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  :التقارير المرفوعة إلى القمة
  
  

  )28(ع . دةـقمة الـر رئاسـتقري
  عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

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

  اللتزامات،وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وا �
  وعمالً بما جاء في النظام األساسي للهيئة، - 

…<†{{{{ÏŁè< <

جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية          توجيه الشكر والتقدير إلى      -1
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،       ) 28(، ورئيس الدورة العادية     الهاشمية

 .)2017(عمان عة تنفيذ قرارات قمة على رعايته الكريمة لجهود متاب
تقديم الشكر إلى الدول أعضاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات واألمين العـام              -2

 .على ما بذلوه من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة
  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د705: ق.ق(
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  :التقارير المرفوعة إلى القمة
  
  

  مين العام عن العمل العربي المشتركتقرير األ
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام الذي تناول مختلف مجاالت العمل العربي المشترك، �

  وبعد االستماع إلى خطاب السيد األمين العام في الجلسة االفتتاحية، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

  بتقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك الذي تناول مختلف مجـاالت            العلمأخذ  
  .، وتقديم الشكر له ولمساعديه على هذا التقريرالعمل العربي المشترك

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع .د 706: ق.ق(
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  تسمية مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
  "قمــة القـــدس" بـبالظهران) 29(الدورة العادية 

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

د ملـك   وبناء على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سـعو              - 
 المملكة العربية السعودية،

وتقديراً لمركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس             - 
 وأمام التحديات الجِسام التى تمر بها القضية الفلسطينية قـضية العـرب             ة،الشرقية المحتل 

 األولى،

†{{{{ÏŁè<…< <

الموافقة على مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك       
لمجلس جامعة  ) 29(على الدورة العادية    " قمة القدس "المملكة العربية السعودية بإطالق تسمية      

  .ول العربية على مستوى القمةالد
  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د707: ق.ق(
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  :القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته
  

 

  متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية
  والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية

  

  
  ،إن مجلس الجامعة على مستوى القمة

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �

 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض على المستوى الوزاري الذى عقد 
ابقة على مختلف المستويات، القمة والوزاري والمندوبون       وإذ يؤكد على جميع قراراته الس      - 

  الدائمون، بخصوص متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية،

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهويـة              -1
دة التأكيد على حق دولـة      وإعا. العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين      

، بمـا فيهـا القـدس    1967فلسطين بالسيادة على كافة األرض الفلسطينية المحتلة عام         
  .الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوار

إعادة التأكيد على التمسك بالسالم كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي اإلسرائيلي            -2
 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن الـسالم         2002سالم العربية لعام    وفق مبادرة ال  

مع إسرائيل وتطبيع العالقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية            
، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلـسطيني        1967والعربية المحتلة منذ عام     

المصير وحق العودة والتعـويض لالجئـين       غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير        
الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكٍل عادل وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة رقـم              

ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع ال تنسجم مع المرجعيات           . 1948 لعام   194
  . في الشرق األوسطالدولية لعملية السالم

الواليات المتحدة األميركية االعتـراف بالقـدس       إعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار        -3
، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطالً،       )القوة القائمة باالحتالل  (عاصمة إلسرائيل   
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وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ذات    
ية في قضية الجدار العازل، وأن ال أثـر         الصّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدول     

قانوني لهذا القرار، الذي يقوض جهود تحقيق السالم، ويعمق التوتر، ويفجر الغـضب،             
  .ويهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم االستقرار

، وقـرار   )1980( لعام   478 و 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن         -4
ة العامة لألمم المتحدة في إطار دورتها االستثنائية الطارئة العاشرة على أسـاس             الجمعي

، الذي أكد على أن أي قرارات )A/RES/ES-10/19 2017(، رقم "االتحاد من أجل السلم"
أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الـشريف أو مركزهـا أو تركيبتهـا                

ني، وأنها الغية وباطلـة، ويجـب إلغاؤهـا امتثـاالً           الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانو     
لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول لالمتنـاع عـن إنـشاء بعثـات                

، والذي أكد )1980 (478دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عمالً بقرار مجلس األمن 
لها عن طريق   أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب ح            

  .المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة
دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ جميع اإلجراءات العملية الالزمة لمواجهـة أي قـرار               -5

، والحيلولـة دون اتخـاذ أي   )القوة القائمة باالحتالل(يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل   
  .لمجالس الوزارية العربية المتعاقبةقرارات مماثلة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم وا

تأييد ودعم خطة تحقيق السالم التي قدمها فخامة الرئيس محمود عباس، رئـيس دولـة               -6
  .20/2/2018فلسطين، في مجلس األمن يوم 

العمل مع األطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة األطراف، تحـت مظلـة               -7
م، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي إلعـادة           األمم المتحدة، لرعاية عملية السال    

إطالق عملية سالم ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية            
/ وحل الدولتين على خطـوط الرابـع مـن يونيـو         ومبدأ األرض مقابل السالم     الدولية  

  .1967حزيران عام 
دولة فلسطين، وقرارات ُأطـر     تأييد ودعم قرارات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس          -8

منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف اإلدارة األمريكية بالقدس عاصمة لدولة           
االحتالل، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات علـى كافـة               

  .الصعد
وع ضد تقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشر           -9

وإدانـة  . االحتالل اإلسرائيلي الغاشم، دفاعاً عن مقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف         
الجرائم اإلسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الـشعب الفلـسطيني، المـدنيين             



hus/ -11-  

العزل، والتي ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، بموجب القانون الـدولي             
ن الدولي لحقوق اإلنسان؛ هذه الجرائم التي كان آخرها االعتداء على           اإلنساني، والقانو 

المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية، يوم الجمعة           
وخاصة علـى    ، في مختلف أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة،      2018آذار  / مارس 30

مئات الشهداء والجرحى من المدنيين     خطوط قطاع غزة المحاصر، والتي راح ضحيتها        
  .العزل

مطالبة مجلس األمن، والجمعية العامة واألمين العام لألمم المتحدة، ومجلـس حقـوق              - 10
اإلنسان ومفوضه السامي ومقرريه، باتخاذ اإلجراءات الالزمة، لتشكيل لجنـة تحقيـق            

تحقيـق  ، والعمل على تمكين هذه اللجنة من فـتح          30/3/2018دولية في أحداث يوم     
ميداني محدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمـة المـسؤولين             

  .اإلسرائيليين عن هذه الجريمة، وعدم إفالتهم من العقاب العادل، وإنصاف الضحايا
مطالبة مجلس األمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلـسطينيين، السـيما              - 11

، القاضية بانطباق اتفاقية جنيـف الرابعـة        )1987 (605راروالق) 1994 (904القرار  
للـشعب الفلـسطيني     على األرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية       

ودعوة الدول األطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيـف الرابعـة لتحمـل             . األعزل
فلسطين المحتلة، بمـا فيهـا      مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ االتفاقية في أرض دولة         

القدس الشرقية، من خالل وقف االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني والقانون           
  .الدولي لحقوق اإلنسان، وإعمال القواعد اآلمرة للقانون الدولي

حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على فتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب،              - 12
  .الشعب الفلسطيني األعزل ترتكبها إسرائيل بحق ضد اإلنسانية، التيوالجرائم 

تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فـي األمـم المتحـدة،                - 13
والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويـورك             

  .بعمل ما يلزم بهذا الشأن
لدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خالل زيارات واتـصاالت           العمل المباشر مع ا    - 14

/ ثنائية ومتعددة األطراف لحثها على االعتراف بدولة فلسطين علـى خطـوط يونيـو             
، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وذلك كأساس ورافعة لعملية الـسالم،         1967حزيران  

اذ حل الدولتين وتعزيز فـرص      وشرح األهمية االستراتيجية لمثل هذا االعتراف في إنق       
  .السالم واألمن في المنطقة والعالم

تبني ودعم حق دولة فلسطين باالنضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيـز        - 15
  .مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقاللها وسيادتها على أرضها المحتلة
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ءلة إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل،     دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مسا       - 16
عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اإلجراءات والتشريعات العنـصرية            
التي تتخذها لشرعنة نظامها االستعماري وإدامته، وتقديم المساندة الفنية والمالية الالزمة           

 فـي إطـار الجامعـة       لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية       
العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمـام المحـاكم الدوليـة بـشأن االنتهاكـات                
اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم          

، وتقـديم  1917عـام  " وعد بلفـور "التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها        
  .لية بهذا الشأنمقترحات عم

التأكيد على أن مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ونظامه االستعماري، هي أحـد الوسـائل              - 17
الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السالم، ودعوة جميـع            
الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغيـر            

 منظومة االحتالل االستعماري اإلسرائيلي ومستوطناته المخالفـة للقـانون          المباشر مع 
الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية إلصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل            

  .مع المستوطنات اإلسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة
 242ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها       مطالبة مجلس األمن بتنفيذ جميع قراراته        - 18

 لعـام   2334، وقرار مجلس األمـن رقـم        )2003 (1515و) 1973 (338و) 1967(
، والذي أكد، ضمن جملة أمور أخرى، على أن االستيطان اإلسرائيلي يـشكل             )2016(

ائمـة  القوة الق(انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السالم، وطالب إسرائيل          
بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية          ) باالحتالل

المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي               
، بما في ذلك ما يتعلـق بالقـدس،         1967حزيران  / تغييرات في حدود الرابع من يونيو     

ودعوة األمين العـام    .  يتفق عليها الطرفان من خالل المفاوضات      سوى التغييرات التي  
 2334لألمم المتحدة إلى تقديم تقاريره مكتوبة حول متابعة تنفيذ قرار مجلـس األمـن               

)2016.(  
وإدانة السياسة اإلسرائيلية   . إعادة التأكيد على رفض االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية        - 19

منهجة لتقويض أسس السالم العادل في المنطقـة،        الهادفة إلى سن تشريعات عنصرية م     
وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاوالت فرض السيادة اإلسرائيلية على          
مدينة القدس الشرقية المحتلة، وسلب وضم أراضٍ فلسطينية تحت مسمى ضـم الكتـل              

توطنات المقامـة   االستيطانية غير القانونية، وكذلك تطبيق القانون اإلسرائيلي على المس        
على أراضي الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلـسطين المحتلـة عـام           
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، ومحاوالت تشريع عقوبة اإلعدام ضد الفلسطينيين، ومحاوالت تـشريع منـع            1967
  .دخول النشطاء الدوليين في مجال مقاطعة إسرائيل إلى األرض الفلسطينية المحتلة

، من خـالل ممارسـاتها   )القوة القائمة باالحتالل  (بار أن إسرائيل    إعادة التأكيد على اعت    - 20
) أبارثايد(وسياساتها وقوانينها، تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري           

ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلـك              
، واالتفاقيـة   )1948( لحقوق اإلنسان    ، واإلعالن العالمي  )1945(ميثاق األمم المتحدة    

، واالتفاقية الدولية بـشأن     )1965(الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله        
، وكافة التقـارير والقـرارات   )1973(قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها      

تـصدي لهـذه    ومطالبة دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بال      . الدولية ذات الصلة  
  .السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تُجرمها القوانين الدولية ذات الصلة

، )149(ع  . د 8231التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم            - 21
بشأن مواجهة االستهداف اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية واألمن القومي العربـي فـي             

، وتعزيز  2016 فلسطين الصادر عن قمة مالبو العربية األفريقية         أفريقيا، وتنفيذ إعالن  
العمل مع االتحاد األفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية، والتصدي 
ألي محاوالت إسرائيلية لاللتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا، والتـي بنيـت              

والتحذير من  . االضطهاد والفصل العنصري  على القيم المشتركة المناهضة لالستعمار و     
. إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحث الدول األفريقية على عدم المشاركة بأي منها           

والترحيب بتشكيل لجنة وزارية بهذا الشأن والطلب إليها مواصلة العمل وفـق الخطـة              
  .المعدة لهذا الغرض

، بـشأن   7/3/2017بتـاريخ   ) 147(ع  . د 8118التأكيد على تنفيذ قرار المجلس رقم        - 22
، 2020-2019التصدي لترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس األمن لعامي            

لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق األمم المتحدة، حيث أنها قوة احـتالل ذات              
سجل طويل من االنتهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي،           

ودعوة الدول األعضاء إلى التصدي لهذا األمر الخطير مـن خـالل            . قوق اإلنسان وح
والترحيب بتشكيل لجنة وزارية للتصدي لهذا األمر       . عالقاتها الثنائية ومتعددة األطراف   

  .والطلب إليها مواصلة عملها وفق الخطة المعدة لتحقيق الهدف
ك علـى مـستوى الحكومـات       الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسالمي المـشتر        - 23

واستمرار تكليف األمين العام للجامعة     . والبرلمانات واالتحادات لدعم القضية الفلسطينية    
بالتشاور مع األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي والتنسيق معه في مختلف المواضيع            
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سالمية واإلجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية واإل         
  .في هذا الشأن

رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة لألرض الفلسطينية،              - 24
والتأكيد على مواجهة المخططات اإلسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي             

  .أرض دولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططات
ة الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عبـاس،         التأكيد على احترام الشرعي    - 25

وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلـسطينية، ودعـوة الفـصائل والقـوى              
أيار / الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو           

، وتمكين حكومة الوفـاق     2017 وآليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة        2011
الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء االنتخابات العامة في أقرب          
وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل            

ني الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والترحيب بعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطي         
واإلشادة بـالجهود الحثيثـة التـي تبـذلها         . ، والتطلع لنجاح أعماله   30/4/2018يوم  

جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها لالستمرار في          
  .تلك الجهود

إدانة محاولة االغتيال اآلثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء ورئيس المخابرات العامة             - 26
ن، من خالل تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور موكبهما في شمال قطاع غـزة      لدولة فلسطي 

، والتأكيد على ضرورة استكمال التحقيقات في هذه الحادثة على أسس           13/3/2018يوم  
  .صحيحة، وتقديم مرتكبيها والمسؤولين عنها للمحاكمة

ـ    29الترحيب برئاسة المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة         - 27 ة، للجنـة    للقمـة العربي
مبادرة السالم العربية، وتوجيه الشكر والتقدير للمملكة األردنية الهاشمية على الجهـود            

  .الحثيثة والمتميزة التي بذلتها خالل رئاستها السابقة للجنة
الترحيب بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، من خالل عـضويتها فـي مجلـس             - 28

لسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للـشعب       األمن، في متابعة تطورات القضية الف     
شـباط  / ، وخاصةً ما قامت به خالل رئاستها لمجلس األمن في شهر فبراير           طينيالفلس
، من عقد جلسة لمجلس األمن حول الحالة في الشرق األوسط بمـا فـي ذلـك                 2018

يضاً القضية الفلسطينية، بمشاركة فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وأ          
برئاسـة  ) اريا ((Arria Formula)عقد جلسة غير رسمية لمجلس األمن تحت مسمى 

معالى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الـصباح             
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) آفاق حل الدولتين من أجـل الـسالم       ( حول   22/2/2018وذلك يوم الخميس الموافق     
  ).2016 (2334والتي تركزت حول تنفيذ القرار رقم 

استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق اإلنسان واليونسكو، بـالتحرك            - 29
هذا القرار، وقرارات فلسطين فـي       مع الدول والمجموعات اإلقليمية لدعم ومتابعة تنفيذ      

  .المنظمتين
  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة - 30

لقة بالقضية الفلسطينية فـي الجمعيـة العامـة،         حشد الدعم والتأييد للقرارات المتع     �
ومتابعة الجهود داخل مجلس األمن لتحمل مسؤولياته فـي حفـظ األمـن والـسلم               

  .الدوليين، وإنهاء االحتالل، ووقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية
  . بشأن االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني2334متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن  �
  .متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة �
اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس األمن عـامي             �

  .، وأي ترشيح إسرائيلي ألي منصب في أجهزة ولجان األمم المتحدة2019-2020
  .30/3/2018رض متابعة تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث ذكرى يوم األ �
تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس  - 31

 .الجامعة على المستوى الوزاري
  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د708: ق.ق(
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  :القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته
  

 

  لية في مدينة القدس المحتلةالتطورات واالنتهاكات اإلسرائي
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �

12/4/2018بتاريخ في الرياض قد على المستوى الوزاري الذى ع، 
وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات، القمة والوزاري والمندوبون             - 

  الدائمون، بخصوص متابعة التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة،

†{{{{ÏŁè<…< <

 ورفـض أي محاولـة      التأكيد مجدداً أن القدس الشرقية هي عاصمة دولـة فلـسطين،           -1
  .لالنتقاص من السيادة الفلسطينية عليها

اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط اإلسرائيلية غير القانونية التي            -2
 هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها شويهوت المدينة المقدسة    ضم تستهدف

ة برلمان االحتالل اإلسرائيلي على ما سمي       عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادق      
، والتأكيد على أن هـذه      2018كانون الثاني   / ، بداية شهر يناير   "القدس الموحدة "بقانون  

السياسات والخطط والممارسات، تشكل خرقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، بمـا            
  ).1980 (478 و476و) 1969 (267و) 1968 (252فيها القرارات 

ورفض قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بالقدس عاصـمة إلسـرائيل           إدانة   -3
، ومطالبتها بإلغاء هذا القرار المخالف للقانون الدولي وقرارات         )القوة القائمة باالحتالل  (

الشرعية الدولية، والتحذير من العبث بالقدس ومحـاوالت تغييـر الوضـع القـانوني              
 مشاعر المسلمين والمسيحيين علـى امتـداد العـالمين           فيها واستفزاز  لقائموالتاريخي ا 

العربي واإلسالمي، والتأكيد على متابعة تنفيذ قراري مجلس الجامعة علـى المـستوى             
، في  1/2/2018م  .ع.غ. د 8222، و 9/12/2017ع بتاريخ   .غ. د 8221الوزاري رقم   

  .مواجهة القرار األمريكي المذكور
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يكية لنقل سفارتها إلى مدينـة القـدس الـشريف،          اعتبار توجه الواليات المتحدة األمر     -4
، موعداً لهذه الخطوة غير     2018واختيارها لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في هذا العام         

القانونية، حلقة جديدة في مسلسل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام قرارات الشرعية            
ر األمة العربية، وزيادة في      الصلة بمدينة القدس الشريف، واستفزازاً لمشاع      ذاتالدولية  

  .توتير وتأجيج الصراع وعدم االستقرار في المنطقة والعالم
إدانة إعالن جمهورية جواتيماال نيتها نقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف في خطوة              -5

تتبع قرار اإلدارة األمريكية بهذا الشأن، وتنتهك القانون الـدولي وقـرارات الـشرعية              
، ومطالبتها بالتراجع عن هذا القرار غير القانوني وااللتزام بالقانون          الدولية ذات الصلة  

  . وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلةدوليال
لالمـاكن  ) القوة القائمة باالحتالل  (رفض وإدانة كافة االنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل          -6

لوضع التـاريخي   المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وخاصة المحاوالت الرامية إلى تغيير ا        
والقانوني القائم في المسجد األقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حريـة       

 المسلمين فيه وإبعادهم عنه، بمحاولة السيطرة على إدارة األوقـاف اإلسـالمية             الةص
والمسيحية في القدس المحتلة واالعتداء على موظفي إدارة األوقاف اإلسالمية األردنية           

قدس ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون اإلسرائيلي على المـسجد     في ال 
 الشريف، والقيام بالحفريات اإلسرائيلية أسفل المـسجد        يالحرم القدس / األقصى المبارك 
  .األقصى وأسواره

إدانة االعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين اإلسرائيليين علـى           -7
قصى المبارك، تحت دعم وحماية ومشاركة الحكومـة اإلسـرائيلية،          حرمة المسجد األ  

الحرم القدسي الـشريف    / والتحذير من أن أي مساس بحرمة المسجد األقصى المبارك        
  . خطيرة على األمن والسلم الدوليينساتسيكون له تبعات وانعكا

 حول  )149(ع  . د 8229التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم           -8
إدانة ورفض المحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة لتقـويض الكنـائس وإضـعاف الوجـود             
المسيحي في المدينة المقدسة، والتي وصلت ذروتها في اآلونة األخيرة من خالل فرض             

 على ممتلكات وأوقاف الكنائس، وإصـدار أوامـر         الشرعيةالضرائب اإلسرائيلية غير    
وحسابات بنكية تعود للكنائس فـي مدينـة        حجز ومصادرة ألصول وأمالك وأراضي      

القدس الشريف، وذلك بالتزامن مع االستهداف اإلسرائيلي المتواصل للمسجد األقـصى           
 لمقدسـات   قـائم المبارك، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتـاريخي ال          

 وحقـوق   المدينة، ومخالفة خطيرة لالتفاقات وااللتزامات الدولية التي تـضمن حمايـة          
  .األماكن المقدسة في المدينة
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لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين وهـدم      ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل    -9
بيوتهم أو احتاللها، خدمة لمشاريعها االستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجهـا،            

ـ وكذلك مواصلة تجريف آالف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يـسم           القـدس  "ى بـ
، وبناء طوق اسـتيطاني يمـزق       )E1( فيها المشروع االستيطاني المسمى      ا، بم "الكبرى

  .التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها
إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين            - 10

ي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية مـن آالف         الفلسطينيين في اإلقامة في مدينتهم، والذ     
الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجهـا، وإدانـة             

ـ   ) القوة القائمة باالحتالل   (رائيلاستئناف إس  " قانون أمالك الغـائبين   "تطبيق ما يسمى ب
والجهات الدولية  والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة كافة المؤسسات         

لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي ) القوة القائمة باالحتالل(الضغط على إسرائيل 
 األصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض        سكانهاتعمل على تفريغ المدينة من      

  .الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء
تعسفية باستمرار إغالق المؤسسات الوطنية العاملة فـي        إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية ال    - 11

القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينهـا            
  .من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة

ألمم المتحـدة والمجلـس التنفيـذي       مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن ا        - 12
لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنـة التـراث العـالمي التابعـة          

الحرم القدسي الشريف هـو     / لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد األقصى المبارك       
 وجزء ال يتجزأ من مواقع التـراث العـالمي الثقـافي،            عبادةموقع إسالمي مخصص لل   

االعتداءات والتدابير اإلسرائيلية غير القانونية فـي مدينـة القـدس والمـسجد             وأدانت  
  .الحرم القدسي الشريف/ األقصى المبارك

دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسـسات الحكوميـة              - 13
 مـع   وغير الحكومية التعليمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والـصحية، للتوأمـة         

المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القـدس المحتلـة وتعزيـزا لـصمود أهلهـا          
  .ومؤسساتها

اإلشادة بجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، ملك المملكة األردنية الهاشـمية،              - 14
صاحب الوصاية على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الـشريف فـي             

القـوة القائمـة    (مقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاوالت إسـرائيل         الدفاع عن ال  
 بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور األردني في رعاية          مساسال) باالحتالل
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وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية           
عليها االتفاق الموقع بين جاللة الملك عبداهللا الثاني   الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد      

ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة            
، والتعبير عن الدعم والمؤازرة إلدارة أوقـاف القـدس          31/3/2013فلسطين، بتاريخ   

اظ على الحرم والذود عنـه      والمسجد األقصى األردنية في الدور الذي تقوم به في الحف         
القـوة  ( ومطالبة إسـرائيل     ،في ظل الخروقات اإلسرائيلية واالعتداءات على موظفيها      

  .بالتوقف عن اعتداءاتها على اإلدارة وموظفيها) القائمة باالحتالل
اإلشادة بالجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة  - 15

واإلشادة بالجهود  . دفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني       القدس في ال  
  .التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس

التأكيد على أهمية االتصاالت التي يجريها الوفد الوزاري العربي المشكل بموجب قرار             - 16
إلى الوفد الوزاري   ، والطلب   9/12/2017 بتاريخ   8221مجلس الجامعة الوزاري رقم     

  .مواصلة جهوده واتصاالته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة القادم
/  ينـاير 18-17اإلشادة بمؤتمر األزهر العالمي لنصرة القدس، الذي عقد في القـاهرة            - 17

، والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على          2018كانون الثاني   
قائم للمدينة واألماكن المقدسة فيها، ودعم صـمود أهلهـا          الوضع القانوني والتاريخي ال   

  .، عاماً للقدس الشريف2018وتبني اقتراحه بأن يكون عام . البكافة األشك
الدعوة إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية اإلسالمية والمسيحية والتشديد علـى             - 18

روض عليه، وشـد    الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المف     / زيارة المسجد األقصى  
الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وفي هذا السياق تثمين            
الزيارات التي قام بها المسؤولون العرب لمدينة القدس الـشريف والمـسجد األقـصى              

الشؤون الخارجيـة  المسؤول عن وزير  الالمبارك، وخاصة الزيارتين األخيرتين لمعالي      
يوسف بن علوي، ومعالي وزير الشؤون الخارجيـة والتعـاون          معالي  سلطنة عمان،   ب

  .الدولي للمملكة المغربية السيد ناصر بوريطه
الدعم والمساندة الكاملين لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة،            - 19

ودفاعهم عن المدينة والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيهـا، وفـي مقـدمتها المـسجد          
قصى المبارك في مواجهة االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية، والتصدي للمحاوالت         األ

  . لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائميةاإلسرائيل
التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول             - 20

منظمات المجتمع المدني، إلى توفير والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربية و
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 للتنمية القطاعية فـي     االستراتيجيةالتمويل الالزم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة        
، التي قدمتها دولة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة         )2022-2018( الشرقية   القدس

 اإلسـرائيلية   وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسـات         
  .لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجير أهلها

، حول )149(ع . د8228التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم  - 21
الموافقة على الخطة اإلعالمية الدولية للتصدي للقرار األمريكي األحـادي بـاالعتراف       

رات ومؤسسات اإلعالم العربية    ائيلي، ودعوة وزا  ر االحتالل اإلس  ةبالقدس عاصمة لدول  
  . مع األمانة العامة في تنفيذ هذه الخطةلمساهمةإلى التعاون وا

استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعـات            - 22
اإلقليمية والسياسية في األمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد األقـصى             

ممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمـة        المبارك من إجراءات و   
  .ليينعلى األمن والسلم الدو

الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تـم                - 23
  .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د709: ق.ق(
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  :لفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداتهالقضية ا
  

 

  متابعـة تطـورات
الالجئون، األونروا، األسرى، االستيطان، الجدار، االنتفاضة، (

  )التنمية
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      الثانيعلى التوصية الصادرة عن االجتماع      و �

 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض على المستوى الوزاري الذى عقد 
وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة على مختلف المستويات، القمة والوزاري والمندوبون             - 

  قضية الفلسطينية،الدائمون، بخصوص تطورات مختلف مكونات ال

†{{{{ÏŁè<…< <

  :االستيطـان  :أوالً
اإلدانة الشديدة للسياسة االستيطانية االستعمارية اإلسرائيلية التوسعية غيـر القانونيـة            -1

، بما فيها القدس    1967بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام          
ة والغية ولن تشكل أمراً واقعاً      الشرقية، والتأكيد على أن المستوطنات اإلسرائيلية باطل      

مقبوالً، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة واتفاقية جنيـف الرابعـة،           
وجريمة حرب وفق نظام روما األساسي، وتحدياً للرأي االستـشاري لمحكمـة العـدل         

 ، وتهدف إلى تقسيم األرض الفلـسطينية وتقـويض        9/7/2004الدولية الصادر بتاريخ    
تواصلها الجغرافي، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهـذه الـسياسة        

  .اإلسرائيلية
، الذي أكـد    )2016( لعام   2334مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم          -2

على أن االستيطان اإلسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريـق             
بالوقف الفـوري والكامـل لجميـع       ) القوة القائمة باالحتالل  (ائيل  السالم، وطالب إسر  

وكذلك . األنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية         
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التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية األخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية وقانونيـة    
 497 ورقم   1980 لعام   465ي مجلس األمن رقم     االستيطان اإلسرائيلي، بما فيها قرار    

  .1981لعام 
اإلشادة بقرارات ومواقف االتحاد األوروبي التي تُدين االستيطان، وتعتبر المستوطنات           -3

كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل مشاريع في المستوطنات اإلسرائيلية داخل األرض           
لمـستوطنات، وتـشير إلـى أن       الفلسطينية المحتلة، وتضع عالمات مميزة لبـضائع ا       

وأي مـن دول االتحـاد      ) القـوة القائمـة بـاالحتالل     (االتفاقيات الموقعة بين إسرائيل     
  .األوروبي، ال تنطبق في األرض الفلسطينية المحتلة

استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل             -4
قامة على األرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما فـي         مع المستوطنات اإلسرائيلية الم   

ذلك حظر استيراد منتجاتها أو االستثمار فيها، بشكل مباشر أو غيـر مباشـر لمخالفتهـا                
وفي هذا الصدد يقدر المجلس جميع المواقف الدولية التـي تـدعو إلـى              . للقانون الدولي 

