
 

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ

 
 

 

 

 

 

 اجتمــــاع

 وى الــــوزاريـاملست لـىع يـةة الـدول العربــس جامعجمل

 ةـــري العاديــــه غــي دورتــف

 ــــ

 

 

 

 

 

 

 نتــائـــج االجتــمـــــــاع

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 (4680)مج –20(/17/11/س)01ج

 19/11/2017القاهرة مقر األمانة العامة: 



hus/ -2-  

 
 نتائج اجتماع جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري

 يف دورته غري العادية

 2017مبر/ تشرين ثاني نوف 19القاهرة: 
 ـــ

 

 

 

 

 

 3 .................... 8218 .............. التدخالت اإليرانية يف الشؤون الداخلية للدول العربيةبشأن قرار  -

ــان  - ــر    بشــأن بي ــا محرمــة الت ري ــة  غــال  مةت قــرار اإلدارا ارمريةي

الفلســنيحية يف واطــحند وتــداعيات مــعا ارمــر علــى عمليــة الســال  يف 

 6 ....................... 232 ......................................................................................................................... الشر  اروسط



hus/ -3-  

 
 

 ة في الشؤون الداخلية للدول العربيةالتدخالت اإليراني
 

 
يــو   ري فــي دورتــر ايــر العاديــة المنعقــدإن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة تلــا الم ــتو  الــو ا

وحضـور صحـحاا المعـالي و رال الخارجيـة ورؤ ـال جمهورية جيبوتي برئا ة  19/11/2017
بيـة  وبنــالل تلـا  لــا وفـود الـدول األتضــال ومشـاراة معـالي األمــين العـا  لجامعــة الـدول العر 

  المملاة العربية ال عودية
 وبعد اطالعه على المذكرتين المقدمتين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، -

ذو  -  (،2015)2216يؤكد على قرار مجلس األمن رقم  ا 

ذ يؤكد على المادة ) -  ( من ميثاق األمم المتحدة،51وا 

ددان رقددم  - ذ يؤكددد علددى قددرار قمددة عم  بشدد ن التددداالي انيرافيددة  دد   29/3/2017بتدداري   688وا 
 ،الشؤون الداالية للدول العربية

ذ يؤكددد علددى البيافدداي والقددراراي ال ددادرة عددن مجلددس جامعددة الدددول العربيددة علددى المسددتو   - وا 
بهدددذا  12/9/2017( بتددداري  148د.ع ) 8177الدددوياري  ددد  شدددذا الشددد ن و ارشدددا القدددرار رقدددم 

 ،الش ن

ذ يؤكددد علددى ةشميددة - ةن تكددون العالقدداي بددين الدددول العربيددة والجمهوريددة انسددالمية انيرافيددة  وا 
سددن الجددوار واامتفدداع عددن اسددتادام القددوة ةو التهديددد بهددا وعدددم التدددال  دد   قائمددة علددى مبدددة حج

 الشؤون الداالية للدول العربية،

ية حددول وبعددد ةن اسددتمم المجلددس يلددى انيجدداي الددذ  قدمدده رئدديس و ددد المملكددة العربيددة السددعود -
 ددال ( بدد طالق  ددارو   – اددر عمددل عدددواف  قامددي بدده الميليشددياي التابعددة نيددران )الحددوث  

 باليست  ييراف  ال فم من داال األراض  اليمفية،

وبعد ااستماع يلى رئيس و د مملكة البحرين حول ما تتعرض له المملكة من ةعمال تاريبيدة  -
 جماعاي يرشابية مدعومة من ايران،يرشابية و ارشا تفجير ةفابيب الففط من ِقَبل 

وبعددد اسددتماعه ةيضدداك يلددى كلمدداي ة ددحاب المعددالى والسددعادة رؤسددام الو ددود ومعددالى األمددين  -
 العام لجامعة الدول العربية،

