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التقارير المرفوعة إلى 
  :القمة

تقرير رئاسة القمة   
عن نـشاط هيئـة     
متابعــة تنفيــذ  
ــرارات  القــــ

  وااللتزامات

   مجلس الجامعة على مستوى القمة،إن
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة    �
 تنفيذ القرارات وااللتزامات،

وعلى التقرير الختامي لهيئـة متابعـة تنفيـذ          �
  القرارات وااللتزامات،

  وعمالً بما جاء في النظام األساسي للهيئة، -
†{{{{ÏŁè<…< <

جيه الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو       تو -1
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أميـر دولـة         

لمجلـس  ) 25(الكويت، ورئيس الدورة العاديـة      
جامعة الدول العربية على مستوى القمـة، علـى         
رعايته الكريمة لجهود متابعة تنفيذ قرارات قمـة        

 ).2014(الكويت 

تابعة تنفيذ  تقديم الشكر إلى الدول أعضاء هيئة م       -2
القرارات وااللتزامات واألمين العام على ما بذلوه       

 .من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د612: ق.ق(
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التقارير المرفوعة إلى   
  :القمة

تقرير األمين العام   
عن العمل العربـي    

  المشترك

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :طالعهبعد ا -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام الذي تنـاول مختلـف          �
 مجاالت العمل العربي المشترك،

وبعد االستماع إلى خطاب السيد األمين العـام فـي           -
  الجلسة االفتتاحية،

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلشادة بتقرير األمين العام عن العمـل العربـي           
  .المشترك الذي تناول مختلف المجاالت

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د613: ق.ق(

    
ــضية ال ــسطينالق  يةفل

 -والــصراع العربــي 
  :اإلسرائيلي

متابعة التطـورات   
السياسية للقـضية   
ــسطينية  الفلـــ
والصراع العربـي   
اإلسرائيلي وتفعيل  
ــسالم   ــادرة ال مب

  العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

على تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي      و �
  المشترك،

وعلى قرارات مجلس الجامعة على المـستوى        �
الوزاري السابقة فـي هـذا الـشأن وآخرهـا          

) 142(ع  . د 7795 ورقـم    7794القرارين رقم   
م .ع.غ. د 7850رقم  ، والقرار   7/9/2014بتاريخ  
ــاريخ ــم 29/11/2014 بت ــرار رق  7851، والق
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ــاريخ .غ.د ــم 15/1/2015ع بت ــرار رق ، والق
ـــتـب) 143(ع . د7855 ، 9/3/2015خ ـاري

والبيانات الصادرة عن لجنـة مبـادرة الـسالم         
  العربية على المستوى الوزاري،

واستناداً إلى كافة قرارات مجلـس الجامعـة علـى        -
 594مستوى القمة وآخرها قرار قمة الكويت رقـم         

 ،26/3/2014بتاريخ ) 25(ع .د

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

دا على أن السالم العادل والشامل هـو   التأكيد مجد  -1
الخيار االستراتيجي وأن عملية الـسالم عمليـة        
شاملة ال يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السالم         

 من خالل   إالالعادل والشامل في المنطقة ال يتحقق       
االنسحاب اإلسـرائيلي الكامـل مـن األراضـي         
الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجوالن       

لعربي السوري المحتل وحتى خط الرابـع مـن         ا
، واألراضي التي الزالـت     1967 حزيران/ يونيو

محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل 
لمشكلة الالجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية      

، 1948لـسنة   ) 194(العامة لألمم المتحدة رقم     
 في لما جاء في مبادرة السالم العربية التي أقرت   و

وقـرارات القمـم العربيـة      ) 2002(قمة بيروت   
المتعاقبة، ووفقـا لقـرارات الـشرعية الدوليـة         

  .ومرجعياتها ذات الصلة
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يتحقق سـالم دون أن تكـون       التأكيد على أنه لن      -2
شرقية المحتلة عاصمة لدولة فلـسطين،      القدس ال 

جزء ال يتجـزأ مـن      هي  والتأكيد على أن القدس     
، وأن  1967حتلت عام   األراضي الفلسطينية التي ا   

االستمرار في االستيطان وتهويد المدينة المقدسة      
 والمـسيحية   اإلسالميةواالعتداء على مقدساتها    

وتزييــف تاريخهــا لطمــس ارثهــا الحــضاري 
ــساني ــر  واإلن ــافي والتغيي ــاريخي والثق  والت

الديمغرافي والجغرافي للمدينـة تعتبـر جميعهـا        
 الـدولي    باطلة والغية بموجب القانون    إجراءات

وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية 
  .الهاي لحماية الممتلكات الثقافية

 إجـراء استمرار تكليف الوفد الوزاري العربـي        -3
 األمريكيـة   واإلدارةمشاورات مع مجلس األمـن      

وروسيا االتحادية والصين واالتحـاد األوروبـي       
للتأكيد مجددا على تبني مـشروع قـرار يؤكـد          

زام العربي بما جاء في مبادرة السالم العربية        االلت
من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني       

 لدولة فلسطين، وآليـة     اإلسرائيليينهي االحتالل   
رقابة تضمن التنفيذ الدقيق، وذلك لتحقيق السالم       

  .الدائم والعادل في المنطقة
الترحيب برئاسة جمهورية مصر العربية رئـيس        -4

 مبادرة السالم العربية، وتوجيه     للجنة) 26(القمة  
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بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بـذلتها        
لجنة مبادرة السالم العربية برئاسة معالي الشيخ       
صباح خالد الحمد الصباح النائـب األول لـرئيس         
مجلس الوزراء ووزير خارجية دولـة الكويـت        

في تقـديم الـدعم الـسياسي       ) 25رئيس القمة   (
ة الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي    والمالي للقضي 

النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس       
الوفد الوزاري العربي الذي ضم كل من الـسادة         
وزراء خارجية المملكة المغربية ودولة فلـسطين       
وبمشاركة السيد األمين العام إلـى جنيـف فـي          

 لتـوفير الحمايـة الدوليـة       2014آب  / أغسطس
 .للشعب الفلسطيني

التعبير عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد         -5
الوزاري العربي واألمين العـام لجامعـة الـدول         

فرنـسا  في لقاءاته بـوزيري خارجيـة       العربية  
وبريطانيا وفي اللقاء أيضا مع وزيـر الخارجيـة       

كـانون  / األمريكي جون كيري في شهر ديسمبر     
) 7850(، وذلك تنفيذا للقـرار رقـم        2014 أول

در عن مجلس جامعة الدول العربيـة علـى         الصا
المستوى الوزاري فـي دورتـه غيـر العاديـة          

 القاضي بحـشد    29/11/2014بتاريخ  المستأنفة  
والذي قُـدم   التأييد الدولي لمشروع القرار العربي      

  .30/12/2015 العتماده في أمام مجلس األمن
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 تحمل مـسؤولياته    إلىتجديد دعوة مجلس األمن      -6
من الدوليين، والتحرك التخاذ    في صون السلم واأل   

الخطوات واآلليات الالزمة لحل الصراع العربـي       
 بكافة جوانبه، وتحقيق السالم العـادل       اإلسرائيلي

والشامل في المنطقة على أساس حل الـدولتين،        
القـوة   (إسـرائيل  احـتالل    إلنهاءوتنفيذ قراراته   

لألراضي الفلسطينية والعربيـة    ) القائمة باالحتالل 
/  خط الرابع من يونيـو     إلىة، واالنسحاب   المحتل

، ضمن جدول زمني محدد وآليات      1967 حزيران
 وإعمـال تلزم سلطة االحتالل تنفيذ التزاماتهـا،       

القانون الدولي وقـرارات مجلـس األمـن ذات         
  .الصلة

 بقرار مملكة الـسويد االعتـراف بدولـة         اإلشادة -7
فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الـصادرة      

إسبانيا، ويرلندا، وأنات المملكة المتحدة،  عن برلما 
وبرلمـان  والبرتغال، وايطاليا،   بلجيكا،  وفرنسا،  و

 إلـى االتحاد األوروبي بهذا الخصوص، والدعوة      
استمرار العمل العربي المشترك لضمان االعتراف      
العالمي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية      

ن  م 1967حزيران  / يونيوعلى حدود الرابع من     
قبل الواليات المتحدة األمريكيـة ودول االتحـاد         
األوروبي كافة، وباقي الدول التي لم تعترف بهـا         

 في البـت    اإلسراعبعد، وحث مجلس األمن على      
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 في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في        إيجابا
في األمم المتحدة، وتكليف مجلس السفراء العرب       

  .بمتابعة ذلكنيويورك 
 مجموعة من   إلىولة فلسطين   الترحيب بانضمام د   -8

االتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها االنـضمام       
 نظام رومـا المؤسـس للمحكمـة الجنائيـة          إلى

 الدراسة األولية مـن     بإطالقالدولية، والترحيب   
قبل المدعية العامة، والتأكيد على توفير ما يلـزم         
من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا        

تمرار في تأييـد مـساعي دولـة        المجال، واالس 
 مؤسسات األمـم المتحـدة      إلىفلسطين لالنضمام   

والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهـدات       
  .والبروتوكوالت الدولية

 كافة السياسات التي تخالف القانون الـدولي     إدانة -9
 تقـويض حـل الـدولتين وترسـيخ         إلىوتؤدي  

تخذها  لدولة فلسطين والتي ت    اإلسرائيلياالحتالل  
 إدانـة بعض الدول، والتأكيد في هذا الصدد على        

قيام وزيـر خارجيـة كنـدا بلقـاء مـسؤولين           
 إلـى  في مدينة القدس، ودعوة كنـدا        إسرائيليين

 النظر في مواقفها غيـر المنـسجمة مـع          إعادة
ــشعب   ــوق ال ــة لحق ــدولي المعادي ــانون ال الق
الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وضـع آليـات        

  .ذه السياساتللرد على مثل ه
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التأكيد مجددا على الـرفض المطلـق والقـاطع          -10
) القـوة القائمـة بـاالحتالل      (بإسرائيللالعتراف  

ورفض جميع الضغوطات التي    ) دولة يهودية (كـ
تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الـشأن،        

 غير الشرعية   اإلسرائيلية اإلجراءات كافة   وإدانة
ديمغرافية والواقع   تغيير التركيبة ال   إلىالتي تسعى   

 الفلسطينية المحتلة، بما فيها     يضاالجغرافي لألر 
القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه       
العنــصري وعواقبــه الخطيــرة علــى الــشعب 
الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافـة       
مرجعيات السالم وروح مبادرة الـسالم العربيـة        

  .)يهودية الدولة( فرض إلىويسعى 
رفض سياسات نيتانياهو وتصريحاته التي أطلقها       -11

أثناء حملته االنتخابية التي تتنكر لحل الـدولتين،        
والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكٍل صـارم،        
ودعوة مجلس األمن واألطراف الدولية المعنيـة       
بعملية السالم اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهـذه    

 والخطيـرة   السياسات اإلسرائيلية األحادية الجانب   
 .التوجه

الرفض القاطع لمحاوالت االلتفاف على حق الـشعب        -12
الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة       
وعاصمتها القدس الشرقية، ورفـض أي مـشروع        
لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة يرمي إلى تجزئـة         



-15-  

األراضي الفلسطينية، والتأكيد على إنهاء االحـتالل       
اضي الفلسطينية المحتلة على حدود     اإلسرائيلي لألر 
 .1967حزيران / الرابع من يونيو

استمرار تكليف األمين العام لجامعة الدول العربية        -13
بالتشاور والتنسيق مع األمـين العـام لمنظمـة         

 إجـراءات  التخاذ ما يراه مـن       اإلسالميالتعاون  
ــات   ــق االنتهاك ــد وتوثي ــل رص ــبة تكف مناس

 المرتكبة ضـد    يليةاإلسرائواالعتداءات والجرائم   
 اإلجـراءات الشعب الفلسطيني تمهيـدا التخـاذ       

  .القانونية المناسبة
 الشديدة لمواصلة اعتقال واحتجـاز آالف       اإلدانة -14

 باإلضافةالفلسطينيين بما في ذلك األطفال والنساء 
 حملـة االعتقـاالت التعـسفية المـستمرة،         إلى

 بحق المواطنين الفلـسطينيين     اإلداريواالعتقال  
 باعتبـاره   اإلسـرائيلي بل سلطات االحتالل    من ق 

مخالف لمبادئ القانون الدولي، واستمرار مطالبة      
الدول والهيئات الدولية ذات االختصاص بالعمـل       

 إطالقالفوري من أجل وقف هذه الحملة وضمان        
  .سراح كافة المعتقلين

 اتخاذ إجـراءات  العالم  دول  مناشدة كافة برلمانات     -15
تهاكات الجسيمة للقـانون    فورية وفاعلة لوقف االن   

الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غيـر القابلـة        
القـوة القائمـة     (إسرائيلللتصرف والتي ترتكبها    
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خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين،    ) باالحتالل
 روبن آيالنـد لحريـة القائـد    إعالندعم ودعوتها  

 وكافة األسرى، وتجديـد دعـوة       يمروان البرغوث 
ت لزيارة دولـة فلـسطين المحتلـة،        هذه البرلمانا 

 لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له األسرى        وإرسال
  . في سجون االحتالل اإلسرائيليمن انتهاكات

باإلعالن الصادر عـن مـؤتمر الـدول        الترحيب   -16
السامية فـي اتفاقيـة جنيـف       المتعاقدة  األطراف  
 الذي عقد في جنيف بتـاريخ       1949لعام  الرابعة  

 تضمن في بنوده ضرورة     والذي،  17/12/2014
توفير الحماية الدولية للـشعب الفلـسطيني فـي         
األراضي الفلسطينية المحتلـة، ودعـوة الـدول        
األطراف المتعاقـدة الـسامية لالتفاقيـة تحمـل         
مسؤولياتها في اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنفـاذ       
هذه االتفاقية في ضوء المخالفـات والخروقـات        

القـوة  (ها إسرائيل   والجرائم الجسيمة التي ترتكب   
فـي األراضـي الفلـسطينية      ) القائمة بـاالحتالل  

) القوة القائمة باالحتالل  (المحتلة، وإلزام إسرائيل    
احترام وإنفاذ االتفاقية وتنفيذ ما ورد فـي هـذا          

 .اإلعالن وما سبقه من إعالنات في هذا الشأن

العـالم  مواصلة التحرك العربي في عواصم دول        -17
ـ مؤتمر  إعالن  لدعم   دول األطـراف الـسامية     ال

 إلنفـاذ ،  17/12/2014المتعاقدة الصادر بتاريخ    
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 1949لعـام   الرابعة  جنيف  اتفاقية  واحترام أحكام   
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس،     األراضي  في  

وذلك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلـسطيني       
 االحتالل، وتمكين دولة فلسطين     إنهاء إلىوصوال  

 على األراضي الفلـسطينية     دتهامن ممارسة سيا  
، 1967حزيـران   / على خط الرابع مـن يونيـو      

وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربـي   
برئاسة معـالي النائـب األول لـرئيس مجلـس          

رئاسـة  (الوزراء ووزير خارجية دولة الكويـت       
، ومعالي وزير خارجية دولة فلسطين،      )25 لقمةا

إلـى   الدول العربيـة     ومعالي األمين العام لجامعة   
  .بهذا الخصوصجنيف 

مطالبة األمم المتحدة اتخاذ موقف حازم تجاه العدوان         -18
 األخير على قطاع غزة وما أحدثـه مـن          اإلسرائيلي

والذي استهدف أيضا مقرات األمم المتحـدة   فيه  دمار  
ومحاسـبة  مساءلة   في   واإلسراع) مدارس األونروا (

  . العدوانهذا عن اإلسرائيليينجميع المسؤولين 
التأكيد على أن منظمة التحرير الفلـسطينية هـي     -19

 ،الممثل الشرعي والوحيـد للـشعب الفلـسطيني       
الفلـسطينية   نيـة طوعلى احترام الـشرعية الو     

برئاسة فخامة الرئيس محمود عبـاس، وتثمـين        
جهوده في مجال المصالحة الوطنيـة، واحتـرام        
المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير      
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لسطينية، وااللتزام بوحـدة القـرار والتمثيـل        الف
الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق       

 علـى أن الوحـدة      والتأكيـد الشعب الفلسطيني،   
 منظمة التحرير الفلسطينية    إطارالفلسطينية تحت   

تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة للحفـاظ علـى        
  .الحقوق الوطنية الفلسطينية

مركزي لمنظمة التحريـر    دعم قرارات المجلس ال    -20
الفلسطينية الداعية إلعادة النظر في كل العالقـات      

القوة (السياسية واالقتصادية واألمنية مع إسرائيل  
بما يضمن إجبارها على احترام     ) القائمة باالحتالل 

االتفاقيات الموقعـة واحتـرام القـانون الـدولي         
 .وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

ة الوفاق الوطني الفلـسطيني     استمرار دعم حكوم   -21
الرئيس محمود عباس، وتوجيه    فخامة  تحت قيادة   

الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها في       
 في  عمار قطاع غزة  إ إلعادةعقد مؤتمر المانحين    

، ودعوة الدول الـشقيقة      بالقاهرة 12/10/2014
بهـذا  أعلنـت عـن تعهـداتها       والصديقة التـي    

بشكل ومساهماتها    تنفيذ تعهداتها  إلىالخصوص  
  .فوري من خالل حكومة الوفاق الوطني

 من  اإلسرائيلية ما تقوم به الحكومة      وإدانةرفض   -22
لتقويض حكومة الوفاق الـوطني     ابتزاز   إجراءات

الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقـف تحويـل         
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أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للـشهر       
لـدولي  الثالث على التوالي، ودعـوة المجتمـع ا       

) القوة القائمـة بـاالحتالل     (إسرائيلللضغط على   
لتحويل مستحقات الـضرائب الفلـسطينية فـورا        

 كافة محاوالتها لتقويض عمـل حكومـة        وإفشال
  .الوفاق الوطني الفلسطينية

التحرك على الساحة الدولية فـي كافـة        استمرار   -23
القـوة القائمـة     (إسرائيلللضغط على   المستويات  

 وقف جرائمها ضد أبناء الشعب      من أجل ) باالحتالل
الفلسطيني في قطاع غزة، ورفـع الحـصار غيـر          
الشرعي عن القطاع، وفتح المعابر من والى قطاع        
غزة بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر الذي تم التوصل       

، ووقـف الجـرائم واالنتهاكـات       2005 عام   إليها
القـوة القائمـة     (إسـرائيل المتمثلة فـي امتنـاع      

ن فتح المعابر وعدم الـسماح ببنـاء        ع) باالحتالل
 تشغيل الممـر    وإعادة بناء المطار،    وإعادةالميناء  

اآلمن بين قطاع غزة والضفة الغربيـة، ورفـضها         
العـدوان  عمار ما دمره    إ إلعادة مواد البناء    إدخال

  . المحاصرعلى قطاع غزةاإلسرائيلي المذكور 
 التابع لألمم   اإلنسانالترحيب بقرار مجلس حقوق      -24

 والـذي   2014 تموز/ متحدة الصادر في يوليو   ال
تضمن تـشكيل لجنـة مـستقلة للتحقيـق فـي           

 إسـرائيل  المرتكبـة مـن      اإلسرائيليةاالنتهاكات  
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في قطاع غـزة خـالل      ) القوة القائمة باالحتالل  (
الحرب األخيرة، والترحيب ببدء لجنـة التحقيـق        
لعملها، ودعوتها النجاز عملها في رصـد كافـة         

األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها االنتهاكات في 
  .23/3/2015القدس، وتقديم تقريرها في موعده 

القوة القائمـة   (إسرائيل   الضغوط التي مارستها     إدانة -25
لجنة التحقيق الدولية ومنعها    إلفشال مهمة   ) باالحتالل

الفلسطينية المحتلة، وتقدير جهود األراضي من دخول 
ويليام شـاباس،   رئيس اللجنة المستقيل البروفيسور     

 توفير الدعم الالزم    إلى اإلنسانودعوة مجلس حقوق    
  .بما يمكنها من أداء مهامهاللجنة 

استمرار تكليف المجموعة العربية فـي جنيـف         -26
المختلفة اإلقليمية  التحرك مع الدول والمجموعات     

ويت لصالح قرارات فلسطين، وتبني تقريـر       صللت
دمـة فـي   لجنة التحقيق الدولية في الجلـسة القا  

 تحت البند السابع في مجلس حقوق       آذار/ مارس
الداعمـة   ا، وحث الدول لتقديم مـداخالته    اإلنسان

  .تحت نفس البندللقضية الفلسطينية و
التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات  -27

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة والتي      
 األمم المتحدة   تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات    

واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيـد علـى ضـرورة         
 الـسلطة القائمـة     –التصدي لمحاوالت إسـرائيل     
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 تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلـق       –باالحتالل  
وقائع جديدة على األرض، ورفـض أي محاولـة         
العتبار المستوطنات اإلسـرائيلية فـي األراضـي        

واقعاً في انتهاك   الفلسطينية والعربية المحتلة أمراً     
خطير للقانون الدولي والشرعية الدولية وقـرارات       

 .األمم المتحدة ذات الصلة

مطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوقـف النـشاط          -28
االستيطاني اإلسرائيلي فـي األراضـي الفلـسطينية        
المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة السـيما        

 497 ورقم   1980 لعام   465قراري مجلس األمن رقم     
 اللـذين يؤكـدان علـى عـدم شـرعية           1981لعام  

االستيطان وضرورة تفكيك المـستوطنات القائمـة،       
ومطالبة الـدول والمؤسـسات التـي تُقـدم دعمـاً           
لالستيطان العمل على وقف تمويله وعدم المـساهمة        
في تمويل ودعم عمليات االستيطان فـي األراضـي         

ا أو مشاريعها   الفلسطينية المحتلة، وسحب استثماراته   
  .لدى الشركات ذات العالقة بالنشاط االستيطاني

تكليف المجموعة العربية في نيويـورك      استمرار   -29
لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلـس األمـن         

 التوسعية يقضي بوقـف     إسرائيليدين مخططات   
جميع أشكال النشاط االستيطاني وخطط سـلطات       

 بنـاء   إلـى  األخيرة والهادفة    اإلسرائيلياالحتالل  
آالف الوحدات االستيطانية في الـضفة الغربيـة        
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والقدس الشرقية، والتأكيد علـى أن االسـتيطان        
  .غير شرعي وغير قانوني

  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة -30
متابعة الجهود داخل مجلس األمـن لتحمـل         �

 اإلسرائيليةمسؤولياته لوقف كافة الممارسات   
  .ا فيها االستيطانغير الشرعية بم

حشد الـدعم والتأييـد للقـرارات المتعلقـة          �
بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وكافة      

 االحتالل  إلنهاءالتحركات األخرى التي تسعى     
 لألراضـي الفلـسطينية المحتلـة      اإلسرائيلي

  .وكافة األراضي العربية المحتلة
مطالبة األمم المتحدة متابعة توثيـق حقـوق         �

لالجئين في أرض فلسطين التاريخية     وأمالك ا 
للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجالت       
األراضي لضمان حل عادل لمحنة الالجئـين       

  ).3-د (194وفقاً للقرار 
ــام بتحمــل  � مطالبــة األمــم المتحــدة بالقي

مسؤولياتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفـق      
آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بـأمالك       

الفلسطينيين في أراضـي فلـسطين      الالجئين  
  .، باعتبارها الغية وباطلة1948عام 

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د614: ق.ق(
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ــضية ال ــسطينالق  يةفل
 -والــصراع العربــي 

  :اإلسرائيلي

ــي  ــرك العرب التح
ــاء االحــتالل  إلنه
ــرائيلي  اإلســـ
ــي  لألراضــــ

  ةالفلسطيني

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 ة األمانة العامة،على مذكر �

وعلى قرارات مجلس الجامعة على المـستوى        �
الوزاري السابقة فـي هـذا الـشأن وآخرهـا          

) 142(ع  . د 7795 ورقـم    7794القرارين رقم   
ــاريخ  ــم  7/9/2014بت ــرار رق  7850، والق

، والقرار رقـم    29/11/2014م بتاريخ   .ع.غ.د
، والقــرار 15/1/2015ع بتــاريخ .غ. د7851
ــم  ــاريخ ) 143(ع . د7855رق ، 9/3/2015بت

والبيانات الصادرة عن لجنـة مبـادرة الـسالم         
  العربية على المستوى الوزاري،

واستناداً إلى كافة قرارات مجلـس الجامعـة علـى        -
 594مستوى القمة وآخرها قرار قمة الكويت رقـم         

 ،26/3/2014بتاريخ ) 25(ع .د

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

) 26(رئاسة القمـة    جمهورية مصر العربية    تكليف   -1
والمملكـة األردنيـة    لجنة مبادرة السالم العربية،     و

لمجلـس  ) 143(، رئاسة الدورة الحالية     الهاشمية
الجامعة على المستوى الوزاري، العضو العربي في     

، ودولة فلسطين،   المغربيةمجلس األمن، والمملكة    
واألمين العام لجامعة الدول العربية إلجراء ما يلزم        

دعم الدولي إلعادة   من اتصاالت ومشاورات لحشد ال    
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أمام مجلس األمـن  طرح مشروع قرار عربي جديد      
خاص بإنهاء االحتالل وانجاز التـسوية النهائيـة،        
واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول األعـضاء       

  .في المجلس والمجموعات اإلقليمية والدولية
دعوة ترويكا القمة بذل الجهود واتخاذ اإلجراءات        -2

عربـي أمـام الكـونجرس      الالزمة إللقاء خطاب    
األمريكي وأي جهة دولية أخرى تراها مناسـبة،        
يتضمن شرح الموقف العربي تجاه عملية السالم       
والتي تجسدها عناصر مبادرة الـسالم العربيـة        

 .الخيار العربي االستراتيجي لتحقيق السالم

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د615: ق.ق(

    
ــضية ال ــسطينالق  يةفل

 -والــصراع العربــي 
  :اإلسرائيلي

متابعــة تطــورات 
ــدس، ( القــــ

االستيطان، الجدار،  
ــة،  االنتفاضـــ
الالجئــــــون، 

  )األونروا، التنمية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،العمل العربي المشتركوعلى تقرير األمين العام عن  �
وعلى قرارات مجلس الجامعة على المـستوى        �

اري في هذا الشأن وآخرهـا القـرار رقـم     الوز
  ،9/3/2015بتاريخ ) 143(ع . د7856

واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مـستوى         -
 595القمة السابقة وآخرها قرار قمة الكويت رقـم         

  ،26/3/2014بتاريخ ) 25(ع .د
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…<†{{{{ÏŁè< << << << <

 :القدس  :أوالً

التأكيد على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة       -1
لى كامل األراضي الفلسطينية التي احتلت عـام        ع

، وعاصــمتها القــدس، ورفــض جميــع 1967
اإلجراءات اإلسـرائيلية غيـر الـشرعية التـي         

 كافـة   وإدانـة تستهدف ضم المدينة وتهويـدها،      
 الرسمية  اإلسرائيليةالبرامج والخطط والسياسات    

 عاصـمة   إعالنهـا  إلـى وغير الرسمية الرامية    
 تطبيـق   إلـى جتمع الدولي   ، ودعوة الم  إلسرائيل

  .قرارات الشرعية الدولية في هذه الشأن
دعوة المجتمع الدولي وخاصة الواليات المتحـدة        -2

األمريكية واالتحاد األوروبـي واألمـم المتحـدة        
بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على      

للوقف الفوري  ) القوة القائمة باالحتالل  ( إسرائيل
االلتـزام  قدس، ومطالبتها   لالستيطان في مدينة ال   

تؤدي إلى إنهاء االحـتالل     عملية مفاوضات جادة    ب
لألراضي الفلسطينية المحتلة وإلى حل الـدولتين       

في المنطقـة  األمن والسالم واالستقرار  بما يحقق   
  .بدال من تقويض عملية السالم

القـدس وإدانـة    مدينـة   التأكيد علـى عروبـة       -3
ر القانونية  االنتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغي    

) القوة القائمة بـاالحتالل   ( إسرائيلالتي تمارسها   
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تجـاه المـسجد األقـصى      المحتلـة و  مدينة  الفي  
متكررة للحـرم القدسـي     القتحامات  واالالمبارك  

ــستوطنين   ــل الم ــن قب ــه م ــشريف ومحيط ال
 تحــت حمايــة شــرطة االحــتالل اإلســرائيليين

القوة القائمـة    (إسرائيل إعاقة وكذلك   اإلسرائيلي،
 اإلسـالمية لعمل ومـشاريع األوقـاف      ) باالحتالل

 ومنعهـا المـصلين مـن       ،والمسيحية في القدس  
دخول المسجد األقصى المبارك ومحيطة للـصالة       

 وفرضها القيود أيضا على أداء المـسيحيين        ،فيه
لشعائرهم الدينية ومحاوالتهـا تغييـر الوضـع         
القانوني للحـرم القدسـي والمـسجد األقـصى         

  .المبارك
 والتـي   اإلسـرائيلية  الشديدة للتصريحات    ةاإلدان -4

تعتبر فيها المسجد األقصى المبارك جزءا ال يتجزأ      
، )القوة القائمـة بـاالحتالل    (إسرائيل  من أراضي   

، والتحذير مـن    اإلسرائيليوينطبق عليه القانون    
 لتقسيم المـسجد األقـصى      إسرائيلأن مخططات   

المبارك بين المسلمين واليهود يعتبـر تـصعيدا        
وضـد  المبـارك   يرا ضـد حرمـة المـسجد        خط

  . والمسلميناإلسالميةالمقدسات 
اإلدانة الشديدة والرفض القاطع الستمرار سلطات       -5

االحتالل اإلسرائيلي في تهويـد مدينـة القـدس         
المحتلة ومقدساتها ومواصلة المـساس بمعـالم       
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المسجد األقصى المبارك اإلسـالمية وتهويـدها،       
بتغيير أسماء بواباته   وإجراءاتها األخيرة الخطيرة    

وأسواره اإلسالمية ووضع لوحات عليها تحمـل       
أسماء توراتية، واستنكار صمت منظمات المجتمع      
الدولي المعنية واألطراف الفاعلة فيه عن ذلـك،        
ومطالبتها اتخاذ إجراءات فورية وحازمة إللـزام       

وقـف كافـة    ) القوة القائمة بـاالحتالل   (إسرائيل  
لمسجد المبـارك والمدينـة     اإلجراءات التهويدية ل  

المقدسة وإلغائها والتي تمـس أمـن واسـتقرار         
  .المنطقة وتضع عقبة جديدة أمام عملية السالم

) القوة القائمة بـاالحتالل   ( إسرائيل مواصلة   إدانة -6
النتهاكاتها الجـسيمة وممارسـاتها العنـصرية       

لقـدس  مدينة ا الرامية لتغيير الوضع الديمغرافي ل    
في مصادرة وهدم البيـوت     من خالل استمرارها    

لخدمة مشاريعها االستيطانية فـي المدينـة       فيها  
المقدسة، ومواصلتها تجريـف آالف الـدونمات       

بناء طوق  و مشروع القدس الكبرى،     إنشاءلصالح  
تمـزق التواصـل الجغرافـي      يحقـق   استيطاني  

 جنوبها،  إلىالفلسطيني من شمال الضفة الغربية      
عـن  لـة   المحتواستكمال عزل مدينـة القـدس       

  . السيطرة عليها وتهويدهاوإحكاممحيطها، 
عـدم  ل) القوة القائمـة بـاالحتالل    ( إسرائيل إدانة -7

ـ الخبراء الدوليـة مـن ق     دخول بعثة   سماحها   ل ب
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، ومطالبـة    المحتلـة   مدينة القدس   إلى اليونسكو
والمجموعـة  المجموعة العربية لدى اليونـسكو      

 ،في األمم المتحدة واالتحـاد األوروبـي      العربية  
لكسو واالسيسكو ومنظمة التعـاون     األومنظمتي  
 لالسـتمرار فـي جهودهـا للتـصدي         اإلسالمي
 إيفـاد منعها  ل) القوة القائمة باالحتالل  ( إلسرائيل

 الدولية من دخول مدينـة القـدس        بعثة الخبراء 
، والذي يعد انتهاكا جديدا لاللتزامات التي       المحتلة

  .ولي لليونسكو والمجتمع الدإسرائيلتعهدت بها 
والتقدير والمساندة للجهود المكثفـة     الشكر  تجديد   -8

 الثـاني ابـن     عبد اهللا جاللة الملك   التي يقوم بها    
والمملكة  ،الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية    

األردنية الهاشمية، في إطار الرعاية والوصـاية       
الهاشمية للمقدسات في القدس الـشريف التـي        

اءات واالنتهاكـات  يتوالها جاللته لوقف كل االعتد    
اإلسرائيلية الجـسيمة واالعتـداءات المتكـررة،       
واإلشادة بجهود جاللتـه التـي أدت إلـى حمـل         
سلطات االحتالل اإلسـرائيلي علـى عـدم منـع          
المصلين من مختلف األعمـار مـن أداء صـالة          
الجمعة في الحرم القدسـي الـشريف بمـا فيـه           
المسجد األقصى المبارك منذ ما يزيد عن ثالثـة         

، شهر، بعد أن كانت لسنوات تفرض سقفاً عمرياً       أ
وتوجيه الـشكر لجاللـة الملـك علـى جهـوده           
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المتواصلة في حماية القدس الشريف ومقدساتها،      
وآخرها الجهد الذي أدى إلى منع إقامة االحتفـال         
الذي كانت جماعات إسـرائيلية تـسعى إلقامتـه         
. األسبوع الماضي في الحرم القدسـي الـشريف       

 كل محاوالت إسرائيل المساس بهذه    وتجديد رفض 
الرعاية والوصاية الهاشـمية واإلشـادة بقـرار        
اليونسكو والقاضي بحق األوقاف األردنيـة فـي        

 .إعادة ترميم باب المغاربة

مطالبة الفاتيكان بعـدم توقيـع أي اتفـاق مـع            -9
 تتعلـق بقـضايا الملكيـة       اإلسـرائيلية الحكومة  

سة الكاثوليكية  االقتصادية والمالية والعقارية للكني   
أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكيـة واقعـة فـي         
القدس الشرقية، وال يجوز عقد أي اتفـاق بهـذا          

ال مع دولة فلسطين، وذلك ألن القدس       إالخصوص  
، وأي اتفـاق    1967هي أرض محتلة احتلت عام      

يعتبر خرقا  ) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيلمع  
دوليـة  صريحا للقـانون الـدولي والـشرعية ال       

وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان التزامـه باالتفـاق       
  . مع دولة فلسطين2000الذي وقعه عام 

دعوة العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القـدس         -10
عاصمة دولـة فلـسطين ودعـوة المؤسـسات         
الحكومية وغير الحكومية التعليميـة والثقافيـة       
واالقتصادية واالجتماعية والصحية للتوأمة مـع      
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ات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس      المؤسس
  .وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتهاالمحتلة 

اإلشادة بجهود منظمة التعاون اإلسالمي الراميـة        -11
إلى التصدي لإلجراءات اإلسـرائيلية المـستهدفة       
للقدس الشريف وخاصةً الجهود التي يبذلها جاللة       
الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس       

جنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم        ل
  .صمود الشعب الفلسطيني

) القوة القائمة بـاالحتالل  ( محاوالت إسرائيل  إدانة -12
 والمسيحية  اإلسالمية األوقاف   إدارةالسيطرة على   

 إلـى وعلى القيود التي تفرضها للوصـول       فيها  
األماكن المقدسة، ودعوة المجتمع الدولي للضغط      

لرفع تلك القيود،   حتالل اإلسرائيلي   حكومة اال على  
واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية      

  .واإلسالمية في المدينة المحتلة
 تهامصادرل) القوة القائمة باالحتالل(إسرائيل   إدانة -13

 مـستوطنات   إلقامةأراضي المواطنين المقدسيين    
ما تقوم بـه    وجديدة وتوسيع مستوطنات قائمة،     

 فـي   اإلسالميةيد من المباني واآلثار     لعدل هدمٍمن  
منطقة حائط البراق ومـصادرة البيـوت وهـدم         

وحفر شبكة أنفاق أسـفل     المقدسية أيضاً   المنازل  
 ،والمدينـة المقدسـة   المبـارك   المسجد األقصى   

 جسور وبناء آالف الوحدات االسـتيطانية       وإقامة
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داخل أسوار البلدة القديمة وخارجهـا واسـتكمال     
 فـصل العنـصري حـول القـدس       جدار ال إقامة  

  .لتطويقها
 –مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة األمم المتحدة        -14

 اتخاذ اإلجراءات الالزمـة     –خاصة مجلس األمن    
علـى  ) القوة القائمة بـاالحتالل   (إلرغام إسرائيل   

وقف بناء جدار الفصل العنصري حـول مدينـة         
القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار، وذلـك          

أي االستشاري الصادر عن محكمة العدل      تنفيذا للر 
، وقرار الجمعية العامة    9/7/2004الدولية بتاريخ   

  .20/7/2004بتاريخ )  15/10(لألمم المتحدة رقم 
لتنفيـذ  ) القوة القائمة بـاالحتالل   ( إسرائيل إدانة -15

 ربـط  إلـى مشروع القطار الخفيف الذي يهـدف     
ــة    ــدس الغربي ــدس بالق ــرق الق ــوب ش جن

 المقامة على أراضـي     سرائيليةاإلوبالمستوطنات  
 وفصلها عن 1967دولة فلسطين التي احتلت عام 

، والذي يعتبر خطوة أخرى      المحتلة الضفة الغربية 
 الممنهجـة لتهويـد     اإلسرائيلية اإلستراتيجيةفي  

معالمها وتكريس االحتالل   المحتلة وتغيير   القدس  
علـى القـدس    السيطرة اإلسرائيلية   ولتأكيد  فيها  

 "عاصــمة دولــة فلــسطين"محتلــة الــشرقية ال
ومصادرة وضم مساحات شاسعة من أراضي دولة    

،  القطـار الخفيـف    فلسطين الستكمال مـشروع   
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 ومعاهـدة جنيـف     ،منتهكة بذلك القانون الدولي   
وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية،     الرابعة  

ومطالبة الحكومـة الفرنـسية الـصديقة اتخـاذ         
 انـسجاما مـع     الموقف الالزم في هـذا المجـال      
  .مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي

التأكيد على أهمية استمرار األونروا والمنظمـات        -16
الدولية األخرى في االلتزام بقـرارات الـشرعية        

بما فـي   المحتلة  القدس  مدينة  الدولية بخصوص   
 ومكاتبهـا   وإداراتهـا  على مراكزهـا     اإلبقاءذلك  

  . خارجهاإلىوعدم نقلها فيها الرئيسية 
تعزيز البرامج  مجلس وزراء اإلعالم العرب     ة  دعو -17

 القـدس مدينـة   والمشروعات الخاصـة بـدعم      
 العربية تخصيص   اإلعالمدعوة وسائل   المحتلة، و 

مـا  وكشف  القدس ومواطنيها   مدينة  أسبوع لدعم   
تتعرض له المدينة المقدسة من أخطار التهويـد        

  .وتغيير طابعها التاريخي والسكاني
تبذلها وكالـة بيـت مـال        بالجهود التي    اإلشادة -18

خاصةً فـي تمويـل      ، للجنة القدس  ةالقدس التابع 
عمليات ترميم محيط المسجد األقـصى المبـارك،     

 والـصحة   اإلسـكان وتمويل مشاريع قطاعـات     
ــشباب   ــة وال ــشؤون االجتماعي ــة وال والثقاف

 ترميم المساجد والمباني    إلى باإلضافةوالرياضة،  
  . المقدسةاألثرية في المدينة



-33-  

معـالي  ة بالزيارة التاريخية التي قام بهـا        اإلشاد -19
الشيخ صباح خالد الحمد الـصباح النائـب األول         
لرئيس مجلس الوزراء ووزيـر خارجيـة دولـة        

ـ  (الكويت    ورئيس لجنة مبادرة    25رئيس القمة ال
إلى القدس الشريف في إطار دعم      ) السالم العربية 

الرئاسة لدولة فلسطين والتأكيـد علـى الهويـة         
 .واإلسالمية للقدسالعربية 

دعوة الدول والمنظمـات العربيـة واإلسـالمية         -20
والصناديق العربية ومنظمات المجتمـع المـدني       
لتمويل وتنفيذ المـشروعات التنمويـة الخاصـة        
بقطــاع التعلــيم والــصحة والــشباب والرفــاه 

 فـي   واإلسـكان االجتماعي والقطاع االقتـصادي     
  .القدس، وذلك لدعم الوجود العربي فيها

ة الفعاليات الشعبية والمؤسـسات واألفـراد       دعو -21
 للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في القدس      

، والطلب من األمانة العامة لجامعة الدول       المحتلة
العربية االستمرار في فتح حساب لـدى البنـوك         

  .العربية لهذا الغرض
تطبيق  والمتمثلة في    اإلسرائيلية اإلجراءات إدانة -22

حــق المقدســيين قــانون عنــصري يــستهدف 
القـدس   " فـي مـدينتهم    اإلقامةالفلسطينيين من   

سحب بطاقات الهوية   والذي بموجبه يتم    ،  "المحتلة
المقدسية من آالف الفلسطينيين المقدسيين الذين      
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أو خارجها،  المحتلة  يعيشون في ضواحي القدس     
لضغط اومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية      

لوقـف  ) بـاالحتالل القوة القائمة   ( إسرائيلعلى  
قراراتها وقوانينها العنـصرية والتـي تحـارب        
الوجود الفلسطيني وتعمل على تفريغ المدينة من       

األصليين من خالل فرض    المقدسيين أهل المدينة    
وعدم مـنح تـراخيص     عليهم  الضرائب الباهظة   

مغـادرة  لهم وتؤدي إلى إجبـارهم علـى        لبناء  ا
  .المدينة المقدسة

 إلـى  التعسفية الهادفة    سرائيليةاإل اإلجراءات إدانة -23
الـشرقية   الوجود الفلسطيني فـي القـدس        إنهاء

 المؤسـسات الوطنيـة     بـإغالق والمتمثلة  المحتلة  
 فتح هذه المؤسسات    بإعادةالعاملة فيها، والمطالبة    

وعلى رأسها بيـت الـشرق والغرفـة التجاريـة          
لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسـيين       

  .ود الفلسطيني في المدينة المقدسةوحماية الوج
تفعيل مجالس السفراء العرب والمـسلمين فـي         -24

أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس، ودعوة هذه       
المجالس تكثيف نشاطاتها وجهودها في منظمـة       
اليونسكو واألمم المتحدة لدعم جهود المحافظـة       

  .على عروبة مدينة القدس
عـدم  االستمرار في التأكيد على عدم شـرعية و        -25

ــستوطنات،   ــة الم ــةقانوني ــشاطات وإدان  الن
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 بأشكالها كافة، وخاصـة     اإلسرائيليةاالستيطانية  
في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلـك         
محاوالت تزييف وطمس هويتها التاريخية وارثها      

 والثقـافي واعتبـار هـذه       واإلنسانيالحضاري  
 باطلة والغية، وتمثل انتهاكا للقـانون       اإلجراءات

الدولي وقرارات األمم المتحدة واتفاقيـة جنيـف        
الرابعة، وتشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون 
الدولي، ومطالبة كافة الدول واألمم المتحدة اتخاذ       

القـوة القائمـة     (إسرائيل فاعلة إللزام  إجراءات
وقف االستيطان وتفكيكه، وتفكيك جدار     ) باالحتالل

علـى عروبـة    الفصل العنصري، والتأكيد مجددا     
مدينة القدس الشرقية واعتبارها جزءا ال يتجـزأ        
من األرض الفلسطينية المحتلة، وأنهـا عاصـمة       
دولة فلسطين المستقلة، وأساس تحقيق الـسالم       

  .في المنطقة
) القوة القائمة باالحتالل (إسرائيل ما تقوم به  إدانة -26

األراضـي  من اعتداءات وانتهاكات مستمرة على      
لة بما فيهـا القـدس الـشرقية        الفلسطينية المحت 

 المتواصلة عن بناء    وإعالناتهاومنطقة األغوار،   
هذه ؤكد خطورة   والتي ت وحدات استيطانية جديدة    