اإلسـرائيلية فـي أرض دولـة    مقاطعة المؤسسات والشركات التي تعمل في المستعمرات      
  .فلسطين المحتلة

اإلدانة الشديدة لجرائم المستوطنين اإلرهابيـة المـستمرة ضـد الفلـسطينيين العـزل               -5
وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم والتي تتم بحماية من سلطات االحتالل، وتحميل إسـرائيل            

ـ      ) القوة القائمة باالحتالل  ( داءات، ومطالبـة   المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم واالعت
المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكـا صـارخا للقـانون              
الدولي اإلنساني، واتفاقيات جنيف األربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي 
تكفل سالم وأمن الشعوب الواقعة تحت االحتالل، وتـدعوها إلـى إدراج مجموعـات              

توطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم اإلرهاب، وفرض عقوبات          وعصابات المس 
  .مالية عليهم واتخاذ التدابير القانونية بحقهم

إدانة الممارسات اإلسرائيلية في استخدام األرض الفلسطينية المحتلة كمكـب ومـدافن             -6
 للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عـن اسـتخدام سـكان          

المستوطنات اإلسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق فـي هـذه المخالفـات             
  .واتخاذ ما يلزم لتالفي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في األرض الفلسطينية المحتلة

إدانة كافة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة علـى أجـزاء             -7
ليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي         كبيرة من مدينة الخ   

ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتشمل حمايـة    
  .أهل مدينة الخليل المدنيين
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  :جدار الفصل العنصري  :ثانياً
لضم العنـصري داخـل     لبنائها جدار الفصل وا   ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل    -8

، واعتبار هذا الجدار شكالً من أشكال الفـصل         1967أرض دولة فلسطين المحتلة عام      
العنصري، ومطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية ومجلس األمن باتخاذ اإلجـراءات           

على إزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار،        ) القوة القائمة باالحتالل  (الالزمة إلرغام إسرائيل    
عويض عن األضرار الناتجة عنه، التزاماً بالرأي االستشاري الصادر عن محكمـة            والت

، وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة رقـم           9/7/2004العدل الدولية بتاريخ    
، والذي اعتبر إقامة الجدار انتهاكاً للقواعد اآلمرة فـي          20/7/2004بتاريخ  ) 15/10(

  .قرير المصيرالقانون الدولي بما فيها حق ت
مطالبة الدول األعضاء االستمرار في دعم عمل لجنة األمم المتحدة المعنيـة بتـسجيل               -9

األضرار الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في األرض الفلـسطينية المحتلـة،             
والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه اللجنة، وذلك ألهمية استمرار عملها             

  .ار الناجمة عن بناء الجدارفي توثيق األضر
دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي ألي عملية تهجير ألبناء الـشعب              - 10

الفلسطيني نتيجة الممارسات اإلسرائيلية وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتـوى            
محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملـف الجـدار إلـى               

  .حكمة الجنائية الدولية تمهيدا إلدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدوليالم

  :االنتفاضـة  :ثالثاً
تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والتضامن معه في مواجهة العـدوان اإلسـرائيلي علـى        - 11

  .أرضه ومقدساته وممتلكاته
ضد االحتالل وفقـاً  التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال          - 12

ألحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية            
  .الممكنة لدعمها

إدانة قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باإلعدامات الميدانية واالعتقاالت لألطفال والفتيات           - 13
 وباقي آليات العدالـة الدوليـة       والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية     

وإدانـة سياسـة سـلطات      . بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمـة        
  .االحتالل بهدم بيوت الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم

التأكيد على العمل إلنهاء األزمة اإلنسانية واالقتصادية التـي يعـاني منهـا الـشعب                - 14
في قطاع غزة، نتيجة للحصار اإلسرائيلي الجائر عليه، ومطالبـة          الفلسطيني، وخاصة   
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المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل لرفع حصارها عـن           
  .القطاع وفتح المعابر التي تسيطر عليها بشكل فوري ودائم

ومية وغير  استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الحك      ب تكليف األمانة العامة   - 15
الحكومية، لتركيز الجهود على معالجة األوضاع المعيـشية المتـدهورة فـي األرض             
الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات القمعية اإلسرائيلية بما فيها إقامة الحواجز وإغالق           
الطرق وفرض الحصار على المدن والقرى الفلسطينية، والتأثيرات السلبية لكل ذلك في            

  .كافة المجاالت
وتُعـرض حيـاة    ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة كافة الممارسات التي تقوم بها إسرائيل         - 16

وحقوق اإلنسان الفلسطيني بما فيهم األطفال للخطر أو للتهديد، ودعوة المجتمع الـدولي        
التخاذ التدابير الالزمة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزل، بمـا فـيهم             

  .فقاً التفاقية حقوق الطفل التي تُعد إسرائيل طرفاً فيهااألطفال و
اإلشادة باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظـل              - 17

 12التفاقية حقوق الطفل، والذى عقد يـومي        ) القوة القائمة باالحتالل  (انتهاك إسرائيل   
الشؤون االجتماعية إلى مواصلة     بدولة الكويت، ودعوة مجلس وزراء       13/11/2017و

  .متابعة توصيات ومخرجات المؤتمر

  :األسرى  :رابعاً
التأكيد على متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى المنـدوبين الـدائمين رقـم                - 18

، بشأن دعم نضال األسرى الفلسطينيين والعرب في        4/5/2017ع بتاريخ   .غ. د 8158
  .سجون االحتالل اإلسرائيلي

واصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال واحتجاز آالف الفلسطينيين بما فـي           إدانة م  - 19
ذلك األطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، ولحملة االعتقاالت التعسفية المستمرة،          
بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتبار ذلك مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانـة            

ائيلي لقانون اإلطعام القسري لألسرى والمعتقلين المضربين عـن         إقرار الكنيست اإلسر  
الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات االختصاص بالعمل الفوري مـن     
أجل إدانة هذه الممارسات التعسفية واالنتهاكات الجسيمة بحق األسـرى الفلـسطينيين            

ى والمعتقلين كجزء من أي حـل       والعمل على وقفها، وضمان إطالق سراح كافة األسر       
  .سياسي

مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق اإلنسان المعنيـة بتحمـل             - 20
مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل إللزام الحكومة اإلسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي          
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فاقيـة جنيـف    اإلنساني ومعاملة األسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه ات          
 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة االعتقال اإلداري لمئـات           1949الثالثة لعام   

األسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حيـاة األسـرى            
الذين يخوضون إضراباً عن الطعام وعن حياة كافة األسرى، والتحـذير مـن سياسـة               

  .ماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقالت االحتاللالعقوبات الفردية والج
دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة االحتالل اإلسرائيلي          - 21

لإلفراج الفوري عن كافة األسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة من قُدامى األسرى،            
بارها على التخلي عن سياسـة      والمرضى واألطفال والنواب والمعتقلين اإلداريين، وإج     

  .1949العقاب الجماعي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
دعوة المجتمع الدولي إلرسال لجنة تحقيق إلى السجون اإلسـرائيلية لالطـالع علـى               - 22

االنتهاكات التي ترتكب بحق األسرى، والتأكيد على ضرورة قيام األطـراف الـسامية             
بتطبيـق  ) القوة القائمة بـاالحتالل   ( جنيف األربع بإلزام إسرائيل      المتعاقدة في اتفاقيات  

االتفاقيات على األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك األسرى والمعتقلين في السجون            
  .اإلسرائيلية

دعم التوجه الفلسطيني لمالحقة ومساءلة اإلسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد            - 23
حق األسرى وتخالف القانون الدولي اإلنساني وقرارات األمـم         اإلنسانية التي ارتكبت ب   

  .المتحدة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف األربع
دعوة الدول العربية واإلسالمية والمؤسسات واألفراد إلى دعم الصندوق العربي لـدعم             - 24

) 24(مة الدوحة الدورة    األسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته ق         
  .26/3/2013بتاريخ ) 19( فقرة 574بالقرار رقم 

  :الالجئـون  :خامساً
التأكيد على أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك  - 25

بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاوالت التوطين بكافة أشكاله ورفـض            
ف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعـوة األمانـة العامـة             أي تحركات من أطرا   

والدول األعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي األمم المتحدة، 
 194لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقـم    

) القوة القائمة باالحتالل  (مسؤولية إسرائيل   ووفقا لمبادرة السالم العربية وتأكيد      ) 1948(
  .القانونية والسياسية واألخالقية عن نشوء واستمرار مشكلة الالجئين الفلسطينيين
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مطالبة كافة أطراف الصراع في سورية بعدم الزج بالالجئين الفلسطينيين فـي أتـون               - 26
ستمرار األحداث  المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء ا           

داخل المخيمات، والمطالبة بإخالئها من السالح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة           
  .سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم الالجئين الفلسطينيين فيها

الدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة لالجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء     - 27
  . والتمييز الجائر ضدهمورفع األذى

  :األونروا  :سادساً
قرار الجمعية العامـة رقـم   (التأكيد على التفويض الممنوح لألونروا وفق قرار إنشائها          - 28

وعدم المساس بواليتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مـسؤوليتها     ) 1949 عام   302
ة األمم المتحدة، وكذا إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى األونروا ومرجعيتها القانوني  

التأكيد على ضرورة استمرار األونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات لالجئـين            
داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم              

ـ              م حل قضية الالجئين الفلسطينيين حالً عادالً وشامال وفق قرار الجمعية العامـة لألم
  .2002، ومبادرة السالم العربية لعام 1948لعام ) 194(المتحدة رقم 

رفض وإدانة محاوالت إنهاء أو تقليص دور ووالية وكالة غوث وتـشغيل الالجئـين               - 29
والتحذير مـن   . ، من خالل الحمالت اإلسرائيلية الممنهجة ضدها      )أونروا(الفلسطينيين  

ودعوة المجتمع الدولي إلى    . للوكالةخطورة أي قرار من أي دولة بخفض الدعم المالي          
االلتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية الالزمة لموازنتها وأنشطتها 
على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات األساسية لضحايا             

 به وفقاً لقرار الجمعيـة      النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء        
  .، بما يعزز األمن واالستقرار في المنطقة1948 لعام 194العامة لألمم المتحدة رقم 

اإلعراب عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة األونـروا والتأكيـد علـى أهميـة                 - 30
استمرار توفير الدعم المالي الالزم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدوليـة االعتياديـة         

الطارئة، ودعوة األمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس الـسفراء العـرب إلـى              و
مواصلة تفعيل قنوات االتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثهـا علـى الوفـاء               
بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميـل الـدول              

  .ضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية األونرواالعربية المضيفة أعباء إ
حث الدول األعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة الـسنوية لألونـروا،              - 31

، 1987تفعيالً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منـذ عـام             
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 لـسداد   وحث جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي لألونروا، إلى منح األولويـة            
  .أنصبة الدول في موازنة األونروا، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات

دعوة األونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة األمـوال              - 32
الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها الوكالة              

، واالستمرار فـي إعـداد موازنتهـا حـسب          1949 لعام   302ائها رقم   وفقاً لقرار إنش  
أولويات ومتطلبات الالجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعـداد وتنفيـذ             
برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخـاص فـي               

ن أحوال الالجئين على أال يكون الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسي
  .ذلك بديالً اللتزامات الدول المانحة تجاه األونروا، وبحث سبل سد العجز في موازنتها

تحميل سلطات االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية األعباء اإلضافية التي تتكبدها األونـروا            - 33
ها ومطالبتها نتيجة إجراءات اإلغالق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقي

  .بالتعويض عن هذه الخسائر
دعوة األونروا لالستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في سـورية             - 34

وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم الالزم لهـم، وفـق القـوانين والمحـددات               
لي مـساندة   والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة المجتمـع الـدو           

  .األونروا من خالل تقديم التمويل الالزم
الترحيب بالمؤتمر الوزاري لدعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين برئاسة جمهورية مصر            - 35

 15/3/2018العربية والمملكة األردنية الهاشمية ومملكة السويد والذي تم عقـده فـي             
ة للوفاء بالتزاماتها المالية    بالعاصمة اإليطالية روما، ودعوة كافة الدول والجهات المانح       

التي قدمتها في المؤتمر لدعم األونروا وتمكينها من أداء مهامها اإلنـسانية وتفويـضها              
للقرار األممـي رقـم     السياسي تجاه الالجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل قضيتهم وفقاً           

أمريكي،  مليون دوالر    50وتقديم الشكر لدولة قطر على تقديم مبلغ        . 1948 لعام   194
  . مليون دوالر أمريكي دعماً لألونروا8ولدولة الكويت على تقديم مبلغ 

  :التنمية  :سابعاً
الهادفـة إلـى    ) القوة القائمة بـاالحتالل   (إدانة التدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل        - 36

استمرار تقويض االقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابـل            
ومطالبة المجتمع  .  التنمية، وإضعاف حيوية وجدوى اقتصاد دولة فلسطين       للتصرف في 

الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة            
  .حقه في التنمية
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إدانة كافة الممارسات واإلجراءات والقوانين اإلسـرائيلية الهادفـة إلـى اسـتنزاف أو       - 37
 الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية في األرض الفلسطينية        تجريف أو إهدار أو تهديد    

  . بما فيها المتواجدة في البر والبحر1967المحتلة منذ عام 
 بتـاريخ   A/RES/71/20التأييد الكامل لقرارات الجمعية العامة لألمـم المتحـدة رقـم             - 38

 A\RES\69\20، ورقـم    24/11/2015 بتـاريخ    A\RES\70\12، ورقم   30/11/2016
، خاصةً الفقرة التاسعة في كٍل من هذه القرارات، والتي طلبـت            25/11/2014اريخ  بت

أن يقدم إليهـا    ) األونكتاد(فيها الجمعية العامة من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية          
) األونكتاد( تقريراً عن التكاليف االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي، والترحيب بجهود أمانة 

، تقريراً  2016تشرين الثاني   / جمعية العامة لألمم المتحدة في شهر نوفمبر      التي قدمت لل  
عن تلك التكاليف، وأوصت بضرورة تقديم تقرير سنوي بهذا الـشأن   ) A/71/174(أولياً  

إلى الجمعية العامة، لتأسيس وثائق ذات مرجعية دولية عن هذه التكاليف وعن الحقـوق   
الدول األعضاء للمساهمة في تمويل هذه العملية       ودعوة  . االقتصادية للشعب الفلسطيني  