 ُيقــــر ر

اندافة الشديدة لعملية اطالق  ارو  باليست  ييرافد  ال دفم مدن األراضد  اليمفيدة مدن ِقَبدل  -1
 دال ( والدذ  اسدتهدد مديفدة الريداض واعتبدار ذلد   –يدران )الحدوث  الميليشياي الموالية ن

 عدوافاك  ارااك ضد المملكة وتهديداك لألمن القوم  العرب .
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الت كيد على حق المملكة العربية السعودية    الدد اع الشدرع  عدن ةراضديها و دق مدا ف دي  -2
ي التدد  تقددرر اتااذشددا ( مددن ميثدداق األمددم المتحدددة، ومسددافدتها  دد  انجددراما51عليدده المددادة )

 ضد تل  اافتهاكاي انيرافية    يطار الشرعية الدولية.

يدافددة جميددم األعمددال انرشابيددة التدد  تقددوم بهددا ايددران  دد  مملكددة البحددرين و ارشددا تفجيددر اددط  -3
ةفابيب الففط البحريف  واعتباره عمالك يرشابياك قامي به مجموعة مدعومة من ايدران، والحدرس 

 الثوري انيراف .

دافة التداالي انيرافية المستمرة  د  الشدؤون الدااليدة لمملكدة البحدرين مدن ادالل  -4 استفكار وا 
ثددارة الفعددراي الطائفيددة،  مسددافدة انرشدداب وتدددريب انرشددابيين وتهريددب األسددلحة والمتفجددراي وا 
وموا لة الت ريحاي على ماتلد المستوياي ليعيعة األمن والفظام وااستقرار، وت سيسدها 

يرشابيددة بالمملكددة ممولددة ومدربددة مددن الحددرس الثددوري انيرافدد  وحدديب ا  اللبفدداف   جماعدداي  
سدددن الجدددوار وعددددم التددددال  ددد  الشدددؤون الدااليدددة و قددداك  انرشددداب ، والدددذ  يتفدددا ى مدددم مبددددة حج

 لمبادئ ميثاق األمم المتحدة والقافون الدول .

ا حدددددة انرشددددداب دعدددددم مملكدددددة البحدددددرين  ددددد  جميدددددم مدددددا تتادددددذه مدددددن يجدددددراماي واطدددددواي لمك -5
 والجماعاي انرشابية، للحفاظ على ةمفها واستقرارشا.

انشادة بجهود األجهدية األمفيدة بالمملكدة العربيدة السدعودية ومملكدة البحدرين التد  تمكفدي مدن يحبداط  -6
لقام القبض على ةعضدام المفظمداي انرشابيدة الموكدل يليهدا تففيدذ  العديد من الماططاي انرشابية وا 

 .والمدعومة من ِقَبل الحرس الثوري انيراف  وحيب ا  اللبفاف  انرشاب  تل  الماططاي

الددثال) )طفددب الكبددر  وطفددب ال دد ر  وةبددو  انماراتيددةاسددتمرار احددتالل ايددران للجددير  يدافددة -7
اسدددتعادة  انمدددارايتتادددذشا دولدددة  التددد والوسدددائل السدددلمية  انجدددرامايموسدددى( وت ييدددد كا دددة 

 .الدول طبقاك للقافون  سيادتها على جيرشا المحتلة

يدافة سياسة الحكومة انيرافية وتداالتها المستمرة    الشؤون العربية والت  من شد فها ت ذيدة  -8
الفياعاي الطائفية والمذشبية، والت كيد على ضدرورة امتفاعهدا عدن دعدم الجماعداي التد  تدؤج  

عددم وتمويددل الميليشددياي شددذه الفياعدداي وبالددذاي  دد  دول الالددي  العربيددة، ومطالبتهددا ب يقدداد د
واألحياب المسلحة    الدول العربية، واا ةك تداالتها    الش ن اليمفى والتوقد عن دعمها 
للميليشددياي المواليددة لهددا والمفاشضددة لحكومددة الدديمن الشددرعية ومدددشا باألسددلحة، وتحويلهددا يلددى 