ـ  والتـي تنفــذها حكومـة االحــتالل    اتالمخطط
 إقامـة لتقويض حل الدولتين، ومنـع      اإلسرائيلي  

 1967دولة فلسطينية مستقلة على حـدود عـام         
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 مدينة القدس   وإغالقوعاصمتها القدس الشرقية،    
المحتلة بالكامـل وعزلهـا عـن بقيـة األرض          

  .الفلسطينية المحتلة
الترحيب بالقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي       -27

 المنعقد في باريس بتاريخ   195لليونسكو بدورتها   
 والتي تقدمت بها كل من المملكـة      28/10/2014

األردنية الهاشمية ودولة فلسطين بـدعم عربـي        
 إسـرائيل بمتابعة ومراقبـة انتهاكـات       وإسالمي

 اإلنسانيلمواقع التراث   ) القوة القائمة باالحتالل  (
والثقافي والطبيعي، ورصد االنتهاكات اليومية في      

 الـشديدة   اإلدانـة القدس الشرقية، والتأكيد على     
 السماح للبعثة الفنية من اليونسكو إسرائيللرفض 

في القدس للقيام بمهمة للرصد في المدينة القديمة 
  . تجديد والية البعثةإلىوجدرانها، والدعوة 

مواصلة دعم الجهـود التـي تقودهـا المملكـة           -28
 والتي يرأس عاهلها صـاحب الجاللـة        ،المغربية

الملك محمد السادس لجنة القدس، في ترؤسـها        
 المنبثـق عـن   اإلسالميلفريق االتصال الوزاري    

  المعني بالتحرك لفائـدة    اإلسالميمنظمة التعاون   
القدس الشريف وفلسطين، واسـتعداد الجامعـة       
العربية للتنسيق معها لتحقيق األهداف المرجـوة       
بهذا الشأن، والترحيب بالزيارات التي قـام بهـا         

  .فريق االتصال الوزاري بهذا الخصوص
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 كافة االنتهاكـات التـي      وإدانةالتأكيد على رفض     -29
) القـوة القائمـة بـاالحتالل     (إسـرائيل تقوم بها   

 والمسيحية، وخاصـة    اإلسالمية المقدسة   لألماكن
 التقسيم المكاني والزماني    إلىالمحاوالت الرامية   

للمسجد األقـصى المبـارك وفـرض الـسيطرة         
 االعتداءات المتكررة كافة    وإدانة عليه   اإلسرائيلية

 على حرمة المـسجد     اإلسرائيليينمن المتطرفين   
 وفرض الـسيطرة    إحكاماألقصى المبارك، بهدف    

 التـي تـوفر     إجراءاتها وإدانة عليه،   يليةاإلسرائ
الــدعم والحمايــة والمــشاركة الرســمية فــي 
االعتداءات المتكررة للمـستوطنين والمتطـرفين      

 على حرمة المسجد األقصى المبارك      اإلسرائيليين
وتدنيسهم لألماكن المقدسة، والتحذير من تنفيـذ       
مخططات وحفريات أسفل منـه وفـي محيطـه،         

 إلـى  خط أحمـر سـيؤدي       واعتبار المساس به  
تقويض االستقرار والتسبب في مزيد من العنـف        
والفوضى في المنطقة مما يهدد األمـن والـسلم         

  .الدوليين
في نيويـورك   استمرار تكليف المجموعة العربية      -30

بمواصـلة تحركاتهــا الــسياسية والدبلوماســية  
 والسياسية  اإلقليمية لدى المجموعات    واإلعالمية

شف خطورة ما يتعرض لـه      في األمم المتحدة لك   
 وممارسات  إجراءاتالمسجد األقصى المبارك من     
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 تهويدية خطيرة والتي لهـا انعكاسـات        إسرائيلية
وخيمة على األمن والسلم الدوليين بهدف تحقيق       
أداة ضغط على األمـم المتحـدة ودول المجتمـع          

) القوة القائمة بـاالحتالل   ( إسرائيل إللزامالدولي  
  .وقف هذا التهويد

  :انـاالستيط  :نياًثا
التأكيـد علــى عــدم شـرعية وعــدم قانونيــة    -1

المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية     
المحتلة والتي تمثـل انتهاكـاً للقـانون الـدولي          
وقرارات األمم المتحدة واتفاقية جنيـف الرابعـة        

 إسرائيلوالتأكيد على ضرورة التصدي لمحاوالت      
فيذ إجراءات أحاديـة    تن) القائمة باالحتالل القوة  (

الجانب وخلق وقائع جديدة على األرض، ورفض       
 فـي   اإلسرائيليةأي محاولة العتبار المستوطنات     

األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرا واقعا      
في انتهاك خطير للقـانون الـدولي والـشرعية         

  .الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة
جهوده لوقف النـشاط    مطالبة المجتمع الدولي بذل      -2

االستيطاني اإلسرائيلي في األراضـي الفلـسطينية       
المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة السيما       

 ورقـم   1980 لعام   465قراري مجلس األمن رقم     
 اللذين يؤكدان على عدم شـرعية       1981 لعام   497

 االستيطان وضرورة تفكيك المـستوطنات القائمـة      
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الشرعية قانون الدولي وقرارات تمثل انتهاكاً لل التي  
ذات الصلة واتخاذ إجراءات لمنع منتجـات       الدولية  

اإلسرائيلية مـن االسـتفادة مـن أي        المستوطنات  
  .تسهيالت وإعفاءات جمركية في األسواق الدولية

تكليف المجموعة العربية متابعة الجهود من أجل        -3
 بعثة لدولة فلـسطين     إلرسالدعوة األمم المتحدة    

من أعـضاء مجلـس األمـن لتوثيـق         المحتلة  
 في األراضـي    اإلسرائيليةالنشاطات االستيطانية   

  .الفلسطينية المحتلة
 بالقرار الصادر عن االتحـاد األوروبـي        اإلشادة -4

والذي يحظر على أعضائه تمويل مـشاريع فـي         
اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية    المستوطنات  

 واضـحة   بإشـارة ، ومطالبـة أعـضائه      المحتلة
 إسرائيلريحة على أن االتفاقيات الموقعة بين       وص

واالتحاد األوروبي يجب   ) القوة القائمة باالحتالل  (
أن تشير بصراحة على أنها ال تطبق في األراضي         

  .1967الفلسطينية المحتلة عام 
 شـرعية علـى     إضفاء على   إسرائيل إقدام إدانة -5

 بلدات  إلنشاءالبؤر االستيطانية العشوائية كبداية     
طنات جديدة، ومطالبة المجتمـع الـدولي       ومستو

 يضا هذا العدوان على أر    بإدانةوالرباعية الدولية   
 فـي األراضـي     وممتلكات الـشعب الفلـسطيني    

  .الفلسطينية المحتلة
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تكليـف المجموعـة العربيـة فـي        التأكيد على    -6
نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس       

مـة  القـوة القائ  ( إسـرائيل األمن يدين مخططات    
يقضي بوقف جميع أشـكال     والتوسعية  ) باالحتالل

النشاط االستيطاني وخطـط سـلطات االحـتالل        
 بنـاء آالف    إلـى  األخيرة والهادفـة     اإلسرائيلي

الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية والقـدس       
الشرقية، والتأكيد على أن االستيطان غير شرعي       
وغير قانوني، ومطالبة المجتمـع الـدولي أخـذ         

 وقـف النـشاط     إسـرائيل  إللزامدابير الالزمة   الت
تدمير البيئة الجغرافيـة والطبيعـة      واالستيطاني  

، والتـي    المحتلة الديمغرافية لألراضي الفلسطينية  
تعتبر جرائم حرب، وتنفيذ القرارات الدوليـة ذات        

) 465(الصلة السيما قراري مجلس األمن رقـم        
، وتفكيـك   1981لعام  ) 497(، ورقم   1980لعام  

ميع المستوطنات المقامـة علـى أرض دولـة         ج
  .فلسطين

حظـر اسـتيراد    العالم  استمرار دعوة جميع دول      -7
 المقامـة علـى     اإلسرائيليةمنتجات المستوطنات   

كافـة أشـكال    وقف  األرض الفلسطينية المحتلة و   
 أو إقامةحظر أيضاً  تها، ومطالب  أيضاً التعامل معها 

عامل الت وأالمستوطنات  هذه  أعمال في   أي  تمويل  
مع منتجاتها بـشكل مباشـر أو غيـر مباشـر           
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التعامل مع  إضافة إلى   لمخالفتها للقانون الدولي،    
كافة الكيانات والشركات والمؤسسات واألشخاص     
الذين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مـع         

  .اإلسرائيليمنظومة االحتالل 
مطالبة الدول والمؤسـسات التـي تقـدم دعمـا           -8

لى وقف تمويلـه باعتبـاره      لالستيطان بالعمل ع  
خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليـة       

  .ذات الصلة والتي تقوض عملية السالم
رفض السياسات اإلسرائيلية في مجـال الهجـرة         -9

لشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة     المخالفتها  
وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطـورة       

 واالسـتقرار فـي     الهجرة اليهودية على الـسالم    
المنطقة وعلى عالقتها ومـصالحها مـع الـدول         
العربية والعمل على إبراز مدى صلف وعدوانيـة        

  .المواقف اإلسرائيلية في هذا الخصوص
 اإلرهابيـة  الشديدة لجرائم المـستوطنين      اإلدانة -10

المستمرة ضد الفلسطينيين العـزل وممتلكـاتهم       
من ومزارعهم وأماكن عبادتهم ومقابرهم بحماية      

 إسـرائيل ، وتحميـل     اإلسرائيلي سلطات االحتالل 
المسؤولية الكاملة عـن    ) القوة القائمة باالحتالل  (

هذه الجرائم واالعتـداءات، ومطالبـة المجتمـع        
الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد       

، اإلنــسانيانتهاكــا صــارخا للقــانون الــدولي 
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هـدات  واتفاقيات جنيف األربع، وغيرها من المعا     
 سالم وأمن الشعوب    تكفلوالمواثيق الدولية التي    

 إدراج إلـى الواقعة تحـت االحـتالل وتـدعوها        
مجموعات وعصابات المستوطنين التـي ترتكـب      

اإلرهاب مثـل مجموعـة     هذه الجرائم على قوائم     
، وفرض عقوبات ماليـة واتخـاذ       )تدفيع الثمن (

  .التدابير القانونية بحقهم
ئيلية فـي اسـتخدام     إدانة الممارسـات اإلسـرا     -11

للتخلص مـن  كمكان األراضي الفلسطينية المحتلة  
النفايات الصلبة والنفايـات الخطـرة والـسامة        
الناتجــة عــن اســتخدام ســكان المــستوطنات 
اإلسرائيلية لما يتركه ذلك من تـأثيرات صـحية         

فـي  الفلـسطينيين   علـى   وخطيرة  وبيئية سلبية   
ـ       ة األراضي الفلسطينية المحتلة ودعـوة المنظم

واتخـاذ  الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات   
ما يلزم لتالفي آثارها الصحية والبيئية الخطيـرة        

  .في األراضي الفلسطينية المحتلة
 اإلســرائيليإدانــة كافــة ممارســات االحــتالل  -12

والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة      
من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من 

ومنــازلهم  اإلبراهيمــي الحــرم إلــىوصــول ال
ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة      

  .المدنيينأهلها التواجد الدولي لتشمل حماية 
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) ج( فـي المنطقـة      اإلسرائيلية اإلجراءات إدانة -13
 مصادرة الجزء األكبر منها وربطها      إلىوالهادفة  

 إقامـة بالدورة االقتصادية للمستوطنات، ومنـع      
ع اقتصادية فلسطينية أو مشاريع ممولـة       مشاري

  .من بعض الدول المانحة
 شـبكة   بإقامة المقترح   اإلسرائيلي المشروع   إدانة -14

لـربط  المحتلـة    في الضفة الغربيـة      ية حديد كسك
بعض ومع المدن   ب بعضها   اإلسرائيليةالمستوطنات  

، وشـق    المحتـل   والغور الفلـسطيني   اإلسرائيلية
مصادرة المزيـد مـن     الطرق االلتفافية العنصرية ب   

 المحتلة لفرض واقـع علـى       ةالفلسطينياألراضي  
 إلـى األرض بقطع أوصال الضفة الغربية، ويؤدي       

استحالة قيام دولة فلسطين المستقلة والمتواصـلة       
جغرافياً والقابلة للحياة، ومطالبة المجتمع الـدولي       
وخاصة اللجنة الرباعية الدولية، التي تؤكد دائمـاً        

 دولة فلسطينية قابلة للحياة للضغط      على أهمية قيام  
 للتوقـف عـن هـذه االنتهاكـات         إسـرائيل على  

والممارسات العنصرية وذلك للمحافظة على الوحدة      
  .الترابية الجغرافية لدولة فلسطين المستقبلية

) القــوة القائمــة بــاالحتالل (إســرائيلتحميــل  -15
 وإفشالالمسؤولية الكاملة لتقويض عملية السالم، 

بــسبب اســتمرارها باالســتيطان، المفاوضــات 
وممارساتها غير الشرعية، ورفـضها االلتـزام       
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بمرجعيات عملية السالم، والتأكيد علـى وجـوب        
مفاوضات مستقبلية بمرجعياتها   عملية  التزام أي   

المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة،       
ومبادرة السالم العربية، ومبـدأ األرض مقابـل         

 زمني محدد متفـق عليـه       رإطاالسالم، وضمن   
 لـألرض الفلـسطينية     اإلسرائيلي االحتالل   إلنهاء

، والتأكيد على أن قضايا الحل      1967المحتلة عام   
:  هـي  اإلسرائيليالنهائي لتسوية الصراع العربي     

والالجئين، والقدس، واالستيطان   واألمن،  الحدود،  
واألسرى، والمياه، ورفـض كافـة المحـاوالت        

 تفتيـت وحـدة األرض      إلـى ية   الرام اإلسرائيلية
 غيـر  اإلجـراءات الفلسطينية بمـا فيهـا كافـة     

 إسـرائيل الشرعية، أحادية الجانب التي تتخـذها       
  ).القوة القائمة باالحتالل(

وضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خـاص      -16
بطرح القضية الفلسطينية مـن كافـة جوانبهـا،         

 االحـتالل   إنهـاء ومستقبل عملية السالم بهـدف      
 لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة،     سرائيلياإل

 قضايا التسوية النهائية للصراع     إقرار إلىاستنادا  
 وعلى رأسها الحدود، واألمن،     اإلسرائيليالعربي  

واالستيطان، والقدس، والالجئين، والمياه، ووفقا     
لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السالم     

  .)2002 (م العربيةالمتفق عليها، ومبادرة السال
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الترحيب بقرار االتحاد األوروبي القاضي باسـتبعاد        -17
 من االتفاقيات المـستقبلية     اإلسرائيليةالمستوطنات  

مع أي من دول االتحاد، ومنع التمويل والتعـاون أو        
تخصيص منح للمستوطنات الموجودة داخل األرض      
الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية على        

  . أنها كيانات غير قانونية وغير شرعيةاعتبار

  :جدار الفصل العنصري  :ثالثاً
توجيه التحية والتقدير للـشعب الفلـسطيني الـصامد          -1

المحتلـة  ومقاومته الشعبية فـي القـرى الفلـسطينية         
وخاصة بلعين، ونعلين، والمعصرة، وللمتضامنين معهم      
من مؤسسات محلية ودولية في مقاومتهم لجدار الفصل        

الذي أدى إلى   ي واعتصامهم السلمي األسبوعي     العنصر
 الـشديدة   واإلدانـة  قضية الجدار حية أمام العالم،       إبقاء

 الهمجي المستمر على المعتـصمين      اإلسرائيليللعدوان  
ضد هذا الجدار العنصري واستمرار سـقوط الـشهداء         
والجرحى منهم جراء هذا العدوان، واعتقال المتظاهرين       

  .وليينوترحيل المتضامنين الد
مناشدة جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية       -2

المعنية االستجابة الفورية لما طالبت به محكمـة        
العدل الدولية بشأن عـدم االعتـراف بالوضـع         
الناشئ عن إقامة هذا الجدار واالمتناع عن تقديم        
أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه 

  . عنهوالتعويض عن األضرار الناتجة
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 اإلعالميـة تكثيف حمالتها   العربية  الدول  مطالبة   -3
لكشف  والتي تبث باللغة االنجليزية   هاعبر فضائيات 

الراميـة  ) القوة القائمة باالحتالل  ( إسرائيلأهداف  
وكذلك إلى مدى خطورة     ،لفرض حدود جديدة لها   

األراضـي  هذا الجدار العنصري علـى تواصـل        
  . المحتلةالفلسطينية

االستمرار في دعم عمل لجنة     األعضاء   مطالبة الدول  -4
تسجيل األمم المتحدة لألضرار الناشئة عـن تـشييد         
الجدار في األراضي الفلـسطينية المحتلـة ألهميـة         
استمرار عملها في توثيق األضرار الناجمة عن بناء        

  .جدار الفصل العنصري في األراضي الفلسطينية
التأكيد علـى أهميـة إشـراك المنظمـات غيـر            -5

ية العربية واإلسالمية والدولية في حـشد       الحكوم
التأييد الالزم لتنفيذ ما ورد في الرأي االستشاري        
الصادر من محكمة العدل الدولية وقرار الجمعيـة        
العامة لألمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري       
وضرورة وقف بنائه وإزالته وتوثيـق األضـرار        

يم الناجمة عنه، والطلب من الدول كافة عدم تقـد        
  .أي مساعدة أو تعاون في بنائه

دعوة المجتمع الدولي لتحمـل مـسؤولياته فـي          -6
التصدي ألي عملية تهجير جديدة ألبناء الـشعب        

وأيـضاً  الفلسطيني نتيجة الممارسات اإلسرائيلية     
  .إقامة جدار الفصل العنصري
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القوة القائمة  (إسرائيل  التحذير من خطورة إسراع      -7
 جدار الفصل العنصري    في استكمال بناء  ) باالحتالل

ـ    وتأثيراته ) غالف القدس (حول القدس والمسمى ب
السلبية على أوضـاع الفلـسطينيين المقدسـيين        
القاطنين خارج الجدار، وذلك بعزلهم عن مـصادر     
رزقهم وأماكن عملهم وحرمانهم من حقهـم فـي         

  .المواطنة داخل مدينة القدس
االستمرار في التأكيد على عـدم شـرعية وعـدم           -8

 النشاطات االستيطانية   وإدانةنية المستوطنات،   قانو
 بأشكالها كافة، وخاصـة فـي مدينـة         اإلسرائيلية

القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلـك محـاوالت         
تزييف وطمس هويتها التاريخية وارثها الحضاري      

 باطلة  اإلجراءات والثقافي، واعتبار هذه     واإلنساني
وقـرارات  والغية، وتمثل انتهاكا للقانون الـدولي       

األمم المتحدة واتفاقية جنيـف الرابعـة، وتـشكل         
جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ومطالبة       

 إللـزام  إجراءاتكافة الدول واألمم المتحدة باتخاذ      
بوقف االستيطان  ) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيل

وتفكيكه، وتفكيك جدار الفصل العنصري، والتأكيـد       
دينـة القـدس الـشرقية      مجددا علـى عروبـة م     

واعتبارها جزءا ال يتجزأ من األرض الفلـسطينية        
المحتلة، وأنها عاصمة دولة فلـسطين المـستقلة،        

  .وأساس تحقيق السالم في المنطقة
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  :االنتفاضـة  :رابعاً
توجيه تحية اعتزاز وتقدير إلى الشعب الفلسطيني        -1

ونضاله وتضحياته والى قيادته الشرعية المنتخبة      
الـرئيس محمـود عبـاس      فخامة  ا  وعلى رأسه 

لصمودهم في وجه الممارسات الوحـشية التـي        
تقوم بها إسرائيل، ومطالبـة المجتمـع الـدولي         

إلنهـاء االحـتالل لكافـة      بالضغط على إسرائيل    
األراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلـسطين        
المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة      

قاً لما نصت عليه قرارات     الالجئين الفلسطينيين طب  
الشرعية الدولية التي قامت على أساسها عمليـة        

 1948 لعـام    194السالم وفي مقدمتها القـرار      
  .)2002 (ومبادرة السالم العربية

اإلدانة الشديدة للعدوان اإلسرائيلي صـيف عـام         -2
 على قطاع غزة الذي ألحق الدمار الـشديد    2014

المنـازل  في مؤسساته وبنيته التحتيـة وتـدمير        
 20والمستشفيات وسقوط أكثر من ألفي شـهيد و       

ألف جريح، ومطالبة المجتمـع الـدولي بتحمـل         
مسؤولياته في حماية الـشعب الفلـسطيني فـي         
األراضي الفلسطينية المحتلة وتحميـل سـلطات       
االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هـذه       
الجرائم ومعاقبة مرتكبيها من حكومـة االحـتالل        

 .سرائيلياإل
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 النـار الـذي تـم       إطـالق  وقف   بإعالنالتمسك   -3
بالقاهرة، والمبني على أسـاس المبـادرة التـي         
طرحتها جمهورية مصر العربيـة اثـر العـدوان         

 األخير على قطاع غزة، ومطالبة كافة       اإلسرائيلي
األطراف المعنية تهيئة المناخ الستمرار التهدئـة       

  .وتثبيتها، وااللتزام بتنفيذ بنودها
يه الشكر لجمهورية مـصر العربيـة علـى         توج -4

جهودها الكبيرة التـي بـذلتها لوقـف العـدوان          
اإلسرائيلي، والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطالق       
النار، وتثمين قرارها فتح معبـر رفـح لتـسهيل     
حركة المواطنين، والجرحى والمـصابين جـراء       
العدوان على غزة، وإدخال المساعدات اإلنـسانية       

 وتوجيه الشكر للمملكة األردنيـة    والطبية للقطاع، 
الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان اإلسرائيلي      
وتحقيق التهدئة من خالل عضويتها الحالية فـي        
مجلس األمن، وكذلك توجيه الشكر لكافة الـدول        
الشقيقة والصديقة التي بذلت جهوداً مـن أجـل         

  .وقف العدوان على قطاع غزة
ائريــة توجيــه الــشكر إلــى الجمهوريــة الجز -5

الديمقراطية الشعبية لالتصاالت والمساعي التـي      
بذلها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز       
بوتفليقة فور وقوع العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
غزة مع نظرائه في عـدد مـن الـدول العربيـة      
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للخروج بموقف عربيٍ موحد وقوي تجاه العدوان       
جزائـر  الظالم على قطاع غزة، وأيضاً دعـوة ال       

للجمعية العامة لألمم المتحدة لعقد اجتماعٍ عاجـٍل        
 .بهذا الشأن

 اإلنسانيةالتأكيد على ضرورة سرعة إنهاء األزمة    -6
واالقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلـسطيني       

وخاصـة فـي   في األراضي الفلسطينية المحتلـة    
قطاع غزة كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضـه        

 ومطالبـة   )مـة بـاالحتالل   القـوة القائ   (إسرائيل
ممارسة أيضاً  المجتمع الدولي والمنظمات الدولية     

 من أجل رفع الحصار وفتح      إسرائيلالضغط على   
المعابر بشكل فـوري ودائـم لتمكـين الـشعب          
الفلــسطيني مــن تلقــي المــساعدات العاجلــة 
والمساعدات اإلنسانية مـن غـذاء ودواء إلـى         

تأهيـل   وإعـادة األراضي الفلسطينية المحتلـة،     
  .عمار اإلإعادةالمدارس والمستشفيات ومن ثم 

األمانة العامة استمرار التنـسيق مـع       الطلب من    -7
المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحكوميـة    
وغير الحكومية لتركيز الجهـود علـى معالجـة         
األوضاع المعيـشية المتـدهورة فـي األراضـي      

جراء الممارسات واإلجراءات   المحتلة  الفلسطينية  
اإلغـالق  بما فيها الحواجز و   القمعية اإلسرائيلية   

والحصار وتأثيراتها السلبية خاصة في مجـاالت       
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الصحة والتعليم والطفولة واإلغاثـة واالقتـصاد       
  .بشكل عام

 الصادر عن مـؤتمر األطـراف       باإلعالنالترحيب   -8
 واحترام أحكـام مواثيـق   إلنفاذالسامية المتعاقدة  

ــام  ــة لع ــف األربع ــي األ1949جني راضــي  ف
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتـوفير        
الحماية للشعب الفلسطيني، ودعوة الدول العربية      

  .اإلعالنلمواصلة التحرك لدعم وتنفيذ هذا 
 ضـد   اإلسرائيلي ممارسات سلطات االحتالل     إدانة -9

األسرى الفلسطينيين في سجونها مـن سياسـة        
 العزل والتعذيب وحرمانهم من جميـع حقـوقهم       

 التي تكفلها كافة الـشرائع والمواثيـق        اإلنسانية
األمانة العامة لجامعة الدول    والطلب من   الدولية،  

العربية مواصلة التحرك مع القوى الفاعلـة فـي         
 لوقف تلـك    إسرائيلالمجتمع الدولي للضغط على     

 سـراح كافـة     إطـالق االنتهاكات والعمل علـى     
  .األسرى

  :الالجئـون  :خامساً
حق الالجئـين الفلـسطينيين فـي       تأكيد التمسك ب   -1

العودة ورفض محاوالت التوطين بكافـة أشـكاله        
ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شـأنها   

 حق العودة، ودعوة األمانة العامة والدول        إسقاط
األعضاء إلى مواصلة وتكثيـف جهودهـا علـى         
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الساحة الدولية، وفي األمم المتحدة، لتأكيد هـذا        
رعية الدولية وخاصة قرار الحق وفقا لقرارات الش   

ووفقا لمبادرة  ) 1948 (194الجمعية العامة رقم    
السالم العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية      
والسياسية واألخالقية عـن نـشوء واسـتمرار        

  .مشكلة الالجئين الفلسطينيين
التأكيد على أن قضية الالجئين الفلسطينيين هـي         -2

 ال يتجزأ من    جوهر القضية الفلسطينية وهي جزء    
عملية السالم العادل والشامل، ورفض التعـرض       
لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل         

  .1948 لعام 194ومخالف للقرار 
مطالبة كافة أطراف الصراع في سـورية وقـف          -3

العدوان على مخيمات الالجئين الفلسطينيين وعدم      
الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء         

ـ اع وما مثلته مخي   الصر اتهم مـن مـالذ آمـن       م
للسوريين الفارين من المناطق القريبـة منهـا،        
ومعاملة الالجئين الفلسطينيين على قدم المساواة      

  .مع النازحين السوريين
إدانة المخططات اإلسرائيلية الرامية إلـى تـدمير        -4

المحتلـة  مخيمات الالجئين في الـضفة الغربيـة        
افـة الـدول    ، ودعـوة ك    المحاصـر  وقطاع غزة 

والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لوقـف هـذه        
  .المخططات



-53-  

 الالجئـين   إلـى توجيه تحيـة اعتـزاز وتقـدير         -5
الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم لتحركهم      
في مسيرات العودة نحو الحدود مع فلسطين فـي         
الذكرى الثالثة والستين لنكبة الشعب الفلسطيني،      

للجمـاهير العربيـة    والتعبير عن الشكر والتقدير     
التي تضامنت وشاركت في هذه الـذكرى للتأكيـد    

  . الفلسطينيينلالجئينعلى حق العودة 
) القوة القائمة بـاالحتالل   ( إسرائيلرفض مطالبة    -6

أنهـا   (إسـرائيل وبعض األطراف الدولية تعريف     
 حق العـودة    إلغاء، والتي تستهدف    )دولة يهودية 
هير العرقي   الفلسطينيين والتط  لالجئينوالتعويض  

  .1948العنصري ضد فلسطينيي عام 
الدعوة لتوفير الحد األدنى من مقومـات صـمود          -7

الفلسطيني في مخيمـات اللجـوء ورفـع       الالجئ  
  .األذى والتمييز الجائر بحقه

  :األونروا  :سادساً
التأكيد على التفويض الممنوح لألونروا وفق قـرار         -1

) 1949 لعام   302قرار الجمعية العامة رقم     (إنشائها  
وعدم المساس بواليتها أو مسؤوليتها وعدم تغييـر        
أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن         
تبقى األونروا ومرجعيتها القانونية األمم المتحـدة،       
وكذا التأكيد على ضرورة استمرار األونروا بتحمـل        

 داخـل   لالجئـين مسؤولياتها في تقـديم الخـدمات       
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مناطق عملياتها حتـى    المخيمات وخارجها في كافة     
يتم حل قضية الالجئين الفلـسطينيين حـال عـادال          
وشامال وفق ما نصت عليه مبادرة السالم العربيـة         

وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة وفي      ) 2002(
  .)194(مقدمتها قرار الجمعية العامة 

التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المـالي         -2
وكالة الغـوث الدوليـة     الالزم لبرامج ونشاطات    

االعتيادية والطارئـة، ودعـوة األمانـة العامـة         
وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى       
مواصلة تفعيل قنوات االتصال المختلفة مع الدول       
المانحة كافة، لحثها علـى الوفـاء بالتزاماتهـا         
المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة       

مها كاملة ومطالبتها بدعم برنامج     من القيام بمها  
الطوارئ الذي الزالت الحاجة له ماسـة نتيجـة         
االعتداءات اإلسرائيلية وآثارها، وعـدم تحميـل       
الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسـا      

  .ضمن مسؤولية األونروا
تحميل سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي مـسؤولية         -3

ونـروا نتيجـة    األعباء اإلضافية التي تتكبدها األ    
إجراءات اإلغالق والحصار وتقييد حركة إيـصال       
المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عـن    
هذه الخسائر، وتثمين الدور الهام الذي قامت بـه         

  . األخير على قطاع غزةاإلسرائيليخالل العدوان 
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تحمل مسؤولياتها تجـاه الالجئـين      لدعوة األونروا    -4
ئك الذين نزحوا خارجها    الفلسطينيين في سورية وأول   

بتقديم الدعم الالزم لهم، ومناشدة المجتمع الـدولي        
  .مساندة األونروا من خالل تقديم التمويل الالزم

 التنسيق الكامـل مـع الـدول        إلىدعوة األونروا    -5
العربية المضيفة خالل تنفيـذ مـشروع أرشـفة         
سجالت الالجئين الفلسطينيين بما يكفل المحافظة      

والوثائق األصلية المحفوظة لدى    على المعلومات   
الوكالة وبما يضمن عدم المساس بهـا مـن أي          
جهة كانت أو استخدامها من قبـل منظمـات أو          
هيئات أخرى تطلب الحصول عليها دون موافقـة        
الدول العربية المضيفة وبالطريقـة التـي تكفـل         

  .حقوق الالجئين الموثقة ضمن وثائق األرشفة
 موازنتهـا   إعـداد  في   مطالبة األونروا االستمرار   -6

حسب أولويات متطلبات واحتياجـات الالجئـين،       
 إلىعلى أال يتم تحويل أي من البرامج األساسية         

مشاريع خاضعة لتوفير التمويل، ومطالبة وكالـة       
الغوث التراجع عـن التقليـصات فـي خـدمات          

  . الالجئين الفلسطينيينإلىالطوارئ التي تقدمها 
 الوسائل الكافية   بإيجادمطالبة وكالة الغوث الدولية      -7

لتوسيع قاعدة الـدول المانحـة وزيـادة األمـوال          
الملتزم بها بما يتوافق مـع احتياجـات الوكالـة،          
والعمل على تطبيق المعايير المتفق عليها النضمام       
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 اللجنة االستشارية، ووفق االتفاقيات     إلىهذه الدول   
المحددة لذلك، وبطريقة تضمن التزام هذه الـدول        

 دعمها بشكل منتظم ومتزايد، والطلب من       استمرار
األونروا استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة       
بالتبرع األساسي للوكالة كعنوان اللتزام المجتمـع       
الدولي بقضية الالجئين الفلسطينيين وحقهـم فـي        

  .194العودة والتعويض وفق قرار 
الترحيب بزيادة بعض الدول العربية مـساهماتها        -8

 موازنة األونروا وحث باقي الدول العربية في دعم
 زيادة دعمها وزيادة نسبة مـساهمتها فـي          إلى

وذلـك تفعـيال    % 7.73ميزانية األونروا بنسبة    
على المـستوى   مجلس الجامعة   متعاقبة ل لقرارات  
 وتلبية لنـداء األونـروا      1987منذ عام   الوزاري  

لمساعدتها على تجاوز أزمتها الماليـة الراهنـة        
اسـتمرار تقـديم خـدماتها األساسـية        ولضمان  
 الفلسطينيين، ودعوة الهيئـات     لالجئينوالحيوية  

 االستمرار في دعـم     إلىالرسمية وغير الحكومية    
  .برنامج األونروا االعتيادية الطارئة

جهودها الدولية مواصلة بذل    دعوة وكالة الغوث     -9
 القطاع الخـاص فـي الـدول المانحـة          إلشراك

 إضـافية ج ومـشاريع    للمساهمة في تمويل برام   
لتحسين أوضاع الالجئين، على أال يكون ذلك بديال     

  .اللتزامات الدول المانحة تجاه األونروا
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دعوة األونروا التنسيق مع الدول العربية المضيفة  -10
في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات        

  .هذه الدول
 بجهود جامعة الدول العربية في الـسعي        اإلشادة -11

لدعم الالزم لألونروا ومساندتها فـي أداء     لتوفير ا 
  . الفلسطينيينلالجئينخدماتها 

 وكالة غوث   إعالن عن القلق الشديد من      اإلعراب -12
عـن  ) األونـروا (وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    

تعليق برنامج المساعدات في قطاع غزة، بـسبب        
، إنـسانية نقص األموال مما يهدد بحصول كارثة       

التزاماتها تجاه تمويل وكالة    ودعوة الدول للوفاء ب   
  .عمار اإلوإعادةاألونروا وبرنامج الطوارئ 

  :التنمية  :سابعاً
دعوة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ومواصلة       -1

التزامه بتقديم المـساعدات للـشعب الفلـسطيني        
في األراضي الفلسطينية المحتلة    وسلطته الوطنية   

وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسـية علـى         
ب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات، وتنفيذ      الجان

تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنمويـة       
  .دولة فلسطينالتي أعدتها 

توجيه الشكر للدول العربية التـي قامـت بـدعم           -2
االقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمام التـدفق     
الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من       
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ية، ودعوة باقي الـدول العربيـة       الرسوم الجمرك 
لتنفيذ القرارات الصادرة بهـذا الـشأن، ودعـوة      

 لتزويد األمانـة    دولة فلسطين الجهات المختصة ب  
العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول       
الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجـات       

  . الدول العربيةإلىالفلسطينية 
على فاعل  ضغط دولي   التأكيد على ضرورة ممارسة      -3

 لاللتزام بكل بنود اتفاقية المعابر الموقعة مع إسرائيل
، )2005 تشرين ثـاني  / نوفمبر(الجانب الفلسطيني   

لضمان حرية حركة األفراد والبـضائع فـي كافـة          
األراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطهـا       

  . فتح مطار غزة وبناء الميناءوإعادةالعربي، 
 مسؤولية المجتمـع الـدولي تجـاه        التأكيد على  -4

الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتنفيذ التزاماته وفق      
 االحـتالل   إلنهـاء مقررات الـشرعية الدوليـة      

 لألراضي الفلسطينية المحتلـة عـام       اإلسرائيلي
 إقامـة ، ومساعدة الشعب الفلسطيني فـي       1967

دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها      
تمكينه من السيطرة على كامل     القدس الشرقية، و  

موارده وممارسة حقه في التنمية، وزيادة العون       
المقدم للشعب الفلسطيني فـي الـضفة الغربيـة         
وقطاع غزة كي يتمكن من تحقيق أهدافه، وتعزيز        

  .اإلسرائيليقدراته الذاتية وفك ارتباطه باالقتصاد 
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العمل على تنفيذ قرارات القمـم العربيـة الـسابقة           -5
عمار  اإل وإعادة اإلسرائيلي الحصار   بإنهاءوالخاصة  

لقطاع غزة، وبخاصـة القمـة العربيـة التنمويـة          
، والقمة العربية   )2009 كانون ثاني / يناير: الكويت(

 آذار/ مـارس : سـرت (العادية الثانية والعـشرين     
 نتائج اجتمـاع قمـة شـرم        إلى وباإلشارة،  )2010

ـ  )2009 آذار/ مارس(عمار غزة   الشيخ إل  د ، التأكي
 كافة أشكال الحصار    إنهاء في   اإلسراععلى ضرورة   

 المفروض على قطاع غزة، ودعوة كافة       اإلسرائيلي
 إلـى عمار غزة   المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ إل     

اجتماع آخر لتنفيذ االلتزامات المنـصوص عليهـا،        
 خطوات تحقيق   إلنجاح الدعم العربي    إطاروذلك في   

  .أسرع وقتالمصالحة الفلسطينية وانجازها في 
مجلس التأكيد على مواصلة االلتزام العربي بتنفيذ قرارات  -6

الجامعة على مستوى القمة وعلى المـستوى الـوزاري         
الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية،    

  .وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه
توجيه الشكر والتقدير للشعوب العربية التي شكل        -7

 وتكافلها عونا بـالغ األهميـة       دعمها وتضامنها 
للشعب الفلسطيني وأسهم في توفير االحتياجـات       
األساسية لكثير من األسر الفلسطينية ومكنها من       
الصمود في وجه العدوان والحصار اإلسـرائيلي،       
ودعوة المؤسسات الشعبية العربيـة والجمعيـات      
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الخيرية واألفراد إلى االسـتمرار فـي مواصـلة         
  .وانتظام تدفقهوتكثيف هذا الدعم 

القـوة  (مطالبة المجتمع الدولي إلـزام إسـرائيل         -8
بدفع التعويـضات المـستحقة     ) القائمة باالحتالل 

للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر     
  .الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي المتواصل

دعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد األمانة        -9
 الخسائر المباشرة وغيـر     العامة بتقرير دوري يوضح   

المباشرة التي لحقت باالقتصاد الفلسطيني منذ انتفاضة       
 جـراء الممارسـات العدوانيـة       2000األقصى عـام    

، وذلك لحشد المساندة الـسياسية      اإلسرائيليلالحتالل  
 لـدفع   إسـرائيل  الدوليـة للـضغط علـى        واإلعالمية

التعويضات المستحقة للـشعب الفلـسطيني وسـلطته        
  .جراء الخسائر الناجمة عن هذا العدوانالوطنية 

دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالـدول العربيـة        -10
للمشاركة الفعالة في االستثمار في فلسطين ودعم       

  .القطاع الخاص الفلسطيني
توجيــه الــشكر لمؤســسات التمويــل العربيــة  -11

ومنظمات العمل العربي المشترك على جهـودهم       
تطوير بنيته  المبذولة لدعم االقتصاد الفلسطيني و    

 مضاعفة هذه الجهـود     إلىالمؤسسية، ودعوتها   
  .بما يتوافق وأولويات الخطط التنموية الفلسطينية

  )29/3/2015 –) 26(ع . د616: ق.ق(
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ــضية ال ــسطينالق  يةفل
 -والــصراع العربــي 

  :اإلسرائيلي

اإلجـــــراءات 
ــي  ــرائيلية ف اإلس

  القدس

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 لى مذكرة األمانة العامة،ع �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �

 7661وعلى كافة قراراته وآخرها قراره رقـم         �
 7714، ورقـم    1/9/2013بتاريخ  ) 140(ع  .د
 180، والبيان رقم    9/10/2013ع بتاريخ   .غ.د

الصادر عـن الـدورة غيـر العاديـة بتـاريخ           
) 141(ع  . د 7731، وقراره رقـم     26/2/2014

ع . د 7798، وقـراره رقـم      9/3/2014بتاريخ  
 7858، وقراره رقم    7/9/2014بتاريخ  ) 142(
 ،9/3/2015بتاريخ ) 143(ع .د

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

 كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة        إدانة -1
 الهيكلـي   اإلسـرائيلي القدس وخاصة المخطـط     

 إلـى ، والذي يرمـي     2020والمعروف بالمخطط   
القـوة   (إلسـرائيل  عاصمة موحدة    اعتبار القدس 

 تغييـر التركيبـة     إلىوالهادف  ) القائمة باالحتالل 
  .الديمغرافية من أجل التهويد

 كافة مشاريع االستيطان وخاصة مـشروع       إدانة -2
E1    عزل مدينة القـدس عـن       إلى، والذي يرمي 

ين ئ جـز إلـى محيطها وتقسيم الـضفة الغربيـة       
  .تينمنفصلين، األمر الذي يقضي على حل الدول
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 اإلسـرائيلية  الشديدة الستمرار الحكومـة      اإلدانة -3
 قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة علـى        بإصدار

أراضي القدس الشرقية منتهكـة بـذلك أحكـام         
 1949القانون الـدولي واتفاقيـة جنيـف لعـام          

والقرارات التي أصدرها مجلس األمـن المتعلقـة        
  .باعتبار االستيطان غير شرعي وغير قانوني

 اإلسـرائيلية  اسـتمرار سـلطات االحـتالل        إدانة -4
بالحفريات واألنفاق تحت المسجد األقصى المبارك      

  .وحوله وأيضا الحفريات في ضاحية سلوان
االتفاق الهام الموقع بين جاللة الملـك       الترحيب ب  -5

ملك المملكة األردنية   ( الثاني ابن الحسين     عبد اهللا 
رئيس (وفخامة الرئيس محمود عباس     ) الهاشمية

 بهدف الدفاع   31/3/2013بتاريخ  ) لة فلسطين دو
عــن المــسجد األقــصى المبــارك والمقدســات 

 ، وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنـة      اإلسالمية
وتثمين الدور األردني في رعاية وحماية وصيانة       

 والمسيحية في القـدس فـي   اإلسالميةالمقدسات  
الهاشمية التاريخية والتي   الرعاية والوصاية    إطار
  .د هذا االتفاق التأكيد عليهاأعا

 الذي يستهدف التهجيـر     اإلسرائيلي المخطط   إدانة -6
القسري للمقدسيين خاصة الناشطين الـسياسيين      
والشخصيات االعتبارية مـنهم المـدافعين عـن        

  . القدسمدينتهم
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) القوة القائمة بـاالحتالل   ( إسرائيلرفض محاوالت    -7
المتكررة عقد مؤتمرات دولية فـي مدينـة القـدس         
المحتلة، ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية عـدم       

 إعمـاال المشاركة في هـذه المـؤتمرات        وأالقبول  
ذات الـشرعية الدوليـة     قـرارات   للقانون الدولي و  

، ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية بااللتزام      الصلة
جزء ال يتجزأ   هي  بأن القدس عاصمة دولة فلسطين      
، 1967تلت عـام    من أراضي دولة فلسطين التي اح     

وتكليف األمين العام لجامعة الدول العربية بمخاطبة       
  .األمين العام لألمم المتحدة بهذا الشأن

مطالبة المنظمـات الدوليـة المعنيـة التـصدي          -8
لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف علـى        

أقدم مقبرة (األرض المصادرة من مقبرة مأمن اهللا 
لتـي تـضم قبـور      افي القدس المحتلة    ) إسالمية

،  والدينيــةاآلالف مــن الشخــصيات التاريخيــة
لعمـل علـى    اومطالبة منظمة اليونسكو الدولية     

 هذا االنتهاك الخطير ألحد معـالم التـراث         إيقاف
 لوقف  إسرائيلاإلنساني اإلسالمي، والضغط على     

  .مواصلتها انتهاك حرمة القبور ونبشها
) حتاللالقوة القائمة بـاال   ( استئناف إسرائيل  إدانة -9

قانون "في مدينة القدس المحتلة ما يسمى تطبيقها 
 والذي يستهدف مصادرة عقارات     "أمالك الغائبين 

سحبت منهم هوياتهم، وتكليـف     ممن  المقدسيين  
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للبحث دراسة  األمانة العامة لجامعة الدول العربية      
 مـن التـصرف     إسـرائيل عن آلية مناسبة لمنع     

  .بأمالك المقدسيين
 والمراجع الدينية   تعاون اإلسالمي المطالبة منظمة    -10

والثقافية في العالم تعبئة الـرأي العـام العـالمي      
 والمـسيحية   اإلسـالمية لوقف تدمير المقدسات    