  . مليون دوالر5التوثيقية المهمة، والتي قدرتها األونكتاد بمبلغ 
دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المـساعدات لتعزيـز             - 39

وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطـط والبـرامج             
  .التنموية التي أعدتها دولة فلسطين

دعوة الدول العربية لالستمرار بدعم االقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة  - 40
فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ، عبر إعفائها مـن             

  .ذا الشأنالرسوم الجمركية، وذلك تنفيذاً للقرارات السابقة الصادرة به
العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهـاء الحـصار اإلسـرائيلي               - 41

، والقمـة   )2009الكويـت   (وإعادة إعمار قطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية         
، ودعوة الدول العربية لاللتزام بتحويل      )2010سرت  (العربية العادية الثانية والعشرين     

تعهدت بها في مؤتمر القاهرة إلعادة بناء ما دمره االحتالل اإلسـرائيلي            األموال التي   
ودعوتهـا مجـددا لإليفـاء      . 2014خالل الحرب التي شنها على قطاع غزة صـيف          

  .بااللتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خالل القمم العربية المتعاقبة
عالة فـي االسـتثمار فـي       دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الف        - 42

  .فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني
  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د710: ق.ق(
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  :القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته
  

 

  دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 األمانة العامة،على مذكرة  �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �

 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض على المستوى الوزاري الذى عقد 
على الدول األعضاء فـي دعـم       وإذ يؤكد على أهمية االلتزام بسداد المساهمات المتوجبة          - 

إلـى  ) 2002(موازنة دولة فلسطين وفقاً لقرارات القمم العربية المتعاقبة من قمة بيروت            
، وإذ يؤكد على جميع قرارات المجلس على مختلف المستويات، القمة           )2017(قمة عمان   

والوزاري والمندوبون الدائمون، الخاصة بدعم موازنة دولة فلسطين وصـمود الـشعب            
  لفلسطيني،ا

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد على دعوة الدول العربية لاللتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمـان     -1
مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دوالر أمريكي شهرياً دعماً لدولة فلـسطين              

 القـوة (لمواجهة الضغوطات واألزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل           
باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابيـة، بينهـا احتجـاز أمـوال            ) القائمة باالحتالل 

الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية واالتفاقيات            
  .بين الجانبين

توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلـسطين،               -2
اللتـان  اصةً المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،         وخ

ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة        تلتزمان بتسديد التزاماتهما،    
عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة             

  .فلسطين
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، 29/3/2017بتاريخ  ) 28(ع  . د 677دول األعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان رقم        دعوة ال  -3
.  مليـون دوالر أمريكـي     500بشأن زيادة رأس مال صندوقي األقصى والقدس بمبلغ         

وتوجيه الشكر للدول األعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد صندوقي األقصى            
، والدعم اإلضـافي    2000ير العادية لعام    وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غ      

 بدعم  2010، وتفعيل قرار قمة سرت عام       2002للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت      
  .القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها

دعوة البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلـى            -4
  .بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي األقصى والقدس، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني

 وفقاً 1/4/2018الطلب من الدول األعضاء دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من   -5
 .2002لآلليات التي أقرتها قمة بيروت 

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د711: ق.ق(
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  :لعربي اإلسرائيلي ومستجداتهالقضية الفلسطينية والصراع ا
  

 

  الجـوالن العربـي السـوري المحتـل
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
بتاريخ ) 133(ع  . د 7161وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم          �

ــم 16/9/2010بتــاريخ ) 134(ع . د7230، ورقــم 3/3/2010 ع . د7306، ورق
، ورقـم   13/9/2011بتاريخ  ) 136(ع  . د 7381، ورقم   2/3/2011بتاريخ  ) 135(

ــاريخ ) 137(ع . د7457 ــم 10/3/2012بت بتــاريخ ) 138(ع . د7521، ورق
) 140(ع  . د 7665، ورقم   6/3/2013بتاريخ  ) 139(ع  . د 7593، ورقم   5/9/2012
ع . د 7802، ورقم   9/3/2014بتاريخ  ) 141(ع  . د 7735، ورقم   1/9/2013تاريخ  ب
، ورقـم   9/3/2015بتـاريخ   ) 143(ع  . د 7862، ورقم   7/9/2014بتاريخ  ) 142(

ــاريخ ) 144(ع . د7928 ــم 13/9/2015بت بتــاريخ ) 145(ع . د7999، ورق
 )146(ع  . د 8057، ورقـم    21/4/2016ع بتاريخ   .غ. د 8041، ورقم   11/3/2016

ع . د 8170، ورقـم    7/3/2017بتاريخ  ) 147(ع  . د 8116، رقم   8/9/2016بتاريخ  
  ،7/3/2018بتاريخ ) 149(ع . د8236ورقم  ،12/9/2017بتاريخ ) 148(

 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �
 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض على المستوى الوزاري الذى عقد 

ع . د 678وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمم العربية، وآخرها قرار قمة عمان رقم             �
  ،29/3/2017بتاريخ ) 28(

†{{{{ÏŁè<…< <

تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب الجمهوريـة العربيـة الـسورية              -1
 خط الرابـع مـن      العادل وحقها في استعادة كامل الجوالن العربي السوري المحتل إلى         

، استناداً إلى أسس عملية السالم، وقرارات الـشرعية الدوليـة،           1967حزيران  / يونيو
  .1991والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السالم الذي انطلق في مدريد عام 
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 بتـاريخ   4126التأكيد مجدداً على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقـم             -2
بتـاريخ  ) 149(ع  .د 8236وآخرهـا القـرار رقـم       الحقة  ، وقراراته ال  13/2/1982
) 28(ع  . د 678، وقرارات القمم العربية وآخرها قرار قمة عمـان رقـم            7/3/2018

، التي نصت جميعها على رفض كل ما اتخذته سلطات االحـتالل            29/3/2017بتاريخ  
افي اإلسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعـي والـديمغر           

للجوالن العربي السوري المحتل، واعتبار اإلجراءات اإلسرائيلية لتكـريس سـيطرتها           
عليه غير قانونية والغية وباطلة، وتشكل خرقاً لالتفاقيات الدولية ولميثاق األمم المتحدة            

، وقرار الجمعية العامة فـي      )1981 (497وقراراتها، والسيما قرار مجلس األمن رقم       
 الذي أكد على أن قرار      5/12/2008 بتاريخ   A/RES/63/99لستين رقم   دورتها الثالثة وا  

 بضم الجوالن العربـي الـسوري       14/12/1981في  ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  
المحتل والغٍ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس األمـن              

 دورتها الرابعة والـستين رقـم       وكذلك قرارات الجمعية العامة في    ) 1981 (497رقم  
 106/65، ورقـم    30/11/2010 بتاريخ   18/65، ورقم   2/12/2009 بتاريخ   21/64

، وقراراتهـا المتعاقبـة     30/11/2011 بتـاريخ    19/66، ورقم   10/12/2010بتاريخ  
 بتـاريخ   86/72، والقـرار رقـم      30/11/2017 بتاريخ   16/72وآخرها القرار رقم    

ت اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيهـا         المستوطنا" بشأن   7/12/2017
  ".القدس الشرقية والجوالن السوري المحتل

التأكيد من جديد على أن استمرار احتالل الجوالن العربي السوري المحتل منـذ عـام                -3
  . يشكل تهديداً مستمراً للسلم واألمن في المنطقة والعالم1967

لجوالن العربي السوري المحتل المتمثلة في االستيالء       إدانة الممارسات اإلسرائيلية في ا     -4
على األراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد الطبيعية ومنها الثروات الباطنيـة           
كالتنقيب عن النفط واستخراجه وتسخيره لصالح اقتصادها، واستنزاف الموارد المائيـة           

تحويلها لصالح المستوطنين،   بحفر آبار عميقة، وإقامة السدود، وسحب مياه البحيرات و        
وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم،        
واعتبار تلك الثروات ملكا خالصا ألبناء الجوالن العربي السوري المحتل وهو األمـر             

  .الذي أقرته المواثيق واالتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية
بالتضامن الكامل مع الجمهورية العربية الـسورية والجمهوريـة         تأكيد الموقف العربي     -5

اللبنانية، والوقوف معهما في مواجهة االعتداءات والتهديـدات اإلسـرائيلية المـستمرة            
  .ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على األمة العربية
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 إلى جانبهم دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي السوري المحتل والوقوف        -6
في تصديهم لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم          
وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعـة لعـام              

 على مواطني الجوالن العربي السوري المحتـل وإدانـة سـلطات االحـتالل              1949
صارخة لجميع حقوق المواطنين الـسوريين الـواقعين تحـت          اإلسرائيلي وانتهاكاتها ال  

االحتالل في الجوالن كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعـد الـشرعية    
الدولية وما ينجم عن هذا االحتالل من نزوح آلالف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم             

تهم إضافة إلى انتهاكات    وانفصال األسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة األطفال وتربي        
والتي تتعارض مع االلتزامات الدولية الناشئة عن       (أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل       

  ).االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
إلى الكف عن فـرض المواطنـة اإلسـرائيلية         ) القوة القائمة باالحتالل  (دعوة إسرائيل    -7

ن في الجوالن العربـي الـسوري       وبطاقات الهوية اإلسرائيلية على المواطنين السوريي     
المحتل، والتوقف فورا عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات األخرى التي 
تعوق تمتعهم بحقوقهم األساسية وحقوقهم المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة          

  .والثقافية
ن العربـي   رفض قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي فرض انتخابات محلية في الجوال          -8

، ودعوتها للتوقف فوراً عـن      2018 تشرين األول / أكتوبرالسوري المحتل خالل شهر     
اتخاذ أي إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم األمر الواقع علـى أهـالي               
الجوالن وعلى ارض عربية محتلة، وإدانة كافة التصريحات العدوانية الـصادرة عـن             

ائيلي بشأن الجوالن العربي السوري المحتل، والتنديـد        أعضاء حكومة االحتالل اإلسر   
بالتحركات الهادفة لتثبيت سيطرتها عليه وسعيها بضمه لسيادتها، واعتبار ذلك استهدافا           
ألهالي الجوالن ومحاولة النتزاع هويتهم العربية السورية وإجبارهم على التخلي عـن            

لقواعد القانون الدولي وقـرارات     ميراثهم وتاريخهم ووطنهم، وهو ما يعد عمال منافيا         
الشرعية الدولية ذات الصلة وتحدياً صارخاً إلرادة المجتمع الدولي خاصة قرار مجلس            

القوة القائمـة   (والذي أعتبر بكل وضوح أن فرض إسرائيل        ) 1981 (497األمن رقم   
تـل  لقوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجوالن العربي السوري المح        ) باالحتالل

  .هي إجراءات الغية وباطلة
 رفض تلك اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في عزمها علـى          إلىدعوة المجتمع الدولي     -9

إقامة انتخابات محلية في الجوالن العربي السوري المحتل، والعمل بقوة علـى إدانتهـا          
 لوقف تلك الممارسـات غيـر  ) باالحتاللالقوة القائمة   (وممارسة الضغط على إسرائيل     
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القانونية، واعتبار تلك األعمال تهديدا مباشرا للسلم واألمن الدوليين من شأنه إجهـاض             
  .كافة المشاريع والجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق سالم دائم وعادل وشامل في المنطقة

مطالبة األمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان، ضمان احتـرام إسـرائيل              - 10
التفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) حتاللالقوة القائمة باال(

والعمل على تسهيل قيام سكان الجوالن العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم            
  .في الوطن األم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر

إلى إطالق سراح األسرى السوريين فوراً مـن        ) حتاللالقوة القائمة باال  (دعوة إسرائيل    - 11
 عامـاً   29السجون والمعتقالت اإلسرائيلية الذين اعتُقل البعض منهم منذ ما يزيد على            

وأن تعاملهم معاملة تتفق مع القانون الدولي اإلنساني، ومطالبة المجتمع الدولي والجهات 
 اإلسـرائيلية لحقـوق األسـرى    الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان كشف تلك االنتهاكات     

) القـوة القائمـة بـاالحتالل     (الجوالنيين وإدانة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل        
للسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة األسرى العرب الـسوريين فـي             
المعتقالت اإلسرائيلية برفقة أطباء متخصصين للوقوف على حالتهم الـصحية البدنيـة            

لعقلية وحماية أرواحهم واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكاً سافراً لقرارات األمم المتحدة    وا
  .وللقانون الدولي اإلنساني وألبسط قواعد حقوق اإلنسان

 99/71التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وآخرها قرار الجمعية العامة رقـم             - 12
ء احتاللها فـورا للجـوالن العربـي         الذي طالب إسرائيل بإنها    26/12/2016بتاريخ  

السوري المحتل، وعدم المساس بوضعه القانوني والكف عن إقامة المـستوطنات فيـه             
وإلغاء جميع التدابير واإلجراءات التي تهدف إلى ذلك ومنها فرض الجنسية اإلسرائيلية            

ضاء وبطاقات الهوية على أهالي الجوالن العربي السوري المحتل، ومطالبة الدول األع          
لاللتزام بهذا القرار الذي أعاد تأكيـده       ) القوة القائمة باالحتالل  (بالضغط على إسرائيل    

على وجوب تطبيق اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين وقت الحـرب المؤرخـة فـي               
  .، على السكان العرب في الجوالن العربي السوري المحتل1949

مرت عملية السالم، وأدت إلى التصعيد      إدانة سياسة حكومة االحتالل اإلسرائيلي التي د       - 13
القـوة القائمـة    (المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل           

على تطبيق قرارات األمم المتحدة المتعلقة باالنسحاب اإلسرائيلي التام مـن           ) باالحتالل
، إلى خط الرابع    الجوالن العربي السوري المحتل ومن جميع األراضي العربية المحتلة        

 .1967حزيران / من يونيو
  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د712: ق.ق(
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  :القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته
  

 

  التضامـن مـع لبنـان ودعمـه
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،عام عن العمل العربي المشتركوعلى تقرير األمين ال �
بتـاريخ  ) 141(ع  . د 7738وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم          �

 بشأن االنعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنـان جـراء أزمـة             9/3/2014
 النازحين السوريين،

ع . د 8237وآخرها قراره رقم    وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري         �
 ،7/3/2018بتاريخ ) 149(

 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �
 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض على المستوى الوزاري الذى عقد 

 والسيما القرار   2017وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قمة عمان            - 
  المتعلق بدعم الجيش اللبناني،26/3/2014بتاريخ ) 25(ع . د599

 وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية واإلقليمية والدولية المتعلقة بلبنان، - 

واستناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة التي تلتزم بها حكومة لبنان، والسـيما القـرار                - 
  ته، بكامل مندرجا426 ورقم 425 المبني على القرارين رقم 1701