بداب المفددب  مف ة نطالق ال واري  على جيران اليمن وتهديد المالحة البحرية    مضيق
والبحر األحمر، وشو ما يفعكس سلباك على ةمن واستقرار الديمن ودول الجدوار والمفطقدة بشدكل  

 .(2216عام، ويعتبر ارقاك واضحاك لقرار مجلس األمن رقم )

مسؤولية دعم انرشاب  –الشري     الحكومة اللبفافية  –تحميل حيب ا  اللبفاف  انرشاب   -9
والجماعدداي انرشابيددة  دد  الدددول العربيددة باألسددلحة المتطددورة وال ددواري  الباليسددتية، والت كيددد 



hus/ -5-  

علدى ضددرورة توقفده عددن فشددر التطدرد والطائفيددة والتددال  دد  الشددؤون الدااليدة للدددول وعدددم 
 تقديم ةي دعم لإلرشاب وانرشابيين    محيطه انقليم .

حاي المسددؤولين انيددرافيين التحريضددية والعدائيددة المسددتمرة ضددد الدددول يدافددة واسددتفكار ت ددري -10
العربيددددة، ومطالبددددة حكومددددة الجمهوريددددة انسددددالمية انيرافيددددة بددددالكد عددددن شددددذه الت ددددريحاي 

 العدائية واألعمال ااستفيايية الت  تهدد األمن وااستقرار    المفطقة.

علدددى األقمدددار ال دددفاعية العربيدددة حظدددر القفدددواي الفضدددائية الممولدددة مدددن ايدددران والتددد  تبددد)  -11
باعتبارشددا تجشددكل تهديددداك لألمددن القددوم  العربدد  مددن اددالل يثددارة الفعددراي الطائفيددة والمذشبيددة 

 والعرقية، والطلب من األمين العام متابعة تففيذ شذا القرار مم الجهاي ذاي ال لة.

الاروقدداي  تكليددد المجموعددة العربيددة  دد  فيويددور  بمااطبددة رئدديس مجلددس األمددن لتوضددي  -12
(  يمددا يتعلددق بتطددوير برفددام  ال ددواري  الباليسددتية 2231انيرافيددة لقددرار مجلددس األمددن رقددم )

وما يفطوي عليه من طبيعة شجومية تجقوِّض اادعاماي انيرافية حول طبيعته الد اعية، وما 
 .يمثله من تهديد  داشم لألمن القوم  العرب 

ااطبدة رئديس مجلدس األمدن لتوضدي  مدا قامدي بده تكليد المجموعة العربيدة  د  فيويدور  بم -13
( بتيويدددد الميليشدددياي انرشابيدددة  ددد  الددديمن 2216ايددران مدددن افتهاكددداي  لقدددرار مجلدددس األمددن )

باألسدلحة واعتبدار اطدالق  دارو  باليسدت  ييرافد  ال دفم مدن األراضد  اليمفيدة تجداه مديفدة 
بال ده الرياض بمثابدة عددوان مدن ِقَبدل ايدران وتهديدد لألمدن والسدلم ا لقدوم  العربد  والددول  وا 

 بضرورة قيام مجلس األمن بمسؤولياته تجاه حفظ األمن والسلم الدوليين.

ااسدتمرار  دد  يدران بفددد التدداالي انيرافيددة  دد  الشدؤون الدااليددة للدددول العربيدة علددى ةجفدددة  -14
 مفتدياي التعاون العرب  مم الدول والتجمعاي الدولية وانقليمية.

ن العدددام متابعدددة تففيدددذ شدددذا القدددرار وتقدددديم تقريدددر حدددول انجدددراماي التددد  تدددم الطلدددب مدددن األمدددي -15
 اتااذشا بهذا الش ن يلى الدورة القادمة للمجلس.