وحمايتها، ووقف االعتداءات التي يتعـرض لهـا     
رجال الدين المسيحيين والمسلمين فـي مدينـة        

 األراضـي الفلـسطينية   المحتلـة وكافـة     القدس  
في هذا اإلطار بالتحرك الفاعل     المحتلة، واإلشادة   

لفريق االتصال الوزاري التابع لمنظمة التعـاون       
اإلسالمي، خاصةً زيارات وفد منه برئاسة وزيـر        
الخارجية المصري وعـضوية وزيـر خارجيـة        
فلسطين ووزير خارجية غينيـا واألمـين العـام         
لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى عدد من العواصـم        

اإلجراءات الخطيـرة مـن     الدولية النافذة لشرح    
جانب إسرائيل في القدس، واستمرار سياسـاتها       
االستيطانية واعتداءاتها على الشعب الفلـسطيني      
وأراضيه ومقدساته ومطالبة المجتمـع الـدولي       

  .بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن
 في القدس   الممارسات التهويدية اإلسرائيلية   إدانة -11

تهويد الثقافة  والتي طالت قطاع التعليم و    لمحتلة  ا
وقيام للنيل من االنتماء العربي للطالب المقدسي،       
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 إلـى خطة جديدة تهدف    حكومة سلطات االحتالل ب   
في مدارس البلدية التابعـة      الطالب المقدسي    إلزام

ــا  ــراث له ــة الت ــاريخ بدراس ــودي والت اليه
، ودراسة  إلسرائيلوالصهيوني، والقدس كعاصمة    

لتابعة لها، فـي    تاريخ اليهود في مدارس البلدية ا     
 1967الوقت الذي يمنع فيه االحتالل ومنذ عـام         

  .بناء أو ترميم المدارس المقدسية العربية
 جامعة الدول العربية إطارتشكيل لجنة قانونية في  -12

لمتابعة توثيـق عمليـات التهويـد واالسـتيالء         
، وما يتم من هـدمٍ      والمصادرة للممتلكات العربية  

القـدس المحتلـة،    لمنازل المقدسيين في مدينـة      
هذا الموضوع بما في    في  وتقديم مقترحات عملية    

ذلك رفع قضايا أمام محكمـة العـدل الدوليـة أو     
  .المحكمة الجنائية الدولية

التزاماتهـا  التي لـم تـسدد      دعوة الدول العربية     -13
 إلـى    لصندوقي األقصى والقدس   اإلضافيبالدعم  

، وذلك تنفيـذا لقـرارات      اإليفاء بهذه االلتزامات  
  .لقمم العربية المتعاقبة بهذا الشأنا

 األمين العام متابعة تنفيذ هـذا القـرار      إلىالطلب   -14
 التي تـم اتخاذهـا      اإلجراءاتوتقديم تقرير حول    

 . الدورة القادمة للمجلسإلىبهذا الشأن 

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د617: ق.ق(
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ــضية ال ــسطينالق  يةفل
 -والــصراع العربــي 

  :اإلسرائيلي

ولـة  دعم موازنة د  
فلسطين وصـمود   

  الشعب الفلسطيني

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي      �
 المشترك،

وعلى التوصية الصادرة عـن اجتمـاع هيئـة          �
متابعـة تنفيــذ القـرارات وااللتزامــات علــى   

 في هـذا    9/3/2015المستوى الوزاري بتاريخ    
 الشأن،

وإذ يؤكد على أهمية االلتزام بـسداد المـساهمات          -
دولة المتوجبة على الدول األعضاء في دعم موازنة        

وفقاً لقرارات القمم العربية فـي بيـروت        فلسطين  
، )2004(، وتونس   )2003(، وشرم الشيخ    )2002(

، والريـاض   )2006(، والخرطوم   )2005(والجزائر  
ــشق )2007( ــة ، )2008(، ودم ، )2009(والدوح

ــرت  ــداد ،)2010(وس ــة )2012( وبغ ، والدوح
  ،)2014(، والكويت )2013(

بتاريخ ) 134(ع  . د 7224وإذ يؤكد على قراره رقم       -
ــم  16/9/2010 ــراره رق ) 135(ع . د7301، وق

، وكذلك قـراره الـصادر عـن        2/3/2011بتاريخ  
االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة علـى مـستوى        

بتـاريخ  ع  .غ. د 7366رقـم   الـدائمين   المندوبين  
ع .غ. د 7368 وكذلك القـرار رقـم       ،31/5/2011
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 الصادر عن مجلس الجامعـة      26/7/2011بتاريخ  
على مستوى المندوبين الدائمين في دورتـه غيـر         

بتاريخ ) 136(ع . د7376العادية، وكذلك قراره رقم 
ــم  13/9/2011 ــراره رق ) 137(ع . د7453، وق

ــاريخ  ــم 10/3/2012بت ــراره رق ع . د7516، وق
، والبيان الـصادر عـن      5/9/2012بتاريخ  ) 138(

اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية الذي عقد فـي         
، والقرار الصادر عـن     9/12/2012الدوحة بتاريخ   

اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في       
، 2013/ 13/1 بتاريخ 7579دورته غير العادية رقم 

، 6/3/2013اريخ  بت) 139(ع  . د 7588وقراره رقم   
 ،1/9/2013بتاريخ  ) 140(ع  . د 7660وقراره رقم   
، 9/3/2014بتاريخ  ) 141(ع  . د 7730وقراره رقم   
، 7/9/2014بتاريخ  ) 142(ع  . د 7797وقراره رقم   

 ،9/3/2015بتاريخ ) 143(ع . د7857ورقم 

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

التأكيد على دعوة الدول العربية توفير شبكة أمان         -1
مكن بمبلغ مائة مليـون دوالر      مالية بأسرع وقت م   

شهرياً لدولـة فلـسطين، وذلـك دعمـاً للقيـادة           
الفلسطينية في مواجهتها للضغوطات المالية التـي       
تتعرض لها باستمرار إسرائيل احتجـاز األمـوال        
المستحقة لدولة فلسطين وتوجيه الـشكر للـدول        

 .العربية التي أوفت بالتزاماتها بشبكة األمان المالية
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كر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها      توجيه الش  -2
ومساهماتها كلياً أو جزئيـاً فـي دعـم مـوارد           
صندوقي األقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات      

 وفي تقـديم    2000قمة القاهرة غير العادية لعام      
الدعم اإلضافي للصندوقين وفق مقـررات قمـة        

 2002عـام   ) 14(بيروت في دورتهـا العاديـة       
) 22(مة سرت في دورتها العاديـة  وتفعيل قرار ق 

 بدعم القدس، ودعوة الدول العربيـة       2010عام  
التي لم تف بالتزاماتها تجـاه الـدعم اإلضـافي          

 .سرعة الوفاء بهذه االلتزامات

توجيه الشكر إلى الـدول العربيـة التـي أوفـت         -3
بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة       

 بالمتـأخرات   باقي الدول العربيـة إلـى الوفـاء       
المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيـد علـى        
أهمية استمرار الدول العربية في دعـم موازنـة         

 .دولة فلسطين

توجيه الشكر للمملكة العربيـة الـسعودية علـى          -4
دعمها المستمر للقـضية الفلـسطينية ووفائهـا        
بالتزاماتها كافة، في دعم موازنة دولة فلـسطين        

اً، ودعوة كافة الـدول     وشبكة األمان المالية أيض   
العربية لدعم موازنة دولة فلسطين وشبكة األمان       
لتمكين الشعب الفلسطيني مـن الـصمود علـى         

 .أرضه
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توجيه الشكر والتقدير إلى الجمهورية الجزائريـة      -5
الديمقراطية الشعبية على دعمها المستمر للقضية      
الفلسطينية ووفائها الدائم بالتزاماتها فـي دعـم        

فلسطين من خـالل تـسديد كامـل        موازنة دولة   
مساهماتها في موازنة دولة فلـسطين وآخرهـا        

 دوالر أمريكـي    52 800 000.00تحويلها لمبلغ   
عن الفترة السادسة عشرة وفقاً لقرار قمة الكويت    

 .، وصندوقي األقصى وانتفاضة القدس2015

توجيه الشكر إلى دولة قطر إلعالنها عن تقـديم          -6
الحصة المقررة عليها  مليون دوالر من 150مبلغ 

في شبكة األمان المالية يتم إيداعها في موازنـة         
دولة فلسطين دعماً للسلطة الوطنية الفلـسطينية       

 .وصمود الشعب الفلسطيني

توجيه الشكر إلى جمهوريـة العـراق إلعالنهـا          -7
االلتزام في موقفها من القضية الفلسطينية ودعم       
دولة فلسطين بكل اإلمكانيـات رغـم الظـروف         

لصعبة التي يعيشها العراق في الوقـت الـراهن         ا
واقتطاعه جزء من موازنته لدعم دولة فلـسطين        

 . مليون دوالر أمريكي28,700,000بمبلغ وقدره 

دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلـسطين         -8
 وفقاً لآلليات التـي     1/4/2015لمدة عام تبدأ من     
 .2002أقرتها قمة بيروت 

  )29/3/2015 –) 26(ع . د618: ق.ق(
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ــضية ال ــسطينالق  يةفل
 -والــصراع العربــي 

  :اإلسرائيلي

الجــوالن العربــي 
  السوري المحتل

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �

بتـاريخ  ) 133(ع  . د 7161وعلى قـراره رقـم       �
ــم  ، 3/3/2010 ــراره رق ) 134(ع . د7230وق

ع . د 7306، وقـراره رقـم      16/9/2010بتاريخ  
 7381، وقـراره رقـم      2/3/2011بتاريخ  ) 135(
، وقـراره رقـم     13/9/2011بتاريخ  ) 136(ع  .د

، وقـراره   10/3/2012بتاريخ  ) 137(ع  . د 7457
، 5/9/2012بتــاريخ ) 138(ع . د7521رقــم 

بتـــاريخ ) 139(ع . د7593وقـــراره رقـــم 
ــم 6/3/2013 ــراره رق ــا ق ع . د7665، وآخره
ع . د 7735، وقرار رقم    1/9/2013بتاريخ  ) 140(
، وآخرها القرار رقـم     9/3/2014بتاريخ  ) 141(

 والقـرار   ،7/9/2014بتاريخ  ) 142(ع  . د 7802
  ،9/3/2015بتاريخ ) 143(ع . د7862رقم 

وإذ يؤكد على قراراته السابقة فـي هـذا الـشأن،            -
) 25(ع  . د 597رقـم    الكويـت وآخرها قرار قمـة     

  ،26/3/2014بتاريخ 
…<†{{{{ÏŁè< << << << <

تأكيد الدول العربية دعمها ومـساندتها الحازمـة         -1
لمطلب سورية العادل وحقها في اسـتعادة كامـل         
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الجوالن العربي السوري المحتل إلى خط الرابـع        
، استناداً إلـى أسـس      1967حزيران   /من يونيو 

بناء عملية السالم، وقرارات الشرعية الدولية، وال     
على ما أنجز في إطار مؤتمر السالم الذي انطلق         

  .1991في مدريد عام 
 بتـاريخ   4126التأكيد مجدداً على قـراره رقـم         -2

 وقراراته الالحقة وآخرها قراره رقم 13/2/1982
 الذي ينص 9/3/2015بتاريخ ) 143(ع . د7862

على رفض كل مـا اتخذتـه سـلطات االحـتالل           
 إلى تغيير الوضع    اإلسرائيلي، من إجراءات تهدف   

القانوني والطبيعي والديمغرافي للجوالن العربـي      
الــسوري المحتــل، وآخرهــا قــرار الكنيــست 
اإلسرائيلي األخير الذي دعا إلى إجراء اسـتفتاء        
عام قبل االنسحاب من الجوالن العربي الـسوري        
المحتل والقدس الشرقية، واعتبـار اإلجـراءات       

 غير قانونيـة    اإلسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه   
والغيه وباطلة، وتشكل خرقاً لالتفاقيات الدوليـة       
ولميثاق األمم المتحدة وقراراتها، والسيما قـرار       

، وقرار الجمعية   )1981 (497مجلس األمن رقم    
 99/63العامة في دورتها الثالثة والـستين رقـم     

 والذي أكد علـى أن قـرار        5/12/2008بتاريخ  
جوالن العربي   بضم ال  14/12/1981إسرائيل في   

السوري المحتل غير قانوني والغ وباطل وغيـر        
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ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكـاً خطيـراً لقـرار          
وكـذلك قـرار    ) 1981 (497مجلس األمن رقم    

الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين رقـم        
، وكـذلك قـرارات     2/12/2009 بتاريخ   21/64

 بتـــاريخ 18/65الجمعيــة العامـــة رقــم   
 بتـــاريخ 106/65، ورقـــم 25/11/2010
 بتـــاريخ A/66/19، ورقـــم 10/12/2010
، وقراراتها المتعاقبة وآخرها قـرار      1/12/2011

، وقرار مجلس   5/12/2014 بتاريخ   92/69رقم  
، 24/3/2010 بتـاريخ    13/5حقوق اإلنسان رقم    

وتقرير األمين العام لألمم المتحدة المقدم للجمعية       
 عـن   9/9/2013 بتـاريخ    A/68/371العامة رقم   

الحالة في الشرق األوسط والمتضمن بند الجوالن       
  .السوري المحتل

التأكيد من جديد أن اسـتمرار احـتالل الجـوالن           -3
 يـشكل   1967العربي السوري المحتل منذ عـام       

  .تهديداً مستمراً للسلم واألمن في المنطقة والعالم
إدانة إسرائيل لممارساتها في الجـوالن العربـي         -4

متمثلة فـي االسـتيالء علـى       السوري المحتل ال  
األراضي والموارد المائية، وإقامة سـد ركـامي        
قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه، وسحب ميـاه        
بحيرة مسعدة البالغ سعتها سبعة ماليـين متـراً         
مكعبــاً وتحويلهــا إلــى مــزارع للمــستوطنين 
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واستنزاف بحيرتي طبريـا والحولـة، وحرمـان        
در المياه لري   المزارعين السوريين من أهم مصا    

مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، وكذلك إدانة بنـاء       
المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليهـا      
واستغالل مواردها الطبيعيـة وبنـاء المـشاريع        
عليهــا، وآخرهــا قيــام مــا يــسمى بمجلــس 
/ المستوطنين في الجوالن خالل شـهر ديـسمبر       

 بحملة دعائية لبنـاء وحـدات       2010كانون أول   
طانية جديدة في الجوالن العربـي الـسوري        استي

واستقطاب " تعال إلى الجوالن  "المحتل تحت عنوان    
ثالثة آالف عائلة إسرائيلية جديدة لالستيطان في       
الجوالن العربي السوري المحتل في إطـار هـذا         
المشروع، إضافة إلى اإلعالن عن مناقصة لعرض      
وبيع عشرة مناطق في الجوالن العربي الـسوري    

تل إلنشاء مزارع للكرمة، وإقامـة مـصانع        المح
للخمور عليها، وفرض المقاطعة االقتصادية على      

  .المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها
) القـوة القائمـة بـاالحتالل     (إدانة قيام إسرائيل     -5

لسعيها المحموم لنهب ثروات الجوالن الـسوري       
المحتل من خالل التنقيب الكثيف عن البترول في        

  .لجوالن لسرقة مواردها
تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية        -6

ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة االعتداءات      
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والتهديــدات اإلســرائيلية المــستمرة ضــدهما، 
واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء علـى األمـة         

  .العربية
دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي        -7

والوقوف إلى جانبهم في تصديهم     السوري المحتل   
ــة،   ــاته القمعي ــرائيلي وممارس ــتالل اإلس لالح
وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية 
السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيـق اتفاقيـة        

 على مواطني الجـوالن     1949جنيف الرابعة لعام    
العربي السوري المحتل وإدانة سلطات االحـتالل       

اتها الصارخة لجميـع حقـوق      اإلسرائيلي وانتهاك 
المواطنين السوريين الواقعين تحت االحتالل فـي       
الجوالن كباراً وصغاراً بموجب مبـادئ القـانون        
الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما يـنجم عـن     
هذا االحتالل من نزوح آالف السكان وتـشريدهم        
وسلب أراضيهم وانفصال األسر وانعكـاس ذلـك        

 وتربيتهم إضـافة إلـى      الوضع على حياة األطفال   
انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقـوق الطفـل         

والتي تتعارض مع االلتزامات الدوليـة الناشـئة      (
  ).عن االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

مطالبة األمم المتحدة ومجلس األمـن ومجلـس         -8
القـوة  (حقوق اإلنسان، ضمان احترام إسـرائيل       

عة، والعهد  التفاقية جنيف الراب  ) القائمة باالحتالل 
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الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل علـى       
تسهيل قيام سكان الجـوالن العربـي الـسوري         
المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم فـي الـوطن األم         
سورية عبر معبر القنيطـرة وبإشـراف اللجنـة         

  .الدولية للصليب األحمر
إدانة الممارسات واالستفزازات التي تقـوم بهـا         -9

إلسرائيلي ضد أبناء قرية الغجـر      قوات االحتالل ا  
السورية في الجوالن العربي الـسوري المحتـل،        
بهدف تقسيمها وتهجير سـكانها وبنـاء جـدار          

واعتبار أن قيام   . يفصلهم عن أراضيهم وأرزاقهم   
بعمليـة إجبـار    ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  

سكان القرية المدنيين على االنتقال إلـى القـسم         
، يشكل انتهاكـاً للقـانون الـدولي        الجنوبي منها 

اإلنساني، وخاصة اتفاقية جنيـف الرابعـة، كمـا         
وكذلك اعتبار أن أي    ". جريمة ضد اإلنسانية  "تعتبر  

عملية تقسيم للقرية من شأنها المساس بالوضـع        
السيادي لسورية عليها، ومطالبة المجتمع الدولي      

القوة (بأن يتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل       
لمنعها من تقسيم القرية ووقف     ) ئمة باالحتالل القا

المعانــاة اإلنــسانية واالجتماعيــة واالقتــصادية 
لسكانها الرازحين تحت االحتالل، ودعم سورية في   
االحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يلزم مـن إجـراءات          

  .للحيلولة دون تقسيم القرية
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إدانة الممارسات العدوانية واإلجرامية التي تقـوم        -10
ت االحتالل اإلسرائيلي، والمتمثلة بحملـة      بها سلطا 

االعتقاالت الكبيرة التي طالت أبناء قريـة مجـدل         
شمس المحتلة، وعمليات إبعاد العشرات من أبنائها       
إلى خارج الجـوالن بـشكٍل قـسري، وتغـريمهم          
بغرامات مالية كبيرة، والحكم على بعضهم بالسجن       
الفعلي، وتأجيل البعض إلـى محاكمـات متتاليـة،         

مطالبة كافة المؤسسات والجهات الدوليـة فـي        و
القوة (إدانة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل       

لوقف تلك الممارسات بحق أبناء     ) القائمة باالحتالل 
  .قرية مجدل شمس المحتلة

مطالبة األمانة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن    -11
ومجلس حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني      

ي مجال حقوق اإلنسان والقانون الدولي      العاملة ف 
القـوة القائمـة    (اإلنساني بالضغط على إسرائيل     

لإلفراج عن جميع األسرى والمعتقلين     ) باالحتالل
السوريين في السجون اإلسـرائيلية مـن أبنـاء         
الجوالن العربي السوري المحتل، ومطالبة الهيئات 

القـوة القائمـة    (اإلنسانية الدولية بحمل إسرائيل     
على السماح لمندوبي الصليب األحمـر      ) باالحتالل

بزيارة هؤالء األسرى والمعتقلين برفقـة أطبـاء        
مختصين للوقوف على حالتهم الصحية والنفسية      
وإنقاذ حياتهم ورفع معاناتهم جراء الممارسـات       
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القمعية اإلسرائيلية وظروف االعتقال الالإنـسانية     
وسياسة التي يعيشونها داخل السجون اإلسرائيلية      

القهر المادي والمعنوي التي تمارسها الـسلطات       
اإلسرائيلية وحرمانهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية      
واالجتماعية، األمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتهم       
الصحية، وتعرض حياتهم للخطر واعتبار ما قامت      
به قوات االحتالل اإلسـرائيلي مـؤخراً باعتقـال         

 بتهم مفبركة فـي     العديد من المواطنين السوريين   
محاولة منها إلرهاب المواطنين الـسوريين فـي        
الجوالن وتكريس احتاللها لهذا الجزء األساسـي       
من سورية، حيث يعتبر هذا العمل انتهاكاً سـافراً         
لقرارات األمم المتحدة وللقانون الدولي اإلنـساني    

  .وألبسط قواعد حقوق اإلنسان
اقبـة  التمسك بقرارات الـشرعية الدوليـة المتع       -12

 بتاريخ  92/69وآخرها قرار الجمعية العامة رقم      
 الذي تضمن عدم مشروعية النشاط      5/12/2014

االستيطاني واألنشطة اإلسرائيلية األخـرى فـي       
  .1967الجوالن العربي السوري المحتل منذ عام 

االلتـزام  ) القوة القائمة بـاالحتالل   (مطالبة إسرائيل    -13
والذي تضمن إعادة   بقرار الجمعية العامة المشار إليه      

تأكيد ما قررته من أن جميـع األحكـام ذات الـصلة            
بالموضوع من األنظمة المرفقة باتفاقية الهاي الرابعة 

 واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين      1907لعام  
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وقت الحرب ما زالت تنطبق على األرض الـسورية         
، وتهيـب   1967التي تحتلها إسـرائيل منـذ عـام         

التفاقيتين احترام التزاماتهـا بموجـب   باألطراف في ا  
  .هذين الصكين في جميع الظروف وكفالة احترامها

حث المجتمع الـدولي علـى التمـسك بقـرارات         -14
الشرعية الدولية الرافضة للنـشاط االسـتيطاني       
اإلسرائيلي في الجوالن العربي السوري المحتـل،       
وذلك مـن خـالل إدانـة ممارسـات الحكومـة           

ت مؤخراً إلى استقطاب ثالثـة      اإلسرائيلية التي أد  
آالف عائلة جديدة لالستيطان في الجوالن العربي       

كـانون أول   / السوري المحتل خالل شهر ديسمبر    
 بعد الحملة الدعائية لما يـسمى بمجلـس         2010

المستوطنين وتلك التي جرى اإلعالن عنها بتاريخ      
 بقصد إقامـة تـسع مـستوطنات        31/12/2003

ـ      ا ومـضاعفة عـدد     جديدة وتوسيع القـائم منه
المستوطنين فيها ورصد االعتمادات الالزمة لتنفيذ 
ذلك، خالفاً للتوجهات السلمية العربية والدوليـة       
الرامية لتحقيق سالم عادل وشامل في المنطقـة        
استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم      

 .2002العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 

 اإلسرائيلية التـي دمـرت      إدانة سياسة الحكومة   -15
عملية السالم، وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر       
في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلـى حمـل         
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علـى تطبيـق    ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  
قرارات األمـم المتحـدة المتعلقـة باالنـسحاب         
اإلسرائيلي التام من الجوالن العربـي الـسوري        

اضي العربية المحتلة، إلى    المحتل ومن جميع األر   
، واإلعراب  1967حزيران  / خط الرابع من يونيو   

عن رفض اإلجراءات اإلسرائيلية المتخـذة فـي        
القوة القائمـة   (الجوالن من خالل إقامة إسرائيل      

علـى  ) جدار ذكي (لجدار أمنى متطور    ) باالحتالل
  .طول الحدود السورية اإلسرائيلية

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د619: ق.ق(

    
ــضية ال ــسطينالق  يةفل

 -والــصراع العربــي 
  :اإلسرائيلي

التضامن مع لبنان   
  ودعمه

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �

بتـاريخ  ) 141(ع  . د 7738وعلى قراره رقـم      �
سات السلبية والخطيرة    بشأن االنعكا  9/3/2014

المترتبة على لبنـان جـراء أزمـة النـازحين          
 السوريين،

وعلى قرارات مجلس الجامعة على المـستوى        �
. ع.د 7863 رقـم    هالوزاري، وآخرهـا قـرار    

 ،2015آذار / مارس 7بتاريخ ) 143(
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وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة        �
تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى         

 ، في هذا الشأن7/9/2014الوزاري بتاريخ 

وإذ يؤكد على قرارات مـؤتمرات القمـة العربيـة           -
، والسيما القرار رقـم     )2014(وآخرها قمة الكويت    

ــاريخ ) 25(ع . د599 ــارس26ت  2014آذار /  م
  المتعلّق بدعم الجيش اللبناني،

وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخليـة واإلقليميـة          -
   بلبنان،والدولية المتعلقة

استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة التي تلتزم        و -
، المبنـي   1701بها حكومة لبنان، والسيما القرار      

، بكامــل 426 ورقــم 425علـى القــرارين رقــم  
  مندرجاته،

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

التضامن الكامل مع لبنان وتـوفير الـدعم        تجديد   -1
السياسي واالقتصادي له ولحكومته بمـا يحفـظ        

وطنية اللبنانية وأمن واسـتقرار لبنـان       الوحدة ال 
وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين       
 في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتالل كفـر        
شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلـدة الغجـر،      
ــداء بالوســائل  وحقهــم فــي مقاومــة أي اعت

والتأكيد على أهميـة    . المشروعة والمتاحة كافة  
تفريـق بـين اإلرهـاب والمقاومـة        وضرورة ال 
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المشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي التي هي حق       
المواثيق الدولية ومبادئ القانون الـدولي،      أقرته  

  .وعدم اعتبار العمل المقاوم عمالً إرهابياً
دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمـع الـدولي          -2

 المبني علـى    1701تنفيذ قرار مجلس األمن رقم      
 عبر وضـع حـد      426 ورقم   425القرارين رقم   

نهائي النتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة لـه       
 .ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية

الترحيب وتأكيد الدعم للخالصات الـصادرة عـن         -3
االجتماعات المتتالية لمجموعة الـدعم الدوليـة       
للبنان وآخرها االجتماع الذي انعقد فـي بـرلين         

 .28/10/2014بتاريخ 

 بالدور الوطني الذي يقـوم بـه الجـيش          اإلشادة -4
اللبناني والقوى األمنيـة اللبنانيـة فـي صـون          
االستقرار والسلم األهلي، ودعم الجهود المبذولة      
من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحـدود         

وتثمـين التـضحيات التـي      المعترف بها دولياً،    
يقدمها الجيش اللبناني فـي مكافحـة اإلرهـاب         

لتنظيمات اإلرهابية والتكفيريـة علـى      ومواجهة ا 
الدولة اإلسالمية في العراق والـشام    "غرار تنظيم   

وغيرهـا، وإدانـة    " جبهة النـصرة  "و"  داعش –
االعتداءات النكراء التي تعرض لها في أكثر مـن         
منطقة لبنانية، والترحيب بالمساعدات التي قدمتها      



-82-  

دول شقيقة وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة       
ربية السعودية التي وهبت مبلغ أربعة مليارات       الع

دوالر وحث جميع الدول لالقتداء بهذه المبـادرة        
لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيـام    
بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لـضمان        
األمن واالستقرار والسلم األهلي في لبنان، وإدانة       

ـ       بل تنظيمـي   خطف العسكريين اللبنانيين مـن ق
 2014آب / داعش وجبهة النصرة منذ أغـسطس  

        ـنوالمطالبة بإطالقهم بغية إفشال مخططـات م
 .يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية

والتحركـات  اإلجراميـة   األعمـال   جميـع   إدانة   -5
التـي اسـتهدفت     اإلرهابية   والتفجيراتالمسلحة  

عدداً من المناطق اللبنانية وأوقعـت عـدداً مـن          
ن األبرياء، ورفض كل المحاوالت اآليلـة   المواطني

إلى بث الفتنة وتقويض ُأسس العيش المـشترك        
والسلم األهلي والوحدة الوطنية وزعزعة األمـن       
واالستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب     
والتكفير والتعـاون التـام والتنـسيق لمكافحـة         
اإلرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويلـه       

مجال تبادل المعلومـات والخبـراء      والتعاون في   
وبناء القـدرات ومحاسـبة مرتكبـي األعمـال         
اإلرهابية والجرائم ضد اإلنـسانية والمحرضـين       
على أعمال العنف والتخريب التي تهـدد الـسلم         
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واألمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهاج إجراءات      
 .احترازية في هذا الشأن

عـدوان  توجيه التحية لصمود لبنان في مقاومته ال       -6
اإلسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص       

، والتـرحم  2006تموز من العـام    / عدوان يوليو 
على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبار تماسـك       
ووحدة الشعب اللبناني في مواجهـة ومقاومـة         
العدوان اإلسرائيلي عليه ضماناً لمستقبل لبنـان        

لية ، وتوصيف الجرائم اإلسـرائي    وأمنه واستقراره 
بجرائم حرب تستوجب مالحقة مرتكبيها وتحميل       
إسرائيل المسؤولية الكاملـة عـن اعتـداءاتها،        
ــة   ــة اللبناني ــالتعويض للجمهوري ــا ب وإلزامه

 212/69وللمواطنين اللبنانيين والترحيب بالقرار     
الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر        

طيـة  البقعة النف " حول   2014كانون أول   / ديسمبر
والـذي يقـضى بـدفع      " على الشواطئ اللبنانية  

إسرائيل تعويضات مالية عن األضرار التي لحقت       
بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطة الجية للطاقة        

  .2006تموز / الكهربائية في حرب يوليو
إدانة االعتداءات اإلسرائيلية على السيادة اللبنانية       -7

  :براً وبحراً وجواً، منها
ي للمجتمع اللبناني عن طريق الخرق اإلسرائيل �

  .زرع العمالء ونشر شبكات التجسس
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حقوق لبنان السيادية   االنتهاكات اإلسرائيلية ل   �
واالقتصادية في مياهه اإلقليميـة ومنطقتـه       
االقتصادية الخالصة وفـي ثروتـه النفطيـة        

  .والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية
ـ        � ي الحرب االلكترونية المتناهيـة األبعـاد الت

تشنها إسرائيل ضد الجمهورية اللبنانية عبـر    
الزيادة الملحوظة في عدد األبراج والهوائيات      
وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبـة التـي       
تهدف إلى القرصنة والتجسس علـى كافـة        

  .شبكات االتصاالت والمعلوماتية اللبنانية
امتناع إسرائيل عن تسليم كامل المعلومـات        �

علقة بمواقع الـذخائر    الصحيحة والخرائط المت  
غير المتفجرة كافة، بما فيها كميـة وأنـواع         
القنابل العنقودية التي ألقتها بشكل عـشوائي       
على المناطق المدنية اآلهلة بالـسكان إبـان        

  .2006عدوانها عليه في صيف العام 
  :تأكيد المجلس على  -8

ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية       �
المناصفة بين المـسلمين  ى  الفريدة القائمة عل  
األديان والحـوار   بين  تعايش  والمسيحيين وال 

وإدانة نقيضها  قبول اآلخر،   التسامح و بينها و 
الحضاري الصارخ الذي تمثلـه التنظيمـات       
اإلرهابية االلغائية كداعش وجبهة النصرة بما      
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ترتكبه من جرائم بحق اإلنسانية والتي تحاكي       
القائمة علـى   إسرائيل في سياستها االقصائية     

يهودية الدولة وممارساتها العدوانيـة تجـاه       
  .العرب المسلمين والمسيحيين

دعم سياسة الحكومة اللبنانيـة فـي تعزيـز          �
حضور لبنان العربي والدولي ونشر رسـالته       
الحضارية وتنوعه الثقافي السيما في مواجهة      
إسرائيل، والحفاظ على األقليـات كمكونـات       

 االجتماعي لـدول  أصلية وأساسية في النسيج   
المنطقة وضـرورة صـون حقوقهـا ومنـع         
استهدافها مـن قبـل الجماعـات اإلرهابيـة         
وتوصيف الجرائم المرتكبة بحقها جرائم ضد      

 .اإلنسانية

دعم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بااللتزام       �
بأحكام الدسـتور لجهـة رفـض التـوطين         
والتمسك بحق الالجئـين الفلـسطينيين فـي        

ى ديارهم، وتثمين الموقف الواضـح      العودة إل 
والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الـرافض      
لتوطين الالجئين الفلـسطينيين فـي الـدول        

  .المضيفة، خاصة في لبنان
دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية        �

تغييب سماحة اإلمام موسى الصدر ورفيقيـه       
الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بـدر       
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 والعمل  ،ن أجل التوصل إلى تحريرهم    الدين، م 
على مساءلة مسؤولي النظام الليبي الـسابق       

  .لوضع حد لهذه الجريمة
  :ترحيب المجلس  -9

بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات       �
الشرعية الدولية وعلى جالء الحقيقة وتبيانها      
في جريمة اغتيال الـرئيس الـشهيد رفيـق         

أي تـسييس أو    الحريري ورفاقه، بعيداً عن     
ال ينعكس سلباً على استقرار لبنان      وبما  انتقام  

  .ووحدته وسلمه األهلي
بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعباً حيال        �

موضوع السوريين والفلسطينيين الالجئين في     
سورية الوافدين إلى لبنان لجهة استـضافتهم       
رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيد على ضرورة      

لبنان في هذا المجال وتقاسـم      مؤازرة ودعم   
األعباء واألعداد معه، ووقـف تزايـد تلـك         
األعباء واألعداد من النازحين والتشديد على      
أن يكون وجودهم مؤقتاً، لما في األمـر مـن     
تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بكل ما       
أمكن لتأمين عودتهم إلى بالدهم فـي أقـرب         

حثيثة التي ، واإلشادة بالمحاوالت الوقت ممكن
تبذلها الحكومـة اللبنانيـة لتقلـيص أعـداد         
النازحين السوريين الموجودين على األراضي     



-87-  

اللبنانية وتوفير أمن اللبنـانيين والـسوريين       
وتخفيف األعباء عن شعب لبنان واقتـصاده،       
بعد أن أصبح على شفير انفجـار اجتمـاعي         

  .واقتصادي وأمنى يهدد وجوده
لعام في المحكمـة    بتوجه لبنان إلى المدعى ا     �

الجنائية الدولية من أجل إدانة جرائم الحـرب        
التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والجرائم ضد       
اإلنسانية التي ارتكبها ويرتكبها اإلرهاب فـي       

  .العراق
الحكومة اللبنانية الهادفة إلى الـسير      بجهود   �

فــي تطبيــق وتطــوير سياســة اإلصــالح 
المستدام االقتصادي وتعزيز النمو االقتصادي     

في لبنان، بهدف تحديث بنية االقتصاد الوطني      
 .والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه

بالحوار القائم بين األطراف السياسية اللبنانية       �
لتجاوز الخالفات وتخفيـف حـدة االحتقـان        
السياسي والدفع بالوفاق الـوطني وصـيغة       
العيش المشترك وتفعيـل العمـل الحكـومي        

تورية، حفاظاً على وحـدة     والمؤسسات الدس 
 .لبنان وأمنه واستقراره

بالجهود التي يقوم بها األمين العام واألمانـة         �
العامة لجامعة الدول العربية واإلشادة بالجهود  
التي بذلها الوفد الوزاري العربـي برئاسـة        
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معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب      
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية      

لة الكويـت، دعمـاً وتأييـداً للجمهوريـة        دو
  .اللبنانية

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د620: ق.ق(

    
تطوير جامعـة الـدول     

  :العربية

تعديل ميثاق جامعة   
  الدول العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي      �
 مشترك،ال

وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة        �
ــم  ــاريخ ) 25(ع . د592رق ، 26/3/2014بت

وقرار مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري       
ــم  ــاريخ ) 142(ع . د7788رق  ،7/9/2014بت

وقرار مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري       
  ،9/3/2015بتاريخ ) 143(ع . د7865رقم 

العضوية إلصـالح   وعلى تقرير اللجنة مفتوحة      �
وتطوير جامعة الدول العربيـة وفـرق العمـل         

 األربعة المشكلة في إطارها،

الجهود التي بـذلت مـن جانـب اللجنـة     يثمن  وإذ   -
مفتوحة العضوية إلصالح وتطوير الجامعة العربيـة     
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برئاسة دولة الكويت، وفريق العمل األول المعنـي        
بمراجعة الميثاق وتطوير اإلطار الفكري لمنظومـة       
العمل العربي المشترك برئاسـة المملكـة العربيـة         
السعودية، وفريق العمل الثـاني المعنـي بإصـالح         
وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامهـا برئاسـة        
جمهورية مصر العربية، وفريق العمل الثالث المعني       
بتطوير العمـل االقتـصادي واالجتمـاعي العربـي        

العمـل  المشترك برئاسة جمهورية العراق، وفريق      
الرابع المعني بتطوير البعد الشعبي للعمل العربـي        
المشترك برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية     
الشعبية، وتلك التي بذلت من جانب األمانة العامـة         

 في هذا الصدد،

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

أخذ العلم بمشروع التعديالت المقترحة على ميثاق       -1
معـة  جامعة الدول العربية المرفوع لمجلـس الجا      

  .)مرفق (على مستوى القمة
حث رؤساء اللجان وفرق العمل على االنتهاء من         -2

مهامها في غضون ثالثة أشهر من تاريخ صدور        
 .هذا القرار

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د621: ق.ق(
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  )مرفــق(
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@ @@ @@ @@ @
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¹]íéñ^ãßÖ]æ<í‰�^ŠÖ]<ì�çŠ<î×Â<íu�Ï¹]<løè‚Ãj×Ö< <
íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^q<Ñ^néÚ< <

  ـــ

  ةـــالديباج
  ،نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية

إيماناً منا بما يجمع الدول والشعوب العربية من روابط أخوية وأواصر            -
  متينة مشتركة،

  ط الدول العربية،وتأكيدا لعزمنا على تعزيز العالقات الوثيقة التي ترب -
وحرصا منا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز التـضامن والتعـاون             -

  والتكامل والوحدة بين الدول والشعوب العربية،
وتأكيدا على إرادتنا القوية المشتركة في مواصلة بناء شراكة مثمـرة            -

بين دولنا العربية بغية تعزيز التضامن والتالحم بين شعوبنا، وصـوالً           
   الوحدة العربية المنشودة،إلى تحقيق

واستلهاماً من الكفاح الذي خاضته شعوبنا والتضحيات التي بذلتها من أجل            -
  ،انتزاع استقاللها وحريتها وضمان سيادتها ووحدتها وسالمة أراضيها

  وإسهاما منا في استتباب السلم واألمن اإلقليمي والدولي، -
ساسـية وتـدعيم    ورغبة في تعزيز حماية حقوق اإلنسان والحريات األ        -

  القيم والمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون،
  ،وحرصاً منا على تفعيل البعد الشعبي بجميع مكوناته في العمل العربي المشترك -
واستناداً إلى المبادئ واألهداف التي تضمنها ميثـاق جامعـة الـدول             -

1945 العربية كما وقع سنة
  وتعديالته الالحقة، ∗∗∗∗

                                                 
 المملكة العربيـة    – العراق   – األردن    شرق –الجمهورية السورية   : 1945الدول الموقعة على ميثاق       ∗

 . اليمن– مصر – الجمهورية اللبنانية –السعودية 
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  ،في تطوير العمل العربي المشترك بما يلبي تطلعات دولنا وشعوبناورغبة  -
  :اتفقنا على ما يلي

   العضوية-الفصل األول 

  )1(املــــادة 
  :تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية التالية  -1

 المملكة األردنية الهاشمية

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 مملكة البحرين

 نسيةالجمهورية التو

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 جمهورية جيبوتي

 المملكة العربية السعودية

 جمهورية السودان

 الجمهورية العربية السورية

 جمهورية الصومال

 جمهورية العراق

 سلطنة عمـان

 دولة فلسـطين

 دولـة قـطـر

 جمهورية القمر المتحدة

 دولـة الكويت

 الجمهورية اللبنانية
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 يبيادولة ل

 جمهورية مصر العربية

 المملكة المغربية

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  الجمهورية اليمنية
لكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة، فـإذا مـا                -2

رغبت في االنضمام إليها وااللتزام بأهدافها ومبادئها وأحكام ميثاقها،         
امة ويعـرض علـى مجلـس       قدمت طلبا بذلك يودع لدى األمانة الع      

  .الجامعة على مستوى القمة

   املبادئ واألهداف–الفصل الثاني 

 )2(املــــادة 
  :تتعهد الدول األعضاء بالعمل وفق المبادئ األساسية التالية

احترام سيادة الدول األعضاء واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضـيها           -1
لح العربية المشتركة   وأنظمة الحكم القائمة فيها، والحفاظ على المصا      

  .بما يتفق مع مبادئ وأهداف هذا الميثاق
  .عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى  -2
االلتزام بمبادئ ميثاق األمم المتحدة واحترام المعاهدات واالتفاقيـات           -3

  .والمواثيق الدولية
  .واجباتاحترام مبدأ المساواة بين الدول األعضاء في الحقوق وال  -4
  .عدم استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية الخالفات بالطرق السلمية  -5
احترام المبادئ الديمقراطية وقيم العدل والمساواة وضـمان حمايـة             -6

  .حقوق اإلنسان وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون
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 )3(املــــادة 
  :تعمل جامعة الدول العربية على تحقيق األهداف التالية

تحقيق الـسلم واألمـن العربـي بأبعـاده الـسياسية واالقتـصادية               -1
  .واالجتماعية والثقافية، والمساهمة في تعزيز السلم واألمن الدوليين

ضمان استقالل الدول األعضاء وسيادتها وسالمة أراضيها بما يحقق           -2
  .أمنها واستقرارها

قـافي  تحقيق التكامـل الـسياسي واالقتـصادي واالجتمـاعي والث           -3
والتكنولوجي بين الدول األعضاء وصوال إلى الوحدة العربيـة، مـن           

  :خالل توثيق التعاون في كافة المجاالت خاصة في الشؤون اآلتية
  .السياسية  - أ

  .االقتصادية والمالية  -ب
  .االجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية  - ج
  .القانونية والقضائية  - د

  .األمنية والعسكرية   -هـ
  .تعزيز التنمية المستدامة على كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية  -4
السعي لتحسين مستوى معيشة المواطن العربي بما يلبي متطلبـات            -5

  .الحياة الكريمة
تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية والشفافية والحكـم الرشـيد،           -6

  .والواجباتوتأكيد قيم االنتماء والمواطنة كأساس للحقوق 
  .احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية  -7
نبذ العنف والتطرف، ونشر قيم التسامح والوسطية، ومكافحة جميـع     -8

أشكال اإلرهاب ومظاهره وتجفيف منابعه ومـصادر تمويلـه، دون          
  .اإلخالل بحق الشعوب في مقاومة االحتالل
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  .تعزيز الهوية العربية في الدول العربية  -9
فاء البعد الشعبي على العمل العربي المشترك من خـالل تنميـة            إض  -10

عالقات التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المـدني والقطـاع          
  .الخاص

االرتقاء باللغة والثقافة العربية والتعريف بالتاريخ والحضارة العربية          -11
  .وتعزيز الحوار بين الديانات والثقافات والحضارات

وحدة حول القضايا اإلقليمية والدولية والـدفاع عـن         تبني مواقف م    -12
 .المصالح العربية المشتركة

تعزيز الدور العربي على المستوى الدولي من خالل توثيق التعـاون             -13
  .وبناء شراكات مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية

   املقـــر–الفصل الثالث 

 ))))4((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 

  .قر الدائم لجامعة الدول العربيةتكون القاهرة الم  -1
يجوز عقد اجتماعات الجامعة خارج المقر وفقا لألحكام واإلجـراءات            -2

  .المنصوص عليها في الميثاق والنظام الداخلي لمجلس الجامعة

        ))))5((((املـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
المستـضيفة لمقـرات     تحدد اتفاقيات المقر بين الجامعة والـدول      

لعربية وبعثاتها في الدول األجنبيـة      ومكاتب الجامعة ومراكزها في الدول ا     
ولدى منظمات دولية وإقليمية كل من هذه المقـرات والمكاتـب والمراكـز         

  .والبعثات امتيازاتها وحصاناتها، وكذلك امتيازات وحصانات موظفيها
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         األجهزة واملؤسسات األجهزة واملؤسسات األجهزة واملؤسسات األجهزة واملؤسسات–الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 

        ))))6((((املـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
الهيئـات  تتكون جامعة الدول العربية من األجهزة والمؤسـسات و        

  :التالية
 :مجلس الجامعة، وينعقد على المستويات التالية  -1

  .القمة  -أ
  .وزراء الخارجية  -ب
  .المندوبون الدائمون   -ج

 .األمانة العامة  -2
  .المجلس االقتصادي واالجتماعي  -3
  .المنظمات العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة  -4
  .اللجان الفنية الدائمة  -5
  .س السلم واألمنمجل  -6
  .هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات  -7
  .البرلمان العربي  -8
  .محكمة العدل العربية  -9
  .المحكمة العربية لحقوق اإلنسان  -10
  .المحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية  -11

        ))))7((((املـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
يعد مجلس الجامعة على مستوى القمة أعلى سـلطة فـي الجامعـة               -1

  .كل من ملوك ورؤساء وأمراء الدول األعضاءويتش
  :يتولى مجلس الجامعة على مستوى القمة المهام التالية  -2
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  .وضع السياسة العامة لجامعة الدول العربية  -أ
تنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا اإلقليميـة           -ب

 .والدولية
ن القومي العربي   النظر في القضايا المتعلقة باستراتيجيات األم       -ج

 .بكل جوانبه
النظر في التوصيات والتقارير التي يرفعهـا إليـه المجلـس             -د

  .الوزاري التخاذ القرارات الالزمة بشأنها
  .تعيين األمين العام  -هـ
  .تعديل الميثاق  -و
  .قبول األعضاء الجدد  -ز
  .فصل دولة عضو أو تعليق عضويتها  -ح

 على مستوى القمة بصفة منتظمة      ينعقد مجلس جامعة الدول العربية       -3
  .آذار/ في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس

تنعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعـة             -4
بالقاهرة، ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى استـضافتها           
إذا رغبت في ذلك، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسـة حـسب            

رتيب الهجائي ألسماء الدول األعضاء، وفي حال اعتـذار الدولـة           الت
التي لها الرئاسة عن ترأس تلك الدورة تؤول الرئاسة إلـى الدولـة             

ويحق للدولـة التـي     . التي تليها في الترتيب الهجائي ثم التي تليها       
اعتذرت عن الرئاسة استردادها فيما ال يتجاوز السنة التالية لحقهـا           

  . الترتيب األبجديفي الرئاسة حسب
لمجلس الجامعة على مستوى القمة أن يعقد دورات غير عاديـة إذا              -5

تقدمت إحدى الدول األعضاء أو األمين العام بطلب ذلك ووافق علـى            
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وله أن يعقدها خـارج دولـة المقـر         . عقدها غالبية الدول األعضاء   
  .سةبموافقة ثلثي الدول األعضاء، على أن تكون رئاستها لدولة الرئا

اقتصادية واجتماعية كل سنتين، تستضيفها إحدى      : تعقد قمة تنموية    -6
الدول األعضاء الراغبة في ذلك وترأسها، وفي حالة عدم استضافتها          
من إحدى الدول األعضاء تعقد في دولة مقر الجامعة بالقاهرة وتكون           
الرئاسة في هذه الحالة لرئاسة القمة العادية، ويـسبقها اجتماعـات           

ية لوزراء الخارجية واالقتصاد، والتـي يـسبقها اجتماعـات       تحضير
  .للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، ويجوز عقد قمم نوعية أخرى

يسبق عقد دورات مجلس الجامعة على مستوى القمة مباشرة اجتماع   -7
  .لوزراء الخارجية للتحضير للقمة يسبقه اجتماع للمندوبين الدائمين

  .لس على مستوى القمة ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربيةيرأس دورات المج  -8

        ))))8((((املـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
يتشكل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري من وزراء خارجيـة            -1

  .الدول األعضاء
  :يقوم مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالمهام التالية  -2

 .تنفيذ السياسة العامة للجامعة وخطة عمل المجلس   -أ
  . الصالت بين الدول األعضاء وتنسيق خططهاتوثيق  -ب
البت في المسائل التي يعرضها عليه مجلـس الجامعـة علـى             -ج

مستوى المندوبين أو الدول األعضاء أو األمين العام واتخـاذ          
القرارات الالزمة وفقاً لألحكام واإلجراءات المنصوص عليهـا        

  .في النظام الداخلي للمجلس
فات التي تنشب بين دولتين أو أكثر من        العمل على تسوية الخال       -د

  .الدول األعضاء بموافقة األطراف المعنية
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متابعة تنفيذ ما تبرمه الدول األعضاء فيما بينها من اتفاقـات             -هـ
  .في نطاق الجامعة

متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وإعداد         -و
لقمة واألمـين   تقارير دورية بهذا الشأن بالتنسيق مع رئاسة ا       

  .العام وهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات
إنشاء اللجان الفنية واالستشارية التي يراها ضرورية لنهوض            -ز

 .الجامعة بمهامها
الموافقة على اتفاقيات اإلنشاء واألنظمة األساسية للمنظمـات          -ح

 .العربية المتخصصة وللمجالس الوزارية العربية
ومراكز متخصصة في دول عربية وبعثـات فـي   إنشاء مكاتب    -ط

 .دول أجنبية ولدى منظمات دولية وإقليمية
  .بحث التقارير التي تعرضها عليه أجهزة الجامعة ومؤسساتها  -ي
اعتماد موازنة الجامعة وإقرار كل ما يتعلق بالشؤون اإلدارية             -ك

والمالية بعد دراستها من قبل مجلس الجامعة علـى مـستوى           
  . وعرض التوصيات بشأنهاالمندوبين

  .وضع النظام الداخلي لمجلس الجامعة على مستويات انعقاده كافة  -ل
. إقرار وسائل التعاون مع الدول والمنظمـات اإلقليميـة والدوليـة              -م

ويجوز له أن يوجه الدعوة لحضور اجتماعات للجامعة لممثلي دول          
 ودوليـة،  أعضاء في األمم المتحدة، وكذا لممثلي منظمات إقليميـة  

  .وذلك وفقاً لمعايير وضوابط يحددها النظام الداخلي للمجلس
تحديد أنصبة الدول األعضاء في الموازنة، ويجوز إعادة النظر           -ن 

 .فيها عند االقتضاء
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اتخاذ التدابير الالزمة لدفع أي اعتداء من دولة على دولة من             -س
 .أعضاء الجامعة، أو إذا خُشي وقوعه

 الجامعة على المستوى الوزاري دوراته العادية وغيـر         يعقد مجلس   -3
العادية في دولة المقر، ويجوز له االجتماع خارج دولة المقر بموافقة 

  .كما يجوز للمجلس عقد اجتماعات تشاورية. ثلثي الدول األعضاء
تبدأ أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري باجتماع للمجلس           -4

  .دائمينعلى مستوى المندوبين ال
يعقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري دورتين عـاديتين فـي             -5

 أيلول من كل عام، وله عند الضرورة        / آذار وسبتمبر  /شهري مارس 
أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على قرار صادر عنه فـي دورة              
عادية سابقة أو بناء على طلب دولتين من الدول األعضاء أو األمين            

وفي هذه الحالـة تتـولى      . قة دولتين من الدول األعضاء    العام ومواف 
  .دولة الرئاسة رئاسة اجتماعاته

ينعقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فوراً إذا وقع اعتـداء             -6
من دولة على دولة من أعضاء الجامعة أو خـشي وقوعـه التخـاذ          

هـددة  التدابير الالزمة لدفع االعتداء، وللدولة المعتدي عليهـا أو الم         
  .باالعتداء أن تطلب دعوة المجلس لالنعقاد

إذا وقع االعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عـاجزة           
عن االتصال بالمجلس فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقـاده، وإذا      
تعذر على الممثل االتصال بمجلس الجامعـة حـق ألي دولـة مـن              

  .أعضائها أن تطلب انعقاده
آذار / لس الجامعة على المستوى الوزاري في دورة مـارس    يقوم مج   -7

  .بإعداد مشروع جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة
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        ))))9((((املـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
يتشكل مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين من ممثلـي            -1

  .الدول األعضاء لدى جامعة الدول العربية
ستوى المندوبين الدائمين   ينعقد المجلس في دورة غير عادية على م         -2

برئاسة الدولة التي ترأس مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري،          
وذلك بناء على قرار من مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري أو     

  .بطلب دولتين أو األمين العام وموافقة دولتين
يجوز للمندوبين الدائمين عقد اجتماعـات تـشاورية، كلمـا دعـت              -3

لى طلب دولة عضو أو األمين العام ويرأس االجتماع         الحاجة، بناء ع  
  .الدولة التي ترأس الدورة

  :يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بالمهام التالية  -4
اإلعداد والتحضير الجتماعات المجلس الوزاري العادية وغيـر          -أ

 .العادية والتشاورية
  .متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة  -ب
متابعة مسيرة العمل العربي المشترك وتطورات األوضاع فـي           -ج

الوطن العربي وبحث المواضيع الطارئة ورفع توصـياته إلـى          
مجلس الجامعة على المـستوى الـوزاري التخـاذ القـرارات      

  .الالزمة
ما يكلف به من مهام من مجلس الجامعـة علـى المـستوى               -د

  .الوزاري

        ))))10((((املـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
 .ول العربية أمانة عامة دائمة يرأسها أمين عامتكون لجامعة الد  -1
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يعين مجلس الجامعة على مستوى القمة األمين العام بموافقة ثلثـي             -2
  .الدول األعضاء

للمجلـس  " من ضمن ترشيحات الدول األعضاء    " عبارة   إضافةترفع  (
 )الوزاري للبت فيها

فتـرة  يكون تعيين األمين العام لفترة خمس سنوات قابلة للتجديـد ل            -3
  .واحدة فقط

للمجلس " خمس أو أربع سنوات   "يرفع تحديد فترة والية األمين العام       (  
 )الوزاري للبت فيها

  :يقوم األمين العام بالمهام التالية  -4
اإلشراف على أعمال منظمات العمل العربي المشترك التابعـة           -أ

  .للجامعة ومتابعة أعمالها
 .لعربي المشتركمتابعة وتنسيق أعمال مؤسسات العمل ا  -ب
تعيين نائب األمين العام واألمناء العامين المساعدين، بناء على           -ج

ترشيحات الدول األعضاء، وبموافقة مجلـس الجامعـة علـى          
  .المستوى الوزاري

  .تعيين باقي موظفي الجامعة وتحديد اختصاصاتهم ومهامهم  -د
استرعاء انتباه مجلس الجامعة أو الـدول األعـضاء إلـى أي            -هـ

مسألة يرى أنها قد تؤثر سلبا علـى المـصالح المـشتركة أو         
تسيء إلى العالقات القائمة بين دولتين أو أكثـر مـن الـدول             
األعضاء أو بينها وبين الدول األخرى، وإلى أي مسألة يـرى           

 .أنها قد تهدد األمن القومي العربي
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طرح مبادرات لتحقيق مصالح الدول األعضاء، ولتيسير سـبل           -و
لخالفات التي يخشى أن تنشأ أو تلك التي نشأت بـين           تسوية ا 

 .الدول األعضاء أو بين دولة عضو ودولة غير عضو بالجامعة
توجيه األجهزة والهيئات والمنظمات المعنية في الجامعة إلـى             -ز

  .المسائل التي تدخل في اختصاصها
متابعة تنفيذ القرارات والتوصـيات الـصادرة عـن مجلـس               -ح

  .الجامعة
تقديم تقرير إلى مجلس الجامعة عند انعقاده في كل دورة مـن                -ط

  .دوراته العادية
  .اتخاذ اإلجراءات الالزمة النعقاد اجتماعات أجهزة الجامعة   -ي
طلب عقد دورات غير عادية لمجلس الجامعة علـى مـستوى               -ك

  .القمة أو الوزاري
العربيـة  تمثيل الجامعة أمام الهيئات واللجان ومراكز التحكيم            -ل

  .والدولية
تمثيل الجامعة في المؤتمرات والمنظمات اإلقليمية والدولية في            -م

  .األمور ذات الصلة بأنشطة الجامعة
إعداد مشروع ميزانية الجامعة وعرضه على مجلس الجامعـة             -ن

على مستوى المندوبين الدائمين تمهيدا لرفعه لمجلس الجامعة        
  .ل بدء كل سنة ماليةعلى المستوى الوزاري العتماده قب

  .القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها مجلس الجامعة   -س
  .وضع اللوائح اإلدارية والتنظيمية لألمانة العامة  -ع
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ال يجوز لألمين العام أو للموظفين، في تأدية واجباتهم، أن يتلقوا أي              -5
تعليمات من أي حكومة أو جهة خارج إطار الجامعة أو القيـام بـأي    

  .يسيء إلى مراكزهم بوصفهم مسؤولين أمام الجامعة وحدهاعمل قد 
  .يعتمد مجلس الجامعة األنظمة اإلدارية والمالية لألمانة العامة  -6

        ))))11((((املـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
ينشأ في جامعة الدول العربية المجلس االقتصادي واالجتماعي يـضم         -1

وزراء الدول العربية األعضاء المختـصين بالـشؤون االقتـصادية          
ية والذين تحددهم حكومات الدول األعضاء أخذين في االعتبار         والمال

طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرار التمثيل وفعاليته، وتكون مهمة         
المجلس تحقيق أغراض الجامعة االقتصادية واالجتماعية وما يتصل        
بها مما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية أو االتفاقيات المعقودة           

  .ةفي إطار الجامع
يتولى المجلس االقتصادي واالجتماعي إنشاء أيـة منظمـة عربيـة             -2

، كما يشرف علـى     )8(من المادة   ) ح(متخصصة مع مراعاة الفقرة     
حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها وذلك وفق          

  .األحكام التي يقررها لذلك

        ))))12((((املـــادة املـــادة املـــادة املـــادة 
صصة ومجالس وزارية عربيـة     تنشأ في إطار الجامعة منظمات متخ       -1

ولجان فنية دائمة تتولى وضع قواعد التعاون ومداه فـي الـشؤون            
 .من هذا الميثاق) الفقرة الثالثة (3المبنية في المادة 

تبين اتفاقيات اإلنشاء واألنظمة األساسية واألنظمة الداخليـة لهـذه            -2
ب المنظمات والمجالس الوزارية واللجان تشكيلها ومهامهـا وأسـلو        

  .عملها
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تُنظم اتفاقيات المقر بين المنظمات العربية المتخصصة والدول التـي            -3
  .تستضيف مقرات هذه المنظمات امتيازاتها وحصاناتها

يراعى التوازن الجغرافي العادل في توزيع مقرات المنظمات العربيـة      -4
  .المتخصصة بين الدول األعضاء

        ))))13((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
عربية، مجلس للسلم واألمن كجهاز دائم يتكون       يكون لجامعة الدول ال     -1

من وزراء خارجية الدول األعضاء ويتولى مهمة درء النزاعات بين          
الدول األعضاء وتسويتها واتخاذ التدابير المناسبة إزاء أي اعتـداء          
على أي دولة عربية أو التهديد به ووضع ترتيبات األمن الجمـاعي            

لفاعـل والعاجـل إزاء النزاعـات       واإلنذار المبكر في إطار التعامل ا     
  .واألزمات في المنطقة العربية

  .يحدد النظام األساسي للمجلس مهامه وتشكيله وطريقة عمله  -2

        ))))14((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
تكون لجامعة الدول العربية هيئة لمتابعة تنفيذ القرارات وااللتزامـات            -1

ي مجلس  تتولى مراقبة تنفيذ الدول األعضاء اللتزاماتها، ولها أن توص        
  .الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بما تراه مناسبا

يبين النظام األساسي للهيئة تـشكيلها ومهامهـا وأسـلوب عملهـا              -2
  .واإلجراءات التي يمكن أن توصي بها

        ))))15((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
تجسيدا للبعد الشعبي في العمل العربي المشترك، يكـون لجامعـة           

عربي، ويحدد نظامه األساسـي تـشكيله ومهامـه         الدول العربية برلمان    
  .واختصاصاته
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        ))))16((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
يرجأ النقاش حول هذه المادة إلى حين صدور قرار مـن مجلـس             (

  .)الجامعة بشأن محكمة العدل العربية
تنشأ في إطار جامعة الدول العربية محكمة عدل عربية، تشمل واليتهـا              -1

لـدول األعـضاء، ويبـين نظامهـا        النظر في النزاعات التي تنشأ بين ا      
  .األساسي تشكيلها واختصاصها وإجراءات اللجوء إليها وأسلوب عملها

الدول األطراف في المحكمة هي الدول األعضاء التي تصادق على أو             -2
تنضم إلى نظامها األساسي وفقاً لنظامها الدستوري وتـودع وثـائق           

  .تصديقها أو انضمامها لدى األمانة العامة

        ))))17((((ــادة ــادة ــادة ــادة املــاملــاملــاملــ
تنشأ في إطار جامعة الدول العربية المحكمة العربية لحقـوق اإلنـسان      -1

تتولى النظر في الدعاوي المتعلقة بتطبيق الميثـاق العربـي لحقـوق            
اإلنسان والمواثيق واالتفاقيات العربية األخـرى فـي مجـال حقـوق            

اسـي  اإلنسان التي تكون الدول األعضاء طرفاً فيها، ويبين النظام األس         
  .للمحكمة تشكيلها واختصاصها وإجراءات اللجوء إليها وأسلوب عملها

الدول األطراف في المحكمة هي الدول التي تصادق على أو تنضم إلى     -2
نظامها األساسي وفقا لنظامها الدستوري وتودع وثائق تـصديقها أو          

  .انضمامها لدى األمانة العامة

        ))))18((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
 الدول العربية محكمة إدارية تختص بالفصل في        تنشأ في إطار جامعة     -1

المنازعات المتعلقة بشؤون موظفي الجامعـة وأجهزتهـا وهيئاتهـا          
 .ومنظماتها المتخصصة وعقود العمل بها
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  .يحدد النظام األساسي للمحكمة تشكيلها ومهامها وإجراءات عملها  -2

         نظام التصويت نظام التصويت نظام التصويت نظام التصويت–الفصل اخلامس الفصل اخلامس الفصل اخلامس الفصل اخلامس 

        ))))19((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
ت المجلس على مستوى القمة بتوافق اآلراء أخـذاً فـي        تصدر قرارا   -1

  . من هذا الميثاق20والمادة ) 2فقرة  (10االعتبار أحكام المادة 
تصدر قرارات المجلس على مستوى وزراء الخارجيـة والمنـدوبين            -2

الدائمين بتوافق اآلراء، وفي حالة تعذر تحقيق توافـق اآلراء، يـتم            
  :اتخاذ اآلتي

  . القرار إلى الدورة الالحقةيؤجل اتخاذ  - أ
إذا كان الموضوع ذا صبغة استعجالية، تعقد له دورة استثنائية            - ب

  .خالل أجل ال يقل عن أسبوع وال يزيد عن شهر
إذا لم يتم التوافق يصار إلى التصويت ويكـون القـرار نافـذاً            - ج

بحصوله على نسبة ثلثي الدول الحاضـرة والمـشاركة فـي           
نــسبة للقــرارات الخاصــة بالمــسائل التــصويت وذلــك بال

  .الموضوعية
يكتفى بموافقة األغلبية البسيطة للـدول األعـضاء الحاضـرة              -د

والمشاركة في التصويت وذلك بالنـسبة للقـرارات الخاصـة          
بالمسائل اإلجرائية، وقرارات شؤون الموظفين، وإقرار ميزانية 
الجامعة، وتقرير فـض أدوار االجتمـاع، وقـرارات مجلـس           

جامعة بشأن التوسط في الخالفات التي قد تنشأ بـين الـدول            ال
  .األعضاء



-110-  

يصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قراراته بشأن التدابير           -3
الالزمة لدفع اعتداء دولة على دولة عضو فـي الجامعـة بتوافـق             
اآلراء، وفي حالة تعذر ذلك يصدر القـرار بموافقـة ثلثـي الـدول              

فإذا كان االعتداء مـن     . لمشاركة في التصويت  األعضاء الحاضرة وا  
إحدى دول الجامعة، ال يدخل في حـساب األغلبيـة صـوت الدولـة           

  .المعتدية
يمثل حضور ثلثي الدول األعضاء النصاب القانوني الـالزم لـصحة             -4

انعقاد أي دورة لمجلس الجامعة، والمجلس االقتصادي واالجتمـاعي         
  . في إطار الجامعةوالمجالس الوزارية األخرى العاملة

        ))))20((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
  :يتم اعتماد القرارات بإجماع الدول األعضاء في الحاالت اآلتية

  .قبول عضو جديد في الجامعة  -أ 
فصل دولة عضو من الجامعة، أو اعتبار أي دولة ال تقوم بواجبـات               -ب

هذا الميثاق منفصلة عن الجامعـة، دون احتـساب صـوت الدولـة             
  .المعنية

         تسوية اخلالفات والنزاعات تسوية اخلالفات والنزاعات تسوية اخلالفات والنزاعات تسوية اخلالفات والنزاعات–سادس سادس سادس سادس الفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

        ))))21((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
تتم تسوية الخالفات والنزاعات التي قد تنشأ بين الدول األعـضاء           

  :من خالل اآلليات التالية
مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الـوزاري وفقـاً             -أ

 .ألحكام هذا الميثاق والنظام الداخلي للمجلس
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 .وفقاً ألحكام نظامه األساسيمجلس السلم واألمن   -ب
  .محكمة العدل العربية وفقا ألحكام نظامها األساسي  -ج
  .وساطة األمين العام  -د

         املزايا واحلصانات املزايا واحلصانات املزايا واحلصانات املزايا واحلصانات–الفصل السابع الفصل السابع الفصل السابع الفصل السابع 

        ))))22((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
يتمتع ممثلو الدول األعضاء لـدى الجامعـة، وأعـضاء لجانهـا،            

مهم بعملهم، وذلـك    وموظفوها، بالمزايا وبالحصانات الدبلوماسية أثناء قيا     
  .وفقاً التفاقية مزايا وحصانات الجامعة واتفاقات المقر

         أحكام عامة أحكام عامة أحكام عامة أحكام عامة–الفصل الثامن الفصل الثامن الفصل الثامن الفصل الثامن 

        ))))23((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابـط           
أقوى مما نص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من االتفاقـات مـا تـشاء         

  .لتحقيق هذه األغراض
المعاهدات واالتفاقات التي سبق أن عقدتها أو التي تعقدها فيما بعد           
دولة من دول الجامعة مع أية دولة أخـرى ال تلـزم وال تقيـد األعـضاء                 

  .اآلخرين

        ))))24((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
تودع الدول األعضاء في الجامعة لدى األمانة العامة نـسخاً مـن            

دها مع أي دولة أخرى من      جميع المعاهدات واالتفاقيات التي عقدتها أو تعق      
دول الجامعة أو غيرها، إذا رغبت في ذلك، وال يعتد أمام أجهزة الجامعـة              
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العربية أو منظماتها أو الهيئات التي تنشأ في إطارها بأي اتفاق أو معاهدة             
  .لم تودع لدى األمانة العامة

         أحكام ختامية أحكام ختامية أحكام ختامية أحكام ختامية–الفصل التاسع الفصل التاسع الفصل التاسع الفصل التاسع 

        ))))25((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
ي جامعة الـدول العربيـة االنـسحاب مـن          يجوز ألي دولة عضو ف      -1

الميثاق، على أن تقوم بتوجيه إخطار كتابي بذلك للمجلس، ويـصبح           
االنسحاب نافذاً بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي اإلخطار مـن            

 .قبل المجلس
يبقى الميثاق ملزماً للدولة الراغبة في االنسحاب حتى انقضاء األجل            -2

  .المحدد بالفقرة األولى

        ))))26((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق وال يبـت فـي             
التعديل إال في دور االنعقاد التالي للدور الذي يقدم فيـه الطلـب وتـصبح               

  .من هذا الميثاق) 27(التعديالت نافذة طبقاً ألحكام الفقرة الثانية من المادة 

        ))))27((((املــــادة املــــادة املــــادة املــــادة 
ارياً إلى حين استيفاء شـروط دخـول هـذه          يظل ميثاق الجامعة س     -1

  .التعديالت حيز التنفيذ
يصدق على هذه التعديالت وفقاً للنظم الدستورية المعمول بها في كل             -2

من الدول األعضاء وتودع وثائق التصديق عليها لدى األمانة العامة،          
وتصبح نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع وثـائق            

  .بية الدول األعضاءتصديق غال
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تطوير جامعـة الـدول     
  :العربية

النظــام األساســي 
ــس  ــدل لمجل المع
ــن   ــسلم واألم ال

  العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي      �
 المشترك،

وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة        �
ــم ر ــاريخ ) 25(ع . د592ق ، 26/3/2014بت

وقرار مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري       
ــم  ــاريخ ) 142(ع . د7788رق  ،7/9/2014بت

وقرار مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري       
  ،9/3/2015بتاريخ ) 143(ع . د7865رقم 

وعلى تقرير اللجنة مفتوحة العضوية إلصـالح        �
العمـل  وتطوير جامعة الدول العربيـة وفـرق        

 األربعة المشكلة في إطارها،

 الجهود التي بـذلت مـن جانـب اللجنـة      يثمنوإذ   -
مفتوحة العضوية إلصالح وتطوير الجامعة العربيـة     
برئاسة دولة الكويت، وفريق العمل األول المعنـي        
بمراجعة الميثاق وتطوير اإلطار الفكري لمنظومـة       
العمل العربي المشترك برئاسـة المملكـة العربيـة         

عودية، وفريق العمل الثـاني المعنـي بإصـالح         الس
وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامهـا برئاسـة        
جمهورية مصر العربية، وفريق العمل الثالث المعني       
بتطوير العمـل االقتـصادي واالجتمـاعي العربـي        
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المشترك برئاسة جمهورية العراق، وفريق العمـل       
لعربـي  الرابع المعني بتطوير البعد الشعبي للعمل ا      

المشترك برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية     
الشعبية، وتلك التي بذلت من جانب األمانة العامـة         

 في هذا الصدد،

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

  
النظام األساسي المعدل لمجلس أخذ العلم بمشروع      

المرفوع إلى مجلس الجامعة على     السلم واألمن العربي    
  .)مرفق (مستوى القمة

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د622: ق.ق(
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  )مرفــق(

  

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

	א�+�*�	א�������	�(�وعא�+�*�	א�������	�(�وعא�+�*�	א�������	�(�وعא�+�*�	א�������	�(�وع 		 		 		 	
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Åæ†�¹<íéñ^ãßÖ]<íÇé’Ö]< <
Ù‚Ã¹]<ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ]< <

êe†ÃÖ]<àÚù]æ<Ü×ŠÖ]<‹×�< <
  ـــ

  المادة األولى
  )التعريفات(

  :ل منهايقصد بالمصطلحات التالية الدالالت الواردة قرين ك
  .جامعة الدول العربية:    الجامعــــة
  .ميثاق الجامعة:     الميثــــاق
  .الدول األعضاء بالجامعة:     الدول األعضاء
  .األمين العام للجامعة:    األمين العــام
  .األمانة العامة للجامعة:    األمانة العامـة
  .مجلس جامعة الدول العربية:    مجلس الجامعة 
  .جلس السلم واألمن العربيم:    المجلــــس
  .النظام األساسي للمجلس:    النظام األساسي 

  المادة الثانية
  )نشأة المجلس وأهدافه(

مجلس السلم  (ينشأ بموجب هذا النظام األساسي مجلس باسم        
  :كأحد أجهزة الجامعة لتحقيق األهداف التالية) واألمن العربي

ضاء، مع مراعاة مبدأ    تدعيم السلم واألمن واالستقرار في الدول األع       -1
عدم تدخل إحدى الدول األعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عـضو           

  .أخرى
  .الوقاية من النزاعات ومنعها، وإدارتها، وتسويتها -2
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دعم وتشجيع أسس الديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القـانون،          -3
وحماية حقوق اإلنسان، واحترام القانون الدولي اإلنساني، وذلك في         

  . جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتهاإطار
دعم جهود إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات وذلـك لتعزيـز              -4

  .السالم والحيلولة دون تجدد النزاع
  .تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة اإلرهاب الدولي بكافة أشكاله وجوانبه -5

  المادة الثالثة
  )تشكيل المجلس(

  . من كافة الدول األعضاءيتشكل المجلس -1
ترأس المجلس الدولة التي تباشر رئاسة الـدورة العاديـة لمجلـس             -2

  .الجامعة على المستوى الوزاري
توكل رئاسة المجلس إلى رئيس الدورة الالحقة في الحالة التي ينظر            -3

  .فيها المجلس نزاعاً تكون فيه دولة الرئاسة طرفاً في النزاع

  المادة الرابعة
  )لمجلساجتماعات ا(

يعقد المجلس اجتماعاته على مـستوى وزراء الخارجيـة أو علـى             -1
  .مستوى المندوبين بحضور األمين العام

يجوز للمجلس عقد اجتماعاته على مستوى القمة إذا دعت الضرورة           -2
 .إلى ذلك

يعقد المجلس اجتماعاته على المستوى الوزاري مرتين في الـسنة،           -3
معة في دورتيـه العـاديتين      وتسبق اجتماعاته اجتماعات مجلس الجا    
  .مباشرة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك
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يعقد المجلس اجتماعات مغلقة، وال يجوز للعضو الطرف في نزاع أو            -4
وضع يجري بحثه من قبل المجلس أن يـشارك فـي المناقـشات أو              

وتوجه الـدعوة  . عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع أو الوضع       
لى المجلس، على أن ينسحب بعد ذلـك        لهذا العضو لعرض قضيته ع    

  .من المداوالت
للمجلس دعوة خبراء أو من يراه مناسـباً مـن المختـصين وذوي              -5

  .العالقة لحضور اجتماعاته

  المادة الخامسة
  )مهام المجلس(

  :يتولى المجلس طبقاً للميثاق المهام التالية
  .إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم واألمن العربي -1
درات العربية في مجال العمل الوقائي من خالل تطوير نظام          تعزيز الق  -2

اإلنذار المبكر، وبذل المساعي الدبلوماسـية بمـا فيهـا الوسـاطة            
والمصالحة لتنقية األجواء وإزالة أسباب التـوتر لمنـع النزاعـات           

  .المستقبلية
اتخاذ اإلجراءات الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية           -3

باالعتداء عليها، وكذلك إذا ما اعتدت أي دولـة عربيـة أو   أو تهديد  
هددت باالعتداء على دولة عربية أخرى، مع مراعاة أحكام الميثاق،          

  .وأحكام معاهدة الدفاع المشترك
تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، بمـا           -4

  .في ذلك الجريمة المنظمة، واإلرهاب
م وإعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة         دعم إحالل السال   -5

  .دون تجددها
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستتباب األمن في مناطق التوتر، بما في ذلك إيفاد             -6
  .بعثات مراقبين مدنيين وعسكريين إلى هذه المناطق في مهمات محددة

إرسال قوات حفظ سالم عربية إلى مناطق النزاع عنـدما تـستدعي             -7
  .اجة إلى ذلكالح

تيسير جهود العمل اإلنساني، والمشاركة في إزالة آثـار الكـوارث            -8
  .واألزمات والنزاعات

التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيـز الـسالم           -9
واألمن واالستقرار في العالم العربي، ولتسوية النزاعات بين أي دولة 

  .عضو ودولة أخرى

  المادة السادسة
  ) عمل المجلستنظيم(

  :بنك المعلومات -1
تتولى األمانة العامة إنشاء بنك للمعلومات في إطار المـوارد          
الحالية لجمع المعلومات بغية تمكين المجلس من تقـويم األوضـاع           

  .والقيام بمهامه على الوجه األكمل

  :نظام اإلنذار المبكر -2
 بخبـراء   باالسـتعانة ) نظام لإلنذار المبكر  (تتولى األمانة العامة إعداد     

مختصين، وذلك لرصد العوامل المؤدية للنزاعات، وتقديم تقارير على أسـاس           
المعلومات التي تزودها بها الدول األعضاء والمنظمـات والهيئـات اإلقليميـة            
والدولية، وتكون هذه التقـارير مـشفوعة بمعطيـات احتمـاالت النزاعـات             

ذ ما يستلزمه الموقف    وبتحليالت بغية تمكين المجلس من تقويم األوضاع واتخا       
  .لتفادي اندالع األزمات أو معالجتها، وقيام المجلس بمهامه على الوجه األكمل
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  :هيئة الحكماء -3
يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هيئة للحكماء        
من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير واالحترام تكلف بمهام الوسـاطة          

ى ذلك، كمـا يمكـن أن       أو المساعي الحميدة متى دعت الضرورة إل      
يستعان بها للتوجه إلى مناطق النزاع بطلـب مـن الـدول المعنيـة           
وبموافقتها، لمعاينة األوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصـيات        

  .لتسهيل عمل المجلس، وتقدم تقاريرها إلى المجلس

  :قوة حفظ السالم العربية -4
ق تنشئ الدول األعضاء قوة حفظ سالم عربية تتشكل من فـر            -أ 

عربية جاهزة متعددة األفرع تضم عناصر مدنيـة وعـسكرية          
عربية، تتمركز في دولها األصلية، وتكون مستعدة لالنتـشار         

وتـضع لجنـة مـن الخبـراء        . السريع عند الحاجـة لـذلك     
المتخصصين من الدول األعضاء اإلجراءات التـشغيلية لهـذه         

شكيل القوة، وقواعد االشتباك الخاصة بها، مع مراعاة معايير ت        
القوة من حيث الحجم والتنظيم والتمويل واإلشراف والتـدريب         

  .والمهام المبينة في قرار المشاركة
يحدد المجلس هيكالً قيادياً يتولى قيـادة القـوة بعـد اعتمـاد               -ب 

 .اإلجراءات التشغيلية لها

  المادة السابعة
  )النظام الداخلي(

  .يقر المجلس نظاماً داخلياً لعمله
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  المادة الثامنة
  )تمويل أنشطة ومهام المجلس(

  .تمول أنشطة ومهام المجلس من ميزانية األمانة العامة

  المادة التاسعة
  )مهام األمين العام(

يتولى األمين العام متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عـن           -1
  .المجلس

 – إدارة مجلس السلم واألمـن العربـي        –يتولى قطاع األمن القومي      -2
األمانة الفنيـة   "ة أعمال األمانة الفنية للمجلس، وتسمى       باألمانة العام 

  ".لمجلس السلم واألمن العربي
لألمين العام إبالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمـن            -3

  .بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات
 المادة العاشرة

  )أحكام ختامية(

  .ألساسييقر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري النظام ا -1
يدخل النظام األساسي حيز النفاذ بالنسبة لكافة الدول األعضاء بعـد            -2

انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق سـبع دول            
 .لدى األمانة العامة

يجوز تعديل هذا النظام بقرار من مجلس الجامعـة علـى المـستوى      -3
  .)الوزاري
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التطورات الخطيرة  
ــة  ــي الجمهوري ف

  سوريةالعربية ال

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �

واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربيـة         -
ببغـداد  ) 23(ع  . د 554على مستوى القمـة رقـم       

بالدوحة ) 24(ع . د578، ورقم 29/3/2012بتاريخ 
بالكويت ) 25(ع . د600، ورقم 26/3/2013بتاريخ 
علـى  ، وكافة قرارات المجلس     26/3/2014بتاريخ  

في هذا الشأن، وآخرها القـرار      المستوى الوزاري   
، وبيانات 9/3/2015بتاريخ ) 143(ع .د 7872رقم 

  اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية،
حـدة  وإذ يؤكد على موقفه الثابت في الحفاظ على و         -

  سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية،
وبناء على مداخالت السادة رؤساء الوفود والـسيد         -

  األمين العام،
…<†{{{{ÏŁè< << << << <

اإلعراب عن بالغ القلق إزاء تفاقم األزمة السورية         -1
وما تحمله من تداعيات خطيـرة علـى مـستقبل          
سورية وأمنها واسـتقرارها ووحـدتها الوطنيـة        

، إضافةً إلى ما تُخلّفه من معاناة       وسالمتها اإلقليمية 
إنسانية قاسية للشعب الـسوري نتيجـةً لتـصاعد         
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أعمال التدمير والعنف والقتل والجـرائم البـشعة        
المرتكبة بحق المدنيين، فـي انتهاكـات صـارخة         
لمبادئ حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الـدولي،       
وما تُسفر عنه مـن تزايـد مـستمر فـي أعـداد             

  .لالجئين داخل سورية وفي دول الجوارالنازحين وا
التأكيد مجدداً على ضرورة تحمل مجلس األمـن         -2

مسؤولياته الكاملة إزاء التعامـل مـع مختلـف         
مجريات األزمة السورية، والطلب إلى األمين العام   
للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين      
العام لألمم المتحـدة ومبعوثـه الخـاص الـسيد          

 ديمستورا إلى سورية، وكذلك مع مختلف       ستيفان
األطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطة        
تحرك مشتركة تضمن إنجـاز الحـل الـسياسي         
لألزمة السورية وفقاً لما جاء في بيـان مـؤتمر          

، وبمـا يلبـي     30/6/2012بتـاريخ   ) 1(جنيف  
  .تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه

تماعـات القـاهرة وموسـكو      الترحيب بنتائج اج   -3
ومــساعيهما إلحيــاء مــسار الحــل الــسياسي 
التفاوضي لألزمة السورية علـى أسـاس بيـان         

، مع التأكيد على أهمية تنسيق مختلف       )1(جنيف  
  .الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الشأن

التأكيد على ما ورد في قرار مجلس األمن رقـم           -4
 غاز الكلـور    الذي أدان استخدام  ) 2015 (2209
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السام في سورية، وشدد على ضرورة امتناع كافة 
األطراف المتنازعـة عـن اسـتخدام األسـلحة         
الكيماوية أو استحداثها أو إنتاجها أو تخزينها أو        
االحتفاظ بها أو نقلها، باإلضـافة إلـى ضـرورة          

  .محاسبة المتورطين في استخدام هذه األسلحة
 قرارات مجلـس    التأكيد على ضرورة االلتزام بأحكام     -5

 2191و) 2014 (2165و) 2014 (2139األمن رقم   
بشأن األوضاع اإلنسانية المتـدهورة فـي       ) 2014(

سورية، ودعوة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته       
، واتخاذ التدابير ات القرارهبشأن تفعيل تنفيذ بنود هذ   

الالزمة لفرض الوقف الفوري إلطالق النار وجميـع        
أعمال اإلغاثة وإتاحة وصـول     أعمال العنف لتيسير    

قوافل المساعدات اإلنـسانية إلـى كافـة المنـاطق         
  .المحاصرة والمتضررة في سورية

اإلشادة بترحيب دولة الكويت استـضافة المـؤتمر         -6
، 31/3/2015الدولي الثالـث للمـانحين بتـاريخ        

ومناشدة الـدول المانحـة إلـى سـرعة الوفـاء           
ولي الثـاني   بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر الد     

للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سورية، والذي       
انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو       
الشيخ صباح األحمد الجابر الـصباح أميـر دولـة      

، وبالخصوص تـوفير    15/1/2014الكويت بتاريخ   
المساعدات الالزمة لدول جوار سـورية والـدول        
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نـازحين  العربية األخـرى المـضيفة لالجئـين وال       
السوريين، لمساندتها في تحمل األعبـاء الملقـاة        
على عاتقها في مجاالت تـوفير أعمـال اإلغاثـة          

والطلـب  . وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لهم    
من األمانة العامة مواصلة جهودهـا مـع الـدول          
المضيفة لالجئين والنـازحين الـسوريين، وذلـك        

 وبالخـصوص   لتوفير الدعم الالزم إلى تلك الدول،     
  .األردن ولبنان والعراق: في دول الجوار

الترحيب برئاسة جمهورية مصر العربية رئـيس        -7
للجنة الوزارية الخاصـة بـسورية،      ) 26(القمة  

وتوجيه بالغ الشكر للجهود المقدرة التي بـذلتها        
اللجنة برئاسة معالي الشيخ صباح خالـد الحمـد         
الصباح النائب األول لـرئيس مجلـس الـوزراء         

 ).25(ووزير خارجية دولة الكويت رئيس القمة 

الطلب من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية واألمين  -8
العام مواصلة الجهود والمشاورات مـع مختلـف        
األطراف اإلقليمية والدوليـة المعنيـة بمـستجدات     
الوضع في سورية، ورفع ما يرونه من توصـيات         

صدد بشأن خطوات التحرك العربي المقبلة في هذا ال
  .إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري

  

  ∗∗∗∗ )29/3/2015 –) 26(ع . د623: ق.ق(
                                                 

التأكيد على الموقف اللبناني حول النأي بلبنان عن األزمة السورية أمالً في الوصـول إلـى توافـق                    *
 . سوري وتشجيعاً للحل السياسي في سورية–سوري 



-127-  

التطورات الخطيرة  
  في دولة ليبيا

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي      �
 المشترك،

 عـن القمـة     وعلى ما جاء باإلعالن الـصادر      �
المنعقدة في الكويت بتاريخ    ) 25(العربية العادية   

26/3/2014، 

وإذ يؤكد على االلتزام بالقرارات والبيانات الصادرة        -
عن مجلس جامعة الدول العربية بـشأن تطـورات         

 رقـم   اتاألوضاع في دولة ليبيا، وآخرهـا القـرار       
 7552 ورقم   7/9/2014بتاريخ  ) 142(ع  .د 7806

 الجامعة على المستوى الوزاري     الصادر عن مجلس  
 ورقـم  ،15/1/2015في دورته غير العادية بتاريخ   

  ،9/3/2015بتاريخ ) 143(ع . د7873
وإذ يعرب عن ارتياحه الستئناف جـوالت الحـوار          -

الوطني الليبي بالمملكة المغربيـة تحـت إشـراف         
المبعوث الخاص برناردينو ليون، ويرحب باألجواء      

 ،االيجابية لهذه الجوالت

وإذ يعرب عن ترحيبـه ودعمـه لالجتمـاع الـذي         -
استــضافته الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة 
الشعبية لألحزاب السياسية الليبية، تحـت رعايـة        

 المبعوث الخاص برناردينو ليون،
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وإذ يعرب عن الشكر والتقدير للدكتور ناصر القدوة         -
 مبعوث األمين العام بشأن ليبيا على جهوده المقدرة،

ذ يعرب عن دعمه للجهود العربية المبذولة فـي         وإ -
إطار األمم المتحدة، وخاصةً من جانـب كـل مـن           
جمهورية مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية      
العضو العربي في مجلس األمن، التي أسفرت عـن         
تقديم ومناقشة مشروع قرار عربي في مجلس األمن 

ـ           ى حول محاربة اإلرهاب في ليبيـا والتـي أدت إل
 ،)2214(صدور قرار مجلس األمن 

وإذ يعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومـة          -
" تنظيم داعـش اإلرهـابي    "الليبية المؤقتة لمكافحة    

والمجموعات التي بايعتـه وغيرهـا مـن األفـراد          
والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة فـي       

 ليبيا،

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

 االلتزام باحترام وحـدة     التأكيد مجدداً على ضرورة    -1
وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها، وعدم التدخل فـي        
شؤونها الداخلية والحفاظ على استقاللها السياسي،      

بـين القـوى الـسياسية    الحوار الشامل   بوااللتزام  
 ودعم العمليـة الـسياسية    النابذة للعنف والتطرف    

  .تحت رعاية مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا
لكامل بمـا فيـه الـدعم الـسياسي         تقديم الدعم ا   -2

والمادي للحكومة الشرعية، وتوفير المـساعدات      
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الالزمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا، بما فـي         
ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصـلة        
مهمته الرامية إلى القضاء على اإلرهاب وبـسط        

 .األمن في ليبيا

 الصادر فـي    2214الترحيب بقرار مجلس األمن      -3
ــة 27/3/2015 ــة األردني ــن المملك ــدم م  المق

الهاشمية العضو العربي في مجلس األمن حـول        
مكافحة اإلرهاب في ليبيا، متضمناً دعـوة لجنـة         
األمم المتحدة المشرفة على حظر الـسالح إلـى         
سرعة البت في طلبات التـسليح المقدمـة مـن          