†{{{{ÏŁè<…< <

تجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي واالقتصادي له ولحكومته ولكافة  -1
مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنـان وسـيادته         
على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتـالل              

وبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهـم فـي مقاومـة أي اعتـداء                كفر ش 
بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين اإلرهـاب والمقاومـة            
المشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون 

 .قاوم عمالً إرهابياًالدولي، وعدم اعتبار العمل الم
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 1701دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلـس األمـن رقـم                 -2
عبر وضع حد   ) 1978 (426ورقم  ) 1978 (425المبني على القرارين رقم     ) 2006(

 .نهائي النتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية
خالصات الصادرة عن االجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان         تأكيد الدعم لل   -3

نعقاد هذه المجموعة والترحيب بجهود المجتمع الدولي لتكريس االستقرار في لبنان عبر ا
، واإلشادة بالنتائج التي صدرت عن مؤتمر دعم الجيش اللبناني فـي            8/12/2017في  

صاد اللبناني اللذين أكدا التزام المجتمع الـدولي        لدعم االقت " سيدر"روما ومؤتمر باريس    
 .باستقرار وازدهار لبنان

اإلشادة بالدور الوطني الذى يقوم به الجيش اللبناني والقوى األمنية اللبنانية في صـون               -4
االستقرار والسلم األهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى             

ولياً، وتوجيه التحية للشهداء والجرحى وتثمين التضحيات التـي         الحدود المعترف بها د   
يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة اإلرهاب ومواجهة التنظيمات اإلرهابية والتكفيريـة،           

والقرارات الالحقة ) 2014 (2170وخاصةً تلك التي وردت في قرار مجلس األمن رقم      
فجر "للبناني عليها وآخرها في عملية      ذات الصلة، والتنويه بالنصر الذى حققه الجيش ا       

والكفاءة العالية التي حققت هذا النصر الذى جنب لبنان شـر وهمجيـة هـذه               " الجرود
التنظيمات التي تُشكل خطراً داهماً على أمن واستقرار معظم دول العالم وعلى المفاهيم             

تعرض لهـا الجـيش     والقيم الدينية واإلنسانية السامية، وإدانة االعتداءات النكراء التي         
اللبناني في أكثر من منطقة لبنانية، والترحيب بالمساعدات التـي قـدمتها دول شـقيقة               
وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، وحث جميع الدول على تعزيـز             
قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان             

 .ن واالستقرار والسلم األهلي في لبناناألم
إدانة جميع األعمال اإلرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات اإلرهابية التي استهدفت           -5

عدداً من المناطق اللبنانية وأوقعت عدداً من المواطنين األبرياء، ورفض كل المحاوالت            
لي والوحـدة الوطنيـة     اآليلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم األه         

وزعزعة األمن واالستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتـدخل          
في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون التام والتنسيق لمكافحة اإلرهاب والقضاء عليـه            
وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القـدرات            

 مرتكبي األعمال اإلرهابية والجرائم ضد اإلنسانية والمحرضين على أعمـال           ومحاسبة
العنف والتخريب التي تهدد السلم واألمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهـاج إجـراءات             

 .احترازية في هذا الشأن
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دعم لبنان في تصديه ومقاومته للعدوان اإلسـرائيلي المـستمر عليـه، وعلـى وجـه                 -6
، والتـرحم علـى أرواح الـشهداء        2006 تموز من العـام      /الخصوص عدوان يوليو  

اللبنانيين، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني فـي مواجهـة ومقاومـة العـدوان              
اإلسرائيلي عليه ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم اإلسـرائيلية     

لية الكاملـة عـن   بجرائم حرب تستوجب مالحقة مرتكبيها وتحميل إسـرائيل المـسؤو    
اعتداءاتها، وإلزامها بالتعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنـانيين والترحيـب          

البقعة النفطية على الـشواطئ   "بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة حول         
ريخ  الذى تبنته في دورتها الثانية والسبعين بتـا        72/209وآخرها القرار رقم    " اللبنانية
، والذى يلزم إسرائيل بدفع تعويضات مالية عن األضرار التي لحقـت            20/12/2017

تمـوز  / بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطة الجية للطاقة الكهربائية في حرب يوليـو           
2006. 

  :إدانة االعتداءات اإلسرائيلية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، منها -7
ئيلية لبناء جدار أسمنتي فاصل على الحدود اللبنانية مـع          التحركات الميدانية اإلسرا   �

فلسطين المحتلة في القطاعين الغربي والشرقي، ليس فقط على طول الخط األزرق            
الذى ال يعتبره لبنان حدوداً نهائية، بل مجرد خط انسحاب، إنما أيضاً في منـاطق               

ادة اللبنانية وانتهاكـاً    لبنانية محتلة، مما يشكل اعتداء صارخاً على األراضي والسي        
، وخطوة استفزازية تهدف إلى تغيير المعالم وفرض        1701لقرار مجلس األمن رقم     

واقع جديد، وتهدد بالتالي االستقرار في جنوب لبنان وتؤدي إلى نتائج غير محمودة             
 .العواقب

الخرق اإلسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العمالء ونشر شبكات التجسس            �
 . إلى تنفيذ محاولة اغتيال على األراضي اللبنانيةوصوالً

االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق لبنان السيادية واالقتـصادية فـي مياهـه اإلقليميـة              �
ومنطقته االقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه          

 .رة الماضية ألف انتهاك في السنوات األحد عش11البحرية، حيث فاق عددها 
الحرب اإللكترونية المتناهية األبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهوريـة اللبنانيـة             �

عبر الزيادة الملحوظة في عدد األبراج والهوائيات وأجهـزة الرصـد والتجـسس             
والمراقبة التي تهدف إلى القرصنة والتجسس علـى كافـة شـبكات االتـصاالت              

 .والمعلوماتية اللبنانية
رائيل عن تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقـة بمواقـع           امتناع إس  �

الذخائر غير المتفجرة كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها بشكٍل             
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عشوائي على المناطق المدنية اآلهلة بالسكان إبان عدوانها على لبنان في صـيف             
 .2006العام 

  :تأكيد المجلس على -8
لحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصـفة بـين            ضرورة ا  �

المسلمين والمسيحيين وكذلك صيغة للتعايش بين األديان والحوار بينها والتـسامح           
وقبول اآلخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذى تمثله التنظيمـات اإلرهابيـة            

ية والتي تُحاكي إسرائيل في سياسـاتها       اإللغائية بما ترتكبه من جرائم بحق اإلنسان      
اإلقصائية القائمة على يهودية الدولـة وممارسـاتها العدوانيـة تجـاه المـسلمين              

 .والمسيحيين
الترحيب بمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي أطلقها أمـام الجمعيـة              �

ـ      ـ      72العامة لألمم المتحدة في دورتها ال ان ليكـون   ، والداعية إلى دعم ترشيح لبن
 .مركزاً دائماً للحوار بين مختلف الحضارات والديانات، مؤسسة تابعة لألمم المتحدة

دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونـشر            �
رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي، السيما في مواجهة إسـرائيل، والحفـاظ علـى             

اسية في النسيج االجتماعي لدول المنطقة وضـرورة        األقليات كمكونات أصلية وأس   
صون حقوقها ومنع استهدافها من قبل الجماعات اإلرهابيـة وتوصـيف الجـرائم             

 .المرتكبة بحقها بجرائم ضد اإلنسانية
دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في المضي بااللتزام بأحكام الدستور لجهة رفض         �

الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتثمين الموقف       التوطين والتمسك بحق الالجئين     
الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين الالجئين الفلـسطينيين          
في الدول المضيفة، خاصةً في لبنان، والتأكيد علـى ضـرورة أن تقـوم الـدول                

 منقطـع   والمنظمات الدولية بتحمل كامل مسؤولياتها والمساهمة بشكٍل دائم وغيـر         
واستكمال تمويل إعادة ) األونروا(بتمويل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       

مـن  (إعمار مخيم نهر البارد ودفع المتوجبات المالية لصالح خزينة الدولة اللبنانية            
ودفع المستحقات ألصحاب األمالك الخاصة التـي       ) كهرباء واستهالك للبنى التحتية   

 . المؤقتة على األراضي اللبنانيةُأنشئت عليها المخيمات
حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جالء الحقيقة            �

وتباينها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيـداً عـن أي              
 .تسييس أو انتقام وبما ال ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه األهلي
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م جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة اإلمام موسى الـصدر             دع �
ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من أجل التوصـل إلـى              
تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي الـسابق لوضـع حـد لهـذه               

 .الجريمة
  :ترحيب المجلس -9

 رئيس الجمهورية من تأكيد على وحـدة موقـف          بما ورد في خطاب القسم لفخامة      �
الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه األهلي الذى يبقيه بمنأى عن النار المشتعلة حوله في             
المنطقة، والتزامه باحترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكٍل خاص المادة الثامنـة          

 العليا واحترام   منه مع اعتماد لبنان لسياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان          
 الـصادرة بتـاريخ    2017القانون الدولي، والترحيـب بمـضمون وثيقـة بعبـدا           

22/6/2017. 
بالجهود التي يبذلها لبنان حكومةً وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين            �

إلى أراضيه لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيـد علـى ضـرورة             
ي هذا المجال وتقاسم األعباء واألعداد معه، ووقف تزايد تلك          مؤازرة ودعم لبنان ف   

األعباء واألعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتاً في ظل رفض      
لبنان ألى شكٍل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة وحرصـه             

ت والحلول لألزمـة    على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة االقتراحا         
السورية لما في األمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين              
عودتهم اآلمنة إلى بالدهم في أسرع وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيـد المـستدام        
للنازحين من سورية إلى لبنان، واإلشادة بالمحاوالت الحثيثة التي تبذلها الحكومـة            

ليص أعداد النازحين السوريين الموجودين على األراضي اللبنانية وتوفير اللبنانية لتق
أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف األعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعد أن أصبح            

 .على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمنى يهدد وجوده
قتـصادي   ا –بجهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى ترسـيخ االسـتقرار المـاكرو             �

والمحافظة على االستقرار النقدي، وبالتزامها العمل فوراً على معالجـة المـشاكل            
 .المزمنة التي يعانى منها جميع اللبنانيين

برؤية الحكومة اللبنانية التي تربط ما بين تحقيق النمو االقتصادي وتحسين توسـيع             �
 .شبكة األمان االجتماعية والصحية والتعليمية لجميع اللبنانيين

بشروع الحكومة اللبنانية بمنح التراخيص للتنقيب عن النفط، وممارسة لبنان لحقـه             �
السيادي في استثمار موارده الطبيعية ورفض وإدانة التهديد اإلسرائيلي للبنان مـن            
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خالل محاولة منعه من ممارسة سيادته على مياهه اإلقليمية واالدعاء بأن القطـاع             
 إلسرائيل خالفاً للحقيقة التي وثقها لبنان بالوثـائق         من مياهه الوطنية يعود   ) 9(رقم  

 والتي تثبت أن هذا القطاع هو جـزء ال          ةوالمستندات لدى المراجع الدولية المختص    
 .يتجزأ من مياهه اإلقليمية اللبنانية

بجهود الحكومة اللبنانية لبناء دولة القانون والمؤسسات عبر التوجه نحـو وضـع              �
مكافحة الفساد، وتعزيز استقالل القـضاء، وتفعيـل دور         استراتيجية وطنية عامة ل   

 .األجهزة الرقابية، وااللتزام بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة
بالجهود الدؤوبة والمستمرة التي يقوم بها األمين العام لجامعة الدول العربية دعمـاً              �

ـ        ة والمؤسـسات الدسـتورية     وتأييداً للجمهورية اللبنانية بالتشاور مع الدول العربي
اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجـل تكـريس االسـتقرار وتعزيـز النمـو          
االقتصادي المستدام في لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره وتمكيناً له مـن             

 .مواجهة األخطار
  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د713: ق.ق(
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  تطــورات األزمــة السوريــة
  

  
   مجلس الجامعة على مستوى القمة،إن
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �

 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض على المستوى الوزاري الذى عقد 
فـي هـذا الـشأن      واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة            - 

 وكافـة قـرارات     ،29/3/2017في عمان بتـاريخ     ) 28(ع  . د 680وآخرها القرار رقم    
) 149(ع . د8238وآخرها القـرار رقـم   المجلس على المستوى الوزاري في هذا الشأن      

، وقرار المجلـس    19/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8106 والقرار رقم    ،7/3/2018بتاريخ  
 وبيانات اللجنة   ،15/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8105على مستوى المندوبين الدائمين رقم      

  المعنية بالوضع في سورية،العربية الوزارية 
وإذ يعرب من جديد عن تضامنه التام مع الشعب السوري إزاء مـا يتعـرض لـه مـن                    - 

  لمواطنين األبرياء،انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة ا
وإذ يجدد التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة              - 

والمساواة، وحقه الثابت في اختيار نظام الحكم الذي يحقق آماله ويلبي طموحاته في إرساء 
  األمن والسلم في مختلف أرجاء سورية،

 تهيئة الظروف المالئمة الستئناف عملية      ة من أجل  الدولية المبذول وإذ يرحب مجدداً بالجهود      - 
المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل هيئة حكـم انتقـالي ذات              

، 30/6/2012بتـاريخ   ) 1(صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيـف            
ت الشعب السوري بكافـة فئاتـه        وبما يلبي تطلعا   ، مجموعة الدعم الدولية لسورية    اتوبيان

 ،وأطيافه

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد مجددا على االلتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـورية ووحـدة أراضـيها                 -1
  .واستقرارها وسالمتها اإلقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه
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لسورية يتمثل فـي الحـل      التأكيد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن لألزمة ا          -2
السياسي القائم على مشاركة جميع األطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري    

 ما نـصت عليـه      واستناداً إلى ،  30/6/2012بتاريخ  ) 1( وفقاً لما ورد في بيان جنيف     
، )2015(2254القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وباألخص قرار مجلس األمن          

 في عقد اجتماعات جنيف وصوال إلى تسوية سياسية لألزمة          ة األمم المتحد  ودعم جهود 
السورية، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع األمم المتحدة إلنجـاح المفاوضـات             

  .السورية التي تجري برعايتها إلنهاء الصراع وإرساء السلم واالستقرار في سورية
 والخروقـات التـي     مرار األعمال العسكرية  اإلعراب عن القلق الشديد من تداعيات است       -3

بالرغم من اتفـاق وقـف      ، و  عدد من أنحاء سورية    في تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد   
، ودعوة األطراف التـي لـم       29/12/2016إطالق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ        