 
 (19/11/2017 -د.غ.ع  - 8218)ق: رق  

                                                 
انيرافية    الشؤون الداالية    قرار التداالي  9و ،6و ،4ين موقد الجمهورية اللبفافية شو ااعتراض على الفقراي  -

 للدول العربية:

 يعترض لبفان على ذكر حيب ا  وو فه بانرشاب  وانشارة يلى وجوده    الحكومة.
على األمر كوفده ادارن ت دفيد األمدم المتحددة و يدر متوا دق مدم المعاشددة العربيدة لمكا حدة انرشداب  ةوا يمكن الموا ق

ومددة وانرشدداب كددون حدديب ا  يمثددل مكددون ةساسدد   دد  لبفددان وشددريحة واسددعة مددن اا ددةك مددن حيدد) التمييددي بددين المقا
اللبفافيين ولديه كتلة فيابيدة ووياريدة وايفدة  د  المؤسسداي الدسدتورية اللبفافيدة وفوا دق علدى بداق  البفدود  د  القدرار بدالر م 

ؤون الدااليدة للددول العربيدة وفؤكدد من مالمسة بعضها لقدرار الفد ي بدالففس  د  الحكومدة اللبفافيدة وفددين ةي تددال بالشد
على موقد الحكومة اللبفافية على الف ي بلبفان وقد طالبفا بحذد كل ما يتعلق بحديب ا  لكد  تدتم الموا قدة علدى كا دة 

 بفود القرار دون تحفظ.
 ( من القرار.9و 8يتحفظ و د جمهورية العراق على الفقرتين ) -
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 انــــبيـ

 صادر عد جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري

 يف دورته غري العادية

ارمريةية  غال  مةتا محرمة الت رير الفلسنيحية يف واطحند قرار اإلدارا بشأن 

 وتداعيات معا ارمر على عملية السال  يف الشر  اروسط

 19/11/2017القاهرة: 
 ــــــ

عقدددد مجلدددس جامعدددة الددددول العربيدددة علدددى المسدددتو  الدددوياري  ددد  دورة  يدددر عاديدددة بالقددداشرة 
اارجيددة الددول العربيددة ورؤسدام الو ددود، وبحضدور ة ددحاب المعدال  ويرام  19/11/2017بتداري  

وبعدد ااسدتماع يلددى ييجداي قدمدده معدالى الدددكتور ريداض المددالك  وييدر الاارجيددة والم تدربين بدولددة 
 لسدددطين بشددد ن قدددرار اندارة األمريكيدددة ي دددالق مكتدددب مفظمدددة التحريدددر الفلسدددطيفية  ددد  واشدددفطن 

وبعدد ااسدتماع يلدى مدداواي رؤسدام  وتداعياي شذا األمر على عملية السالم    الشرق األوسدط،
 و ود الدول األعضام،

 لا ما يلي:اتفق المجلس ت

يعددددادة الت كيددددد علددددى التدددديام الدددددول العربيددددة بالسددددالم العددددادل والشددددامل  دددد  المفطقددددة كايددددار   -1
الددائم والشدامل كل الجهود الهاد ة لتحقيق السدالم ب انيجاب استمرار اافاراط و استراتيج ، 
 .لدولتين وو ق مبادرة السالم العربية وقراراي الشرعية الدولية ذاي ال لةحل اعلى ةساس 

دعوة اندارة األمريكية يلى يعادة الفظر    قرارشا ي الق مكتب مفظمة التحرير الفلسطيفية  -2
تعييددي التوا ددل بددين اندارة ل  دد  واشددفطن، والسددمام باسددتمرار عملدده بجميددم مهامدده المعتددادة

ين عبددر كددل القفددواي الرسددمية بمددا  يهددا شددذا المكتددب، بمددا يددؤد  يلددى األمريكيددة ودولددة  لسددط
 .والعادلاطالق مفاوضاي سالم  لسطيفية يسرائيلية جادة وشاد ة لتحقيق السالم الدائم 

 
 (19/11/2017 -د.غ.ع  – 232)بيان رق  

 (4640ص) -16(/71/11/س)01ج

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ


