ينتمون لما يسمى بسرايا األشتر  -9

اإلرهابية في مملكة البحرين على قائمة اإلرهابيين، معتبرين أن هذا الموقف يعكس 
إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال اإلرهاب على الصعيدين اإلقليمي والدولي 

التعاطف معه، ويمثل دعما لجهود مملكة وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو 
 . البحرين واإلجراءات التي تقوم بها في تعزيز األمن واالستقرار والسلم فيها

دعوة الدول األعضاء إلى إيجاد نظم عدالة جنائية فعالة لمقاضـاة مرتكبـي األعمـال                -10
المقـاتلين  اإلرهابية واتخاذ اإلجراءات القانونية والقضائية الالزمة للحيلولة دون سـفر           

اإلرهابيين لاللتحاق بتنظيمات إرهابية واالنتقال إلى مراكز الصراع، وحرمانهم من أي           
 .مالذات آمنة، وتقديمهم للعدالة للمساءلة على ما ارتكبوه من جرائم إرهابية

حث الدول األعضاء على زيادة تعاونها وتكثيف جهودها من خالل االتفاقيـة العربيـة               -11
ة المعلومات وذلك بالعمل على نحوٍ جماعي لحرمـان التنظيمـات           لمكافحة جرائم تقني  

اإلرهابية المتطرفة بجميع أشكالها الدينية والطائفية والمذهبية والعرقية مـن اسـتغالل            
وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي، ومنعها على نحوٍ تام من بث دعايتها            

ذهبية، وبث روح الفرقة بين أبناء المجتمـع،        التي تُروج للكراهية والفتنة الطائفية والم     
وذلك دون مساس بحرية الرأي والتعبير التي تبيحها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية            

 .المصادق عليها
دعوة الدول األعضاء إلى تزويد األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقـاريرٍ شـاملة               -12

مواجهة اإلرهاب، بما في ذلك نتـائج أعمـال         حول المبادرات الوطنية التي تقوم بها ل      
 .المؤتمرات والندوات التي تنظمها حول مكافحة اإلرهاب، والمنظمات المتطرفة

دعوة الدول العربية إلى مواصلة موافاة األمانة العامة لجامعة الدول العربية بما يتـوفر               -13
مال اإلرهابية  لديها من صور وأفالم وثائقية ومطبوعات تبرز مآسي وآالم ضحايا األع          

لعرضها خالل فعاليات اليوم العربي للتوعية بآالم ومآسي ضحايا األعمال اإلرهابية في            
المنطقة العربية، ودعوة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى إحياء هذا            

 .اليوم وموافاة األمانة العامة بالمبادرات التي تقوم بها في هذا الشأن
عضاء إلى معاملة ضحايا اإلرهاب وأسرهم بما يحفظ كرامتهم والنظـر           دعوة الدول األ   -14

في إيجاد أنظمة وآليات وطنية لتقديم المساعدة لهم بما يتفق مع نظمها الوطنية وتلبيـة               
 .احتياجاتهم وتيسير إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي
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رهاب واستخدام  مصادر تمويل اإل  لبذل المزيد من الجهود لمكافحة      الدول العربية   دعوة   -15
التنظيمات اإلرهابية لتكنولوجيا المعلومات لتمويل أنشطتهم اإلرهابيـة عبـر شـبكات            

 .اإلرهاب وتمويل األموالالتفاقية العربية لمكافحة غسل االنترنت تنفيذا ألحكام ا
 مواصلة تغذية قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين اإلرهابيين إلىدعوة الدول العربية  -16

 المالحقة والبيانات الجنائية باألمانة العامة لمجلس وزراء إدارةفي نطاق المنشأة 
 وطرق التجنيد ووسائل انتقالهم اإلرهابيينالداخلية العرب بالمعطيات الخاصة بالمقاتلين 

  . مناطق النزاع وبؤر التوترإلى
 لفريق الخبراء العـرب المعنـي بمكافحـة       ) 26(أخذ العلم بتقرير وتوصيات االجتماع       -17

اإلرهاب المنعقد بمقر األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تـونس خـالل              
 . 31/8/2019-30الفترة من 

الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار، وإعداد تقـارير               -18
  .دورية بشأن إجراءات تنفيذه، وتقديمها للمجلس في دورته القادمة
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 تقدمت دولة قطر بإضافة فقرة على مشروع قرار صيانة األمن القومي العربـي ومكافحـة                :رـة قط ـ دول تحفظ  * 
 الرتكاب أعمال انتقامية أو     ال يجب السماح باستخدام مصطلح مكافحة اإلرهاب، كمظلة       :  " اإلرهاب التالي نصها  

قصف للمدنيين، أو مالحقة المعارضين السياسيين وذريعة لتصفية الحسابات وفرض اإلمالءات على بعض الدول،              
 "..بل معالجة الظروف واألسباب المؤدية إليه واألفكار التي تبرره وتمنحه شرعية من أي نوع

  .ولة قطر تتحفظ على هذا القرارونظراً لعدم التوافق على إضافة هذه الفقرة فإن د  
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  تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب

  
  ي،مجلس الجامعة على المستوى الوزار إن
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية،  �

رب عن إدانته الحازمة لكافة أشكال اإلرهـاب وبمختلـف صـوره وممارسـاته              وإذ يع  - 
 .ومظاهره، ورفضه الثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة

وإذ يكرر التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب   - 
اثه من جذوره وذلك من خـالل تفعيـل بنـود           والتطرف وتكثيف الجهود المشتركة الجتث    
 وأحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب،

شدد في هذا اإلطار على أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية في مجـال مكافحـة               وإذ ي  - 
 اإلرهاب من خالل تبادل المعلومات والتعاون األمني والقضائي والتنسيق العسكري،

 جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى نحو خاص قرار          وإذ يؤكد على قرارات مجلس     - 
ع . د 654، وقرار قمة نواكـشوط رقـم        )2015) (26(ع  . د 628قمة شرم الشيخ رقم     

، والقـرار   )2017) (28(ع  . د 699 و   690، وقراري قمة عمان رقمي      )2016) (27(
 8189، والقـرار    )2016) (145(ع  . د 8019، والقرار   )2014) (142(ع  . د 7804

 8262، والقرار 4/12/2017ع بتاريخ .غ. د8219، والقرار رقم )2017) (148(ع .د
، )2018) (29(ع  . د 725، وقرار قمة القـدس رقـم        7/3/2018بتاريخ  ) 149(ع  .د

 .31/3/2019بتاريخ ) 30(ع . د763وقرار قمة العزم والتضامن في تونس رقم 
 :واستناداً إلى - 

 ل العربية،المادة الثانية من ميثاق جامعة الدو �

 المواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك، �

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وإعالناتها بـشأن صـيانة              �
 األمن القومي العربي،

وإذ يؤكد التزامه بأحكام ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربيـة وميثـاق األمـم المتحـدة                 - 
  القانون الدولي،وقرارات مجلس األمن وقواعد
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إدانة كل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية  -1
وفي كافة دول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة 

ريض على والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التح
 .الفتنة والعنف واإلرهاب

التأكيد على الحق الثابت للدول األعضاء في اتخاذ جميع اإلجراءات واستخدام كافة  -2
الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات تشكل خطراً على أمنها وسالمة 

 .مجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم المتحدة
كافحة اإلرهاب حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان لما لإلرهاب من آثار مدمرة اعتبار م -3

على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتثمين 
الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار آثار اإلرهاب على التمتع 

ق اإلنسان الدولي واللجنة الثالثة للجمعية العامة بحقوق اإلنسان في كل من مجلس حقو
 .لألمم المتحدة

التشديد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع اإلرهاب دون انتقائية أو تمييز،  -4
والتحذير مجدداً من الرابط القوي الذي يجمع بين التنظيمات اإلرهابية المختلفة في 

 .جية المتطرفة وتتعاون فيما بينهاالمنطقة والتي تتبني نفس األيديولو
الترحيب بنتائج االجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل  -5

االتفاقيات األمنية والقضائية واالستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة االرهاب 
الجتماع  بتونس، والتأكيد على ضرورة اإلسراع بتنفيذ نتائج ا4/3/2019المنعقد يوم 

 . المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب
حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها في إطار االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية  -6

المعلومات، وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات اإلرهابية من استخدام 
 دعايتها التي تروج للكراهية وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في بث

والفتنة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل 
 .اإلرهاب

حث الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب واالتفاقية  -7
 لمكافحة جرائم تقنية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالتفاقية العربية

المعلومات إلى التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى األمانة العامة لجامعة الدول 
 .العربية
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التأكيد على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية واإلقليمية  -8
ة لمكافحة لمكافحة اإلرهاب، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام االتفاقية العربي

اإلرهاب وقرارات مجلس األمن المعنية بمكافحة اإلرهاب والصكوك الدولية ذات 
الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم األمم المتحدة في تصنيف الجماعات 
والكيانات اإلرهابية وااللتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على األفراد والكيانات 

 2253، و )1999 (1267قوائم طبقاً لقرارات مجلس األمن المدرجين على هذه ال
، وإدخال التعديالت الالزمة في التشريعات الوطنية للتمكن )2017 (2368، و)2015(

 .من تطبيق تلك العقوبات
مواصلة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب، والقائمة العربية  -9

القائمة السوداء لمنفذي ومدبري وممولي (نات اإلرهابية الموحدة للتنظيمات والكيا
 . ودعوة الدول العربية على تغذيتها بالبيانات المطلوبة) األعمال اإلرهابية

دعوة الدول األعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ اإلجراءات والتدابير لتجريم  - 10
ثارة النزعات الطائفية، الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته لإلرهاب وإ

والطلب إلى األمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية لمكافحة اإلرهاب 
 . والدولية ذات الصلةةومواصلة تعاونها مع المنظمات اإلقليمي

الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تم  - 11
 . الشأن إلى الدورة القادمة للمجلساتخاذها بهذا
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