ئيـة وفقـا    تلتزم بتطبيق االتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطالق النار واألعمال العدا           
رقـم  ، والترحيب في هذا اإلطار بقرار مجلس األمن         لقرارات مجلس األمن ذات الصلة    

، والترحيـب    القاضي بوقف إطالق النار فـي سـورية        31/12/2016بتاريخ   2336
بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار باعتباره خطوة هامة علـى صـعيد              

، وإدانة )2015 (2254 وقرار مجلس األمن) 1(جنيف تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان   
 .في الفترة األخيـرة   والتدخالت الخارجية في عموم سورية      التصعيد العسكري الخطير    

دعـم  من شـأنه    األمر الذي   ،  ومطالبة الجانب التركي بسحب قواته من منطقة عفرين       
 .الجارية للتوصل لحلول سياسية لألزمة السوريةالمساعي 

كار التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خـالل الفتـرة            إدانة واستن  -4
الماضية، والذي يستهدف المدنيين والبنية األساسية والمنشآت الطبية بما يعـد انتهاكـاً             

وإدانة الهجوم الكيماوي المروع الذى تعرضت له مدينة جسيماً للقانون الدولي اإلنساني، 
واإلعراب عن القلق البـالغ إزاء تـدهور        ،  7/4/2018 دوما بالغوطة الشرقية بتاريخ   

األوضاع اإلنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري، ومناشدة كافـة            
األطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية بشكل فوري وفقاً لما 

  ).2018 (2401ينص عليه قرار مجلس األمن رقم 
بتـاريخ  الذى استضافته المملكة العربية السعودية      ) 2(بنتائج اجتماع الرياض     الترحيب -5

، والذي نجح في تشكيل وفد موحد من المعارضة السورية بمنصاتها 22-23/11/2017
للمشاركة في إطار هيئة التفاوض الـسورية فـي          )الرياض والقاهرة وموسكو  ( الثالث

 المزمع توجيه الدعوة إليها من قبل األمـم     مباحثات جنيف وفي أعمال اللجنة الدستورية     
المتحدة، وذلك بغرض التوصل للحل السياسي المنشود لألزمة السورية من خالل عملية            
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والبيانـات  ) 1(تطبيق بيـان جنيـف      سياسية يتوالها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس       
ـ        ،الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية      ، صلة وقرارات مجلـس األمـن ذات ال

ودعوة المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في أقرب            
وقت ممكن، وتثمين التجاوب الذى أبدته هيئة التفاوض السورية، التي تمثل المعارضة            

 .السورية، وإعالنها االستعداد للمشاركة في أعمال اللجنة الدستورية
 الكويت، العضو العربي غير الدائم بمجلـس األمـن          المبذولة من دولة  اإلشادة بالجهود    -6

 2401والرئيس الحالي للمجلس، بالتعاون مع مملكة السويد في اعتمـاد القـرار رقـم             
والذي يطالب جميع األطراف بوقف القتال فـي كافـة منـاطق            ،  24/2/2018بتاريخ  

حتـاجين فـي    يوماً لتمكين وصول المساعدات اإلنسانية للم      30  ال تقل عن   سورية لمدة 
، ودعوة كافة األطراف المعنية االلتزام بهذا القرار    المناطق المحاصرة من دون أي قيود     

وكـذا الترحيـب باعتمـاد    . والتنفيذ الفوري لوقف إطالق النار في جميع أنحاء سورية    
والذي تقدمت به جمهوريـة      - 19/12/2017 بتاريخ   2393مجلس األمن القرار رقم     

 .تجديد آلية إيصال المساعدات اإلنسانية في سورية بشأن - مصر العربية
خذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار في إطار اجتماعات أستانة، بما في              أ -7

ذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد العسكري الذي تم التوصل إليه في الجولة الرابعة من              
المصرية للتوصل التفـاقين    ، والترحيب بالجهود    4/5/2017اجتماعات أستانة بتاريخ    

إلنشاء مناطق لخفض التصعيد في كٍل من الغوطة الشرقية بريف دمشق وريف حمص             
، بهدف حقن دماء الشعب السوري، وسرعة إدخال        2017تموز عام   / الشمالي في يوليو  

المساعدات اإلنسانية، ومطالبة الدول الضامنة لالتفاق بااللتزام بتطبيقه وإخراج كافـة           
ات المسلحة األجنبية من األراضي السورية، وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار            الميليشي

والترحيب أيضاً بتوقيع اتفـاق عمـان      . التفاوضي في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة      
 بـين المملكـة     7/7/2017لدعم وقف اطالق النار في جنوب غرب سورية بتـاريخ           

يات المتحدة األمريكية، والتي توصلت إلـى       األردنية الهاشمية وروسيا االتحادية والوال    
التوافق على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري خطوة نحو وقف شامل للقتال             
والتوصل التفاق سياسي يحفظ سيادة واستقرار ووحدة أراضي سورية وسالمتها وفـق            

والتأكيد في  . ويقبله الشعب السوري  ) 2015 (2254 وقرار مجلس األمن     1بيان جنيف 
هذا االطار على االلتزام بالحفاظ على وحدة األراضي السورية ورفض أي ترتيبات قد             
تهدد هذا المبدأ، واإلعراب عن القلق البالغ إزاء عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي            

الساحة السورية، والتأكيد على أن أي ترتيبات تجري في هذا الصدد يجـب     الذي تشهده 
  .أن تكون ترتيبات مؤقتة
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حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا              -8
، وبيانات فيينـا الـصادرة عـن        30/6/2012بتاريخ  ) 1(ورد في بيان مؤتمر جنيف      

، 17/5/2016، و 14/11/2015 و 30/10/2015مجموعة الدعم الدولية لسورية فـي       
على التقيد بالمبادئ واآلليات التي تم      ، والعمل   11/2/2016إضافةً إلى بيان ميونخ في      

االتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، وعلى نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيـت               
وبتوفير األجواء . وقف إطالق النار واألعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات اإلنسانية 

 المتحدة والهادفة إلـى     المالئمة إلنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية األمم        
 .تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة

إدانة واستنكار القصف الوحشي باألسلحة الكيميائية المحرمة دولياً الذى تعرضت له بلدة  -9
واإلعراب عـن القلـق البـالغ إزاء         ،4/4/2017خان شيخون في ريف إدلب بتاريخ       
ألسلحة الكيميائية في عدد آخر من المناطق والمدن        المعلومات التي تشير إلى استخدام ا     

 وإدانة جميع العمليات التي تستهدف المدنيين األبرياء وخـصوصاً باسـتخدام            السورية،
األسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريمة حرب، ويعد عمالً بربرياً وانتهاكاً للقانون   

 فـي هـذه     وا أو شـارك   واقديم من ارتكب  الدولي والقانون الدولي اإلنساني، والمطالبة بت     
 .الجريمة إلى العدالة الدولية

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق الـسورية والتـي              - 10
ترتكبها التنظيمات والجماعات اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطـة بالقاعـدة           

 .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية
مجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضـية األمـم المتحـدة             الطلب من ال   - 11

السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقوق       
اإلنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحمايـة الالزمـة لألطفـال               

  .والمؤسسات المدنية وفقاً للقانون الدولي اإلنسانيوالنساء ومنع استهداف المستشفيات 
اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أميـر دولـة               - 12

الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية األول والثاني والثالث للمـانحين            
، والترحيـب   2015 و 2014 و 2013لدعم الوضع اإلنساني في سورية خالل األعوام        

، حيث وصل إجمالي    2016بمشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في           
 مليـار دوالر    1.6ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خالل المؤتمرات الدولية إلـى            

 المؤتمر الدولي الخامس للمـانحين  بمشاركة دولة الكويت في تنظيم    أمريكي، والترحيب   
 فـي   2017 نيـسان / بريـل  أ 5-4الذي عقد يومي    اني في سورية    لدعم الوضع اإلنس  

بروكسل تحت رعاية االتحاد األوروبي، والذي يتوج الدور الريادي اإلنـساني الـذي             
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أخذته دولة الكويت على عاتقها حيال األزمة السورية، ومناشدة الدول المانحة سـرعة             
لوضع اإلنساني في سـورية،     الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم ا         

وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم الالزم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرهـا            
من الدول العربية المضيفة لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها فـي تحمـل             

سانية األعباء الملقاة على عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلن           
 .، تمهيداً لعودتهم الكريمة واآلمنة إلى سوريةالعاجلة لهم

الطلب إلى األمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصاالته مع األمين العـام لألمـم               - 13
، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية مـن أجـل           إلى سورية  المتحدة ومبعوثه الخاص  

ة لجوالت مفاوضات جنيف الهادفة إلـى       تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة األجواء المالئم     
إقرار خطوات الحل السياسي االنتقالي لألزمة السورية وفقاً لما جاء في بيـان مـؤتمر           

، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لـسورية وقـرارات         30/6/2012بتاريخ  ) 1(جنيف  
  .مجلس األمن ذات الصلة

العربيـة  لجنة الوزارية   ل،  )29 (القمةالترحيب برئاسة المملكة العربية السعودية، رئيس        - 14
وتوجيه الشكر والتقدير للمملكة األردنية الهاشمية، رئـيس        ،  سوريةالمعنية بالوضع في    

  .، على الجهود الحثيثة التي بذلتها في هذا الشأن)28(القمة 
 واألمين العام مواصـلة     سوريةالعربية المعنية بالوضع في     لجنة الوزارية   الالطلب من    - 15

اورات مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بالوضع في سورية، الجهود والمش
  .∗لمجلس الجامعة على المستوى الوزاريالمقبلة وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة 

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د714: ق.ق(

                                         

ومطالبة الجانب التركي سحب قواته مـن  ( ابتداء من عبارة    )3(تتحفظ دولة قطر على العبارات الواردة في الفقرة          -
 ).منطقة عفرين األمر الذي من شأنه دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية لألزمة السورية

يؤكد لبنان على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيقة، مع الدعوة إلى اعتماد                : مالحظة -
 .سية توافقية، بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبهاحلول سيا
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  تطـورات الوضـع فـي دولـة ليبيـا
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  : اطالعهبعد -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
لمجلـس الجامعـة    ) 28( الصادر عن الدورة العادية      682وعلى ما جاء بالقرار رقم       �

 المملكـة األردنيـة الهاشـمية بتـاريخ         –على مستوى القمة التي انعقـدت بعمـان         
29/3/2017، 

ع . د 8239وآخرهـا القـرار رقـم       على المستوى الوزاري     وعلى قرارات المجلس   �
 ،7/3/2018بتاريخ ) 149(

 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �
 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض على المستوى الوزاري الذى عقد 

†{{{{ÏŁè<…< <

يادة ليبيا وسالمة أراضيها وعلى رفض التـدخل        التأكيد مجدداً على االلتزام بوحدة وس      -1
الخارجي أياً كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومـة             
الوفاق الوطني لحفظ األمن وتقويض نشاط الجماعات اإلرهابية، وبسط سـيادة الدولـة          

  .على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها
الدعوة إلى حل سياسي شامل لألزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل لالتفاق  -2

 والترحيـب   17/12/2015السياسي الليبي الموقع فـي مدينـة الـصخيرات بتـاريخ            
باالستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها األمم المتحدة والتي عرضها الممثـل الخـاص             

ة لحل األزمة في ليبيا واستكمال المرحلة االنتقالية مـن          لألمين العام السيد غسان سالم    
خالل االستحقاقات السياسية والدستورية واالنتخابية في اطار تنفيذ االتفـاق الـسياسي            
الليبي وبما يؤدي إلى إنهاء حالة االنقسام في ليبيا وتعزيز الثقة بين األطراف الليبيـة،               

 قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفـاق       واإلشادة في الخصوص باإلجراءات المتخذة من     
الوطني بشأن االستعداد لتنظيم االنتخابات وإعالن المفوضية العليا لالنتخابات بدء عملية  

 .تسجيل الناخبين وتحديث السجل االنتخابي
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التأكيد مجدداً على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص لألمين العام              -3
 26/9/2017 ليبيا، والترحيب بانعقاد جلسات الحوار السياسي بتاريخ         لألمم المتحدة في  

بالجمهورية التونسية تحت رعاية األمم المتحدة، وبما تم التوصل إليه من نتائج ودعوة             
لجنتي الحوار عن مجلس النواب ومجلس الدولة إلى تحمل مسؤوليتهما التاريخية أمـام             

ناقشة تعديل االتفاق السياسي كأولى الخطوات      الشعب الليبي الستكمال جلسات الحوار لم     
 .نحو إنجاز االستحقاقات السياسية والدستورية

الدعوة إلى تحسين إدارة المجمد من األصول واألموال الليبية في البنوك األجنبية وكافة              -4
الموجودات الليبية وبما يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لخدمته لمواجهـة            

 1970من القرار رقم    ) 18(وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي وفقاً للفقرة        احتياجاته،  
من قرارات مجلس األمـن ذات  ) 2011 (1973من القرار رقم    ) 20(والفقرة  ) 2011(

 .الصلة، ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات بما يمكنها من ذلك
لرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي الدعوة إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس ا    -5

باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، واالمتناع عن الـدعم والتواصـل مـع              
مؤسسات موازية، ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل لالتفاق السياسي            

يـدها، وكـذلك    الليبي، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوح        
والقرار ) 2015 (2259االلتزام بقرارات مجلس األمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم          

 ).2016 (2278رقم 
اإلعراب عن القلق البالغ إزاء التحديات األمنية والتهديدات اإلرهابية التي تواجهها ليبيا             -6

ـ            س الهجـوم   ودول الجوار، وخاصةً خالل الفترة األخيرة، وفي هذا الصدد يدين المجل
 داخل مجمع المحاكم بمدينة مصراتة الليبيـة،        3/10/2017اإلرهابي الذى وقع بتاريخ     

والتفجير اإلرهابي الذي وقع بالقرب من مسجد بيعة الرضوان بحي الـسلماني بمدينـة           
، والتفجير اإلرهابي الذى استهدف مسجد سعد بـن         23/1/2018بنغازي الليبية بتاريخ    
، والتي تُمثل جميعهـا جـرائم       10/2/2018نة بنغازي بتاريخ    عبادة بحي البركة بمدي   

إرهابية بحق المواطنين اآلمنين خلَّفت عشرات الشهداء والجرحى والمصابين، والتأكيد          
مجدداً على وقوف المجلس وجامعة الدول العربية إلى جانب الشعب الليبي ومـساندته             

ية التي تهدد أمن واسـتقرار      بكل جهد يرمي إلى القضاء على نشاط الجماعات اإلرهاب        
 .ليبيا

دعوة المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس األعلى للدولـة، ومـصرف ليبيـا              -7
المركزي، والمؤسسات الوطنية االقتصادية الليبية األخرى للعمل معاً لالتفـاق وتنفيـذ            

ـ             صادر حلول لمواجهة مشاكل ليبيا االقتصادية، واألخذ علماً ببيان روما حول ليبيا وال
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، وتأكيد االلتزام بكافة قرارات مجلـس الجامعـة ذات الـصلة،            17/11/2016بتاريخ  
المتعلقة برفض وإدانة التصدير غير المشروع للنفط والمنتجات النفطية، ودعـم كافـة             
اإلجراءات الكفيلة بتعزيز سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسـسات االقتـصادية            

 .الليبية
ق إزاء التطورات التي يشهدها الجنوب الليبي وما صاحبها مـن           اإلعراب عن بالغ القل    -8

أعمال عنف وقتل وانخراط أطراف خارجية في تأجيج الصراع، بما يسهم في خلق بيئة          
هذه األطراف بالكف عن    ومطالبة  حاضنة لإلرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود،       

  .التدخل في الشأن الليبي
ول العربية واللجنة الرباعية التي اقترحهـا األمـين العـام           التأكيد على دور جامعة الد     -9

لتنسيق جهود جامعة الدول العربية مع كل من األمم المتحدة واالتحاد األفريقي واالتحاد             
األوروبي، والترحيب بنتائج اجتماعها األخير الذى عقد على هامش اجتماعات الجمعية           

أكيد مجدداً على نتائج اجتماعها الرابـع        والت 21/9/2017العامة لألمم المتحدة بتاريخ     
 .23/5/2017 بلجيكا بتاريخ –الذي عقد في بروكسل 

اإلشادة بدور دول الجوار الليبي ودعوتها لالستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية              - 10
السياسية في ليبيا، بما يصون وحدة وسالمة أراضيها، وحماية مواطنيها، وتحقيق األمن            

 .، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنيواالستقرار
الترحيب بنتائج االجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر الذي            - 11

، وما تم التأكيد عليه ببقاء االتفاق السياسي الموقع         17/12/2017عقد في تونس بتاريخ     
 المرجعية الوحيدة للحل السياسي     17/12/2015في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ      

في ليبيا، وذلك في اطار المبادرة التونسية التي أطلقها سيادة رئيس الجمهورية التونسية             
الباجي قائد السبسي للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية فـي ليبيـا              

 في ليبيا من أجل تهيئة والتي أصبحت الحقاً مبادرة ثالثية لدعم التسوية السياسية الشاملة
 ليبي برعايـة    –الظروف المالئمة لجمع مختلف األطراف الليبية في حوار وطني ليبي           

 ).17/12/2015الصخيرات (األمم المتحدة استناداً إلى االتفاق السياسي الليبي 
الترحيب باالجتماعات التي تستضيفها جمهورية مصر العربية الهادفة إلى بحث توحيد            - 12

لعسكرية، والتأكيد في الخصوص على تشجيع توحيد القوات الليبيـة تحـت            المؤسسة ا 
القيادة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كطريق وحيد لعودة االسـتقرار            
والسالم إلى ليبيا، واإلشادة كذلك باالجتماعات التي استضافتها القاهرة لتقريب وجهات           

 .النظر بين ممثلي المدن الليبية
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خذ علماً بالنتائج الصادرة عن اجتماعات لجنة االتحاد األفريقـي رفيعـة المـستوى              األ - 13
المعنية بليبيا والتي تضم في عضويتها دول جوار ليبيا، وآخرها االجتماع الخامس لهذه             

 لقمة االتحاد األفريقـي     30اللجنة المنعقد في أديس أبابا على هامش اجتماعات الدورة          
 ).29/1/2018 و28(
الدول األعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع اإلنساني في           دعوة   - 14

ليبيا من خالل خطة االستجابة اإلنسانية العاجلة التي وضعتها األمم المتحدة لدعم ليبيـا              
 .وذلك بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

ومشاوراته مع ممثل األمـين العـام لألمـم         الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته        - 15
المتحدة ومع مختلف األطراف الليبية ودول الجوار الليبي والتأكيد علـى تعزيـز دور              
جامعة الدول العربية، من أجل تذليل الصعاب التي مازالت تعتـرض تنفيـذ االتفـاق               

 .متحدةالسياسي الليبي الموقع عليه بمدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية األمم ال
  

  )15/4/2018 –) 29(ع . د715: ق.ق(
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  تطورات األوضاع في الجمهورية اليمنية
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
فيذ القرارات وااللتزامات    لهيئة متابعة تن   الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �

 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض على المستوى الوزاري الذى عقد 

†{{{{ÏŁè<…< <

التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منـصور              -1
هادي، ودعم اإلجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيـع األوضـاع             

 .قالب وإعادة األمن واالستقرار لجميع المحافظات اليمنيةوإنهاء االن
االلتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقالله وسالمة أراضيه ورفض أي تدخل             -2

 .في شؤونه الداخلية
المبادرة الخليجيـة وآليتهـا     : تأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثالث       -3

، والقـرارات   2216الوطني الشامل، وقرار مجلس األمن      التنفيذية، ومخرجات الحوار    
 .الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن

اإلشادة بالجهود التي بذلها المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خالل              -4
اليمن، بالرغم مـن    فترة عمله كمبعوث دولي إلى اليمن، وسعيه للدفع بعملية السالم في            

الصعوبات والعراقيل التي قابلته جراء تعنت الميليشيات االنقالبيـة، واإلعـراب عـن             
الترحيب بالسيد مارتن جريفيث المبعوث الدولي الجديد إلى اليمن، ومساندته في إنجاز             

 .مهمته من أجل استئناف العملية السياسية على أساس المرجعيات الثالث المتفق عليها
ة األطراف والقوى واألحزاب السياسية اليمنية على تحكـيم العقـل وإعـالء             حث كاف  -5

ة الحكومـة الـشرعية اليمنيـة لحـل         المصلحة العليا للشعب اليمنى، والعمل تحت قياد      
الخالفات عن طريق الحوار، واالمتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر            
سلباً على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحرجة الحالية، ومن أجل التخفيف من معاناة             
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د اليمنيين، التي وصلت إلى مراحل غاية في الصعوبة، والدعوة لتضافر كافـة الجهـو             
 .للحفاظ على السكينة والسالمة العامة وعلى أرواح المدنيين في كافة المحافظات اليمنية

اإلشادة بتعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات الدولية الساعية إلى تحقيـق             -6
بما في ذلك ترحيب . تدفق آمن وسلس للمساعدات اإلنسانية واإلغاثية والبضائع التجارية

منية بالمقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي بشأن إبقاء مينـاء الحديـدة             الحكومة الي 
خارجاً عن هيمنة الميليشيات، وبما يضمن عدم التصرف بإيرادات المينـاء ألغـراض        
تمويل الحرب، وتوجيهها لرفد سداد المرتبات وسد احتياجات المـواطنين، واسـتنكار            

مقترحات وعدم اكتراثهم باألوضاع اإلنسانية     رفض االنقالبيين الحوثيين أليٍ من تلك ال      
 .الحرجة لليمنيين

إدانة جميع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تمارسها قوى االنقالب الحوثية، وأعمال القتل             -7
والخطف واإلخفاء القسري وتفجير المنازل، وتجنيد األطفـال، واسـتخدام المـدارس            

لميليشيات االنقالبيـة الحوثيـة     والمستشفيات لألغراض العسكرية، واستمرار حصار ا     
لمدينة تعز منذ ثالث سنوات، والقصف العشوائي للمناطق الـسكنية، وقتـل المـدنيين              
العزل، ونهب المساعدات اإلنسانية واإلغاثية، والتدمير الممنهج للمؤسسات الـصحية،          
والتضييق على الكادر العامل في المجال الصحي، مما أدى إلـى انتـشار األمـراض               

 .بئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبيةواألو
دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف واإلرهاب، والتأكيد على أن االنقـالب              -8

وفر البيئة المالئمة النتشار التنظيمات اإلرهابية المنحرفة، والتي تتماهى في األسـلوب            
ن إنهاء االنقالب واستعادة السلطات     واألهداف مع الميليشيات االنقالبية، والتأكيد على أ      

 .الدستورية للدولة كفيل بحسم المعركة في مواجهة التطرف واإلرهاب
اإلعراب عن الشكر والتقدير للدور اإلنساني الذى يقوم به تحالف دعم الـشرعية فـي                -9

اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وتبنيه اطالق عملية إنسانية شاملة جديدة بمبلـغ             
ليار ونصف المليار دوالر تتضمن عدداً من المبادرات، منها التبـرع لـدعم جهـود               م

المنظمات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة في اليمن، ومشاريع رفع الطاقـة االسـتيعابية         
لموانئ اليمن، وبرامج خفض كلفة النقل وتحسين البنية التحتية للطرق، وغيرهـا مـن              

 .لتحتية والخدمات وخطط إعادة اإلعمارمشاريع إعادة تأهيل البنية ا
اإلعراب عن الشكر والتقدير للدور اإلنساني الذى يضطلع به مركـز الملـك سـلمان                - 10

لإلغاثة في اليمن، والشكر والتقدير للدور الذى تقوم به دولة اإلمارات العربية المتحـدة             
حتية والخدمات في   في دعم برامج اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية وإعادة تأهيل البنية الت         

والشكر والتقدير لكل من جمهورية مصر العربية وسـلطنة عمـان           . المناطق المحررة 
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وجمهورية السودان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهوريـة جيبـوتي          
والمملكة األردنية الهاشمية ولكافة الدول العربية، للمساهمات والمساعدات التي قـدمتها           

 . المجال اإلنساني للحكومة اليمنية الشرعيةوتقدمها في
الشكر والتقدير لدولة الكويت لدورها، والستعدادها وترحيبها باستضافة وتيسير العملية           - 11

السياسية اليمنية تهيئةً للوصول إلى سالم شامل ومستدام فـي الـيمن، علـى أسـاس                
 .المرجعيات الثالث المتفق عليها

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملـك المملكـة          اإلشادة بتوجيهات خادم الحرمين      - 12
العربية السعودية بإيداع ملياري دوالر كوديعة في حساب البنـك المركـزي اليمنـى،              
لمساعدة الحكومة في الحد من االنهيار االقتصادي وتدهور سعر صرف العملة المحلية،            

ستيالء علـى العائـدات     نتيجة لنهب الميليشيات الحوثية لمقدرات وإيرادات الدولة واال       
 .ومنها عائدات المشتقات النفطية، والتالعب بسعر صرف العمالت

اإلشادة بما تحقق في اجتماع جنيف لالستجابة اإلنسانية بشأن األوضاع اإلنسانية فـي              - 13
، وما تم اإلعالن عنه من تعهدات بلغت        3/4/2018الجمهورية اليمنية الذي عقد بتاريخ      

من التمويل المطلوب لخطة االستجابة اإلنسانية في       % 70تمثل   مليار دوالر أمريكي     2
 .اليمن، ودعوة المجتمع الدولي لسد الفجوة في تمويل الخطة

إدانة الدعم اإليراني للحوثيين وتشجيعهم على تقويض مساعي العودة للعملية السياسية،            - 14
من خالل مد وعرقلة الجهود الدولية لوقف مسلسل العنف واإلرهاب والحرب في اليمن، 

الميليشيات الحوثية باألسلحة، وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين إلى منـصة    
إلطالق الصواريخ على البلدان المجاورة، وتهديد المالحة البحرية الدولية في مـضيق            
باب المندب والبحر األحمر، وهو ما ينعكس سلباً على أمـن واسـتقرار الـيمن ودول                

 .2216بشكٍل عام، ويعتبر خرقاً واضحاً لقرار مجلس األمن رقم الجوار والمنطقة 
دعوة المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للضغط علـى االنقالبيـين إلطـالق      - 15

سراح المعتقلين واألسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، 
  .يد أو شرطوفي مقدمتهم الصحفيين والناشطين، فوراً ودون ق

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د716: ق.ق(
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 دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      ل الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �

 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض على المستوى الوزاري الذى عقد 
 وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية السودان، - 

وإذ يستذكر قرارات مجلس الجامعة العربية السابقة الصادرة على مستوى القمـة وعلـى               - 
 عم السالم والتنمية في جمهورية السودان،المستوى الوزاري في شأن د

وإذ يؤكد على التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ على سـيادته واسـتقالله               - 
  ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية،

†{{{{ÏŁè<…< <

الترحيب بجهود الحكومة السودانية الحثيثة الرامية إلى تعزيز السلم واألمن واالستقرار            -1
بوع البالد المختلفة، بما في ذلك المساعي المبذولة إلنفاذ مخرجات الحوار الوطني           في ر 

، وإعالن الحكومة السودانية تمديـد وقـف        "سودان يسع الجميع  "الذى عقد تحت شعار     
اطالق النار في جنوب كردفان والنيل األزرق، واإلشادة بمبادرة جمـع الـسالح فـي               

تها األمم المتحدة باعتبار أنها قد عززت فعلياً استقرار         واليات السودان المختلفة التي أيد    
 .األوضاع في دارفور، ولتعزيز األمن والسالم واالستقرار في كافة أنحاء البالد

الترحيب باستئناف التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة حول           -2
االتحاد األفريقـي، وتثمـين     السالم في منطقتي جنوب كردفان والنيل األزرق برعاية         

إعالن حكومة جمهورية السودان تمديد وقف اطالق النار ووقف العدائيات، وجهودهـا            
 .من أجل تهيئة المناخ للتفاوض وتحقيق السالم واألمن واالستقرار

تـشرين األول   / الترحيب بقرار اإلدارة األمريكية الصادر في الثاني عشر من أكتـوبر           -3
ع الكامل والنهائي للعقوبات االقتصادية الجائرة التـي فُرضـت          الماضي والقاضي بالرف  
، وتقديم الشكر والتقدير للجامعة العربية ولدولها األعضاء  1997على السودان منذ العام     
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التي أسهمت في رفع العقوبات، وكذلك تقدير الجهود التي بذلت من جميع الدول الشقيقة              
عاون اإلسالمي والمنظمات اإلقليمية والدولية في والصديقة واالتحاد األفريقي ومنظمة الت

 .هذا الشأن
دعم جهود الحكومة السودانية الرامية إلى رفع اسم السودان من القائمة األمريكية للدول              -4

الراعية لإلرهاب، خاصةً في ظل اإلشادة العلنية والمتكررة لإلدارة األمريكية بجهـود            
ال مكافحة اإلرهاب والتـي تـضمنها القـرار         الحكومة السودانية وتعاونها التام في مج     