 .الحكومة الليبية لتمكينها من مواجهة اإلرهاب

لى إنشاء آلية تضمن منـع      دعوة مجلس األمن إ    -4
تدفق السالح والعتاد بحراً وجواً إلى التنظيمـات        
والجماعات اإلرهابية التي تواصل العبث بمقدرات      

 .الشعب الليبي وحصد األرواح

العمــل علــى تمكــين الممثلــين الدبلوماســيين  -5
للمؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النـواب       
والحكومة المنبثقة عنه في مباشرة مهامهم وفقاً       

 .لالتفاقيات الدولية ذات الصلة

ــالغ إزاء اســتمرار  -6 ــق الب اإلعــراب عــن القل
اتـساع أنـشطة    على ضوء   المواجهات المسلّحة   

ويدين الدولة الليبية، المليشيات خارج إطار سلطة   
بالخصوص الجريمة النكـراء ضـد المـواطنين        
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المصريين بمدينة سرت والتفجيـرات التـي راح        
ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين، بمدينـة       
القبة، وذلك من قبل تنظيم داعش اإلرهابي الـذي    
يسعى إلى أن تكون ليبيا قاعدة ثالثـة لـه بعـد            

أسرها إلى حربٍ   العراق وسورية، وجر المنطقة ب    
 .شاملة

تجديد الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودهـا         -7
لتأمين وضبط الحدود مـع دول الجـوار، وذلـك          
لوقف تدفق الجماعات اإلرهابية وعصابات تجارة      

 .السالح والمخدرات والهجرة غير الشرعية

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د624: ق.ق(

  

  .تتحفظ دولة قطر على القرار  -
    

تطورات الخطيرة  ال
ــة  ــي الجمهوري ف

  اليمنية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
وعلى مذكرة المندوبيـة الدائمـة للجمهوريـة         �

  ،8/3/2015اليمنية لدى الجامعة بتاريخ 
  ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �

رئيس فخامة  الذي قدمه   وبعد االستماع إلى العرض      -
 الوفودرؤساء الجمهورية اليمنية، ومداخالت السادة   

  ،واألمين العام
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…<†{{{{ÏŁè< << << << <

التأكيد على استمرار تأييد ودعم ومساندة الـشرعية      -1
الدستورية ممثلة في فخامـة الـرئيس عبـد ربـه           
منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وما يبذلـه        

ان الدولة اليمنية   من جهود وطنية للمحافظة على كي     
ــسياسية،    ــة ال ــتئناف العملي ــساتها واس ومؤس
واالستمرار في دعم نتائج مؤتمر الحـوار الـوطني         
ومخرجاته الذي وافقت عليه كافة األطراف اليمنيـة        
وذلك استناداً إلـى المبـادرة الخليجيـة وآلياتهـا          

كما يؤكد في هذا الصدد على ما جاء فـي          . التنفيذية
 مجلس التعاون لدول الخلـيج      القرارات الصادرة عن  

العربية وقرارات مجلـس جامعـة الـدول العربيـة       
وقرارات مجلس األمـن ذات الـصلة التـي أيـدت           
الشرعية الدستورية في اليمن وأدانت كل من يعيـق         

 .العملية السياسية أو إفشالها وفرض عقوبات عليهم

التأكيد مجدداً على أهمية وضرورة االلتـزام الكامـل          -2
لى وحدة اليمن وسالمة أراضيه واحتـرام       بالحفاظ ع 

سيادته واستقالله ورفض أي تـدخل فـي شـؤونه          
الداخلية والوقوف إلى جانب الـشعب اليمنـي فيمـا          
يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعيـة        

  .وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها
ن رفض وإدانة ما أقدمت عليه جماعة الحوثيين م        -3

 أحادية الجانب واعتبـار ذلـك       يةخطوات تصعيد 
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انقالباً وخروجاً على الشرعية الدستورية واإلرادة      
الوطنية المتمثلة في مخرجات مـؤتمر الحـوار        

 .الوطني وتعطيالً للعملية السياسية االنتقالية

الترحيب والتأييد الكاملين لإلجراءات العسكرية التي       -4
عية فـي الـيمن،   يقوم بها التحالف للدفاع عن الشر   

المشكل من دول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج           
العربية وعدد من الدول العربية، بدعوة من فخامـة         
الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهوريـة        
اليمنية، وذلك استناداً إلى معاهدة الـدفاع العربـي         
المشترك، وميثاق جامعة الـدول العربيـة، وعلـى         

المتحدة، وانطالقـاً مـن      من ميثاق األمم     51المادة  
مسؤولياته في حفـظ سـالمة األوطـان العربيـة          

 .ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقاللها

التعبير عن األمل في أن تؤدي هذه اإلجراءات العـسكرية           -5
االضطرارية إلى إعادة األمن واالستقرار إلى ربوع اليمن        
بقيادة شرعيتها الدستورية، والتـصدي لكـل محـاوالت         

ة الحوثي وبدعم من أطراف خارجية رامية إلى تهديد جماع
أمن اليمن والمنطقة واألمن القومي العربي، وتهديد السلم        
واألمن الدوليين وذلك عبر مصادرة اإلرادة اليمنية وإثارة        

 .الفتن فيه وتفكيك نسيجه االجتماعي ووحدته الوطنية

مطالبة جماعة الحوثيين باالنـسحاب الفـوري مـن          -6
ـ   نعاء والمـدن األخـرى والمؤسـسات       العاصمة ص

والمصالح الحكومية وإعادة تطبيع الوضع األمني في       
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العاصمة والمحافظات األخرى وإعادة األسلحة الثقيلة      
 .والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية

االستجابة العاجلة لدعوة الـرئيس اليمنـى بعقـد          -7
مؤتمر في المملكة العربية السعودية تحـت مظلـة         

 التعاون لدول الخليج العربية تُـشارك فيـه         مجلس
كافة األطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن       
اليمن واستقراره إلجراء حوار سياسي، والترحيب      
بإعالن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن        
عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية     

 .اضباستضافة هذا المؤتمر في مدينة الري

الترحيب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس األمن   -8
 الذي تضمن إلـزام جماعـة       22/3/2015بتاريخ  

الحوثيين وحلفائهم بوقف اعتداءاتهم المتواصـلة      
على كافة المحافظات اليمنية وخاصةً تعز وعدن،       
واالستجابة لطلب رئيس الجمهورية اليمنية لحماية      

ذ المبـادرة   الشرعية الدستورية والحفاظ على تنفي    
الخليجية وقرارات مجلس األمـن الداعمـة لهـا،      
عالوة على فرض عقوبات مشددة ضمن الفـصل        
السابع على جميع من يخرق قرارات مجلس األمن        

 .ويقدم المساعدة لميليشيات الحوثيين

التأكيد على وقوف كافة الدول العربية األعضاء في          -9
هـا  الجامعة إلى جانب اليمن قيادةً وشعباً فـي حرب        

 .المستمرة والمفتوحة ضد اإلرهاب وأعمال القرصنة
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التأكيد على أهمية وضرورة اتخاذ تدابير عاجلـة         -10
لمعالجة الوضع اإلنساني الصعب والخطير الـذي       
يواجهه اليمن في ظل تدهور األوضاع اإلنـسانية        
والمعيشية التي ازدادت حدتها ومخاطرهـا مـع        
ارتفاع أعداد من هم فـي أمـس الحاجـة إلـى            
مساعدات إنسانية فورية وعاجلة إلى أكثـر مـن         

 مليون شخص يعانون من نقص حاد وخطيـر   16
 .في الغذاء والرعاية الطبية

دعوة الدول األعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير        -11
الدعم الالزم في الجوانـب الـسياسية واألمنيـة         
واالقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنيـة      

 التـي تواجههـا وتلبيـة       من مواجهة التحديات  
احتياجاتها التنموية بشكٍل عاجل لضمان استقرار      
األوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقـة بانجـاز       

 .المرحلة االنتقالية

  
  ∗∗∗∗ )29/3/2015 –) 26(ع . د625: ق.ق(

    

                                                 

 من مشروع القرار برفض التدخل العـسكري مـن أي           5و 4العراق موقفه فيما يخص الفقرات      يؤكد     -
  .ويدعو اعتماد سبل الحوار والتفاهم لغرض الحل. دولة بشؤون أي دولة أخرى

إن لبنان، تأكيداً منه على الموقـف العربـي الجـامع           : موقف الجمهورية اللبنانية في موضوع اليمن       -
لى اعتمـاد الحلـول الـسلمية الـسياسية         والقائم على دعم الشرعية الدستورية في أي بلد عربي، وع         

لالزمات العربية، وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، يشدد على السير بأي موقف               
يقوم على اإلجماع العربي وينأى عن أي خطوة ال تحظى باإلجماع أو التوافق العربي، ويؤكد علـى                 

 .ألمن القومي العربي ومكافحة اإلرهابضرورة اإلسراع بإنشاء قوة عربية مشتركة لصون ا
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ــة  ــم جمهوري دع
  الصومال الفيدرالية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 مانة العامة،على مذكرة األ �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي       �
  المشترك،

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

مـسيرة  الترحيب بالنجاح المتحقق على صـعيد        -1
المصالحة الوطنية الصومالية وبنـاء مؤسـسات       
الدولة وانجاز المسؤوليات والمهام المتعلقة بخطة      

لمتوافق عليها وطنيـا والمؤيـدة      عمل الحكومة ا  
  ).2016رؤية (دوليا والمسماة 

بتاريخ ) 142(ع  . د 7811التأكيد على قراره رقم      -2
: والتي تـنص علـى    ) 4( فقرة رقم    7/9/2014
 مليـون دوالر    10تقديم دعم مالي عاجل بقيمة      "

أمريكي شهرياً لمدة سنة من خالل حساب دعـم         
عامة، لـدعم   الصومال المفتوح حالياً في األمانة ال     

موازنة الحكومة الصومالية كي تتمكن من إقامـة        
وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجهـا فـي        
األمن واالستقرار، ومحاربـة الفـساد والعنـف،        

  ".وتقديم الخدمات الهامة والضرورية
الترحيب بالتحسن المضطرد في األوضاع األمنية       -3

على الساحة الصومالية واإلعراب عـن التقـدير        
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لدور الذي تضطلع به بعثة االتحاد األفريقي فـي         ل
الصومال، وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية      
لتعزيز الوضع األمني، وإدانة الهجمات وأعمـال       
العنف بواسطة تنظـيم الـشباب ضـد الـشعب          
الصومالي وحكومته وضد بعثة االتحاد األفريقـي       

 .العاملة في الصومال

التي قام بها فخامـة     اإلعراب عن التقدير للزيارة      -4
ـ      رئـيس جمهوريـة     هالرئيس إسماعيل عمر جيل
 والجهـود   22/2/2015جيبوتي إلى الصومال في     

التي يبذلها في سبيل إعادة االسـتقرار الـسياسي         
واألمني إلى هذا البلد الشقيق واإلشـادة بالـدور         
الذي تضطلع به القوات الجيبوتية العاملة في إطار        

فظ السالم في الـصومال     بعثة االتحاد األفريقي لح   
ومواجهة الجماعات المتطرفة إضـافة     ) أميصوم(

 .إلى الدعم في مجال التنمية واالحتياجات اإلنسانية

اإلعراب عن التقدير للزيارة التي قام بها الوفـد          -5
الوزاري العربي رفيع المستوى برئاسـة معـالي        
الشيخ صباح خالد الحمد الـصباح النائـب األول         

اء ووزيـر خارجيـة دولـة      لرئيس مجلس الوزر  
ومعـالي  ) 25(ع  .الكويت رئيس القمة العربية د    

السيد احمد ولد تكدي وزير الـشؤون الخارجيـة         
والتعاون للجمهورية اإلسالمية الموريتانية رئيس     

ع .مجلس الجامعة علـى المـستوى الـوزاري د        
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نبيل العربـي األمـين العـام       . ، ومعالي د  )142(
هوريـة الـصومال    لجامعة الدول العربية إلى جم    

، وما تركته مـن     4/12/2014الفيدرالية بتاريخ   
آثار ايجابية وما عبر عنه الصوماليون من آمال        
في متابعة تنفيذ الوعـود التـي صـدرت عنهـا           
وبخاصة عقد مـؤتمر عربـي إلعـادة إعمـار          
الصومال وإعفاء الديون العربية على الـصومال،       
 ودعم موازنة الحكومة الصومالية وفتح سـفارة      

 .لدولة الكويت في مقديشو

تقديم أشكال الدعم كافة    إلى  دعوة الدول األعضاء     -6
سياسيا وماديا وماليا للحكومة الصومالية لتمكينها   
من مواصلة تحقيـق التقـدم علـى الـصعيدين          
السياسي واألمني ومساعدتها على بناء مؤسسات      

، والطلب من األمانة العامة وبالتعاون مـع        الدولة
الية التحضير الجيد لعقد مـؤتمر      الحكومة الصوم 

عربي إلعادة إعمار الصومال يشارك فيه الـدول        
األعضاء ومؤسسات التمويل واالستثمار العربية،     

 واألمـم  اإلسـالمي بالتنسيق مع منظمة التعاون     
 فيه الحكومة الصومالية خطتهـا      ضالمتحدة، تعر 

  .التنموية ومشروعات الجدوى الالزمة
التي تسدد مساهمتها في     الدول   إلىتوجيه الشكر    -7

حساب دعم الصومال، ودعوة الـدول األعـضاء        
التي لم تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال        
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إلى سداد التزاماتهـا تنفيـذَاً لقـرارات مجلـس          
 وتوجيه الشكر إلـى     الجامعة على مستوى القمة   

الدول األعضاء التي قدمت الدعم المادي والفنـي        
  .الفيدراليةواإلنساني لجمهورية الصومال 

تقديم الشكر لجمهورية العراق على تبرعها بمبلغ        -8
بداية في  ، لدعم الصومال    أمريكي مليون دوالر    7

ــام  ــة  إ، و2014ع ــة الجزائري ــى الجمهوري ل
 1.5علـى تبرعهـا بمبلـغ       الديمقراطية الشعبية   

/ ، لدعم الصومال في مـايو     أمريكيمليون دوالر   
  .2014 أيار

 أسـواقها أمـام     دعوة الدول األعضاء إلى فـتح      -9
الزراعيــة والحيوانيــة (المنتجــات الــصومالية 

بشروط ميسرة، واالستثمار في تلـك      ) والسمكية
القطاعات، وذلـك فـي إطـار دعـم االقتـصاد           

 .الصومالي

 والمنظمـات والـصناديق     األعضاءدعوة الدول    -10
ــصة   ــة المتخص ــالس الوزاري ــة والمج العربي

  تقـديم الـدعم    إلـى  العربيـة    األهليةوالجمعيات  
 للشعب الصومالي والمساهمة في رفـع       اإلنساني

  .المعاناة عنه
عقد إلى  دعوة اللجنة الوزارية الخاصة بالصومال       -11

اجتماع عاجل لدراسـة تطـورات الوضـع فـي          
الصومال، ومواصلة جهودهـا، للمـساهمة فـي        



-139-  

تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وفـي جهـود        
  .عمار وبناء الصومالإ إعادة

تـستهدف عرقلـة مـسيرة      إدانة أي عمليـات      -12
المصالحة، ودعوة األطراف التي لم تنـضم إلـى         
مسيرة المصالحة أن تعيد النظر في موقفها، وان        
تتخلى عن العنف لتحقيق الوفاق الوطني ونـشر        
األمن واالستقرار في ربوع الصومال كافة، وقيام       
األمانة العامة بمواصـلة تقـديم الـدعم المـالي          

  .ة الصوماليةواإلنساني لعملية المصالح
إدانة عمليات القرصنة قبالة الشواطئ الصومالية       -13

وخليج عدن، وتعزيز التعاون العربي لمكافحتهـا       
والتنسيق مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتهـا       
ومحاكمة مرتكبيها ورفض أي محاوالت تستهدف      
تدويل منطقة البحر األحمـر، وتعزيـز التعـاون         

األحمـر وخلـيج    العربي لتحقيق األمن في البحر      
عدن، أخذاً في االعتبار مسؤولية الدول العربيـة        

 .المتشاطئة على البحر األحمر في تأمين سواحلها

 والتفجيريــة اإلرهابيــة كافــة العمليــات إدانــة -14
 المتطـرفين   اإلرهـابيين واالغتياالت من جانـب     

  .في الصومال) جماعة الشباب(
 دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة     توجيه الشكر ل   -15

جهودها المتواصلة في تقديم الـدعم للـصومال        ل
لمكافحـة  الرابـع    للمؤتمر الدولي    والستضافتها
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القرصنة البحرية قبالـة الـسواحل الـصومالية        
 وذلك  2014تشرين أول   / أكتوبروخليج عدن في    

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اإلمارات        
  .على المستوى اإلقليمي والدولي

ألمانة العامة لجامعة الدول    سرعة تنسيق جهود ا    -16
العربية مع منظمة التعاون اإلسـالمي واالتحـاد        
األفريقي ومنظمـات ووكـاالت األمـم المتحـدة         
المعنية، بما في ذلك عقد مؤتمر فني عاجل فيمـا          
بينها يضم منظمات العمل العربي ذات الخبرة في        
مجال اإلغاثة، بغية حشد أكبر قدر ممكـن مـن          

ن سرعة إيـصال وتوزيـع      الدعم اإلنساني وضما  
المساعدات اإلغاثية علـى جميـع المتـضررين        

  .السيما في المحافظات الصومالية المنكوبة
الطلب من الدول األعضاء وجمعيات الهالل األحمر        -17

والمنظمات الخيرية العربية مواصلة تقديم العـون       
 المتأثرين مـن الجفـاف وتـداعيات        ىاإلنساني إل 

 مجدداً من األمانـة     المجاعة في الصومال، والطلب   
العامة اإلعداد لعقد مؤتمر إنساني عربـي موسـع         

ة لمواجهـة   عيخصص للنظر في أفضل السبل الناج     
الجفاف والنزوح في الصومال تُشارك فيه المنظمات 
العربية المتخصصة وصـناديق التمويـل العربيـة        
والقطاع الخاص العربي ورجال وسيدات األعمـال       

  .ات المجتمع المدنيوالمنظمات الطوعية ومنظم
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الطلب من األمانة العامة التنسيق مـع المنظمـة          -18
العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسة      
المناطق الجافة واألراضي القاحلة ومجلس وزراء      
ــشؤون   ــس وزراء ال ــرب ومجل ــصحة الع ال
االجتماعية العرب تكثيف تعاونها مـع منظمـات        

خاصـة برنـامج    ووكاالت األمم المتحدة المعنية،     
الغذاء العالمي ومنظمة الغذاء العالميـة لـسرعة        
إعداد خطة عمل لمواجهة مشكلة الجفاف وآثاره       

  .الكارثية على الصومال ودول القرن األفريقي
الطلب من المجالس الوزارية العربية المتخصصة       -19

والمنظمات العربية المتخصصة إعـداد برامجهـا       
 على مجالسها   المادية والتنموية والفنية لعرضها   

التشريعية الستصدار قرارات تُسهم فـي إعـادة        
إعمار وتنمية الصومال وخاصـة فـي مجـاالت         
الصحة والتنمية والشؤون االجتماعية والكهرباء     

 .الخ... واالتصاالت والمواصالت

دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم        -20
العربي  العون لالضطالع بدور أساسي في تنسيق    

 كافة القطاعات التعليميـة وخاصـةً       ادة تأهيل إلع
، وعودة   في الصومال  قطاع التعليم باللغة العربية   

 .أنشطة المؤسسات العربية المتخصصة للصومال

 الديون المترتبـة    إعفاء إلى األعضاءدعوة الدول    -21
لـديها نظـرا    الفيدرالية  على جمهورية الصومال    
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لظروفها االقتصادية الصعبة وتمكينـا لهـا مـن         
االقتراض من المؤسـسات والهيئـات الدوليـة        

، وتوجيه الشكر إلى    وخاصة صندوق النقد الدولي   
كٍل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية      
والمملكة العربية السعودية على إعفاء جمهورية      

  .الصومال الفيدرالية من الديون المترتبة عليها
 نفقات  الطلب من الدول األعضاء المساهمة في تحمل       -22

البعثات الدبلوماسية والقنصلية الصومالية المعتمـدة     
لديها وقيام مجالس السفراء العرب بالمساهمة فـي        
تحمل كلفة البعثات الدبلوماسية الـصومالية، وتلـك        
المعتمدة لدى المنظمات الدوليـة واإلقليميـة فـي         

ودعوة الدول العربية التي ليس لها سفارات  . الخارج
  . بعثات لها في الصومالفي مقديشو إلى فتح

الطلب من األمانة العامـة مجـددا سـرعة تـوفير            -23
احتياجات قطاع الصحة وإطفاء الحرائق وإصـحاح       
البيئة وذلك بشراء عربتي مطافي ومعدات إصـحاح        
بيئة وأجهزة ومعدات طبية تشمل أجهزة مختبـرات        
لغسيل الكلى ولألشعة، وتخصيص سيارات إسـعاف       

رض الـصومال،   أقـة   وأجهزة ومعدات طبيـة لمنط    
  .وذلك خصما من حساب دعم الصومال لدى الجامعة

 تضافر جهود كل من الجامعة العربية       ىالدعوة إل  -24
واالتحاد األفريقي ومنظمة اإليجاد واألمم المتحدة      

 الـسبل   عومنظمة التعاون اإلسالمي، لتوفير أنج    
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لمساعدة الشعب الصومالي ومؤسـساته إلنهـاء       
ا ورد في اتفاقيـة كمبـاال     الفترة االنتقالية وفق م   

وخارطة الطريـق ومبـادئ جـاروي واالنتقـال         
بالصومال لمرحلة المؤسسات الدائمة بعيداً عـن       

  .فرض أي نوع من الوصاية
دعوة الدول األعضاء إلى دعم وتمويـل صـندوق          -25

االستقرار المحلي للصومال بهدف دعم االسـتقرار       
عم في المدن الصومالية المحررة حديثاً، وتقديم الد      

العاجل للحكومة الصومالية إلعادة بنـاء وتأهيـل        
مؤسسات الدولة األمنيـة والعـسكرية والتنمويـة        
لتوفير االسـتقرار وتقـديم الخـدمات األساسـية         
للمواطنين، ودعوة مجلس األمن لرفع الحظر عـن        

  .توريد السالح إلى الحكومة الصومالية
توجيه الشكر إلى األمين العـام علـى جهـوده          و -26

 من اجل تحقيق المـصالحة الـصومالية        المبذولة
وعلى جهوده في مساعيه الرامية إلغاثة الشعب        
الصومالي من كارثة الجفاف والمجاعـة وعلـى        
المساعي المبذولة من األمانة العامـة فـي هـذا          
اإلطار، والطلب إلى األمين العام مواصلة جهـوده      
لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هـذا         

  .المقبلة المجلس في دورته الشأن إلى
  

  )29/3/2015 –) 26(ع . د626: ق.ق(
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احتالل إيران للجزر   
ــة  ــثالثالعربي  ال

 الكبرى وطنب   طنب
ــو   ــصغرى وأب ال

ــى ــة موس  التابع
ــارات  ــة اإلم لدول

 في  ةالعربية المتحد 
  الخليج العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
لى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي     وع �

  المشترك،
واسترشادا بقرارات القمة السابقة وآخرها قرار قمة        -

 28/3/2010 بتـاريخ    510رقـم   ) 22(ع  .سرت د 
طنـب  : بشأن احتالل إيران للجزر العربية الـثالث      

الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولـة        
  لعربي،اإلمارات العربية المتحدة في الخليج ا

مجلس الجامعة على   وإذ يؤكد على بيانات وقرارات       -
السابقة وآخرهـا القـرار رقـم       المستوى الوزاري   

 والبيان رقم   ،7/9/2014بتاريخ  ) 143(ع  . د 7875
  ،9/3/2015بتاريخ ) 143(ع . د195

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

التأكيد المطلق على سيادة دولة اإلمارات العربية        -1
الث، طنب الكبرى   المتحدة الكاملة على جزرها الث    

وطنب الصغرى وأبـو موسـى، وتأييـد كافـة          
اإلجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولـة       

  .اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة
استنكار استمرار الحكومة اإليرانية في تكـريس        -2

احتاللها للجزر الـثالث وانتهـاك سـيادة دولـة          
ـ       زع األمـن   اإلمارات العربية المتحدة بمـا يزع
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واالستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد األمـن        
  .والسلم الدوليين

إدانة قيام الحكومة اإليرانية ببناء منشآت سكانية        -3
لتوطين اإليرانيين في الجزر اإلماراتيـة الـثالث        

  .المحتلة
إدانة المناورات العسكرية اإليرانية التـي تـشمل         -4

ث جزر دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة الـثال     
المحتلة، طنب الكبرى وطنـب الـصغرى وأبـو         
موسى، وعلى المياه اإلقليمية واإلقلـيم الجـوي        
والجرف القاري والمنطقة االقتـصادية الخالـصة     
للجزر الثالث باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من دولـة         
اإلمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف       

زية عن مثل هذه االنتهاكات واألعمـال االسـتفزا       
التي تعد تدخالً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة       
ذات سيادة، وال تساعد على بناء الثقـة، وتهـدد          
األمن واالستقرار في المنطقـة، وتعـرض أمـن         
وسالمة المالحة اإلقليمية والدولية فـي الخلـيج        

  .العربي للخطر
إدانة إيران بافتتاحها مكتبين فـي جزيـرة أبـو           -5

مارات العربيـة المتحـدة     موسى التابعة لدولة اإل   
مطالباً إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة       
واحترام سيادة دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة        

  .على أراضيها
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اإلعراب عن استنكاره وإدانته للجولـة التفقديـة         -6
التي ُأعلن فيها أن أعضاء لجنة األمـن القـومي          
لشؤون السياسة الخارجيـة بمجلـس الـشورى        

 يعتزمون القيام بها إلى الجزر اإلماراتية       اإليراني
المحتلة طنب الكبـرى وطنـب الـصغرى وأبـو          
موسى، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة دولة اإلمارات       
العربية المتحدة على أراضيها، وال يتماشى مـع        
الجهود والمحاوالت التي تبـذل إليجـاد تـسوية         
سلمية، ودعوة إيران إلى االمتناع عن القيام بمثل        

  .هذه الخطوات االستفزازية
اإلشادة بمبادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة التي        -7

تبذلها إليجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر        
طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو     (الثالث المحتلة   

  .مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية) موسى
لها دعوة الحكومة اإليرانية مجدداً إلى إنهاء احتال       -8

للجزر اإلماراتية الثالث، والكف عن فرض األمر       
الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامـة أي منـشآت         
فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، 
وإلغاء كافة اإلجراءات وإزالة كافة المنشآت التي       
سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجـزر          

اإلجـراءات  العربية الـثالث باعتبـار أن تلـك         
واإلدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قـانوني وال         
تنقص من حق دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة         
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الثابت في جزرها الثالث، وتعد أعمـاال منافيـة         
، 1949 ألحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام

ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحـل النـزاع        
واعد القانون الدولي،   القائم عليها وفقاً لمبادئ وق    

بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلـى محكمـة          
  .العدل الدولية

اإلعراب عن األمـل فـي أن تعيـد الجمهوريـة            -9
اإلسالمية اإليرانية النظر في موقفهـا الـرافض        
إليجاد حل سلمي لقضية جـزر دولـة اإلمـارات          
العربية المتحدة الثالث المحتلة، إما مـن خـالل         

دة والمباشـرة أو اللجـوء إلـى        المفاوضات الجا 
  .محكمة العدل الدولية

مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتهـا فـي           -10
تحسين العالقات مع الدول العربية، وفي الحـوار        
وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قوال       
وعمال، باالستجابة الـصادقة للـدعوات الجـادة        
 والمخلصة الصادرة عن صاحب الـسمو الـشيخ       
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولـة اإلمـارات          
العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لـدول        
الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات      
الدولية والدول الصديقة، واألمـين العـام لألمـم         
المتحدة، الداعية إلى حل النـزاع حـول الجـزر          

ف الثالث المحتلة بالطرق السلمية، وفق األعـرا      
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والمواثيق وقواعد القانون الـدولي، مـن خـالل     
المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة   
العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز األمـن         

  .واالستقرار في منطقة الخليج العربي
التزام جميع الدول العربية في اتصاالتها مع إيران         -11

للتأكيـد  بإثارة قضية احتالل إيران للجزر الثالث       
على ضرورة إنهائه انطالقاً من أن الجزر الثالث         

  .هي أراضي عربية محتلة
إبالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلـس         -12

األمن بأهمية إبقـاء القـضية ضـمن المـسائل          
المعروضة على مجلس األمن، إلى أن تنهي إيران        
احتاللها للجزر العربية الثالث، وتـسترد دولـة        

  .بية المتحدة سيادتها الكاملة عليهااإلمارات العر
الطلب إلى األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم  -13

  .تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة
  

  )29/3/2015 –) 26(ع . د627: ق.ق(
    

إنشاء قوة عربيـة    
مشتركة لـصيانة   
  األمن القومي العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 تقرير األمين العام بشأن فيه على ما ورد   بعد اطالع  -

  ، وتوصياته واقتراحاتهالعربي القومي األمن ةصيان
 األمـن   ةوإذ يؤكد من جديد التزامه القوى بـصيان        -

 التـي  معرباً عن قلقه الشديد إزاء التطورات        العربي
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 اإلرهابيـة  الدول العربية جراء األعمال     فياستجدت  
 بكافـه   لعربـي ا القـومي  تهدد األمن    أصبحت التي

  ،أبعاده
 القـومي وإذ يكرر التأكيد على ضرورة تعزيز األمن        -

 ومكافحة اإلرهاب واتخـاذ جميـع التـدابير         العربي
 الـوطني  االسـتقالل    ة تتيح صيان  التيواإلجراءات  

   الدول العربية،فيوإعادة األمن واالستقرار 
 يدعو إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف        وإذ -

هود الوطنية واإلقليميـة والدوليـة      المبادرات والج 
  ،المبذولة لمكافحة اإلرهاب والقضاء على مسبباته

  :واستنادا إلى -
  المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، �
المواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع المـشترك         �

  والتعاون االقتصادي وملحقها، 
قرارات مجلس الجامعـة علـى مـستوى القمـة           �

شأن المحافظة على السالم واألمن بين       ب وإعالناتها
  ،العربي القومي األمن ةالدول األعضاء وصيان

وإذ يؤكد التزامه بأحكام ومبادئ ميثاق جامعة الـدول          -
  ،الدوليالعربية وميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون 

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

تـشارك  وة عسكرية عربيـة    إنشاء ق اعتماد مبدأ    -1
بمهـام  هذه القـوة    تضطلع  . فيها الدول اختيارياً  



-150-  

 السريع وما تكلف به من مهـام        العسكريالتدخل  
 تهدد أمن وسالمة    التيأخرى لمواجهة التحديات    

 من الدول األعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل       أي
 بمـا فيهـا     العربي القوميتهديداً مباشراً لألمن    

، وذلك بنـاء علـى       اإلرهابية تهديدات التنظيمات 
  .طلب من الدولة المعنية

تكليف األمين العام وبالتنسيق مع رئاسة القمـة         -2
رؤساء فريق رفيع المستوى تحت إشراف      بدعوة  

أركان القوات المسلحة بالدول األعضاء لالجتماع      
جوانب خالل شهر من صدور القرار لدراسة كافة        

 وآليـات   جراءات التنفيذية الموضوع واقتراح اإل  
العمل والموازنة المطلوبة إلنشاء القوة العسكرية      

على أن يتم عـرض     العربية المشتركة وتشكيلها    
نتائج أعماله على القادة العرب بواسـطة لجنـة         
تضم رئاسة القمة الحاليـة والـسابقة والقادمـة         
توطئةً لطرح نتائج تلك المشاورات ونتائج أعمال       

عة أشـهر   الفريق رفيع المستوى في غضون أرب     
على اجتماع مجلس الـدفاع العربـي المـشترك         

  .إلقرارها
  

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

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

 .مع ميثاق جامعة الدول العربية
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متابعــة تنفيــذ  
ــة   ــرارات القم ق
العربية في دورتها   

ــة   )25(العاديــ
 26 -25: الكويت(

ــارس آذار  /مــ
2014(  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �

التقرير الختامي لهيئـة متابعـة تنفيـذ        على  و �
بشأن متابعة تنفيذ قرارات    القرارات وااللتزامات   

: الكويت) (25(القمة العربية في دورتها العادية      
  ،)2014آذار / مارس

وعلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم       �
  ،)19/2/2015 - 95ع . د-2029ق (

توصية المجلس االقتصادي واالجتماعي على     وعلى   �
  ،)26(ع .المستوى الوزاري التحضيري للقمة د

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

اإلحاطة علماً باإلجراءات التي اتخـذتها الـدول         -1
بيـة  العربية واألمانة العامة لجامعة الـدول العر      

ــصة   ــة المتخص ــة العربي ــالس الوزاري والمج
ومؤسسات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيـذ       
القرارات االقتصادية واالجتماعية الـصادرة فـي       
إطار متابعة تنفيذ قرارات القمـة العربيـة فـي          

آذار / مـارس : الكويـت ) (25(دورتها العاديـة    
  .ودعوتها إلى االستمرار في ذلك) 2014
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التمويل العربية باالسـتمرار فـي    تكليف مؤسسات    -2
زيادة حصة أنشطة التنمية الزراعية واألمن الغذائي  
في محفظتها التمويلية، وعلى المنظمـة العربيـة        

  .للتنمية الزراعية رفع تقرير متابعة في هذا الشأن
دعوة الدول العربية إلـى االسـتفادة مـن زيـادة            -3

مؤسسات التمويل لحصة أنشطة التنمية الزراعيـة       
ألمن الغذائي فـي محفظتهـا التمويليـة، وعلـى      وا

  .المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة الموضوع
الطلب من الدول العربية تفعيل وتطبيـق القـوانين      -4

والتشريعات الجاذبة والمشجعة لالستثمار الزراعي     
والضامنة لحقوق المستثمرين، واتخاذ اإلجـراءات      

  .ذا الشأنالمناسبة لمواجهة أية مخالفة في ه
  

  )29/3/2015 –) 26(ع . د629: ق.ق(
    

متابعــة تنفيــذ  
ــة   ــرارات القم ق

 :لتنمويـة  ا العربية
ــصادي ة ــاالقتـ

 ةـواالجتماعيـــ
ــ ــا  يـف دورته

: الريـاض (الثالثة  
ــاير21-22  / ينـ

  )2013 يكانون ثان

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
 ، األمين العام عن العمل العربي المشتركوعلى تقرير �

التقرير الختامي لهيئـة متابعـة تنفيـذ        على  و �
بشأن متابعة تنفيذ قرارات    القرارات وااللتزامات   

: الكويت) (25(القمة العربية في دورتها العادية      
  ،)2014آذار / مارس
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وعلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم       �
  ،)19/2/2015 - 95ع . د-2029ق (

وعلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم       �
  ،)19/2/2015 - 95ع . د-2030ق (

توصية المجلس االقتصادي واالجتماعي على     وعلى   �
  ،)26(ع .المستوى الوزاري التحضيري للقمة د

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

  :الموضوعات االقتصادية
تقرير األمين العام حول متابعة تنفيـذ القـرارات           :والًأ

االقتـصادية  : الصادرة عن القمة العربية التنموية    
/ ينـاير : الرياض(واالجتماعية في دورتها الثالثة     

  :)2013 يكانون ثان
مبادرة حضرة صاحب الـسمو     ) 1(فقرة رقم    �

 أميـر   –الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح      
ير المـوارد الماليـة     دولة الكويت بشأن توف   

الالزمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص      
  :الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي

ــاء    -أ ــي لإلنم ــصندوق العرب ــكر ال ش
االقتصادي واالجتماعي على جهوده في     
تنفيذ مبادرة حضرة صـاحب الـسمو       

 –الشيخ صباح األحمد الجابر الـصباح       
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 أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد     
المالية الالزمة لدعم وتمويل مـشاريع      
القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في  
الوطن العربي في تنفيذ المبادرة حيـث       
بلغت المساهمات التي أعلنـت عنهـا       

 1310الدول العربيـة البـالغ قـدرها        
مليون دوالر أمريكي من إجمالي رأس      

 مليـار دوالر    2مال الحساب الذي يبلغ     
 مليـون   1262.5أمريكي، دفع منهـا     

  .دوالر أمريكي
التأكيد مجددا على الدول العربية التـي         -ب

لم تسدد مساهمتها كاملة في الحـساب       
الخاص المدار من قّبل الصندوق العربي   
لإلنماء االقتصادي واالجتمـاعي إلـى      
الوفاء بالتزامها، وكذلك دعوة الـدول      
األعضاء التي لم تعلن عن مـساهماتها       

  .إلى اإلعالن عنها
األزمــة الماليــة العالميــة ) 3(ة رقــم فقـر  �

  :وتداعياتها على االقتصاديات العربية
شكر صندوق النقد العربي على الجهود      
المبذولة في إعداد التقارير الدورية لألزمـة       
المالية العالمية وتداعياتها على االقتـصادات      

  .العربية
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مشروعات الـربط الكهربـائي     ) 4(فقرة رقم    �
  :العربي

ل العربية إلـى االسترشـاد      دعوة الدو   -أ 
بتوصيات الدراسة التـي انتهـى مـن        
إعدادها الـصندوق العربـي لإلنمـاء       

جـدوى  "االقتصادي واالجتماعي حول    
الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم     
استغالل الغاز الطبيعـي فـي تـصدير        

، وكذلك العمل على اسـتكمال      "الكهرباء
وتحــديث قواعــد البيانــات الخاصــة 

ء والغاز الطبيعي فـي الـدول       بالكهربا
  .العربية

الطلب من الدول العربيـة المـساهمة         -ب
بشكل فاعل في تطوير اآلليات الخاصة      
بإنشاء الـسوق العربيـة المـشتركة       
للكهرباء بما في ذلـك االتفـاق علـى         
وثائق الحوكمة التي يجـري دراسـتها    

  .حالياً
مخطط الربط البـري العربـي      ) 5(فقرة رقم    �

  :يةبالسكك الحديد
دعوة الحكومات العربية أن تضع ضمن      
أولوياتها استكمال شبكات الـسكك الحديديـة       
لديها، وكذلك استكمال وصالت الربط فيما بين       
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تلك الشبكات السككية، لمـا فـي ذلـك مـن           
إيجابيات في تقليل تكلفة النقل وزيادة حجـم        

  .وحركة نقل التجارة العربية البينية
ئ لألمن الغذائي   البرنامج الطار ) 6(فقرة رقم    �

  :العربي
مبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان     : أوالً

ــي   ــي ف ــي العرب ــتثمار الزراع لالس
  :السودان

التأكيد على األمانـة العامـة للجامعـة        
والدول األعضاء ومؤسسات العمـل العربـي       
المشترك على مواصلة جهودها فـي متابعـة     
تنفيذ مبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان      

  .األمن الغذائي العربيلتحقيق 
  :البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي  :ثانياً

الطلب من الدول العربية األعضاء فـي         -1
اإلطار الجغرافي للبرنامج الطارئ لألمن    
الغذائي العربي االستمرار فـي تنفيـذ       

-2011(المرحلة األولى من البرنامج     
وإعداد تقارير سـنوية حـول      ) 2016

 اإلطـار، وموافـاة   االنجازات في هـذا   
المنظمة العربيـة للتنميـة الزراعيـة       
بالبيانات الخاصة بها إلعـداد تقريـر       

  .شامل في هذا الشأن
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ــة   -2 ــة للتنمي ــة العربي ــف المنظم تكلي
الزراعية باالستمرار في متابعة تنفيـذ      
مكونات البرنامج بالتنسيق مـع كافـة       
الجهات ذات العالقة، وإعـداد تقريـر       

  .دوري في هذا الشأن
  :األمن المائي العربي) 8(فقرة رقم  �

دعــوة مؤســسات التمويــل العربيــة 
البنك اإلسالمي للتنمية، الصندوق    (واإلقليمية  

العربي لإلنمـاء االقتـصادي واالجتمـاعي،       
صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق السعودي     

، التي أبدت استعدادها لتمويل بعـض       )للتنمية
المائية إلى  مشاريع اإلدارة المتكاملة للموارد     

الوفاء بالتزاماتها من أجل البدء في تنفيذ هذه        
  .المشاريع

دور القطاع الخاص في دعـم      ) 14(فقرة رقم    �
  :العمل العربي المشترك

دعوة القطاع الخاص إلى االستمرار في          - أ
دعم مسيرة اإلصالح االقتـصادي فـي       
الدول العربية وتطوير البيئة المؤسسية     

 االسـتثمار،   لألعمال، لتعزيز وضـمان   
لتفعيل دور القطاع الخاص لالسـتثمار      
في المشروعات ذات األولويـة للعمـل       

  .العربي المشترك
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ضرورة تشجيع القطاع الخـاص فـي         - ب
المساهمة في االستثمار في القطاعـات      
اإلنتاجية وتوسيع القاعـدة اإلنتاجيـة      

  .وتحقيق التنمية المستدامة
ن مشروع الربط البحري بـي    ) 19(فقرة رقم    �

  :الدول العربية
دعوة الحكومات العربية إلـى سـرعة       
التوقيع والتصديق على اتفاقية النقل البحري      
للركاب والبضائع بين الدول العربية كأحد أهم       
محاور مشروع الربط البحري بـين الـدول         

  .العربية
مشروع ربط شبكات االنترنت    ) 20(فقرة رقم    �

  :العربية
 مـن   اإلحاطة علما باإلجراءات المتخذة   

مجلــس وزراء االتــصاالت العــرب بــشان 
  .مشروع ربط شبكات االنترنت العربية

مبادرة البنك الدولي في العالم     ) 21(فقرة رقم    �
  :العربي
مواصلة تعزيز التعاون بين األمانة العامة        

والبنك الدولي في المجاالت الواردة في مذكرة       
التفاهم الموقعة بين الجانبين خاصة فيما يخص       

هيل التجارة وتعزيـز بنـاء قـدرات        مجال تس 
  .العاملين في الدول العربية في هذا المجال
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تعزيز جهود تنفيذ األهـداف     ) 22(فقرة رقم      �
  :التنموية لأللفية

دعوة مجلس الوزراء العرب المسؤولين     
عن شؤون البيئة التنـسيق مـع المجـالس         
الوزارية المتخصـصة والمنظمـات العربيـة     

ــم   ــاالت األم ــصة ووك ــدة المتخص المتح
المتخصصة في المجاالت البيئية واالقتصادية     
التنموية إلى دعم الجهود العربيـة الراميـة        
لتضمين أهداف التنمية المستدامة المنظـور      
العربي في أجندة التنمية المستدامة العالميـة       

  .2015لما بعد 
المشاريع العربية لدعم صمود    ) 23(فقرة رقم    �

  :القدس
 قائمة المـشاريع    إعادة التأكيد على أن     -1

التي تقدمت بها دولة فلـسطين علـى        
جدول أعمال قمة الرياض التنموية هي      

  .المشاريع المعتمدة
تنفيذ التوصية التـي اعتمـدت آليـات          -2

لوضع القرار موضـع التنفيـذ وذلـك        
بالتعاون والتنسيق بين األمانة العامـة      
ودولة فلسطين والمجـالس الوزاريـة      

ناديق المتخصصة والمنظمـات والـص    
  .ومؤسسات التمويل العربية
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 االتفاقية الموحـدة    –االستثمار في الدول العربية       :ثانياً
الستثمار رؤوس األموال العربيـة فـي الـدول         

  :العربية في صيغتها المعدلة
اإلحاطة علمـا باالنتهـاء مـن إجـراءات           -1

المصادقة على االتفاقية الموحدة السـتثمار      
ول العربيـة   رؤوس األموال العربية في الد    

المعدلة لكل من المملكة األردنية الهاشمية      
والمملكة العربية السعودية، دولة فلسطين،     
سلطنة عمان ودولة الكويت، الجمهوريـة      
اليمنية وبذلك تدخل االتفاقية حيـز النفـاذ        

  .2015نيسان / اعتباراً من أبريل
حث باقي الـدول العربيـة علـى سـرعة            -2

ـ       صديق علـى   االنتهاء مـن إجـراءات الت
االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال     

  .العربية في الدول العربية المعدلة
اإلستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقـة        :ثالثاً

  :)2030-2010(المتجددة 
دعوة الدول العربية لتطوير أساليب التخطيط      
المتكامل لمصادر الطاقة، وبذل الجهـود المـشتركة        

 العربية  اإلستراتيجيةلهدف المعلن في    للوصول إلى ا  
) 2030-2010(لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة     

لزيادة نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو   
  .2030من خليط الطاقة العربي بحلول عام % 10
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اإلجراءات المتخذة بشأن استضافة مملكة البحرين       :رابعاً
  :ةللبورصة العربية المشتركة القابض

األخذ علماً باإلجراءات المتخذة بخصوص     
استضافة مملكة البحـرين لمـشروع البورصـة        
العربية المشتركة، وانتهاء الشركة من إجـراءات   
تأسيسها وإعدادها لإلجراءات المطلوبـة خـالل       

  .الفترة القادمة
اإلجراءات المتخذة بشأن مبادرة خادم الحـرمين        :خامساً

ليـة العربيـة    الشريفين لـدعم المؤسـسات الما     
  :المشتركة والشركات العربية المشتركة

اإلحاطة علما باسـتكمال جميـع صـناديق        - أ
التمويل العربيـة زيـادة رؤوس أموالهـا        

 بالمائة وفـق قـرار      50بنسبة ال تقل عن     
  .القمة

دعوة الشركات العربيـة المـشتركة إلـى          - ب
استكمال اإلجراءات الالزمة وفقاً لما تقرره      

مومية الستكمال زيادة رؤوس    جمعياتها الع 
  . بالمائة50أموالها بنسبة ال تقل عن 

  :الموضوعات االجتماعية
تقرير األمين العام حول متابعة تنفيـذ القـرارات           :أوالً

االقتـصادية  : الصادرة عن القمة العربية التنموية    
/ ينـاير : الرياض(واالجتماعية في دورتها الثالثة     

  :)2013كانون ثاني 
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ماً بجهود الدول األعضاء والمجـالس      اإلحاطة عل 
الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، لتنفيـذ      

االقتـصادية  : قرارات القمـم العربيـة التنمويـة      
) 2009: الكويت(واالجتماعية في دورتها األولى     

: الرياض(والثالثة  ) 2011: شرم الشيخ (والثانية  
، ودعوتهم لمواصلة جهودهم في تنفيـذ       )2013

  :االجتماعية التاليةالقرارات 
ــشعب  ا  -2فقرة رقم  ــصحية لل ــاع ال ألوض

  .الفلسطيني في قطاع غزة
البرنامج المتكامل لـدعم التـشغيل        -9فقرة رقم 

  .والحد من البطالة في الدول العربية
البرنامج العربي للحد من الفقـر        -10فقرة رقم 

  .في الدول العربية
اف البرنامج العربي لتنفيذ األهـد      -11فقرة رقم 

  .التنموية لأللفية
  .تطوير التعليم في الوطن العربي  -12فقرة رقم 
  .تحسين مستوى الرعاية الصحية  -13فقرة رقم 
تفعيل دور منظمـات المجتمـع        -15فقرة رقم 

  .المدني العربي
مبادرة البنك الدولي فـي العـالم         -21فقرة رقم 

  ).الجوانب االجتماعية(العربي 
ربية لدعم صـمود    المشاريع الع   -23فقرة رقم 

  ).الجوانب االجتماعية(القدس 
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  :وما بعد) 2015 – 2000(األهداف التنموية لأللفية : ثانياً
اإلحاطة علماً بما تم التوصـل إليـه حـول            -1

  .)2015 – 2000(األهداف التنموية لأللفية 
دعوة مجلس وزراء الشؤون االجتماعيـة        -2

العرب بالتنسيق مع المجـالس الوزاريـة       
ظمات العربية ووكاالت األمم المتحـدة     والمن

المتخصصة، فـي المجـاالت االجتماعيـة       
التنموية، إلى دعم الجهود العربية الراميـة       
لتضمين األولويات العربية في أجندة التنمية  

  .2015المستدامة العالمية لما بعد 
  :)غير السارية(التصدي لألمراض غير المعدية   :ثالثاً

العرب إلـى   دعوة مجلس وزراء الصحة     
مواصلة جهوده للتصدي لألمراض غير المعديـة       

بما يـسهم فـي تنفيـذ غايـات         ) غير السارية (
 ذات  2015األولويات العربية للتنميـة مـا بعـد         

  .العالقة بالصحة
  

  )29/3/2015 –) 26(ع . د630: ق.ق(
    

األولويات العربيـة   
ــة  ــدة التنمي ألجن
المستدامة العالمية  

  2015لما بعد 

  الجامعة على مستوى القمة،إن مجلس 
  :بعد اطالعه -

  مذكرة األمانة العامة،على  �
 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
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التقرير الختامي لهيئـة متابعـة تنفيـذ        على  و �
بشأن متابعة تنفيذ قرارات    القرارات وااللتزامات   

: الكويت) (25(القمة العربية في دورتها العادية      
  ،)2014آذار / مارس

االقتـصادية  : قرار القمة العربية التنمويـة    وعلى   �
) 2013الريـاض   (واالجتماعية في دورتها الثالثة     

  ،)22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع . د32: ق.ق(رقم 
أولويات "إعالن شرم الشيخ تحت عنوان      وعلى   �

تنمية الشعوب العربية ضـمن أجنـدة التنميـة         
 مصفوفة األولويـات  "، و "2015العالمية ما بعد    

الصادرين عن المؤتمر الوزاري حـول      " العربية
بلورة األهداف والغايات ألهداف التنمية العربية      

تشرين أول  / أكتوبر: شرم الشيخ  (2015ما بعد   
، برعاية سيادة الـرئيس عبـد الفتـاح         )2014

السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، المقـر       
بموجب قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية      

، بشأن األولويـات العربيـة      )762(م  العرب رق 
  ،2015للتنمية المستدامة لما بعد 

نتائج المنتدى العربي رفيع المـستوى للتنميـة        وعلى   �
، المقر نتائجه   )2014نيسان  / أبريل: عمان(المستدامة  

بموجب قرار مجلس الوزراء العرب المـسؤولين عـن        
شؤون البيئة في دورته االستثنائية جمهوريـة مـصر         

  ،)15/6/2014ع م .غ. د8(ة رقم العربي
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ــى  � ــشؤون  وعل ــس وزراء ال ــرارات مجل ق
  ،)5(و) 660(االجتماعية العرب أرقام 

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     وعلى   �
  ،)19/2/2015 – 95ع . د– 2029ق (

توصية المجلس االقتصادي واالجتماعي على     وعلى   �
  ،)26(ع .المستوى الوزاري التحضيري للقمة د

شيد بجهود المجالس الوزارية العربيـة المتخصـصة        وإذ ي  -
إلعداد الموقف العربي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية       

  ،2015ألجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 
  :وإذ يؤكد على -

تعزيز جهود المجموعة العربية فـي نيويـورك         �
خالل عملية التفاوض التحضيرية ألجندة التنمية      

  ،2015عالمية ما بعد المستدامة ال
ضرورة األخذ في االعتبار جودة الخدمات العامة        �

المقدمة للشعوب العربية فـي كـل المجـاالت         
وبخاصة في مجالي الصحة والتعليم والحد مـن        

  البطالة وزيادة التشغيل،
مواجهة موجات اإلرهاب المتطرف، بما يمكـن        �

من مواصلة مسيرة التنمية العربية، والحفـاظ        
  بات التنموية،على المكتس

تعزيز الجهود العربية الرامية إلى إدماج األشخاص        �
الضعيفة والمهمشة واألشخاص ذوي اإلعاقة فـي       

  ،المجتمع وحصولهم على حقوقهم المشروعة
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تعزيز الجهود العربية الرامية لزيـادة تمكـين         �
  الشباب والمرأة،

عدم المـساس بالمبـادئ األساسـية للتنميـة          �
لمسؤولية المـشتركة   المستدامة وخاصة مبدأ ا   

لكن المتباينة وعلى حقوق الدول العربيـة فـي         
 .التنمية

وإذ يتوجه بالشكر إلى سيادة الرئيس عبـد الفتـاح           -
 رئيس جمهورية مـصر العربيـة علـى         –السيسي  

رعايته ألعمال المؤتمر الوزاري حول بلورة األهداف       
شرم (،  2015والغايات ألهداف التنمية العربية ما بعد       

  ،)2014تشرين أول /  أكتوبر–الشيخ 
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

ــة  -1 ــة العربي تثمــين جهــود المجــالس الوزاري
المتخصصة على ما بذلته مـن جهـود مقـدرة          
لإلعداد للموقف العربي ألجندة التنمية المستدامة      

  .2015العالمية لما بعد 
بية إلى موافاة األمانـة العامـة       دعوة الدول العر   -2

لجامعة الدول العربية بمالحظاتها حـول تقريـر        
الفريق العامل المفتوح باب العـضوية للجمعيـة        
العامة لألمم المتحدة المعني بأهداف التنمية مـا        

  .12/8/2014، والصادر بتاريخ 2015بعد 
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دعوة المجالس الوزارية العربيـة المتخصـصة        -3
العربيـة المتخصـصة    بالتنسيق مع المنظمـات     

وبالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة المتخصـصة       
إلى وضع خطة عمل عربية لتنفيذ أجندة التنميـة         

 وذلـك بعـد     2015المستدامة العالمية لما بعـد      
إقرارها من الجمعية العامة لألمم المتحـدة فـي         

  .2015أيلول / سبتمبر
الطلب من األمانة العامة بالتنـسيق مـع الـدول           -4

 والمجموعة العربية في نيويورك العمل      األعضاء
على تضمين األولويات العربية في أجندة التنمية        

، والتأكيد علـى    2015المستدامة العالمية ما بعد     
عدم المساس بالمبادئ واألعراف العربية المتعلقة      

  .باألسرة والصحة والعالقات االجتماعية الطبيعية
 مـع   دعوة األمانة العامة إلى مواصلة التنـسيق       -5

وكاالت األمم المتحدة المتخصـصة والمنظمـات       
اإلقليمية والمجموعات الصديقة بما يعزز الجهود      

  .العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة
دعوة منظمـات المجتمـع المـدني ومؤسـسات          -6

التمويل العربية والدولية والقطاع الخـاص إلـى        
مواصلة جهـودهم لتعزيـز المـسيرة التنمويـة         

  .ة واالجتماعية العربيةاالقتصادي
  

  )29/3/2015 –) 26(ع . د631: ق.ق(
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ــول  تقريـــر حـ
ــام  ــات إتم متطلب
ــارة  ــة التج منطق

ــة  ا ــرة العربي لح
الكبرى وتحضيرات  
االتحاد الجمركـي   

  العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
 ،بي المشتركوعلى تقرير األمين العام عن العمل العر �

التقرير الختامي لهيئـة متابعـة تنفيـذ        على  و �
بشأن متابعة تنفيذ قرارات    القرارات وااللتزامات   

: الكويت) (25(القمة العربية في دورتها العادية      
  ،)2014آذار / مارس

االقتـصادية  : وعلى قرار القمة العربية التنموية     �
مـن  ) 7(الفقرة  ) 2013: الرياض(واالجتماعية  
 – 3 ج –) 3( د ع 29: ق.قــم قالقــرار ر

22/1/2013،  
وعلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم       �

  ،)19/2/2015 - 95ع . د-2029ق (
توصية المجلس االقتصادي واالجتماعي على     وعلى   �

  ،)26(ع .المستوى الوزاري التحضيري للقمة د
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

Łè…<†{{{{Ï< << << << <

  :متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  :أوالً
  :تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية  -1

التأكيد على قرارات المجلس االقتـصادي      
ع . د 2033واالجتماعي والتي كان أخرهـا رقـم        



-169-  

، ذات العالقة بتطبيـق     19/2/2015بتاريخ  ) 95(
ف العمــل بــاقي التخفيــضات الجمركيــة ووقــ

باالستثناءات المقدمة من بعض الدول األعـضاء       
في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها        
االلتزام بإزالة القيود غيـر الجمركيـة وإنهـاء         
التفاوض بشأن قواعد المنشأ غير المتفق عليهـا        
وبناء قدرات الدول العربية األقل نمواً األعـضاء        

  .بية الكبرىفي منطقة التجارة الحرة العر
  :تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية  -2

الطلب من األمانة العامة دعوة الدول العربية         - أ
إلى تحديد أولويات القطاعات الراغبـة فـي        
تحريرها من حيث األهمية عالية متوسطة أو       
ضعيفة وذلك وفقاً لالئحة التصنيف القطاعي      
للخدمات المعتمدة من قبل منظمـة التجـارة        
العالمية والتي تتضمن تـصنيفاً للقطاعـات       

  .الخدمية الرئيسية والفرعية
دعوة الدول األعضاء إلطالق عملية تفاوض        - ب

مستمرة لتحرير التجارة في الخـدمات بـين        
الدول العربية لتلك القطاعـات تقـوم علـى         
مراجعه للتـشريعات للقطاعـات الخدميـة       
ومعرفة أهم القيود الموجودة أمـام فـرص        

ذ لألسواق للقطاعات الخدمية من قبـل       النفا
  .فرق وطنية متخصصة في تلك الدول
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  :االتحاد الجمركي العربي : ثانياً
دعوة الدول العربية إلى تشكيل فريق وطني مكون    -1

من الـوزارات والمؤسـسات المعنيـة لمتابعـة         
متطلبات االتحاد الجمركي العربي على المـستوى       

  .الوطني
 لجامعة الدول العربيـة إلـى       دعوة األمانة العامة    -2

التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدوليـة لبنـاء        
قدرات الفرق الوطنية حول كيفية متابعة تطبيقات       
االتحاد الجمركي العربي من خالل برنـامج دعـم        
فني متخصص لهذه الغاية وذلك إلعداد الدراسات       
المالية والقيام بتحلـيالت التعريفـات الجمركيـة        

 االتحاد الجمركي والتحديات المطروحة     وتقييم أثار 
والسيناريوهات البديلة وقياس اآلثار االقتـصادية      

  .وغيرها
ـ          -3  ةالطلب من الدول العربية تنظيم هياكـل التعرف

الجمركية لديها بما يخدم بناء تعرفـه جمركيـة         
عربية موحدة واإلسـراع فـي اسـتكمال بـاقي          

ت متطلبات االتحاد الجمركي على مـستوى اإلدارا      
  .الجمركية في الدول العربية

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د632: ق.ق(
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ــل   ــوير العم تط
ــصادي  االقتـــ
واالجتماعي العربي  

  المشترك

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �

لهيئـة متابعـة تنفيـذ      التقرير الختامي   على  و �
بشأن متابعة تنفيذ قرارات    القرارات وااللتزامات   

: الكويت) (25(القمة العربية في دورتها العادية      
  ،)2014آذار / مارس

ق (وعلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي       �
  ،)19/2/2015 - 95ع . د-2029

وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية قـرار         �
  ،)19/3/2015 –) 143(ع . د–) 7865(رقم 

توصية المجلس االقتصادي واالجتمـاعي     وعلى   �
ع .على المستوى الوزاري التحضيري للقمـة د      

)26(،  
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

اإلحاطة علما بما انتهى إليه فريق العمل الثالث        
مـاعي العربـي    المعني بتطوير العمل االقتصادي واالجت    
  .المشترك ودعوته إلى استكمال أعماله

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د633: ق.ق(
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التحرك العربي في   
  مفاوضات المناخ

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  مذكرة األمانة العامة للجامعة،على  �
 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �

س الوزراء العرب المسؤولين قرارات مجلوعلى  �
عن شؤون البيئة بشأن التحـرك العربـي فـي          

  :مفاوضات تغير المناخ وخاصة
اإلعالن الوزاري العربـي حـول التغيـر         " -

/ ديسمبر) (19(الصادر في دورته    " المناخي
والـذي يعتبـر أساسـاً      ) 2007 كانون أول 

للتحرك المستقبلي اعتبـارا مـن مـؤتمر        
جهـة النظـر    األطراف في بالي ويعكـس و     

  ،العربية في التعامل مع قضايا تغير المناخ
/ ديـسمبر ) (20(القرار الصادر في دورته      -

المجموعــة "بتــشكيل ) 2008 كــانون أول
كواحدة من  " التفاوضية العربية لتغير المناخ   

أهم آليات التعامل العربي مع مفاوضات تغير 
  ،المناخ

البيان الوزاري العربي بـشأن مفاوضـات       " -
الصادر عن المجلس في دورته     " ناختغير الم 

  ،)2009 تشرين ثاني/ نوفمبر) (21(
المقررات العامة بشأن التحرك العربي فـي        -

مفاوضات تغير المناخ مـا بعـد كـانكون         
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) 22(الصادرة عن المجلـس فـي دورتـه         
  ،)2010 كانون أول/ ديسمبر(

قرار مجلس جامعة الدول العربية علـى       وعلى   �
: سـرت ) (22(ادية  مستوى القمة في دورته الع    

  ،)2010 آذار/ مارس
قرارات مجلس جامعة الدول العربية على      وعلى   �

 بـشأن   2011 و 2010المستوى الوزاري فـي     
  ،التحرك العربي خالل مفاوضات تغير المناخ

نتائج مؤتمرات األطراف في اتفاقية األمـم       وعلى   �
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ اعتباراً مـن        

 2007ثالث عشر فـي بـالي       مؤتمر األطراف ال  
  ،)2012 حزيران/ يونيو (20+ونتائج مؤتمر ريو

مبادئ وأحكام االتفاقية وبروتوكول كيوتو     وعلى   �
 مـن   4 و 3الملحق بها، بصفة خاصة المـواد       

مبـدأ المـسؤولية    : االتفاقية، وعلـى رأسـها    
المشتركة مع تباين األعباء وتفاوت القـدرات،       

عـن تـراكم    والعدالة، والمسؤولية التاريخيـة     
االنبعاثات في الغالف الجوى، وأولوية تحقيـق       
التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في الدول       
النامية بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها      

  ،الوطنية
اآلليـة والرؤيـة العربيـة المـستقبلية        "وعلى   �

للمواضيع المطروحة على مائدة مفاوضات تغير      



-174-  

جموعـة التفاوضـية     التي وضعتها الم   "المناخ
العربية واعتمـدها مجلـس الـوزراء العـرب         

) 25(المسؤولين عن شؤون البيئة في دورتـه        
واعتمد تحـديثها   ) 2013 تشرين ثاني / نوفمبر(

/ نوفمبر) (26(وفقا آلخر المستجدات في دورته      
  ،)2014 تشرين ثاني

" قمة المناخ "الورقة العربية المقدمة إلى     وعلى   �
ن العام لألمم المتحـدة يـوم       التي دعا لها األمي   

 وتعبر بوضـوح عـن الموقـف        23/9/2014
العربي من قضايا تغير المناخ والـذي يراعـي         

  ،المصالح المشتركة للدول العربية
نتائج االجتماع الوزاري العربـي خـالل       وعلى   �

الدورة العشرين لمؤتمر األطراف فـي اتفاقيـة        
-1: ليمـا (األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ      

ــي   ) 12/12/2014 ــضير العرب ــول التح ح
  ،2015لمفاوضات تغير المناخ خالل عام 

نتائج االجتماع التاسع للمجموعة التفاوضية     وعلى   �
  ،)2/2/2015-1: القاهرة(العربية لتغير المناخ 

نتائج االجتماعات التنسيقية للمجموعـة     وعلى   �
التفاوضية العربية خالل اجتماعات الجزء الثامن      

انية للفريق العامـل المخـصص      من الدورة الث  
: جنيـف (المعني بمنهاج ديربان للعمل المعـزز   

8-13/2/2015(،  
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وعلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم       �
  ،)19/2/2015 - 95ع . د-2029ق (

توصية المجلس االقتصادي واالجتمـاعي     وعلى   �
ع .على المستوى الوزاري التحضيري للقمـة د      

)26(،  
بعين االعتبار، عند صياغة أي     وإذ يؤكد على األخذ      -

  :ترتيب قانوني بشأن تغير المناخ
الفصل التام بـين التزامـات التخفيـف للـدول           �

المتقدمة، وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول      
النامية، والتي يجب أن تتفـق مـع مـصالحها          
الوطنية وأولوياتها التنموية، مع ربـط الجهـد        

والتقنـي  الطوعي للدول النامية بالدعم المـالي       
  ،وبناء القدرات من الدول المتقدمة

التنفيذ الكامـل والعـادل والمتـسم بالـشفافية          �
والحرص على الوصول لتوافق دولـي بـشأن        

التكيـف،  : العناصر األساسية ألي ترتيب قانوني   
التخفيف، التمويل، نقـل التكنولوجيـا وبنـاء        

  ،القدرات
االلتزامات والمساهمات واإلجـراءات يجـب أن      �

  ،مع مبادئ والتزامات االتفاقية اإلطاريةتتوافق 
وإذ يثمن جهود كل مـن المجموعـة التفاوضـية           -

العربية بشأن تغير المناخ واألمانة العامة للجامعـة        
في الحفاظ على المصالح المشتركة للدول العربيـة        
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خالل مفاوضات تغير المنـاخ وصـياغة االتفاقيـة         
  ،الجديدة لتغير المناخ

  يضاحات األمانة العامة،وبعد االستماع إلى إ -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

اآلليـة والرؤيـة العربيـة للمواضـيع        "اعتماد    :أوالً
 "المطروحة على مائدة مفاوضات تغيـر المنـاخ       

بالصيغة المرفقة وفقاً لما وضـعته المجموعـة        
التفاوضية العربية لتغير المناخ فـي اجتماعهـا        

  ).2015 شباط/ فبراير(التاسع 
دعوة الوزراء المعنيين بمفاوضـات تغيـر         -1  :اًثاني

المناخ في الدول العربية إلى اإلسهام الفعال       
خالل الجوالت التفاوضية لصياغة اتفاقيـة      
جديدة لتغير المنـاخ، بمـا يحـافظ علـى          

  .المصالح المشتركة للدول العربية
تكليف الوزراء المعنيين بمفاوضات تغيـر        -2  

باتخاذ اإلجراءات  المناخ في الدول العربية،     
الالزمة لتقديم كل سبل الـدعم بمـا يكفـل          
مشاركة كافة أعضاء المجموعة التفاوضية     
العربية في جميـع األنـشطة والفعاليـات        
اإلقليمية والدولية ذات العالقة، بما في ذلك       
تفرغهم الكامل لإلعداد والتحـضير الجيـد       

  .للجوالت التفاوضية
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 بالتنـسيق والمتابعـة     اتخاذ اإلجراءات الكفيلـة     :ثالثاً
المستمرة بين الجهات المـسؤولة عـن أنـشطة         
منظمة التجارة العالمية في كـل دولـة عربيـة،          
وأعضاء المجموعة التفاوضـية العربيـة لتغيـر     

لضمان أال تؤثر قـرارات     ) كٍل في دولته  (المناخ  
  .المنظمة على سير المفاوضات

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د634: ق.ق(
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  اآللية والرؤية العربية
  2015في مفاوضات تغير المناخ خالل 

  ـــ
  

  ADPفريق العمل المخصص لمنهاج دربان للعمل المعزز 

  )2020اإلجراءات لما بعد (مسار العمل األول 

لراسخ لفريق عمل منهاج دربـان،      التأكيد على توفير األساس الالزم وا      �
وااللتزام بالمسؤولية التاريخية وحق الدول العربية في تحقيق التنميـة          

  .المستدامة
التنفيذ الكامل والعادل والشامل والمتسم بالشفافية، والتوصل إلى نتيجة          �

: بما يشمل عناصرها األساسية   (متفق عليها بما يتفق وخطة عمل بالي        
) مويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والشفافية     التكيف، التخفيف، الت  

مع عدم اإلخالل بمبادئ االتفاقية وعدم فرض أي التزامات على الـدول            
العربية دون الحصول على وسائل التنفيذ المناسبة والمـستجدات فـي           

  .مساري العمل
االلتزامات والمساهمات واإلجراءات يجـب أن تتوافـق مـع مبـادئ             �

ية اإلطارية، حيث تتعهد األطراف من الدول المتقدمـة         والتزامات االتفاق 
بأهداف مقدرة كمياً بالحد من االنبعاثات وخفضها والتي تكـون قابلـة            

  .للمقارنة والتحقق والتنفيذ دون أي شروط
التنسيق الوطني والمؤسسي بين الدول العربية في عملية إعداد تقارير           �

تشمل التكيف والتخفيف، والتي ) INDCs(المساهمات الوطنية المعتزمة 
مع كافة الجهات ذات الصلة فـي       ) BURs(وكذلك االنبعاثات كل سنتين     

  .مجال تغير المناخ
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أن تكون المعلومات التي سيتم بموجبها تقـديم المـساهمات الوطنيـة             �
بما يحترم الـسيادة الوطنيـة وال يتعـارض مـع           ) INDCs(المعتزمة  

قانونية لتلك المـساهمات    خصوصية كل دولة، دون المساس بالطبيعة ال      
بحيث أن تكون غير تفصيلية وأن تكون مشروطة بالدعم وتتسق مـع            

  .الظروف الوطنية

  )2020اإلجراءات لما قبل (مسار العمل الثاني 
متابعة النظر لمواضيع التخفيف والتكيف بصورة متوازنة والتأكيد على          �

  .توفير الدعم بينهما بصورة متوازنة
 مـن   4 و 3 على وسائل تنفيذ الدعم وفقـا للفقـرة          التأكيد على اإلبقاء   �

  ).بما يشمل التمويل، نقل التكنولوجيا وبناء القدرات (1القرار 
  .إجراءات التكيف يجب أن تساهم في التنوع االقتصادي �
التمسك برفع مستوى الطموح في تخفـيض االنبعاثـات مـن الـدول              �

  .المتقدمة
 الـدول المتقدمـة للـدول    القياس واإلبالغ والتحقق للدعم المقدم مـن       �

  .النامية
التركيز على العالقة بين إجراءات التخفيف في الدول الناميـة والـدعم           �

المعزز من الدول المتقدمة، وأال تلجأ الدول المتقدمة إلى أي إجـراءات            
  .فردية حول تغير المناخ

تحقيق الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتخفيف، وضمان القدرة علـى           �
  .للمناخ من خالل التكيف وتمويل المناخالتصدي 

  التخفيف وإجراءات القياس واإلبالغ والتحقق
المتابعة في استخدام إجراءات القياس واإلبالغ والتحقق الحالية للنظام          �

  .الجديد والبناء عليها بما يخدم المصالح العربية
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ضرورة االلتزام باستمرار التفرقة الواضحة بين التزامـات التخفيـف           �
دول المتقدمة، وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية التي يجب          لل

أن تتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع ربـط الجهـد            
الطوعي للدول النامية بالدعم المالي والتقني وبناء القدرات من الـدول           

  .المتقدمة
قدمـة فـي    التأكيد على استمرار الفصل بين الدول النامية والدول المت         �

  .طرق القياس واإلبالغ والتحقق

  فرص استخدام األسواق
أن تكون مشاركات الدول العربية طوعية بما يعود عليها بالنفع وجذب            �

  .االستثمارات
ضمان قدرات التصدي والتكيف وأن تكون هناك فقرة حول االستثمارات           �

  .للتصدي لتغير المناخ
الً فقط لإلجراءات المحلية أي استخدام آلليات السوق يجب أن يكون مكم       �

  .للدول المتقدمة والتعامل مع الخسائر واألضرار بصورة مستقلة
التنمية االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقـر مـن األولويـات            �

  .الرئيسية والملحة

  ةـج القطاعيـالنه
االتفاق على المبادئ األساسية واإلطارية التي تحكم المجهودات الوطنية    �

ة بالقطاعات المختلفة قبل االتفاق علـى أي إجـراءات خاصـة            المتعلق
  .بقطاع محدد

رفض أي توجه نحو اتخاذ إجراءات أحادية الجانب للحد من االنبعاثات            �
واالتجار في قطاعي النقل الجوي والبحـري، وضـمان أال تـؤثر أي             
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إجراءات انفرادية على الشركات العاملة في هذين القطاعين وذلك منعاً          
  .ر باالقتصادات الوطنية وفرص التنمية المستدامةلإلضرا

 السلبية لتغير المناخ على الموارد المائية في الدول العربية     اآلثارإدراج   �
أخذا في االعتبار أهمية تكيف قطاع الزراعة مع تلـك اآلثـار ضـمن              

  .مناقشات النهج القطاعية
رفض أي إجراءات أحادية الجانب يتم بموجبها وضـع عراقيـل فـي              �

ورة رسوم أو قيود جمركية أو مالية أو غير ماليـة علـى الـسلع               ص
  .والخدمات القادمة من الدول النامية بحجة مجابهة تغير المناخ

األهداف المقدرة كمياً لتخفيض االنبعاثات والمحددة على مـستوى كـل       �
قطاعات االقتصاد يجب أن تكون معيار األهلية للمشاركة في نظام تداول           

وأن آلية التنمية النظيفة المعززة يجـب       .  أساس تكميلي  االنبعاثات على 
  .أن تتضمن األساليب الحالية آللية التنمية النظيفة مع التعديالت الالزمة

  التأثيرات االقتصادية واالجتماعية لتدابير االستجابة
  . السلبية لتدابير االستجابةاآلثاردعم إنشاء آلية دائمة لتقييم  �
آللية خطوات تنفيذية تشمل تقييم الـسياسات،  أن يتضمن برنامج عمل ا   �

وتقييم التأثيرات السلبية على الدول النامية، والجهود المبذولـة مـن           
الدول المتقدمة للحد من هذه التأثيرات، والدعم المقدم لمساعدة الـدول           

  .النامية للتكيف مع هذه التأثيرات بصفة دائمة
للتعامل مع اآلثـار الـسلبية      التأكيد على شمول االتفاقية الجديدة آللية        �

  .لتدابير االستجابة

  فـالتكي
التأكيد على مشاركة الدول العربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية آللية           �

  .وارسو ومتابعة الموضوعات المطروحة على اللجنة
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  .ضمان تعميم االنتفاع من اآللية لجميع الدول النامية �
  .تهم الدول العربيةأن تشمل مناقشات التكيف كل القضايا التي  �

  لـالتموي
 مليار دوالر سنويا كميزانية للصندوق      100إلزام الدول المتقدمة بضخ      �

 في إطار دعم إجراءات التخفيف والتكيـف وأهميـة          2020بحلول عام   
  .توضيح مستوى الدعم المالي المقدم

المطالبة بتفعيل صندوق المناخ األخضر ودعوة الدول المتقدمـة إلـى            �
  .ن في التمويل بين التكيف والتخفيف في أقرب وقتتحقيق التواز

التركيز على توفير التمويل من المصادر الحكوميـة بـصفة رئيـسية             �
واالستعانة بالقطاع الخاص بشكل ثانوي مع التقليل من االعتماد علـى           

  .المصادر البديلة للتمويل والتأكيد على عدم إضرارها بالدول العربية
 عن تطوير االسـتراتيجيات     -ارير كل سنتين  تق-دعوة الدول إلى إعداد      �

-2014والنهج المتبع لرفع مستوى التمويل في صندوق المناخ للفترة          
، بما في ذلك معلومات عن العناصر الكمية والنوعيـة لمـسار            2020
  .التمويل

وضع خارطة طريق واضحة وبأهداف للتمويل العام من الدول المتقدمة           �
ن التمويـل عامـاً بـصفة أساسـية         وأن يكو . وتمويل تدريجي متزايد  

وفيما يتعلق بنطاق الموارد، تكون     . ويتضمن التمويل المبني على المنح    
  .مساهمات الدول المتقدمة مبنية على نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

آلية بناء القدرات يجب أن تكون مبنية على مشاركة الخبرات والدروس        �
م الذي يأتي من األطراف مـن       وأن الدع . المستفادة وأفضل الممارسات  

الدول المتقدمة ال يجب أن يتأثر بطبيعة ونطاق ومحتوى المـساهمات           
  .المقررة المحددة على المستوى الوطني والخاصة بالدول النامية
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  اـالتكنولوجي
ربط التكنولوجيا بالتنفيذ الفعّال للمساهمات المقـررة المحـددة علـى            �

ووضـع هـدفاً للتكنولوجيـا    . ميةالمستوى الوطني الخاصة بالدول النا 
طويل األجل وأن تقوم الدول المتقدمة بصفة دورية بتقييم وإعداد قائمة           

  ".المعدة للنقل"بالتكنولوجيات 
التأكيد على مسؤولية الدول المتقدمة في نقل وتوطين التكنولوجيا للدول  �

  .النامية
  .والتكيفالتأكيد على التوازن في دعم نقل التكنولوجيا بين التخفيف  �
الحرص على مشاركة الخبراء من المؤسسات العاملة والمراكز البحثية          �

في الدول العربية في اللجنة التنفيذية للتكنولوجيـا ومركـز وشـبكات            
تكنولوجيا المناخ ومتابعة نتائج أعمالها لتتفـق مـع مـصالح الـدول             

  .العربية
تكنولوجيـة  تفعيل االستفادة من التمويل المخصص لتقييم االحتياجات ال        �

  .في الدول العربية
التأكيد على أن ال تكون حقوق الملكية الفكرية عائقا أمام نقل وتـوطين      �

  .التكنولوجيا في الدول العربية
االستفادة من التكنولوجيات المتاحة للدول العربيـة بمـا يتفـق مـع              �

  .احتياجاتها ومواردها الطبيعية وفقا لظروف كل دولة

  ميزانية االتفاقية
 على استمرار العدالة في توزيع المصروفات بين إجراءات التكيف        العمل �

  .والتخفيف
  .تفعيل مشاركة الدول العربية في نقاشات الميزانية القادمة �
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المبادرة العربيـة   
ــوير  لتطـــــ
المــــشروعات 
 المنزليـــــــة
 ومشروعات األسر 

ــدول  ــة بال المنتج
ــة ــون  العربي لتك

مـــدخالت فـــي 
  الصناعات الكبرى

  على مستوى القمة،إن مجلس الجامعة 
  :بعد اطالعه -

  مذكرة األمانة العامة،على  �
قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعيـة      وعلى   �

  ،]22/12/2014، )34.د (762ق [العرب 
قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     وعلى   �

  ،)19/2/2015 – 95ع . د– 2029ق (
توصية المجلس االقتصادي واالجتماعي على     وعلى   �

  ،)26(ع .اري التحضيري للقمة دالمستوى الوز
وإذ يؤكد على تعزيز الجهود العربية الرامية لخفض         -

  الفقر، وإيجاد العمل الالئق،
ــاالت   - ــي مج ــة ف ــادرات العربي ــشيد بالمب وإذ ي

المشروعات الصغيرة والمتوسـطة لـدعم مـسيرة        
  التنمية العربية،

وإذ يؤكد على إيالء المزيد من االهتمـام بالفئـات           -
  زيز دور األسرة في المجتمع،الضعيفة، وتع

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

اعتماد المبادرة العربيـة لتطـوير المـشروعات         -1
المنزلية ومشروعات األسر المنتجة فـي الـدول        
العربية، كمبادرة لتحسين أوضاع األسر والشباب      

  .ةفي الدول العربية بالصيغة المرفق
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تكليف مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب،       -2
بالتنسيق مع وزارات التجارة والـصناعة أو مـا         
بحكمها والجهـات المعنيـة الحكوميـة وغيـر         
الحكومية، متابعة تنفيذ المبادرة بما يـسهم فـي         
تحسين األوضاع المعيـشية لألسـرة والـشباب        

 .العربي

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د635: ق.ق(
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  )قمرفــ(
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  ةـة العامـاألمان
  االجتماعية الشؤون قطاع

  لس وزراء الفنية األمانة
  العرب االجتماعية الشؤون

 ـــ
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  :نظرة عامة للمبادرة
إن الغاية والوسيلة لمقترح تنمية وتطوير المـشروعات المنزليـة          

هـو  . ىومشروعات األسر المنتجة لتكون مدخالت في الصناعات الكبـر        
تعزيز الجهود الرامية إلى خفض معدالت الفقر والبطالة في الدول العربية           
وإيجاد العمل الالئق، وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتوفير الدخول           
لألسر ولتحقيق أكبر قدر من الحماية االجتماعيـة وتنميـة المجتمعـات            

  . العربيةالمحلية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، في الدول

  :الرؤية العامة للمبادرة -1
تأتي مبادرة تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات األسـر        
المنتجة لتكون مدخالت في الصناعات الكبرى،في ضوء التطور الذي         
شهدته األسر المنتجة، الذي أهل تلك الفئة إلى الدخول إلـى سـوق             

مل من خالل العمل بطرق مختلفة، منها التحول إلى رواد أعمال أو الع        
وهذه المبادرة تعتمـد    . المنزل بمنتجات تدخل في الصناعات الكبرى     

على إشراك تلك األسر المنتجة وأصحاب المشروعات المنزلية فـي          
تكوين المنتج النهائي للمنشآت والشركات مما يسهم في زيادة قدرتها     

  .التنافسية مع المنتجات األخرى المماثلة في السوق المحلية والعربية
أن تحقيق هذه المبادرة يستوجب وضـع الـضوابط وبلـورة           
األفكار إلشراك ودمج المشروعات المنزليـة ومـشروعات األسـر          
المنتجة بتلك المنشآت والشركات من خالل بناء حلقة الوصل بينهما          
ورسم آليات واضحة لتحقيق التكامل بينهما، مع وضع آلية ضـمان           

التـراخيص الالزمـة مـن      استدامة هذه األسر بتسهيل اإلجراءات و     
الجهات ذات العالقة للعمل من خالل المنزل وإيجاد الفرص والـسعي           

  .لتمكين هذه األسر لتكون جزء من المنظومة االقتصادية
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  :التنمية االجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية: مهمة المبادرة -2
االقتصادية واالجتماعية،  : تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية    

رات مجلس وزراء الشؤون االجتماعيـة العـرب ذات العالقـة           وقرا
بتحقيق الحماية االجتماعية والتنمية الشاملة، وبما يسهم في تفعيـل          
وتنشيط وتحقيق كافة األنشطة والمكونات المقترحة لتحقيـق تنميـة        
وتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات األسـر المنتجـة لتكـون         

وثيق وتبادل تلك التجارب والخبرات     مدخالت في الصناعات الكبرى،وت   
على المستوى العربي وبما يسهم في تطوير أهـداف المـشروعات           
المنزلية ومشروعات األسر المنتجة على مـستوى الـدول العربيـة           
للمساهمة في التنمية االجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية، وخلـق         

وسـطة  فرص العمل المنتجة للشباب والخريجين من المـؤهالت المت        
  .وفوق المتوسطة والمعاهد الفنية للمساهمة في حل مشكالت البطالة

  :الخلفية السياسية للمبادرة -3
تنفيذ مقترح وزارة التنمية االجتماعية في مملكـة البحـرين،          
الذي رحب به مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العـرب بموجـب           

، وفـي إطـار تنفيـذ       )15/12/2013 – 33ع  . د 740(قراره رقم   
رات القمم العربية التنموية، ومجلس وزراء الشؤون االجتماعيـة         قرا

العرب المتعلقة بتنمية وتطوير المشروعات المنزليـة ومـشروعات         
  .األسر المنتجة بالدول العربية

  :أهداف المبادرة العامة -4
 لألسر محدودة الدخل من خالل تمكين األسر تحقيق التمكين االقتصادي �

اعلة منتجة من خالل دعم العمل واإلنتاج       العربية من العيش كعناصر ف    
  .والتحول من المساعدة إلى المشاركة الفاعلة في االقتصاد الوطني
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من دائرة   :تشكيل النماذج العربية من األسر القادرة على التحول        �
الرعاية إلى دائرة المـشاركة فـي التنميـة وإحـداث التحـول             

يـزة لتكـون   االقتصادي المحلي وتشجيع األفكار المبدعـة والمم   
  .حاضرة للتنفيذ في مشاريع إنتاجية

من خـالل انتعـاش النـشاط        :المساهمة في تنمية االقتصاد العربي     �
التنموي لألسر العربية القادرة على تلبية احتياجات المجتمع التنموية         
وإعطاء الفرصة لألسر العربية إلبراز مواهبهم وقدراتهم اإلبداعيـة         

  . على االرتقاء بمستوى منتجاتهمفي اإلنتاج والتصنيع لتشجيعهم
المساهمة في حل المشكالت المجتمعية مثل الفقر والبطالة، بواسطة          �

توفير فرص التشغيل المـستدامة     : جمعيات األسر المنتجة من خالل    
والعمل التطوعي ومشروعات العمالة الكثيفة، باإلضافة إلى تـشجيع         

عي والتأمينـات   المساهمة في إنشاء ترابطان شبكات األمان االجتما      
االجتماعية، ودعم وتقديم الخدمات الفنيـة وتفعيـل دور منظمـات           
المجتمع المدني والمؤسسات األهلية، فضالً عن، التركيز على إشراك         

  .األفراد والمجتمع في أنشطة التطوير واالرتقاء بالمجتمع المحلي
المساهمة في حل مشكالت التشغيل والبطالة للشباب على مستوى   �

توفير فرص العمل المؤقتة والمنتجة للشباب فـي         :العربيةالدول  
حالة االحتياج وتنمية المشروعات لتصبح مـشروعات متناهيـة         

  .الصغر وصغيرة يمتلكها أو يساهم ويشارك فيها الشباب

  :آليات تنفيذ المبادرة -5
تطوير البنية التحتية للمشروعات المنزلية ومشروعات األسـر     )1(

الستدامة عبر منظومة متكاملة تتـضمن       والتي تحقق ا   المنتجة
  :ما يلي
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استحداث مركز للتصميم واالبتكار ليكون مركـز        :التطوير -
متخصص لمساعدة المشروعات المنزليـة ومـشروعات       
األسر المنتجة في تطوير إنتاجها وابتكار منتجات تتناسـب     

  .مع متطلبات الصناعات الكبرى
ت لمنح األسر   استحداث وتطوير التشريعا  : الغطاء القانوني  -

أصحاب المشروعات المنزلية الغطاء القانوني الالزم بمـا        
  .يمكن من تنفيذ المبادرة

إيجاد مراكـز للتمييـز     : التدريب المتخصص واالستشارات   -
لتوفير دورات تقنيه واستـشارات لتطـوير المـشروعات         
المنزلية ومشروعات األسر المنتجة، ورفع قدراتها لتلبيـة        

  .لمصانعالمتطلبات العالية ل
العمل على توفير التمويل الالزم لضمان استدامة       : التمويل -

  .العمل للمشروعات المنزلية ومشروعات األسر المنتجة
 التركيز على التطوير الذي يهدف إلى إحداث تغير نوعي وكمي           )2(

في أنشطة المشروعات المنزلية ومشروعات األسر المنتجـة        
وم بها أفـراد األسـر      والنهوض باألنشطة االقتصادية التي يق    

المنتجة من المنازل ويعمل على تشجيع ثقافـة العمـل الحـر            
والخاص، ويتيح لألفراد االندماج في الكثيـر مـن األنـشطة           

  .اإلنتاجية للقطاع التجاري أو الحرفي أو الخدمي
 المشروعات المنزلية ومشروعات األسر المنتجة  تطوير خدمات   )3(

لشؤون االجتماعية في الـدول     التي تقدمها وزارات التنمية وا    
  .العربية، كالتدريب والتسويق وتطوير المنتجات والتمويل
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  :األهداف الخاصة للمبادرة  -7
توحيد وتوثيق المفاهيم المرتبطة بتنمية وتطوير المـشروعات         )1(

المنزلية ومشروعات األسر المنتجة وخاصة الصناعات المغذية       
ة تجمعـات المـشروعات     وتنمية سالسل القيمة واإلمداد وتنمي    

  .المحلية
توفير قواعد البيانات والمعرفـة لمنتجـات األسـر المنتجـة             )2(

  .والمشروعات المنزلية مع تصنيفها
منح أسواق الدول العربية للمنتجـات المميـزة فـي الـدول              )3(

المشاركة مع توفر موقع أو رابط اليكتروني وكذا االشتراك في          
وزراء الشؤون االجتماعيـة    المعارض، بناء على قرار مجلس      

العرب في هذا الشأن من خالل االستفادة من المبادرات العربية          
  .في هذا الشأن

التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بتنميـة مـشروعات           )4(
  .الصناعات المغذية

اعتماد المشروعات المنزلية ومشروعات األسر المنتجة كمدخل      )5(
 ومدرة للدخل لألسر بالمناطق     لتوفير فرص عمل الئقة ومنتجة    

  .الريفية والنائية

أهم المشروعات المستهدفة من المشروعات المنزلية ومـشروعات          -8
  :األسر المنتجة

من خالل التركيـز علـى أهـم منتجـات وأنـشطة مجـاالت              
المشروعات المنزلية ومشروعات األسر المنتجة وفقاً لما هو متـاح          

  :العربي، مثلفي كل دولة ويعزز التعاون العربي 



-196-  

الزراعات المنزلية للخضروات   : المشروعات الزراعية وتشمل    )1(
والمحاصيل البستانية، إنتاج وبيع منتجات األلبـان، منتجـات         
األخشاب والخيزران والبامبو، البـذور والتقـاوي والحبـوب         
الزراعية،إنتاج الشتالت للخضروات والفاكهة والحبوب، إنتاج      

  .ة، إنتاج العلف الحيواني، وغيرهااألسمدة للزراعات العضوي
  .مدخالت صناعات الحديد والصلب وصناعات المالبس  )2(
  .صيد األسماك والمشروعات البحرية  )3(
  .تربية الماشية واألغنام والطيور واألرانب  )4(
  .إنتاج النباتات والزيوت الطبية والعطرية  )5(
  .التجميع والتغليف والتعبئة  )6(
  .دية واإلكسسواراتالمصنوعات الجل  )7(
  .تصميم وإخراج البرامج اإللكترونية  )8(

  :الرؤية اإلستراتيجية لتحقيق أهداف المبادرة  -9
وهــي تتمثــل فــي اإلدراك الــواعي والكامــل ألهميــة دور 
المشروعات المنزلية ومشروعات األسر المنتجـة فـي المـساهمة          

 والتنميـة   الفاعلة في تحقيق كل من النمو االقتصادي لألفراد واألسر        
االقتصادية للمجتمعات المحلية، وألهمية ولضرورة أتباع األسـلوب        
العلمي في تهيئة البنيـة األساسـية والبيئـة المناسـبة النطـالق             
المشروعات المنزلية ومشروعات األسر المنتجة والمـساهمة فـي         
تحقيق رفاهية المجتمعات من خالل مراحل التنمية المعروفـة وهـي      

  :ة، وهيخمسة مراحل أساسي
 Perception of: مرحلة اإلدراك لواقع مجتمـع المـشروعات    )1(

Reality & Necessity of Change  بكل خصائصه ومميزاتـه 
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ونقاط قوته وضعفه والتحديات والتهديدات التي تواجهه كتجمع        
تقليدي للمشروعات، وما يتصف به من ضعف في اإلنتاج وقلة         

المعيشة والـدخل   جودة منتجاته وضعف وانخفاض مستويات      
لألفراد وارتفاع معدالت البطالة وقلة فرص العمـل المنتجـة          
المتوفرة وطرق التفكير السائد وبطء وتقادم عمليات اإلنتـاج         
المختلفة والتسويق والتطوير ومقاومة األفراد لتغييـر آليـات         

  .العمل السائدة والمتعارف عليها
 & Creation of Vision: مرحلة تهيئة البيئة لتنمية المـشروعات   )2(

National Platform  وتتلخص في انتهاج التفكير الريادي بدال من
التفكير التقليدي والمركزي، وإتباع الحلول الجديدة اإلبداعية ونبذ        
الطرق القديمة والتحرر من التجمد والسكون إلى الحركة وإدخـال          
الوسائل الحديثة في اإلنتـاج بالمواصـفات المطلوبـة والجـودة           

عالمية وإنشاء البنية األساسية للنمو مع ظهور نتائج ذلك علـى           ال
متوسطات دخل األفراد ومعدالت اإلنتاج، وتكوين رؤية للتجمعـات         
التي تعمل على أنها منصات اقتصادية لالنطـالق بالمـشروعات          

  .المنزلية ومشروعات األسر المنتجة كتجمعات محلية
 & Acceleration: مرحلة االنطالق بتجمعـات المـشروعات    )3(

Take-offstage           وتعرف بمرحلة النمـو مـن خـالل إحـداث
التغييرات الجوهرية في أساليب اإلنتاج والتـسويق والتوزيـع        
وإنشاء سالسل القيمة واإلمداد والترابطات المختلفـة لزيـادة         
اإلنتاج والمبيعات وزيادة في االسـتثمارات والقـوى العاملـة          

منتجات والخـدمات ورفاهـة     بالمشروعات واالنتشار وتنوع ال   
  .المجتمع بالعمل الجاد والشاق
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 Development: مرحلة النضوج الكامل لتطوير المـشروعات   )4(

Maturity Stage      وهي مرحلـة اسـتكمال كافـة الخـدمات
واالحتياجات المحلية وزيـادة معـدالت اإلنتـاج واالسـتهالك        

فر واالستثمارات وارتفاع متوسطة دخول األفراد واألسر وتـو       
فرص العمـل المرتبطـة باألنـشطة األساسـية بالقطاعـات           
االقتصادية المختلفة وتـوفر أفكـار للمـشروعات المنزليـة          

  .ومشروعات األسر المنتجة
 Prosperity of Local: مرحلة رفاهـة المجتمعـات المحليـة     )5(

Communities  وتتمثل في توفر سبل وأسباب الرفاهة والرخاء
سطات الدخول لألفراد، وزيادة معدالت   للمجتمع، وزيادة في متو   

تملك السلع المعمرة، وزيادة االدخار لـدى األفـراد، وتـوفر           
  .التراكم الرأسمالي لألسر

تقديم غرض وهدف المشروع الرئيسي بما يمكن مـن دخولـه فـي           -10
  :الصناعات الكبرى

من خالل اختيار أحد أو بعض األهداف التالية طبقـا لطبيعـة            
  :المشروع وبرامجه

آلية فاعلة لتطوير المشروعات المنزلية ومـشروعات األسـر           )1(
  .المنتجة

آلية فاعلة لتنمية االقتصاد المحلـي وزيـادة الـدخول علـى              )2(
  .المستوى الجذري

آلية فاعلة لتنمية منتجات المشروعات المنزلية ومـشروعات          )3(
  .األسر المنتجة بالمناطق الريفية والنائية والقرى

  .لة لتنمية منتجات محلية بمواصفات وجودة تنافسيةآلية فاع  )4(
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آلية فاعلة لتشجيع ولتنميـة اإلبـداع والجـودة والمـشاركة             )5(
  .واإلنتاجية

  .آلية فاعلة لتنمية المهارات والموارد البشرية المحلية  )6(

  : هيكل المبادرة-11
تشكيل لجنة عربية من األمانة الفنية لمجلـس وزراء الـشؤون            �

العــرب واالتحــاد العربــي للمنــشآت الــصغيرة االجتماعيــة 
والمتخصصين في الوزارات المعنية في الدول العربيـة لوضـع          

  .األطر التنفيذية العامة للمبادرة ومتابعة التنفيذ
تشكيل لجنة على المستوى الوطني من خـالل وزارة الـشؤون            �

االجتماعية وممثلـي الـوزارات المعنيـة والجهـات التنفيذيـة           
لى أن تقوم بإنشاء اللجان الفرعية المتخصصة لكل        واإلشرافية،ع

من اإلدارة واإلنتاج والتسويق والمواصـفات والجـودة ولجـان          
األقاليم، كما تشمل ممثلي الجمعيات األهلية والمجتمـع المـدني          

  .والقطاع الخاص

  :تحديد األدوار المختلفة لتنفيذ المبادرة  -12
المـسؤولة عـن    : مهاوزارة الشؤون االجتماعية أو ما في حك        )1(

ــة  ــة واإلقليمي ــصاالت المركزي ــسيق واالت ــشروع والتن الم
  .وبالمحافظات ومع اللجنة العربية

المـشاركة فـي اإلعـداد      : االتحاد العربي للمنشآت الـصغيرة      )2(
والتفعيل والتنسيق مع أعضائه بالدول العربية لنقل التجـارب         

لـدعم  في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفي ا       
الفني والمشورة والتدريب في آليات تنمية المشروعات وتوثيق 

  .وتبادل التجارب العربية
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فـي تـوفير    : صناديق ومبادرات التمويل العربية والوطنيـة       )3(
التمويل الالزم لتمويل المشروعات سـواء قـروض متناهيـة          
الصغر أو القروض الصغيرة طبقا لسياساته االئتمانية وآليـات         

احة في المجاالت التي يتم اختيارهـا بنـاء علـى           عملها المت 
ضوابط االختيار مثل الميـزات النـسبية والميـزات المطلقـة          

  .والميزات التنافسية لمنتجات وخدمات المشروعات
حيـث يـتم    : الجامعات وبعض الكليات والمعاهد المتخصـصة       )4(

اختيار الجامعات أو الكليات والمعاهد المتخصصة أو المعاهـد         
رس التطبيقية في دعم المشروع والمـساهمة بقـدراتها     والمدا

وإمكانياتها في تطوير منتجات وخدمات المشروعات المنزليـة        
واألسر المنتجة من خالل تقديم خدمات الدعم الفنـي والتقنـي     

  .والتسويقي والمشورة واالستشارات

  :النتائج والمخرجات السنوية  -13
  :ت السنوية ما يلييقترح أن يتضمن تقرير النتائج والمخرجا

نوعية المشروعات والمنتجات التي تم التقديم لهـا واختيارهـا           �
  .للتحسين والتطوير

عدد المشروعات والمنتجـات التـي تـم تـسجيلها كمنتجـات             �
  .للمشروعات المنزلية ولألسر المنتجة

  .عدد الجمعيات التي شاركت وتقدمت في الدولة �
  .المشاركةبيان بالجهات والوزارات المشاركة وطبيعة  �
  .بيان بعدد فرص العمل التي تم توفرها من خالل المشروع �
  .عدد الدورات التي نفذت لتحسين وبناء المهارات والقدرات �
  .حجم المبيعات التقديري السنوي من المنتجات �
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  : خطة العمل للمبادرة-14
 سنوات، شاملة السنة األولى ألعمال التخطـيط،        3: مدة التنفيذ   )1(

ة لبدء التنفيذ فيكلمن الدول الراغبة في المشاركة،    والسنة الثاني 
والعام الثالث الستقرار المشروعات من التخطيط إلـى تنفيـذ          

  .وتوثيق المشروع
 سنة إقرار المشروع مـن القمـة        – 2015عام  : تاريخ البدء   )2(

  . سنوات3العربية وبدء تنفيذه لمدة 
ض النتائج   وعر – 2017 أولكانون   /ديسمبر: تاريخ االنتهاء   )3(

  .2018على القمة العربية عام 
تحدد من قبل كل دولة بعدد العاملين في تنفيـذ          : عدد العاملين   )4(

  .المشروع
التمويل المقترح يحدد بناء على احتياجات كـل        : حجم التمويل   )5(

بلد لتمويل المشروعات المنزلية ومشروعات األسر المنتجـة        
ديـدها علـى    كقروض من مصادر التمويـل التـي سـيتم تح         

  .المستويين الوطني والعربي
  :مصادر التمويل  )6(

المبادرة العربية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهيـة        �
الصغر التي أقرتها القمة العربية التنمويـة األولـى فـي           

  .2009الكويت عام 
  .صناديق وبنوك التمويل الوطنية والعربية �
  .القطاع الخاص والمجتمع المدني �
 .مويل الوطنيةمبادرات الت �
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العقد العربي لمحو   
 األمية وتعليم الكبار  

)2015 – 2024(  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  مذكرة األمانة العامة،على  �
قرار المؤتمر العـام للمنظمـة العربيـة        وعلى   �

 /م ع (رقـم    )األلكسو(للتربية والثقافة والعلوم    
  ،)18ق/ 22 ع.د

امي لالجتمـاع األول للجنـة      التقرير الخت وعلى   �
التنسيق العليا للعقد العربي لمحو األمية وتعليم       

  ،)2024 – 2015(الكبار 
مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية مصر     وعلى   �

  العربية،
قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     وعلى   �

  ،)19/2/2015 – 95ع . د– 2029ق (
 توصية المجلس االقتصادي واالجتمـاعي    وعلى   �

ع .على المستوى الوزاري التحضيري للقمـة د      
)26(،  

وإدراكاً للتحديات االجتماعية والسياسية والثقافيـة       -
واالقتصادية، وخاصة تحدي الهوية واللغة والكيـان      

  العربي الواحد،
وإذ يؤكد على ضرورة تطـوير منظومـة التعلـيم           -

  العربي بكافة مستوياته ومجاالته،
تنميـة العربيـة،   وإذ يؤكد على مواصلة مـسيرة ال     -

انطالقاً من أن اإللمام بالقراءة والكتابة والمعلومات       
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وما يشهده العالم من التطور، أحـد أعمـدة بنـاء           
المواطن ليتمكن من القيـام بـدوره فـي العمليـة           

  التنموية،
وإذ يؤكد على إنهاء ظاهرة األمية في مختلف أنحاء          -

  المنطقة العربية خالل السنوات العشرة القادمة،
ذ يؤكد على تنفيذ برنامج العمل والخطـة الفنيـة          وإ -

الواردة في التقرير الختامي لالجتماع األول للجنـة        
التنسيق العليا للعقد العربي لمحو األميـة وتعلـيم          

  ،)2024 – 2015(الكبار 
وإذ يتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على         -

مبادرتها لمحو األمية وتعلـيم الكبـار، وجهودهـا         
رة لبلورة هذه المبادرة العربية الهامـة بمـا         المقّد

يسهم في تحقيق التنميـة الـشاملة فـي المنطقـة          
  العربية،

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

العقد العربي لمحو األمية وتعليم الكبـار       "اعتماد   -1
عقداً للقضاء علـى األميـة فـي        " 2015-2024

حاء الـوطن العربـي بجميـع أشـكالها         جميع أن 
  .بالصيغة المرفقة) األبجدية، الرقمية، الثقافية(

دعوة الدول األعضاء إلى تنفيذ العقد العربي لمحو     -2
، وتـوفير   2024-2015األمية وتعلـيم الكبـار      
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التمويل الالزم إلنجازه على المـستوى الـوطني        
وتقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لضمان نجاحه       

  .مكانيات المتاحة لكل دولةحسب اإل
تكليف األمانة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة           -3

بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة        
والعلوم بمتابعة تنفيذ العقد العربي لمحو األميـة        

 .2024-2015وتعليم الكبار 

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د636: ق.ق(
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  )مرفــق(
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  إطـار عمـل
  العقد العربي لمحو األمية وتعليم الكبار

)2015- 2024(  
  ـــ
  

  :ةـمقدم
يواجه الوطن العربي جملة من التحديات االجتماعيـة والـسياسية          
والثقافية واالقتصادية، بل وصلت هذه التحديات إلى تحدي الهوية واللغـة           

ن العربي الواحد، وال شك أن هذه التحديات تصيب الوطن العربي في            والكيا
فـضالً  . العمق وتسهم بمزيد من تشتيت قدراته وإمكاناته وإرثه الحضاري        

عن تحدي مجتمع المعلومات واالتصاالت الحديثة الذي يتطلب المزيد مـن           
  .العناية بتطوير منظومة التعليم العربي بكافة مستوياتها ومجاالتها

ظراً إلى أن المعامالت اليومية مع البيئة التي ينخرط فيها الفـرد            ون
والتي تتطلب منه استجابات مناسبة تعتمد علـى القـراءة والكتابـة ولـو             
بالحدود الدنيا، تأتي أهمية حمالت محو األمية وتعليم الكبار لتصبح مكونـاً            

  .أساسياً من مكونات التخطيط للنظام التعليمي

 تسير باتجاه تحقيق المجتمـع المـتعلم فـإن          ومع التطورات التي  
التواصل والتفاهم المكتوب أصبح يعتمد إلماماً بالقراءة والكتابة، سواء في          
تعامله مع عالمات الطريـق أو مواعيـد المواصـالت والنقـل، أو مـلء               
االستمارات اإلدارية أو إيداع حساب مـصرفي أو قـراءة تعليمـات فـي              

  .لخا.. .موضوعات تخصه
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فإن من أحد أبعاد تحقيق المجتمع المتعلم هو تحقيق محـو           وعليه  
األمية الكامل، والترويج للبيئة التي تعتمد التواصل المكتوب في المنزل وفي  

  .محل العمل وفي كل مكان في المجتمع

ونظراً الهتمام جامعة الدول العربية والمنظمـة العربيـة للتربيـة           
 العربي، وإشارةً إلى خطاب فخامة     والثقافة والعلوم بقضية األمية في الوطن     

 25رئيس جمهورية مصر العربية الذي ألقاه في القمة العربية في دورتها            
، والذي دعـا مـن      2014 مارس   26و 25التي عقدت في الكويت بتاريخ      

 عقداً للقضاء على األمية في      2024-2014إعالن العقد الحالي    (خالله إلى   
ى اعتماد برنامج عمـل يكـون هدفـه         وإل... جميع أنحاء المنطقة العربية   

التخلص من ظاهرة األمية في مختلف أنحاء المنطقة العربية خالل السنوات           
العشر القادمة، واقترح أن تكون أولى خطواته عقد اجتماع فـي غـضون             
الشهرين المقبلين لوزراء التعليم في الدول العربية يتم اإلعداد الجيـد لـه             

عتماده، ولمعالجة قـضية هـي األسـاس        ويقر برنامج العمل الذي دعا ال     
والطموح هنا ال . والسبب للكثير من المشكالت المستعصية في العالم العربي    

يتوقف عند محو األمية بل يمتد إلى تمكين المواطن مـن اإللمـام بكافـة               
أساليب وأدوات التعامل مع العصر الحديث عبر تعليم متطور يسمح ألبنـاء            

  ).رانهم في العالم كلهاألمة العربية بمنافسة أق

وبناء على ذلك تلقّت المنظّمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم            
 إبريـل   27 بتـاريخ    2443خطاب األمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم        

 تضمن طلب المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى جامعـة           2014
 عقداً للقضاء على    2024-2014الدول العربية باقتراح إعالن العقد الحالي       

  .األمية في جميع أنحاء الوطن العربي



-209-  

وطلبت عرض الموضوع على المجلس التنفيذي للمنظمة العربيـة         
 22 وعلى المؤتمر العام في دورته       101للتربية والثقافة والعلوم في دورته      

  ).28/5/2014-27تونس (

صـدر  وتم عرض الموضوع على المجلس التنفيذي للمنظمة الذي أ        
  : ، وقضى بـ)21و/ 101د/ م ت(قراره رقم 

التّرحيب بدعوة فخامة المستشار عدلي منصور رئـيس جمهوريـة           -1
  . عقداً عربياً لمحو األمية2024-2014مصر العربية بإعالن العقد 

الموافقة على أن يتم العمل في تنفيذ برنامج العقـد العربـي لمحـو               -2
  :األمية وفقاً لما يلي

نامج لجنة تنسيق عليا من المنظمات والدوائر       يتولى إدارة البر    -أ 
المعنية يتم تشكيلها في إطار األمانة العامـة لجامعـة الـدول            
العربية، وتختص هذه اللجنة بوضع برنامج العمـل والخطـة          

  .التنفيذية ومتابعة تنفيذ إجراءات محو األمية خالل العقد
يم الـدعم  تتولى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقـد        -ب 

الفني الالزم للجنة التنسيق العليا وإلى الدول العربيـة التـي           
  .تطلب ذلك

تقوم الدول العربية بوضع أنشطة ومـشروعات وفـق خطـة             -ج 
  .زمنية تواكب العقد

  .رفع األمر لألمانة العامة لجامعة الدول العربية للنظر واالعتماد -3
في دورتـه   عرض ما جاء في هذا القرار على المؤتمر العام الموقر            -4

  .الثانية والعشرين للنظر واالعتماد

وبناء على الفقرة الرابعة من قرار المجلس التنفيذي المشار إليهـا           
أعاله، تم عرض القرار على المؤتمر العام في دورته الثانيـة والعـشرين             
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الذي قرر اعتماد قرار المجلس التنفيذي في دورته الواحدة بعد المائة رقـم      
مـن  ) 3(كما هو مبين أعاله، وطلب في البند رقم         ). 21ق  / 101د/ م ت (

المدير العام رفع األمر لألمانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن ما ورد             
  .من هذا القرار) 2(في الفقرة 

وقام المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم برفـع           
ية التي دعت إلى عقد اجتمـاع       األمر إلى األمانة العامة لجامعة الدول العرب      

تنسيقي بين قطاع الشؤون االجتماعية والمنظمة وجمهورية مصر العربية         
، وأقـر تكليـف     9/9/2014وقد تم ذلك في مقر األمانة العامـة بتـاريخ           

جمهورية مصر العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بإعـداد          
مية ونـشره فـي موقـع المنظمـة         اإلطار المرجعي للعقد العربي لمحو األ     

  .هئوإرساله إلى الدول العربية، لوضع أطرها الوطنية في ضو

وفيما يلي إطار عمل العقد العربي لمحـو األميـة وتعلـيم الكبـار              
)2014- 2024:(  

  :اإلطار المفاهيمي
ينطلق هذا اإلطار من القيم األساسية للتراث العربي والتي تنزل العلم           

تبر التعلّم عملية مستمرة مدى الحياة، وغايتـه الحكمـة          منزلة الفريضة، وتع  
التي على المرء طلبها أينما كانت، ويؤكد علـى الهويـة الثقافيـة العربيـة               
بعناصرها وأطيافها المختلفة والتي تكونت وتراكمت عبر تاريخ طويـل مـن            
التفاعل الحضاري، كما يراعي السياق العالمي الذي يقدم العلم والمعرفة كحق           

نساني للجميع، وأن الحق في التعليم يتكامل مع بقية الحقوق وهو المقدمـة             إ
الضرورية للحصول على الحقوق األخرى؛ ذلك للمساهمة فـي بنـاء أفـراد             

  .متحررين من األمية قادرين على العيش والمشاركة في مجتمع المعرفة
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ومن ثم فإن هذا اإلطار يتبنى مفهوماً لمحو األميـة كمجـال مـن              
 تعليم الكبار يواكب متطلبات مجتمع المعرفة؛ حيـث ينظـر إليـه             مجاالت

باعتباره عملية مستمرة مدى الحياة، موجهة للصغار والـشباب والكبـار،           
متكاملة مع مختلف مراحل التعليم النظامي، متعددة المستويات واألهـداف          

  . والمحتويات، متنوعة في وسائل التوصيل، تقليدية كانت أم الكترونية

د النظرة في هذا اإلطار إلى قضية األمية كونها قضية مجتمعية           وتمت
األبجدية، الثقافية،  (متشابكة األبعاد متعددة المظاهر؛ حيث األمية الحضارية        

، وهو بذلك يتبنـى هـذا اإلطـار         )السياسية، االجتماعية والرقمية وغيرها   
لـوطن   من البنى المؤسـسية فـي ا       االستفادةمفهوماً واسعاً لألمية يحاول     

ويتبنى مدخالً تنموياً متعـدد األبعـاد       . العربي العاملة في مجال تعليم الكبار     
ينهض بالمجتمع العربي ويشيع بين أفراده ثقافة الـتعلم المـستمر مـدى             

وهو بهذا ال ينفصل عن السياق العالمي الذي يقدم العلم والمعرفـة            . الحياة
حررين من األمية قـادرين     للجميع؛ لذا يطمح إطار العمل إلى بناء أفراد مت        

  .على العيش والمشاركة البناءة في مجتمعات المعرفة

  :ةـالرؤي
وتعكس مفهوم الريادة الحضارية للوطن العربي بتكـوين مـواطن          
متحرر من األمية، فاعل تنموي متعدد القدرات للقيام بالمهـام المجتمعيـة            

  .المتعددة والعيش في عصر المعرفة

  : ةـالرسال
تسعى الدول العربية إلى استعادة ريادتها الحضارية من خالل         ومن خاللها   

خطط وبرامج تستهدف التكامل بين مؤسسات التعليم بمختلف أنواعها وبين تعلـيم            
  .الصغار وتعليم الكبار إلتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة الستدامة التنمية
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  : اتـالمنطلق
  : ساسية هييتبنى هذا اإلطار مجموعة من المنطلقات األ

  .مبدأ حقوق اإلنسان �
  . في الوطن العربيالديمقراطيمتطلبات التحول  �
  .مقومات الهوية الثقافية العربية وتجلياتها �
  .مجتمع المعرفة بشروطه وضغوطه �
  .الشمول والعدالة وعدم التمييز �
  .المفهوم الواسع لمحو األمية األبجدية والرقمية �
  .فلسفة التعليم المستمر مدى الحياة �
  .ايير تحقيق الجودة والتميزمع �

  :أهداف إطار العمل
  .2024تحرير جميع األميين في الوطن العربي من األمية بحلول  -1
سد منابع األمية من خالل استيعاب جميع األطفال في سن التمـدرس             -2

  .وتحقيق مبدأ إلزامية التعليم، والحد من ظاهرة الرسوب والتسرب
ر فقراً واألشد احتياجاً لتمكينهم     توسيع برامج محو األمية للفئات األكث      -3

  .من المشاركة في مجتمع المعرفة
التعليميـة  (تلبية حاجات التعلم لكافة األميين من خالل إتاحة البرامج التنموية            -4

  .لتنمية التعلم مدى الحياة الستدامة التنمية)  االقتصادية- الثقافية–
  . ارتضييق الفجوة النوعية بين الجنسين في مجال تعليم الكب -5
  .تجفيف منابع األمية ومكافحة االرتداد -6

  :المتطلبات
  :يتطلب تنفيذ هذا اإلطارو

  .وضع مفهوم إجرائي لألمي -
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  .تحديد الفئة العمرية المستهدفة في محو األمية في العقد -
  .حصر األميين في الفئة المعتمدة للعقد -
  .إعالن يوم وطني للتحرر من األمية -
  .المراصد العربية للتعليموضع قواعد خاصة بمحو األمية في  -
يشارك بها جميع   . تكوين لجان وطنية لوضع الخطط وتنفيذها وتقويمها       -

 واالتحـادات   القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المـدني      
  .المتخصصة

إعداد آلية عربية العتماد المدربين والبرامج التدريبية في مجال تعلـيم            -
  .الكبار

ي تعمل في مجال تعليم الكبـار فـي األقطـار           بناء القدرات الوطنية الت    -
  .العربية

االستفادة من اإلمكانات التي توفرهـا تكنولوجيـا التعلـيم واإلعـالم             -
 برامج تعليمية عربية مشتركة وبثهـا، ممـا         إنتاجواالتصال من أجل    

يوسع من نطاق انتشارها ويزيد من عدد المستفيدين منهـا ويخفـض            
 اإلعالم المختلفة في الدعوة والمتابعة كلفتها، إضافة إلى توظيف وسائل  
  .لألنشطة العقد في الوطن العربي

تعزيز الشراكات بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المـدني          -
  .العاملة في مجال محو األمية

  .إتباع آليات اإلدارة التشاركية للمؤسسات العاملة في تعليم الكبار -
واصل االجتماعي وكافـة    وضع خطة إعالمية وطنية توظف شبكات الت       -

د الطاقـات لمواجهـة     أجهزة اإلعالم من أجل التوعية والتنظيم وحـش       
  .مشكلة األمية

  .تنويع مصادر التمويل لتنفيذ العقد -
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موعد ومكان عقد   
ــة  ــدورة العادي ال

ــس )27( لمجلــ
ــدول   ــة ال جامع
العربيــة علــى  

  مستوى القمة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
اء في ملحق الميثاق الخاص بآلية      استناداً إلى ما ج    -

االنعقاد الدوري المنتظم لرئاسة مجلس الجامعة على  
 مستوى القمة،

من الملحق  ) أ(فقرة  ) 4(وعمالً بما جاء في المادة       -
الخاص باالنعقاد الدوري لمجلـس الجامعـة علـى         

تُعقـد الـدورات    : "مستوى القمة والذي ينص على    
 مقر الجامعة   العادية للمجلس على مستوى القمة في     

بالقاهرة ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تـدعو         
 ،"إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك

وبعد استماعه إلى كلمة السيد رئيس وفد المملكـة          -
 المغربية أمام الجلسة الختامية للقمة،

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

الترحيب برئاسة واستضافة المملكة المغربيـة      
ة على مستوى القمة    الجتماع مجلس جامعة الدول العربي    

/ في دورته العادية السابعة والعشرين خالل شهر مارس       
  . بالمملكة المغربية2016آذار 

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د637: ق.ق(
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ــشكر   ــه ال توجي
والتقدير لجمهورية  
ــة   ــصر العربي م
الستضافتها القمـة   

فـي  ) 26(العادية  
  شرم الشيخ

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :د اطالعهبع -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي      �
 المشترك،

وتقديراً لجمهوريـة مـصر العربيـة الستـضافتها         -
لمجلـس  ) 26(الكريمة ألعمـال الـدورة العاديـة        

الجامعة على مستوى القمة، ولجهودها المقدرة في       
  إعداد وتنظيم أعمال هذه الدورة،

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

جيه خالص الشكر وبالغ التقدير إلـى سـيادة         تو -1
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئـيس جمهوريـة        
مصر العربية على ما بذله من جهود مقدرة في         
إنجاح القمة وإدارته الحكيمة ألعمالها، وتأكيـد       
الثقة الكاملة في قيادته الرصينة لدفـة العمـل         
العربي المشترك ودفعه نحو تطـوير مـسيرته        

ه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل وتوسيع آفاق
 .أفضل ولما فيه مصلحة األمة العربية

التعبير عن االمتنان لجمهورية مـصر العربيـة         -2
شعباً وحكومةً على حفـاوة االسـتقبال وكـرم         
الضيافة وعلى التنظيم المحكم الجتماعات مجلس      
الجامعــة علــى مــستوى القمــة والمجــالس 

بـه  قامت  التحضيرية السابقة له، وعلى كل ما       
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من توفير كافة اإلمكانيات والترتيبـات الالزمـة        
إلنجاح انعقادها في أفـضل الظـروف وتتـويج         

 .أعمالها بالنتائج المرجوة

  
  )29/3/2015 –) 26(ع . د638: ق.ق(

    
  )0171( ص-32)/15/03/(26ق  

  أنـان بشـبي
  االنتهاكات اإليرانية على الجزر الثالث المحتلة

  ات العربية المتحدةالتابعة لدولة اإلمار
  ـــ

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة         -
على سـيادة دولـة اإلمـارات العربيـة         ) 26(ع  .د

المتحدة على جزرها الثالث، طنب الكبـرى وطنـب         
الصغرى وأبو موسى، وتأييـده كافـة اإلجـراءات         
والوسائل السلمية التي تتخـذها دولـة اإلمـارات         

  .جزرها المحتلةالستعادة سيادتها على 
واستنكر المجلس استمرار الحكومة اإليرانيـة فـي          -

تكريس احتاللها للجزر الثالث وانتهاكاتها المتكـررة       
لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين حول جزيرة أبـو         

، 1971تشرين ثاني   /  نوفمبر 30موسى الموقعة في    
بما فيها قيام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بممارسة       

طات مخالفة لاللتزامات المترتبـة علـى مـذكرة         نشا



-217-  

التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال اسـتفزازية هـدفها         
التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منـشآت        
سكنية وتوطين سكان غير سكانها األصـليين، إلـى         
جانب قيامها بمناورات وتـدريبات عـسكرية وبنـاء      

اكـز  منشآت غير مشروعة والتي شـملت إقامـة مر        
اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبنـاء    
مستشفيات، وزيارات متكـررة لكبـار المـسؤولين        
اإليرانيين وأعضاء لجنة األمـن القـومي لـشؤون         

 .السياسة الخارجية بمجلس الشورى اإليراني

إن تلك االنتهاكات تُعتبر تعدياً صارخاً لسيادة دولـة          -
زرهـا الـثالث،    اإلمارات العربية المتحدة علـى ج     

باعتبار أن تلك اإلجراءات واالدعاءات باطلة، وليس       
لها أي أثر قانوني، وال تُنقص من الحق الـسيادي          
لدولة اإلمارات الثابت في جزرها الثالث، كما أنهـا         
تُعد انتهاكاً لمذكرة التفاهم المبرمـة بـين البلـدين          

 .وأعماالً منافية ألحكام القانون الدولي

جمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة      طالب المجلس ال   -
باحترام سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة علـى        
جزرها الثالث وبالكف عن هذه االنتهاكات واألعمال       
االستفزازية التي تُعد تدخالً في الـشؤون الداخليـة         
لدولة مستقلة ذات سيادة داعياً الحكومة اإليرانيـة        

راتية الـثالث،   مجدداً إلى إنهاء احتاللها للجزر اإلما     
والكف عن فرض األمر الواقع بالقوة، والتوقف عن        
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إقامة أي منشآت فيهـا، بهـدف تغييـر تركيبتهـا           
 .السكانية والديمغرافية

ويدعو المجلـس مجـدداً الجمهوريـة اإلسـالمية          -
اإليرانية إلى القبول في الدخول في مفاوضات جادة        
ومباشرة مع دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة أو       

للجوء إلى محكمة العدل الدولية إليجاد حل سـلمى         ا
  .للقضية وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي

< << << << <  
< << << << <

  )0174( ص-35)/15/03/(26ق

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

  حول العملية اإلرهابية بالعاصمة الصومالية مقديشو
  ـــ

 العربية على مستوى    يعرب مجلس جامعة الدول   
المنعقد في مدينة شـرم     ) 26(القمة في دورته العادية     

الشيخ برئاسة جمهورية مصر العربيـة عـن إدانتـه          
الشديدة للعملية اإلرهابية اإلجرامية التـي قامـت بهـا          
حركة الشباب اإلرهابية في الصومال مستهدفة تفجيـر        
فندق في العاصمة مقديشو مما أسفر عن مقتل أكثر من          

  .عشرين قتيالً وعشرات الجرحى من المدنيين األبرياء

وإذ يؤكد المجلس على إدانته لألعمال اإلرهابية       
بكافة صورها وأشكالها، يعرب عـن تعازيـه ألهـالي          
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ضحايا العملية اإلرهابية، ويؤكد على وقوف كافة الدول        
األعضاء في الجامعة إلى جانب جمهوريـة الـصومال         

 فـي حربهـا المـستمرة ضـد         الفيدرالية قيادةً وشعباً  
  .اإلرهاب

كما يدعو المجلس الدول األعضاء إلى اإلسراع       
في تقديم الدعم المالي والفنـي للحكومـة الـصومالية          
لمساعدتها على إعادة بناء وتأهيل مؤسـسات الدولـة         
األمنية والعسكرية وتعزيز قدراتها لمكافحة الجماعـات       

  .اإلرهابية
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  خإعالن شرم الشي
  صيانة األمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة

  ــــ

نحن قادة الدول العربية، المجتمعين في الدورة السادسة والعشرين         
/ وى القمـة، فـي شـرم الـشيخ    لمجلس جامعة الدول العربية على مـست    

 الموافـق   -هـ  1436 جمادى اآلخر    9 و 8جمهورية مصر العربية، يومي     
التحديات  م، والتي كرست أعمالها لبحث 2015آذار /  مارس 29 و 28يومي  

التي تواجه أمننا القومي العربي، وتشخيص أسبابها، والوقـوف علـى اإلجـراءات             
وحدة التراب العربي ويصون مقدراَته وكيان      والتدابير الالزمة لمجابهتها، بما يحفظ      

الدولة، والعيش المشترك بين مكوناته في مواجهة عدد من التهديدات النوعية، وهو            
األمر الذي يتطلب تضافر جهودنا، واسـتنفار إمكانياتنـا علـى شـتى األصـعدة؛               

  : السياسية، والعسكرية، واالقتصادية، والثقافية، واالجتماعية
تزازنا بجامعتنا العربية في الذكرى السبعين إلنشائها، فإننـا         إذ نؤكد اع   -

نجدد التزامنا بمقاصد الزعماء والقادة المؤسسين، من ضرورة توثيـق        
الصالت بين الدول األعضاء، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون    
بينها، وصيانة الستقاللها وسيادتها، ومحافظة على تراثها المـشترك،         

  .م1945سدت في ميثاق جامعة الدول العربية والتي تج
وإذ ندرك أن مفهومنا لألمن القومي العربي ينصرف إلى معناه الشامل،            -

وبأبعاده السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية، من حيث قدرة        
الدول العربية على الدفاع عن نفسها وحقوقهـا، وصـيانة اسـتقاللها            

قوية ودعم هذه القدرات من خالل تنمية       وسيادتها وسالمة أراضيها، وت   
اإلمكانيات العربية في مختلف المجـاالت، اسـتناداً إلـى الخـصائص            
الحضارية والجغرافية التي تتمتع بها، وأخذاً في االعتبار االحتياجـات          
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األمنية الوطنية لكل دولة، واإلمكانيات المتاحة، والمتغيـرات الداخليـة        
  .ر على األمن القومي العربيواإلقليمية والدولية التي تؤث

وإذ نستشعر أن األمن القومي العربي قد بات تحت تهديـدات متعـددة              -
األبعاد، فَبنيانِ الدولة وصيانة أراضيها قد أضحيا محل اسـتهداف فـي        
أقطار عربية عديدة، ونتابع بقلق اصطدام مفهوم الدولة الحديثـة فـي            

من مفهوم الدولة الوطنيـة     المنطقة العربية بمشروعات هدامة تَنْتَقص      
وتفرغ القضايا العربية من مضامينها وتمس بالتنوع العرقي والـديني          
والطائفي، وتوظفه في صراعات دموية برعاية أطراف خارجية ستعانى         
هي نفسها من تدمير كل موروث حضاري كان لـشعوب المنطقـة دور      

والبيئية، وإزاء كـل  ئيسي في بنائه، فضالً عن التحديات التنموية واالجتماعية   ر
ما يحيط باألمن القومي العربي من تهديدات وتحديات في المرحلة الراهنة تهدد            
المواطنة كأساس لبناء مجتمعات عصرية تحقق الرفاهية واالزدهـار لـشعوبها           

  :كي تستعيد األمة العربية مكانتها المستحقة، فإننا
ع التطـورات   نؤكد على التضامن العربي قوالً وعمالً في التعامل م         �

الراهنة التي تمر بها منطقتنا، وعلى الضرورة القصوى لـصياغة          
مواقف عربية مشتركة في مواجهة كافة التحديات، ونجدد تأكيـدنا          
على أن ما يجمع الدول العربية عند البحث عن إجابات على األسئلة          
الرئيسية للقضايا المصيرية هو أكبر كثيراً مما يفرقها، ونثمن فـي           

  .ياق الجهود العربية نحو توطيد العالقات البينية وتنقية األجواءهذا الس
نجدد تعهدنا بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العـيش            �

الكريم، والمضي قدماً في مسيرة التطوير والتنوير، وترسيخ حقوق         
المواطنة، وصون الحريات األساسية والكرامة اإلنسانية وحقـوق        

حقيق التنمية المستدامة والعدالـة االجتماعيـة       المرأة العربية، وت  
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وجودة التعليم، وندرك أهمية تلك األهداف كأدوات رئيسية وفاعلـة          
تصون منظومة األمن القومي العربي، وتعـزز انتمـاء اإلنـسان           

  .العربي، وفخره بهويته

 مكافحة اإلرهاب، فيندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية  �
جراءات الالزمة لتجفيف منابع تمويله للحيلولة دون       واتخاذ كافة اإل  

توفير المالذ اآلمن للعناصر اإلرهابية، كما نـشدد علـى ضـرورة            
تنسيق الجهود الدولية والعربية في هذا المجال، من خـالل تبـادل            
المعلومات األمنية واالستخباراتية، والتعاون القضائي، والتنـسيق       

 فـي لية في الرؤية الدوليـة      العسكري، مشددين على حتمية الشمو    
التعامل مع اإلرهاب، دون انتقائية أو تمييز، بحيث ال تقتصر علـى            
مواجهة تنظيمات بعينها، وتتجاهل أخرى، خاصة وأن كافـة تلـك           
التنظيمات يجمعها نفس اإلطار األيـديولوجي، وتقـوم بالتنـسيق          

ؤكد وتبادل الخبرات والمعلومات والمقاتلين والسالح فيما بينها، ون       
في هذا اإلطار على رفضنا الكامل ألي ربط يتم لتلك الجماعـات أو             

  .ممارساتها بالدين اإلسالمي الحنيف

ندعو كافة المؤسسات الدينية الرسمية في عالمنا العربي إلى تكثيف   �
الجهود والتعاون فيما بينها نحـو التـصدي لألفكـار الظالميـة،            

 اإلرهـاب، والتـي     والممارسات الهدامة، التي تروج لها جماعات     
تنبذها مقاصد األديان السماوية، وندعوها إلى العمل على تطـوير          
وتجديد الخطاب الديني بما يبرز قيم الـسماحة والرحمـة وقبـول            
اآلخر، ومواجهة التطرف الفكـري والـديني ودحـض التـأويالت           
الخاطئة لتصحيح المفاهيم المغلوطة تحصيناً للشباب العربي، كمـا         

لسياق على دور المثقفين والمفكرين العرب، والدور       نشدد في هذا ا   



-226-  

الرئيسي لوسائل اإلعالم العربية، والقائمين على منظومة التعليم في 
  .العالم العربي بما يستهدف نشر قيم المواطنة واالعتدال

ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة ال لبس فيهـا وال تحتـاج        �
 إلى اتخاذ التدابير الالزمة     إلى استرسال في التوصيف بقدر الحاجة     

للتصدي لها، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذي كـاد            
اليمن أن يهوي إليه، وهو ما استدعى تحركاً عربياً ودولياً فـاعالً            
بعد استنفاذ كل السبل المتاحة للوصول إلـى حـل سـلمي ينهـي              
االنقالب الحوثي ويعيـد الـشرعية وسيـستمر إلـى أن تنـسحب           

وإذ . شيات الحوثية وتسلم أسلحتها، ويعود اليمن قوياً موحـداً        الملي
نجدد تأكيدنا على محورية القضية الفلسطينية كونهـا قـضية كـل       
عربي فسيظل التأييد العربي التاريخي قائماً حتى يحـصل الـشعب           
الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقـررات          

ة السالم العربية، بما في ذلك إقامـة        الشرعية الدولية ووفقاً لمبادر   
 1967حزيـران   / الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيـو       

أما في ليبيا فقـد أورثـت المرحلـة         . وعاصمتها القدس الشرقية  
 دولة ضعيفة ازدادت ضعفاً إثـر انتـشار         2011االنتقالية منذ عام    

منـاطق  وسيطرة قوى متطرفة معادية لمفهوم الدولة الحديثة على         
ليبية فضالً عن تدخالت قوى خارجية تسعى لتوجيه مستقبل الشعب          

 مـن عمليـات إرهابيـة       2003كما يعاني العراق منذ عام      . الليبي
ممنهجة أثرت سلباً على قدرته في بسط سيطرته على كامل أراضيه      
وضبط االستقرار فيه، وندعم العراق في حربه ضد تنظيم داعـش           

 التي يرتكبها هذا التنظيم، ونؤكد االلتـزام        اإلرهابي، وندين الجرائم  
فضالً عن عنـف فـي      . بمضمون قرارات مجلس األمن ذات الصلة     
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سورية أنتج تطرفاً حولها إلى ساحة لصراعات إقليميـة ودوليـة           
بالوكالة، مما أفضى إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها عن ربـوع           

ـ            يادتها البالد، وعدم قدرتها على حماية شعبها والحفـاظ علـى س
  . ووحدة أراضيها

نتعهد أن نبذل كل جهد ممكن، وأن نقف صفاً واحـداً حـائالً دون               �
بلوغ بعض األطراف الخارجية مآربها في تأجيج نار الفتنة والفرقة          
واالنقسام في بعض الدول العربية على أسس جغرافية أو دينية أو           
مذهبية أو عرقية، حفاظاً على تماسك كيـان كـل دولـة عربيـة،            

حماية ألراضيها وسيادتها واستقاللها ووحـدة ترابهـا وسـالمة          و
حدودها، والعيش المشترك بين مواطنيها في إطار الدولة الوطنيـة          

  .الحديثة التي ال تعرف التفرقة أو تقر التمييز

نعقد العزم على توحيد جهودنا، والنظر في اتخاذ التدابير الوقائيـة            �
ربي، في مواجهـة التحـديات      والدفاعية، لصيانة األمن القومي الع    

الراهنة، والتطورات المتسارعة، وخاصة تلك المرتبطة بالممارسات       
اإلجرامية لجماعات العنف واإلرهاب، والتي تتخـذ الـدين ذريعـة           

ونؤكد في هذا السياق على احتفاظنا بكافـة الخيـارات          . لوحشيتها
المتاحة، بما في ذلك اتخاذ الالزم نحو تنـسيق الجهـود والخطـط             
إلنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهـة التحـديات الماثلـة أمامنـا            
ولصيانة األمن القومي العربي، والـدفاع عـن أمننـا ومـستقبلنا            
المشترك وطموحات شعوبنا، وفقاً لميثاق جامعة الـدول العربيـة،          
ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، والشرعية الدولية وهو ما يتطلب         

ات الجامعة تنفيذاً للقرار الصادر عن هذه       التشاور بيننا من خالل آلي    
  .القمة
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نؤكد على ضرورة إخالء منطقة الشرق األوسـط مـن األسـلحة             �
النووية وأسلحة الدمار الشامل، وعلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة         
منع االنتشار النووي في الشرق األوسط، وكذا على إخضاع جميـع   

بما في ذلـك إيـران      المرافق النووية لدول منطقة الشرق األوسط       
  .لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية

نؤكد في هذا اإلطار أن تحقيق التكامل االقتصادي العربي، هو جزء            �
ال يتجزأ من منظومة األمن القومي العربي، بما في ذلك اسـتكمال            
منطقة التجارة الحرة العربية الكبـرى، وتحقيـق األمـن الغـذائي        

لسودان في هـذا الـشأن وكـذلك التنميـة المـستدامة،            ومبادرة ا 
واالستغالل األمثل للموارد، وتضييق الفجـوة الغذائيـة العربيـة،          

  .واإلدارة المستقبلية للموارد المائية تحقيقاً لألمن المائي العربي

نعرب عن شكرنا العميق لفخامة الرئيس عبـد الفتـاح السيـسي،             �
 العظـيم علـى حفـاوة       رئيس جمهورية مصر العربية، ولـشعبها     

االستقبال وكرم الضيافة، ولحكومـة جمهوريـة مـصر العربيـة           
بمؤسساتها المختلفة على دقة التحضير للقمة العربيـة والتنظـيم          
المحكم واإلدارة الجيدة ألعمالها، كما نتوجه بالشكر لمعالي أمـين          
عام جامعة الدول العربية ومسؤولي األمانة العامة على ما أبـدوه           

  .ص وبذلوه من جهد إلنجاح أعمال القمةمن حر

  
   جمهورية مصر العربية-صدر في شرم الشيخ 

  م2015آذار / مارس29 و28هـ 1436 جمادي اآلخر 9 و8
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ...والمعاليأصحاب الجاللة والفخامة والسمو 

  ...أمين عامِ جامعة الدوِل العربية.. .العربيمعالي الدكتور نبيل 
  ...الضيوف الكرام

  ...السيدات والسادة

وأن .. .جميعاً أخوة أعزاء على أرض مصر      أن أرحب بكم     ييسعدن
أنقل إليكم كل تقدير ومودة الشعب المصري الذي طالما اعتز بانتمائه ألمته            

 بذل المصريون وسيبذلون دوماً أغلى ما يملكـون صـوناً           التي.. .العربية
 افتتاحِ أعماِل اجتماع مجلس     في أيضاً   ليكما يطيب   .. .الستقاللها وكرامتها 

 دورتـه العاديـة الـسادسة       فـي لعربية على مستوى القمة     جامعة الدول ا  
 وباسمكم عن كل الـشكر والتقـدير لدولـة          يباسمأن أعرب   .. .والعشرين

 الشقيقة اح األحمـد الجـابر          وألخي ...الكويتصاحبِ السموِ الشيخِ صـب 
لقيادته الحكيمة ورؤيته السديدة خالل تـولي الكويـت رئاسـة           .. .الصباح

 أضافت لَبِنة جديدة إلى بناء العمـل        والتي.. .ضية للقمة العربية  الدورة الما 
 بذلتها األمانة العامة    التي أن أشيد بالجهود     يفوتنيوال  .. . المشترك العربي

طـوال الـدورة    .. .العربيلجامعة الدوِل العربية وأمينها العام الدكتور نبيل        
جو من اِهللا عز وجّل أن يكلَّل        أر والذي.. .السابقة ولإلعداد الجتماعنا اليوم   

 تعلق  التيوأن ترقى نتائجه إلى تطلعات األمة العربية        .. .بالنجاحِ والتوفيق 
وتنتظر المزيد من تعزيـز التـضامن والعمـل          ...آماالً كبيرة على جامعتنا   

  .العربي المشترك
  السيدات والسادة،

 عربيـة    قمة في األولى   مشاركتيلية لتزامن   ؤواستشعر عظَم المس  
مع تـشرفها باستـضافة ورئاسـة الـدورة         ... كرئيس لمصر بيت العرب   
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 فـي  تواجهنا   التيفال يخفى عليكم أن خطورة العديد من القضايا         .. .الحالية
بـل وغيـر    .. . قد بلغت حداً جسيماً    العربي أنحاء الوطن    فيهذه المرحلة   

واقـب  من حيث عمق بعض األزمات واتساع نطاقها وسوء الع        ... مسبوق
فانعقاد قمتنا اليوم تحت عنـوان      .. . الحاضر والمستقبل  فيالمترتبة عليها   

إنما يمثل تعبيراً عن إدراكنـا      ... العربي القومي تواجه األمن    التيالتحديات  
من خالل مـنهج    ... لضرورة أن نتصدى لتلك القضايا دون إبطاء أو تأجيل        

  ...فاعليةيتسم بالتوازن والمصداقية وعبر أدوات ذات تأثير و

مـا  .. .عانت أمتنا العربية من المحن والنوازل منذ إنشاء جامعتها        
بين الكفاح من أجل تحرير اإلرادة الوطنية أو للتخلص مـن االسـتعمار أو              

وبـين تـداعيات المـشكالت      ...  خاضتها دفاعاً عن حقوقها    التيالحروب  
.. . الظروف وفى أحلك .. .لكن هذه األمة  .. .االقتصادية الخارجية والداخلية  

لم يسبق أن استشعرت تحدياً لوجودها وتهديداً لهويتهـا العربيـة كالـذي             
ويعمل .. .على نحو يستهدف الروابط بين دولها وشعوبها      ... تواجهه اليوم 

 إلـى   والـسعي .. . داخل هذه الدول ذاتها    فيعلى تفكيك نسيج المجتمعات     
ء البعض اآلخـر    وإلى استقطاب بعضهم وإقصا   .. .التفرقة ما بين مواطنيها   

تلك المجتمعـات   ... على أساس من الدين أو المذهب أو الطائفة أو العرق         
 بوتقته ووحـدتها    فيوصهرها التاريخ   .. . استقرت منذ مئات السنين    التي

وسواء اكتسى ذلك التهديـد رداء الطائفـة أو         ... اآلمال واآلالم المشتركة  
خل األمة أو أقحمته عليها     الدين أو حتى العرق وسواء روجت له فئة من دا         

فإن انتشاره سوف يكسر شوكة هذه .. .أطراف من خارجها بدعاوى مختلفة 
 أمد قصير متشرذمة فيما بينها      فيحتى تغدو   .. .األمة وسوف يفرق جمعها   

  ... ومستضعفة ممن حولها بسبب انهيار دولها وشدة انقسامها على ذاتها
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قرار مجتمعاتها ولطبيعتها  الجسيم لهوية األمة والستالتحديإن ذلك 
ألنه يمس األمن   .. .يجلب معه تحدياً آخر ال يقل خطورة      .. .العربية الجامعة 

 يمثل األداة المثلـى     الذي.. .المباشر لكل مواطنيها وهو اإلرهاب والترويع     
 يهدم كيان الدول ويعمل علـى       كي فكر متطرف    أليلهؤالء الذين يروجون    

 فـي تغل هؤالء وجود بعض أوجه القصور       ولقد رأينا كيف اس   .. .تقويضها
فاستغلوا تطلعات  .. . الوفاء باحتياجات مواطنيها   فيعدد من الدول العربية     

أو .. .المواطنين المشروعة الختطاف األوطان واستغاللها من أجل مـآربهم    
كما رأينا أيضاً   .. .إلعالن الحرب على الشعوب حتى تذعن لسلطانهم الجائر       

والحـد  .. . يشنها على اآلمنين   التي حربه   فيرهاب  كيف اشتدت شراسة اإل   
 بات اإلرهابيون يمارسـونها بكـل جـرأة         التي بلغته بشاعة الجرائم     الذي

بهدف نـشر الفـزع وبـث       .. .مستهزئين بأية قيم دينية أو أخالق إنسانية      
ومن أجل إظهار قدرتهم على تحدى سلطات الدول وهـز الثقـة            .. .الرعب

 يقـف مـا وراء اإلرهـاب        الذيللفكر المتطرف   كوسيلة للترويج   .. .فيها
  .ويستغله باسم الدين أو المذهب لتحقيق أهداف سياسية

.. .وبكل ثقـة وإصـرار    .. .ويقتضى اإلنصاف منا أن نواجه أيضاً     
 االقتصاديعلى الصعيدين   .. . يمثل تراكمها تحدياً لمجتمعاتنا    التيالمشكالت  

 الشباب واألمية والفقر وعدم      مجاالت مثل بطالة   فيالسيما  .. .واالجتماعي
وأن نعمل على تعظيم االسـتفادة مـن وعينـا          ..كفاية الخدمات االجتماعية  

ن االقتصادية ؤوبأهمية تلك المشكالت عندما خصصنا قمة عربية دورية للش   
إن عدم إيالء االهتمام الواجب لتلـك المـشكالت         .. .والتنموية واالجتماعية 

خاصة وأنها  .. .القومي تواجه أمننا    لتيا مصاف التحديات    فييضعها حتماً   
تكتسب أبعاداً إضافية من خالل استغالل آثارها السلبية علـى المجتمعـات            

  . الخارج أو الداخل فيالعربية من المتربصين باألمة 
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إن بعض األطراف الخارجية تستغل الظروف التي تمـر بهـا دول            
ا بما يهدد أمننـا     نها أو الستقطاب قسم من مواطنيه     ؤوعربية للتدخل في ش   

فلقد . .القومي بشكل ال يمكننا إغفال تبعاته على الهوية العربية وكيان األمة          
 اإلقليم وفيما وراءه وأثارت مطامعهـا إزاء        فيأغرت تلك الظروف أطرافاً     

فاستباحت سيادتها واستحلت مواردهـا واسـتهدفت       .. .دول عربية بعينها  
مـؤثرات أخـرى كاإلرهـاب      وقد تفاعلت تلك التـدخالت مـع        .. .شعوبها

لتزيد من وطأة   .. .بل وحتى االحتالل  .. .والظروف االقتصادية واالجتماعية  
التحديات وتخدم بذلك أهدافاً تضر بمصالح األمة العربية وتحول دون تحقيق   

  .تقدمها

  السيدات والسادة،

لية الملقاة على عاتقنا لمواجهة كل تلك التحديات تتطلب         ؤوإن المس 
األمـر  .. .منهجاً للمعالجة يتميز بالمصداقية والفعالية    .. .ذكرتكما  .. .منا

ذات .. . اتخاذ إجراءات عمليـة جماعيـة  في أن يدعونا للتفكير    ينبغي الذي
 الحفاظ على الهوية العربية فيتتسق مع أهدافنا .. .حقيقيمغزى ومضمون 

 مساعيوردع  .. .نناؤو ش في الخارجيوصد محاوالت التدخل    .. .وتدعيمها
.. .ألطراف األخرى للمساس بسيادة الدول العربية الشقيقة وحياة مواطنيها        ا

نعتقد أن ذلك الصد وهذا الـردع هـو     .. .وأمتنا العربية ... وأثق أننا جميعاً  
قريب .. . جار أليهو دفاع عن أمننا دون تهديد لشقيق قريب أو          .. .حق لنا 

 مسلطاً على أحد إال     وليس سيفاً .. .هو درع ألوطاننا وألهلنا   .. .كان أو بعيد  
  .. .من يبادرنا بالعدوان

.. . أخطارها عما نعايـشه اليـوم      فيلقد مرت بأمتنا مراحل لم تزد       
.. .فرأى قادة األمة العربية معها أنه ال مناص من توحيد الجهود لمواجهتها           
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لكنه .. . المشترك للتغلب عليها   العسكري العربيوأنه البد من أدوات للعمل      
وإزاء إمكانيـة تفـاقم     .. .ييمنا لمدى نجاح كل تلك الجهـود      ومهما كان تق  

األوضاع والتحديات الراهنة من إرهاب يداهم ويروع ومن تدخالت خارجية          
 كيفية االستعداد   في.. . النفس فينحتاج إلى التفكير بعمق وبثقة      .. .شرسة

دونما .. ."قوة عربية مشتركة"للتعامل مع تلك المستجدات من خالل تأسيس      
وبما يتّسقُ وأحكـامِ  ...  من الدوِل العربية واستقالِلها   أيقاصٍ من سيادة    انت

وفى إطـارٍ مـن االحتـرامِ       .. .وجامعة الدول العربية    األممِ المتحدة  يميثاق
 ألين الداخلية  ؤو الش فيودون أدنى تدخل    .. .الدوليالكامِل لقواعد القانونِ    

ال نـسعى لالفتئـات     .. .نناؤو ش يف تدخٍل   أليفبنفسِ قدرِ رفضنا    ... طرف
 دولة أية لشعبِهافيعلى حق الحرة ها وفقَ اإلرادةتقريرِ مستقبل .  

 اعتمده وزراء الذيترحب مصر بمشروع القرار .. .وفى هذا اإلطار
لتكون .. .الخارجية العرب وتم رفعه للقمة بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة         

  .العربي القوميد األمن أداة لمواجهة التحديات التي تهد

 نحو مزيد   المضيإن لدى األمة العربية من اإلمكانيات ما يكفل لها          
إنما .. . ال تقتصر عوائده على الجوانب االقتصادية فحسب       الذيمن التكامل   

 النظر إليه باعتباره إحدى الوسائل الهامة لتثبيـت ولتأكيـد           الضروريمن  
 باتت حدوده وبعض أنحائـه      الذي.. .العربيهوية اإلقليم   .. .الهوية العربية 

 يقـوم   الذي أن أشيد هنا بالدور البارز       يويهمن.. .تتعرض للهجوم والتآكل  
.. . التعبير عن تطلعات واهتمامات الشعوب العربيـة       في العربيبه البرلمان   

كما أود أيضاً أن أنوه بنتائج مؤتمر .. . المشتركالعربيوتجسيد قيمة العمل 
 والـذي .. .الماضي أكتوبر   فينِ االجتماعية العربِ    ؤولشوزراء التنمية وا  

اعتمد إعالناً يتضمن أولويات التنمية العربية لما بعد عامِ ألفـين وخمـسةَ             
حتـى  ...  أولويات أجندة التنمية المرتقبـة     فينسعى إلى تضمينه    .. .عشر



-236-  

          االجتماعيـة العدالـة الفقرِ بأنواعه وتحقيق نؤكد حرصنا على مكافحة. ..
واالرتقاء بمستوى الخـدمات    ...وتوفير سبِل العيشِ الكريمِ للشعوبِ العربية     

وخلق المزيد من  .. .2024السيما الصحية والقضاء على األمية بحلول عام        
وإقامـة  .. بمن فيهم الشباب من النساء والرجـال      .. .فرصِ العمل للجميع  

  .مجتمعات عربية آمنة مستقرة

  السيدات والسادة،

 التـصدي  فـي لقد أكّدنا مراراً على أهمية دورِ المؤسسات الدينية         
 طريقه الوعر سينزلق حتماً إلـى هاويـة   فيللفكرِ المتطرف ألن من يسير      

 أمس الحاجـة    فيإننا  .. .ما لم يجد سبيالً ممهداً لصحيح الدين      .. .اإلرهاب
ـ          سليم لمقاصـد الـدينِ     إلى تفعيِل دورِ مؤسساتنا الدينية بما يعزز الفهم ال

   ورحمة من سماحة الخطـابِ        فيإننا  .. .الحقيقية إلى تنقيـة أمس الحاجة 
لتتضح حقيقة الدين .. . من شوائبِ التعصبِ والتطرف والغُلُوِّ والتشدد الديني

 ذلك على كافة المؤسـسات  فيواألمُل معقود   ...  الحنيف واعتداله  اإلسالمي
ولقد كان مؤتمر مواجهة التطـرف واإلرهـابِ      .. .عربية الدوِل ال  فيالدينية  

 نموذجاً عملياً لمثِل هذه     الماضي ديسمبر   في احتضنه األزهر الشريفُ     الذي
  التيالجهود       من خالِلها تجفيفَ منابعِ الفكرِ المنحرف كما أن على   .. . ننشد

       واإلعالمِ والتعليم واجباً عظيماً تجاه هم  رجاِل الفكرِ والثقافةمـن  . . أوطـان
 تحـض علـى     التـي  ضد المعتقدات    العربيخالِل تحصين النشء والشبابِ     

وترسـيخِ مفهـومِ    .. .الكراهية وجمود الفكرِ ورفضِ التنوعِ وإقصاء اآلخر      
.. . بكامِل مكوناته  العربيالدولة الوطنية الحديثة والحث على حماية النسيجِ        

     التراث قيمة شـكلت   والـذي .. . ككـل  واإلنـساني  حضاريالوعلى إدراك 
.. .الروحيفأثرت مكونه   .. .الحضارتين العربية واإلسالمية رافداً أساسياً له     

لتنهل البـشرية منهـا     . .كما أطلقت طاقات الفكر واألدب والعلوم واإلبداع      
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ولقد استلهمت نخبة مـن المفكـرين والمثقفـين         .. .وتنشد مستقبالً أفضل  
 مؤتمرِ مكتبة اإلسكندرية الذي دعت إليه       فيشاركوا  ف ...العرب تلك الروح  

لوضعِ إستراتيجية عربية شاملة لمواجهة الفكرِ      .. . القمة السابقة  فيمصر  
والذي خلص إلى عدد مـن التوصـيات الجـديرة باالهتمـام            ... المتطرف
 سلسلة عمـٍل فكـرى      فيوأرجو أن يكون ذلك المؤتمر حلقة       .. .والتطبيق
  .متواصل

 جديـد غيـر     إرهـابي أود أن أشير إلى خطـر       ... هذا اإلطار  وفى
يستغل التقنيات الحديثة وعلـى رأسـها تكنولوجيـا المعلومـات           ...تقليدي

ويسئ استخدام شبكة المعلومات واإلنترنت بغرض التحريض       ...واالتصاالت
وتدعو مصر لتـضافر كافـة الجهـود        ... والترهيب ونشر الفكر المتطرف   

ــة لال ــادئ عام ــع مب ــات  لوض ــا المعلوم ــن لتكنولوجي ــتخدام اآلم س
  .وتفعيل االتفاقات الدولية المنظمة لهذا الشأن...واالتصاالت

  السيدات والسادة،

إن كل تلك التحديات أفرزت أزمات ألقت ومازالت تلقـى بظاللهـا            
وال أشد تجـسيداً  .. . اليوملحاحاًإوليس أكثر   . .العربيالوخيمة على عالمنا    

حيث وصلت إلـى    . . اليمن فيك التحديات من األوضاع      بلغته تل  الذيللمدى  
فما بين استقواء    ...حد النيل من أمننا المشترك وليس المساس به فحسب        
وبين انتهازيـة   .. .فئة بالسالح وبالترويع لنقض شرعية التوافق والحوار      

وبين تـدخالت   .. . أبنائه باقيحفنة أخرى طامعة لالستئثار باليمن وإقصاء       
فـشلت  .. .العربي الجسم   في ما أصاب اليمن لنشر عدواها       خارجية تستغل 

وذهبت أدراج الرياح كل دعوات تجنب االنزالق       .. . استئناف الحوار  مساعي
.. . حـازم  عربيفكان محتماً أن يكون هناك تحرك       .. .إلى الصراع المسلح  
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 الخليجيتشارك فيه مصر من خالل ائتالف يجمع بين دول مجلس التعاون            
بهدف الحفاظ على وحدة الـيمن وسـالمة        .. .وأطراف دولية ودول عربية   

وحتـى  ... أراضيه ومصالح شعبه الشقيق ووحدته الوطنية وهويته العربية   
 اليمنية واستعادة أمنها    األراضيتتمكن الدولة من بسط سيطرتها على كامل        

  .واستقرارها

  السيدات والسادة،

وال .. .لسكوت عليـه إن ما آلت إليه أوضاع ليبيا الشقيقة ال يمكن ا   
 ليبيا ال يحتـل فقـط أهميـة         فييخفى عليكم أن استعادة األمن واالستقرار       

 والصالت التاريخيـة    الجغرافيالعتبارات الجوار   .. .قصوى بالنسبة لمصر  
ولكن لإلقليم والمنطقة العربية ككل على ضوء تشابك التهديدات         ... القديمة

ارات المتصلة بـصون الـسلم      فضالً عن االعتب  .. .ووحدة الهدف والمصير  
الذي بات يتأثر بما تشهده الساحة الليبية من تطـورات          .. .واألمن الدوليين 

 الليبيوفى الوقت ذاته فإن تأييدنا لمجلس النواب        ... لخطر اإلرهاب  وتنامي
 الحترامنـا   أساسيإنما يرجع بشكل    .. .وللحكومة المنبثقة عنه  .. .المنتخب

ولكن الوضع  .. . تقرير مستقبله بنفسه   فيولحقه   الليبيالتام إلرادة الشعب    
 ظل استفحال ووحـشية     في.. . ليبيا يزداد خطورة وتعقيداً يوماً بعد يوم       في

مما يستلزم تقديم كافة أشـكال الـدعم والمـساندة          .. .التنظيمات اإلرهابية 
 بسط األمـن    فيلتمكينها من أداء دورها     .. .للحكومة الشرعية دون إبطاء   

 مكافحة اإلرهاب ويسمح    فيوبما يفعل دورها    .. . ربوع ليبيا  فيواالستقرار  
 الوقت ذاته   فيكما ندعم   ... لها بالدفاع عن نفسها ضد التنظيمات اإلرهابية      

والرامية .. .الحلول السياسية المطروحة من قبل األمم المتحدة      .. .وبكل قوة 
وحـدة   ليبيا وصوالً إلى تشكيل حكومـة        فيإلى تحقيق توافق بين أشقائنا      

إال أنه وبالنظر إلى التطورات المتسارعة وتمدد تواجد التنظيمات         .. .وطنية
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فإنه لم يعد مقبوالً ما يسوقه البعض من ذرائع حول الربط بين            . .اإلرهابية
 أن  المنطقـي فليس مـن    ... السياسيدعم الحكومة الشرعية وبين الحوار      

ن التوصل لتـسوية     العيش تحت نيران اإلرهاب لحي     الليبينطلب من الشعب    
ومن .. . أننا نُدعم المسارين بذات القدر     في جليوموقفنا واضح   .. .سياسية

وبلورة رؤيـة   .. .لياتهؤو لالضطالع بمس  الدوليجانب آخر ندعو المجتمع     
وعدم .. .أكثر واقعية ووضوحاً لمحاربة اإلرهاب والتعامل مع كافة تنظيماته 

من يرفعون السالح أن هذا هـو       لكي ال يتصور    . .إضاعة المزيد من الوقت   
  .السبيل لتحقيق مكاسب سياسية

  السيدات والسادة،

وإننـا  .. .العالميلقد باتت األزمة السورية مأساة يتألم لها الضمير         
فاألوضاع المتردية  .. .السوريننظر بقلق بالغ حيال استمرار معاناة الشعب        

يه التدهور من خلق حالة وقد شاهدنا ما أدى إل   .. .هناك تتفاقم يوماً بعد يوم    
فصار استمرار هذا الوضع المؤسف     .. .فراغ استغلتها التنظيمات اإلرهابية   

إن الحاجة ملحة للتعاون والتنسيق العتمـاد       .. .يهدد أمن المنطقة بأسرها   
 وصـون أمـن     ةضى إلى إجراءات جديـة إلنقـاذ سـوري         يف عربيتصور  
 لوقف نزيـف  السياسيالحل  وال مناص من استمرار الدفع إزاء       .. .المنطقة

 بمكوناته  الوطني السورية وثراء نسيجها     األراضيوبما يحفظ وحدة    .. .الدم
  .تحت مظلة الدولة المدنية الحاضنة لجميع السوريين.. .المختلفة

إن مصر ال تزال تتعامل مـع األزمـة الـسورية مـن زاويتـين               
مدنيـة   لبنـاء دولـة      الـسوري األولى دعم تطلعات الشعب     .. .رئيسيتين
 باتـت   التـي  للتنظيمـات اإلرهابيـة      التـصدي  هيوالثانية  .. .ديمقراطية

وانطالقاً من  .. .والحيلولة دون انهيار مؤسسات الدولة السورية     .. .منتشرة
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 فإن مصر بادرت بدعم من أشـقائها        ةلية مصر التاريخية تجاه سوري    ؤومس
وصوالً .. .تدلةالعرب إلى العمل مع القوى الوطنية السورية المعارضة المع        

 ينـاير   فـي حيث استضافت القـاهرة     .. . المنشود السياسيإلى طرح الحل    
.. . اجتماعاً ضم طيفاً عريضاً من قوى المعارضة الوطنية السورية         الماضي

إن .. .ونعكف حالياً على اإلعداد الجتماع أكثر اتساعاً لتلك القوى السياسية         
عليه دول المنطقة والمجتمع     يتبناه السوريون وتتوافق     سياسيالدفع بطرح   

 يضع نهاية لمحنة    سياسي هو خطوة هامة على طريق الوصول لحل         الدولي
 بناء دولة   فيويحقق آماله وفقاً إلرادته الحرة المستقلة       .. .السوريالشعب  

  .وطنية ديمقراطية

  السيدات والسادة،

 التـي .. . إتمام االستحقاقات الدستورية   فيإن نجاح العراق الشقيق     
يستدعى منا تقديم المـساندة للخطـوات       . .وجت بتشكيل الحكومة الجديدة   تُ

كما .. . تبنيها الستعادة األمن واالستقرار    في شرعت الحكومة    التياإليجابية  
لتـرميم  ... نُرحب بما تنتهجه هذه الحكومة من سياسات مقرونة بالتطبيق        

 دوره الهام   بما يسمح للعراق بممارسة   .. .العربيعالقاتها مع دول جوارها     
أن تتمكن حكومة العراق من الوفـاء       .. .ونأمل أيضاً .. .العربي محيطه   في

وصوالً .. .العراقيبمتطلبات الوفاق والمصالحة بين مختلف مكونات الشعب        
...  تمـايز عرقـي أو طـائفي       أيإلحياء مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن       

 كامـل ترابهـا     معولين على جهودها الرامية السـتعادة سـيطرتها علـى         
فهـذه  .. .بما يمكنها من دحر التنظيمات اإلرهابيـة المتطرفـة        .. .الوطني

 العربـي  القـومي الجهود ال تصون أمن العراق فقط بـل تحفـظ األمـن             
 في تشهدها الساحة اللبنانية التيكما تُتابع مصر باهتمام التطورات ...برمته

 هذا الصدد أن    في فوتنييوال  .. . تشهدها المنطقة  التيظل التحديات الكبرى    
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أعرب عن ترحيب مصر بالحوار القائم بـين مختلـف القـوى الـسياسية              
ووقـف حالـة    .. . هذا البلـد الـشقيق     فيالستعادة االستقرار   .. .اللبنانية

وتخفيف حدة االنقسام بما يمكن لبنـان مـن اجتيـاز هـذه             .. .االستقطاب
 ومؤسـسات   اللبنانيويحفظ مقدرات الشعب    ... المرحلة الدقيقة من تاريخه   

 هـذه   تفـضي ونأمـل أن    .. . المنشود اإلقليميويحقق االستقرار   .. .دولته
إن .. .الجهود إلى انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية دون مزيد من االنتظار        

.. الحقوق ومهما طالت مدة غيابها فإنها لن تُنسى ولن يتم التفـريط فيهـا             
ات العربية المتحدة الراسخة في     ومن ثم فإننا نؤكد على حقوق دولة اإلمار       

طنب الكبـرى وطنـب الـصغرى وأبـو         (الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة     
وتؤازر مصر  .. إيران من قبل    كما نؤكد أنها أراضٍ عربية محتلة     ).. موسى

والدول العربية كافة الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة            
   .ى أراضيهاالستعادة سيادتها الكاملة عل

 جمهوريـة   فـي  أن أنوه أيضاً إلى مـا يعانيـه أشـقاؤنا            ليوالبد  
من عدم استقرار وتهديدات لحياتهم اليوميـة منـذ أكثـر مـن             .. .الصومال

 األوضاع األمنية والسياسية في تدريجيفرغم ما نُالحظه من تحسن .. .عقدين
دراليـة   تقـوم بهـا الحكومـة الفي       التـي بفضل الجهود المضنية    .. .مؤخراً

إال أن االعتـداءات    .. . لهـا  والدولي واألفريقي العربيوالدعم  .. .الصومالية
ما تزال تُمثل تهديداً مباشراً ألمن واسـتقرار المنطقـة          .. .اإلرهابية المتكررة 

 ظل الروابط الفكريـة     في.. .العربي هو جزء ال يتجزأ من األمن القومي         الذي
ل الصومال وبـين شـبكات اإلرهـاب        والتنظيمية بين التيارات المتطرفة داخ    

 هذا اإلطار أن أؤكد على دعم مـصر الكامـل           فيوأود  ... .اإلقليمية والدولية 
من أجل استكمال البناء    .. ."2016رؤية  " تنفيذ   فيلجهود الحكومة الصومالية    

  . الصومال وتحقيق طموحات شعبه الشقيقفي والدستوري المؤسسي



-242-  

  السيدات والسادة،

 تواجههـا أمتنـا     التيامة التحديات والتهديدات    على الرغم من جس   
إدراكاً منهـا   .. .سيظل اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية راسخاً     .. .العربية

 التـي .. .ألن حلَّ هذه القضية هو أحد المفاتيحِ الرئيسية الستقرارِ المنطقة         
من على الرغمِ   ...  مهدرة الفلسطينيلن تهدأ أبداً طالما ظلت حقوق الشعب        

 إقامة دولته المستقلة وعاصمتُها القدس      في بحقه   الدولياعتراف المجتمعِ   
  .. .الشرقية

إن قلوبنا وعقولنا مفتوحةٌ للسالم العادل والشامل الذي يحقق األمن          
 األراضي لكل   اإلسرائيليوالسالم لكل األطراف والذي يتطلب إنهاء االحتالِل        

ومثمرة علـى أسـاس القـرارات       من خالل مفاوضات جادة     .. .الفلسطينية
مع ضرورة وقف األنشطة االسـتيطانية      .. .الدولية ومبادرة السالم العربية   

  ...اإلسرائيلية واالنتهاكات المستمرة للمقدسات الدينية جميعها

 العربـي  القـومي  تواجه األمن    التيال يمكن الحديث عن التحديات      
 حيال مسألة إخالء    العربيالموقف  على ثوابت   ... دون التأكيد مجدداً وبقوة   

فسوف .. . وأسلحة الدمار الشامل   النوويمنطقة الشرق األوسط من السالح      
 أبريـل ومـايو     شـهري ينعقد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم االنتشار خالل        

لمطالبـة  .. .ويمثل انعقاد المؤتمر فرصة حقيقية للدول العربية      .. .المقبلين
ته واإلسـراع باتخـاذ خطـوات عمليـة         لياؤو بتحمل مس  الدوليالمجتمع  
حـول  .. .1995لتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة عـام    .. .ومحددة

إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وكافة أسـلحة الـدمار الـشامل             
  ... الشرق األوسطفياألخرى 



-243-  

  ،والمعاليأصحاب الجاللة والفخامة والسمو 

  أختتمبما نتخـذه    بالتأكيد على أن م    يكلمت ستقبل هذه األمة مرهون
حيث .. . الهام التاريخي هذا المنعطف    فيوالمطلوب منا كثير    .. .من قرارات 

 ذات الوقـت    في.. . تحقيق الرخاء وهو حقٌ لها     فيتتزايد تطلعاتُ الشعوبِ    
نرجـو  .. .ليةٌ جسيمةٌ وأمانةٌ ثقيلةٌ   ؤوإنها مس .. . تتعاظم فيه التحدياتُ   الذي

حتى ال نغدو يوماً مجرد مجموعة .. . أدائها والنهوضِ بهافيالعون من اِهللا 
لكنهـا  .. .الماضـي  فـي تلتف حول تاريخٍ مجيد جمعها يوماً       .. .من الدول 

فأمتُنا تـستحق   .. . حاضرها أو عن صناعة المستقبل     فيعاجزة عن التأثير    
  .وصوناً لقدرها ومقدراتها... عزةً وكرامةً لها.. .منا الكثير

  تحيا األمة العربية. .تحيا األمة العربية. .األمة العربيةتحيا 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو، 

  أصحاب المعالي والسعادة،
  السيدات والسادة،

اسمحوا لي بدءاً أن أتوجه بالتحية والتهنئة والتقـدير إلـى فخامـة             
سيسي بمناسبة ترؤسه أعمال القمة العربية الـسادسة        الرئيس عبد الفتاح ال   

والعشرون، متمنياً لسيادته وللدبلوماسية المصرية تحت قيادته كل التوفيـق          
والسداد في إدارة العمل العربي المشترك، في ظل ما نشهده من أوضاع شديدة 

  .الصعوبة وبالغة التعقيد، وفي ضوء األخطار المحدقة بالمنطقة العربية

د أن أعرب عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الـشيخ            وأو
صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي ترأس أعمال الدورة            
            السابقة للقمة العربية، وقاد خاللها دفة العمل العربي المشترك بكل حكمـة

  . وخبرة وحرصٍ شديد على وحدة الموقف العربي

  السيد الرئيس،

عالم العربي بسرعة وبعمق، وهذا التغيير البـد وأن يطـال           يتغير ال 
الجامعة العربية، وهو ما حرصتُ على التأكيد عليه منذ بداية مهمتي فـي             

ل، أو نتركهـا    ؤو، فإما أن نجعل من الجامعة أداةً للتغيير المس        2011يوليو  
وهنا تكمن ضرورة إعادة النظر فـي أداء        . للتيار العارم يجرفها في طريقه    

لجامعة وبنيتها ومؤسساتها، إن أردنا لها مواكبة المتغيرات التي يـشهدها        ا
  .العالم العربي اليوم
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ولقد استجابت القمة العربية لهذا النداء، وأمام حـضراتكم اليـوم           
الثمرة األولى لهذه العملية، وهي مـشروع الميثـاق بـصيغته المعدلـة،             

ألمن، للتفـضل باتخـاذ     ومشروع النظام األساسي الجديد لمجلس السلم وا      
القرار الالزم بالنسبة لهما، مع ما يتطلبه ذلك من مواصلة المشاورات بين            

  .الدول األعضاء، الستكمال عملية تطوير الجامعة العربية وآليات عملها

  السيد الرئيس،

يواجه العالم العربي، ومنذ نشأة جامعة الدول العربية قبل سـبعين           
ـ       عاماً، تحديات جساماً، شهد      نه ؤوخاللها العديد من محاوالت التدخل في ش

الداخلية وتهديد سيادة الدول، وتعرضت عدة دول للعدوان، بل ولالحـتالل           
في بعض األحيان، وفي مواجهة كل هذا، تضامنت الدول العربية ونـسقت            

  .جهودها قدر استطاعتها ووفقاً لما سمحت به الظروف المتاحة

تُشكّل  فلسطينية دائماً، وال تزال،وفي خضم كل ذلك، كانت القضية ال    
التحدي األكبر واألخطر، فالمنطقة العربية على اتساعها لن تـنعم بالـسلم            
واالستقرار واألمن طالما استمر االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية،         
وطالما أن الجهود الدولية المبذولة لمعالجتها ما تزال تراوح مكانها، األمر           

ني مقاربة جديدة تهدف إلى تحقيق الحـل الـشامل والـدائم    الذي يتطلب تب  
والعادل، المستند إلى مبادرة السالم العربية وإلى قرارات الشرعية الدوليـة    
ذات الصلة، إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وإقرار حل الدولتين، وإعالن قيام          

 1967حزيـران   / الرابع من يونيو   الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود    
  .وعاصمتها القدس الشرقية

إن فرص تحقيق السالم الشامل والعادل فـي المنطقـة تتـضاءل،            
ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني يتعرض ألفدح المخاطر إذا لم يتحمل          
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لية لوقـف مسلـسل   ؤوالعرب والمجتمع الدولي ويتحمل مجلس األمن المس    
ولتين ووفـق جـدول     المفاوضات العبثية، ودفع إسرائيل إلى إقامة حل الد       

زمني محدد، وآلية تضمن االلتزام بالتنفيذ، وذلك تحت اإلشراف المباشـر           
لية الرئيسية في المحافظـة علـى       ؤولمجلس األمن، باعتباره يتحمل المس    

  .السلم واألمن الدولي

  السيد الرئيس،

إن نظرة سريعة على واقع العالم العربي توضـح عمـق المأسـاة             
وليست مـؤامرات األعـداء     . مسبوقة التي نشهدها  وحجم التحديات غير ال   

لة عن ذلك، بل أيضاً تراكم المشكالت واألزمـات التـي           ؤوفحسب هي المس  
تواجه دول المنطقة منذ عقود طويلة، وباتت تُهدد كيانات الـدول العربيـة             
ووحدتها الوطنية في الصميم، وتُنذر بمخاطر االنزالق في هوة من الفوضى           

  .والدمار

التي بـادرت   " عاصفة الحزم "األمل اليوم، بأن تُطلقَ عملية      يحدونا  
المملكة العربية السعودية وأشقائها في التحالف للدفاع عن الـشرعية فـي         
اليمن، مقاربةً جديدةً للتعامل العربي الجماعي الفعال مع التهديدات الخطيرة          

ية بمختلف التي تواجه األمن القومي وسالمة واستقرار الدولة الوطنية العرب
  .مكوناتها

وأود أن ُأعرب عن التأييد التام لهذه المبادرة، باعتبارها إجراء البد           
منه من أجل حماية أبناء الشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتي جـاءت            
استجابةً لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئـيس الجمهوريـة            

جل وضع حد لتمادي جماعة اليمنية، بعد فشل جميع الجهود التي بذلت من أ 
  . الحوثيين وانقالبهم على الشرعية اليمنية
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  السيد الرئيس،

إن تداعي سلطة الدولة، وتفتت المجتمع واقتتال فئاته، يمثّل خطراً          
داهماً ال يعادله خطر آخر، وهو ما نشهده اليوم في سورية التـي يـدخل               

نهارت مقوماتهـا   النزاع فيها عامه الخامس، حيث تداعت ركائز الدولة وا        
الوطنية، وباتت األزمة السورية اليوم بتداعياتها الخطيرة، تُشكّل التهديـد          

وبكل أسف، لم يتمكن المجتمع الـدولي مـن         . األكبر لألمن القومي العربي   
إيجاد حٍل لهذه األزمة يكفل إعادة االستقرار واألمن، ويلّبي طموحات الشعب 

  .والديمقراطيةالسوري في الحرية والتغيير السلمي 

وليبيا أيضاً تمر في خضم حالة من الفوضى واالضطراب، وال تزال           
المحاوالت المبذولة والرامية إلى وضع األزمة الليبية علـى مـسار الحـل            
السياسي تصطدم بالعديد من العقبات والصعوبات، ونرجو أن يتم التوصـل           

ادتها إلى حل قريب يعيد بناء المؤسـسات ويحفـظ لليبيـا وحـدتها وسـي      
  .وسالمتها اإلقليمية

أما الصومال، فبعد عقود من الفوضى، بدأت خطوات إعادة بناء الدولة،           
وأرجو أن يستمر هذا الجهد، وهو ما نأمل أن تؤتى ثماره وبدعم عربي ال بد منه 

  . لمساعدة األشقاء الصوماليين على النهوض بأعباء هذه المرحلة االنتقالية

  السيد الرئيس،

 األمن القومي العربي، الذي يشمل أمن المـواطن وأمـن   إن صيانة 
المجتمع والدولة، يتطلب إستراتيجية متكاملة، لمواجهـة التهديـد األمنـي       
اآلني، والمتمثل في جيل جديد من التنظيمات اإلرهابيـة المـسلحة، التـي             
تستفيد من تداعي سلطة الدولة واالحتقان االجتماعي والـسياسي، وتُجنّـد           

  .  بين الشباب ضحايا التطرف الفكري والغلّو الدينيأتباعها من
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وأمام القمة اليوم، مشروع قرار هام يتعلق بإنـشاء قـوة عربيـة          
مشتركة، ويمثّل هذا القرار تطوراً تاريخياً يرتقي بمستوى العمـل العربـي            
. المشترك، ويعبر عن اإلرادة الجماعية في صيانة األمن القـومي العربـي           

إلسراع في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضعه موضع التنفيذ،        ونأمل أن يتم ا   
ولتكون هذه القوة على أهبة االستعداد لالضطالع بالمهـام الملقـاة علـى             
عاتقها في مواجهة التحديات التي تواجه أمن وسـالمة الـدول األعـضاء             

  .وسيادتها الوطنية واألمن القومي العربي برمته

اتخاذها في إطار المواجهة الشاملة مع إن التدابير الفورية المطلوب 
اإلرهاب والتطرف ال تقتصر على الجوانب األمنية والعسكرية فقـط، علـى            
أهميتها، بل تستدعي أيضاً اتخاذ إجراءات ال تقل أهمية، وتشمل النـواحي            
الثقافية والفكرية واأليديولوجية واإلعالمية والمجتمعية الحاضنة والمنتجة       

  .كافة أشكاله وصورهللتطرف واإلرهاب ب

إن هذه الجهود يجب أن يرافقها مواجهة حقيقية مع أنفسنا، ووقفة           
صادقة مع المرجعيات الفكرية، فال يمكن اجتثاث آفة اإلرهاب ما لم نجتثـه             

  .من العقول والقلوب والكُتب والمعاهد والمساجد

كما أنه ال يمكن اجتثاث اإلرهاب ما لم نضع برامج فعالة لخفـض             
 ورفع مستويات المعيشة والرفاه العام للمواطنين، وخلق فرص وبدائل      الفقر

  .إيجابية أمام األجيال الشابة ليكون لها أمل في غد أفضل

  السيد الرئيس،

لية كبرى أمام األجيال القادمة، فـالقرارات       ؤوإننا نتحمل جميعاً مس   
ية التي تُتخذ اليوم سيكون لها آثار هامة على مجمـل قـضايانا المـصير             

  . ومستقبل الشعوب العربية
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لقد نشأنا جميعاً على حلم الوحدة العربية، وحدة التـاريخ ووحـدة            
واليوم يشعر شبابنا بأن عالمنا العربي لم يحقق كل هذه          . المصير المشترك 

  . األماني، ويلقي باللوم حيناً على قادته، وحيناً على تآمر األعداء

بار الحقيقي الذي وضع فيه الجيل      واليوم، يضعنا التاريخ أمام االخت    
ومن جديد، علينا الوقـوف معـاً ومواجهـة هـذا التحـدي             . الذي سبقنا 

المصيري، فنحن أمة واحدة، تلك حقيقة ثابتة، إن أردنا لدولنا ومجتمعاتنـا            
النجاة من األخطار التي تهدد بقاءها، وتمكينها من ارتياد آفاق المـستقبل            

  . دارومواكبة روح العصر بثقة واقت

  لية الكبرى،ؤووفقّكم اهللا في تحمل هذه المس

  وشكراً السيد الرئيس،  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،    
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