األمريكي الذى بموجبه تم رفع العقوبات، والترحيب في هذا الصدد بمبادرة وخطة عمل             
، لرفـع اسـم     2017كـانون األول    / البرلمان العربي المعتمدة في جلسته في ديسمبر      

ت العربيـة   السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، ومناشدة األمانة العامة والجهـا          
المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم الالزم للبرلمان العربي وتمكينه من التحرك على كافـة           

 .األصعدة لتنفيذ خطته
استمرار الدعم والمساندة لرؤية حكومة السودان حول إنفاذ استراتيجية خـروج بعثـة              -5

 بنجاح المرحلة   ، والترحيب "يوناميد"االتحاد األفريقي واألمم المتحدة الهجين في دارفور        
من حجم البعثة، والثناء على التعـاون    % 44والتي شملت   " يوناميد"األولى من تخفيض    

الكامل الذي أبدته حكومة السودان أثناء إجراءات سحب القوات واألفراد، وحث جميـع             
األطراف على مواصلة التعاون في تنفيذ المرحلة الثانية من تخفـيض البعثـة حـسب               

 .29/6/2017 الصادر في 2363ألمن مقتضى قرار مجلس ا
اإلشادة بالجهود المتصلة لآللية المشتركة المكونة من حكومة السودان وجامعة الـدول             -6

العربية والمعنية بمتابعة وتنفيذ المشروعات العربية اإلنمائية في دارفور وجميع أنحـاء          
رفور وجنوب  السودان، والتي تُوجت باكتمال مشروعات المرحلة الرابعة في واليات دا         

كردفان والنيل األزرق، وحث الدول العربية على تقديم المزيد من الدعم المالي والفني             
 .لآللية لمواصلة أنشطتها

الترحيب بالجهود الجارية للتحضير لعقد المؤتمر العربي إلعادة اإلعمار ودعم التنميـة             -7
، ودعـوة   29/3/2018بتاريخ  ) 28(ع  . د 685في السودان وفقاً لقرار قمة عمان رقم        

األمانة العامة إلى التعاون مع الحكومة السودانية، وبالتنسيق مـع مؤسـسات التمويـل              
واالستثمار العربية والجهات الدولية ذات العالقة، من أجل اتخاذ خطوات عملية إلنفـاذ             

 .2018عقد المؤتمر العربي إلعادة اإلعمار ودعم التنمية في السودان في العام 
حكومة السودانية الهادفة إلى إعفاء ديونها الخارجية وإلى سرعة اسـتفادة           دعم جهود ال   -8

السودان من مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخاصة بتخفيف أعباء الـدول             
الفقيرة المثقلة بالديون، والطلب مجدداً من الدول األعضاء وصناديق التمويل العربيـة            
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 مع حكومة السودان في هذا اإلطـار بمـا يـؤدى إلـى              الدائنة واألمانة العامة التعاون   
 .التوصل لمعالجة عبء هذه الديون ودعم االقتصاد السوداني

دعوة الدول العربية وصناديق التمويـل واالسـتثمار العربيـة والمنظمـات العربيـة               -9
المتخصصة للعمل على تحقيق األمن الغذائي العربي وتنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عمر            

 البشير رئيس جمهورية السودان في هذا الشأن والتي أكدت قمة شرم الشيخ             حسن أحمد 
أنها جزء ال يتجزأ من األمن القومي العربي، ودعوتها كذلك التخاذ خطـوات عمليـة               
لتنفيذ المبادرة بعد تكوين آليتها التنفيذية وفقاً لما أقرتـه قمـة عمـان العربيـة فـي                  

 .اء لعقد اجتماع اآللية المشار إليها، ودعوة المعنيين دون إبط29/3/2017
تثمين الجهود المخلصة والحثيثة التي تقوم بها حكومة السودان لمكافحة الهجـرة غيـر             - 10

الشرعية واإلتجار بالبشر، واإلشادة باستضافة السودان ألعداد كبيرة من الالجئين مـن            
بية واألمانـة   دول الجوار السيما من جمهورية جنوب السودان، والطلب من الدول العر          

 .العامة دعم جهود السودان في هذا االطار
توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بهـذا                - 11

 .الشأن إلى المجلس في دورته المقبلة
  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د717: ق.ق(
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  الفيدراليـةالصومال دعـم جمهوريـة 
  

  
  لجامعة على مستوى القمة،إن مجلس ا

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
  وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، �
 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �

 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض  الذى عقد على المستوى الوزاري
  وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

الترحيب بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية واسـتكمال            -1
عملية بناء وتقوية مؤسسات الدولة بقيادة الحكومة الصومالية؛ السيما دعم تنفيذ خطـة             

  .الوطنية الصوماليةالتنمية 
الترحيب بالتحسن المضطرد في األوضاع السياسية واألمنية على الـساحة الـصومالية       -2

واإلعراب عن التقدير للدور الهام الذي تضطلع به بعثة االتحاد األفريقي في الصومال             
بالتعاون الوثيق مع الجيش الوطني الصومالي لتعزيز الوضع األمني، وبخاصة الـدور            

، األفريقيـة لذي تقوم به القوات المسلحة الجيبوتية العاملة في إطار البعثـة            المحوري ا 
وإدانة الهجمات واألعمال اإلرهابية التي تقوم بها حركة الشباب ضد الشعب الصومالي            

  .وحكومته وضد البعثات اإلقليمية والدولية العاملة في الصومال
لى حماية جمهوريـة الـصومال      الترحيب بالجهود الصومالية الحثيثة من أجل العمل ع        -3

الفيدرالية وأمنها وسيادتها اإلقليمية ووحدة ترابها وسالمة أراضيها، والطلب من الدول           
العربية األعضاء تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة الصومالية من أجل ضمان الحفـاظ             
 على سالمة مجالها الجوي والبحري، بشكٍل يؤكد على وحدتها ويعزز من سيادتها فـي             

  .مواجهة محاوالت التدخل الخارجية الهادفة إلى تقسيم أجوائها
دعوة الدول األعضاء واألمانة العامة إلى تقـديم الـدعم الـسياسي والمـادي والفنـي         -4

لمؤسسات الدولة الصومالية، من حكومة فيدرالية وبرلمان بغرفتيـه مجلـسي الـشعب             
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ين الـسياسي واألمنـي     والشيوخ، لتمكينها من مواصلة تحقيق التقـدم علـى الـصعيد          
ومساعدتها في مسيرة إعادة بناء الدولة واستكمال مراجعة الدستور المؤقت، وترسـيخ            
النظام الفيدرالي، وزيادة الشفافية والمساءلة، وإصالح قطاع األمن، وتعجيـل عمليـة ا         
إلنعاش االقتصادي، وتأسيس األحزاب السياسية، والعمل على التنسيق مع بعثة األمـم            

، وتكليف األمانة العامة بدعم جهود تعريب الدستور ة في الصومال في هذا الصدد   المتحد
  .الصومالي والقوانين الصومالية ذات الصلة

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية من أجل إعادة بنـاء               -5
ض بالقـدرات   وتأهيل مؤسساتها األمنية والعسكرية وتقوية الجهود الرامية إلى النهـو         

األمنية الصومالية؛ السيما في ضوء بدء االنسحاب التدريجي لقـوات بعثـة االتحـاد              
األفريقي في الصومال، واإلعراب عن التقدير للجهود والمساعدات العربية الجارية على 

  .المستوى الثنائي في هذا الشأن
نية العربيـة،   الطلب من الدول العربية األعضاء، ومؤسسات وهيئات اإلغاثـة اإلنـسا           -6

التعاون الكامل مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، لتقديم جميع أشكال الـدعم الممكنـة             
لمواجهة كارثة الجفاف التي تضرب الصومال والقرن األفريقي، والعمل بكـل سـرعة    
على تفادي اآلثار الخطيرة للجفاف من تهديد لألرواح وتدمير لالقتصاد وعصف بالسلم            

رار في البالد، وتقديم الشكر للدول العربية التي قدمت دعماً مالياً وعينياً            واألمن واالستق 
  .إلى الصومال لمواجهة الجفاف

مواصلة تنسيق الجهد العربي لمواجهة مخاطر الجفاف بالتعـاون         ب تكليف األمانة العامة   -7
 مع وزارة الموارد المائية الصومالية والمنظمة العربية للتنميـة الزراعيـة، والمركـز            

العربي لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة، ومجلس وزراء الـصحة العـرب،            
والمجلس الوزاري العربي للمياه، ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، والمجلس          
العربي للمياه، باإلضافة إلى المنظمات ووكاالت األمم المتحدة المعنية والبنـك الـدولي      

نامج الغذاء العالمي والمنظمة العالمية لألغذية والزراعـة،        ومبادراتها المعنية خاصة بر   
وإعداد خطة عربية فنية لدعم الموارد المائية في الصومال وسبل تنسيق الجهود للتحقق             
من المناطق األكثر هشاشة وتضرراً في الصومال ووسـائل بنـاء القـدرة والمرونـة         

ائم بين األمانة العامـة ووزارة      لمواجهة مخاطر الجفاف، والترحيب بالتعاون الحالي الق      
الطاقة والموارد المائية الصومالية والمجلس العربي للمياه ومركز البيئة والتنمية لإلقليم           

حول إعداد مشروع بخصوص توفير الدعم الفني للقطـاع         ) سيداري(العربي وأوروبا   
  .المائي في مجال إدارة الموارد المائية والتعزيز المؤسسي والتخطيط
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يد مجدداً على أهمية تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في شرم الـشيخ               التأك -8
، والذي أكد عليه قرار قمة عمـان        )29/3/2015-) 26(ع  . د 626: ق.قرار رقم ق  (

 مليـون دوالر    10تقديم دعم مالي عاجل بقيمة      " بشأن   29/3/2017 بتاريخ   683رقم  
لصومال المفتوح حاليـاً فـي األمانـة        أمريكي شهرياً لمدة سنة من خالل حساب دعم ا        

العامة، لدعم موازنة الحكومة الصومالية كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالـة             
وتنفيذ برامجها في األمن واالستقرار، ومحاربة الفساد والعنف، وتقديم الخدمات الهامة           

  ".والضرورية
عم الصومال، ودعوة الـدول     توجيه الشكر إلى الدول التي تسدد مساهمتها في حساب د          -9

األعضاء التي لم تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال إلى سداد التزاماتها تنفيـذَاً              
  .لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة

 ألـف   100توجيه الشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لقيامها بـسداد            - 10
الحكومة الصومالية استجابةً لدعوة مجلس      لصالح   27/12/2017دوالر أمريكي بتاريخ    

  ).147(الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 
 بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية وبالتنسيق مع مؤسسات         تكليف األمانة العامة   - 11

التمويل واالستثمار الدولية والعربية باتخاذ ما يلزم نحو دعـم تنفيـذ خطـة التنميـة                
ونتائج مؤتمر لندن لدعم الصومال الـذي عقـد بتـاريخ           ) 2019-2017(ية  الصومال
 بمشاركة 2018أيار /  مايو 14، والترحيب بعقد االجتماع الفني األول في        11/5/2017

مسؤولين من الحكومة الصومالية والصناديق العربية والبنك الدولي حول تحديد أولويات 
 التنمية الصومالية وخطة التنمية المـستدامة       واحتياجات الحكومة الصومالية لتنفيذ خطة    

 في الصومال وتساهم في التحضير لعقد مؤتمر عربي إلعادة إعمـار وتنميـة              2030
  .الصومال

الترحيب بمبادرة دولة الكويت استضافة مؤتمر لدعم قطاع التعليم الصومالي، والطلـب             - 12
ن الـوزارات المعنيـة     من الدول العربية المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وبخاصة م         

بشؤون التعليم، لدعم العملية التعليمية الصومالية وكذلك نشر اللغة العربية في المدارس            
والمناهج الصومالية، والطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع           

  .األمانة العامة أن تنسق الجهد العربي في هذا المجال
لى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الـصومال الفيدراليـة          دعوة الدول األعضاء إ    - 13

لديها دعماً القتصادها وتمكيناً لها من االستفادة من مبادرة البنك الدولي وصندوق النقد              
الدولي بشأن الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتوجيه الشكر إلى كـٍل مـن الجمهوريـة               

العربية الـسعودية علـى إعفـاء جمهوريـة         الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة     



hus/ -59-  

تنسيق تعاونها مع ب تكليف األمانة العامةالصومال الفيدرالية من الديون المترتبة عليها، و   
 التعهدات  إلىالحكومة الصومالية والجهات الدولية ذات العالقة في هذا اإلطار باالستناد           

الماليـة الدوليـة بـشأن      المتفق عليها مؤخراً فيما بين حكومة الصومال والمؤسـسات          
أولويات اإلصالح االقتصادي على المدى القصير والطويل، والترحيب بالجهود المبذولة        

بعقـد  ) 101(في هذا اإلطار وآخرها قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته           
ورشة عمل فنية تشارك فيها مؤسسات العمل العربي المشترك ذات الصلة لدعم جهـود   

  . مؤسسات التمويل الدولية بهدف إعفائه من الديون الخارجيةالصومال مع
دعوة المنظمات والصناديق العربية والمجالس الوزارية المتخصصة واألمانة العامة إلى           - 14

تقديم أشكال الدعم المختلفة للحكومة الصومالية والمساهمة في رفع المعاناة عن الشعب            
ء والخبراء العـرب وفقـاً للمتطلبـات        الصومالي، بما في ذلك من خالل إرسال األطبا       

الصومالية في المجاالت المختلفة، واالستجابة لطلب الحكومـة الـصومالية باسـتكمال            
المرحلة الثانية من إعادة ترميم المكتبة الوطنية فـي العاصـمة الـصومالية مقديـشيو          

التي يقوم والترحيب بجهود األمانة العامة في هذا المجال، واإلعراب عن التقدير للجهود 
بها مكتب الجامعة العربية في مقديشيو لإلشراف علـى المـشروعات العربيـة مـن               
مستشفيات ومدارس وغيرها بدعم مقدر من المجالس الوزارية العربيـة المتخصـصة،        

التنسيق مع الحكومة الصومالية ومجلس وزراء الصحة العـرب  ب تكليف األمانة العامة  و
العرب لتقديم أشكال الدعم العيني والفني والمـادي        ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية     

إلى الصومال، والقيام بزيارة ميدانية للصومال لدعم الجهـود التنمويـة العربيـة فـي              
  .المجاالت الصحية واالجتماعية، وإبراز المساندة العربية للصومال حكومة وشعباً

ع منظمة التعـاون    الطلب من جامعة الدول العربية تعزيز تشاورها وتنسيق جهودها م          - 15
اإلسالمي ووكاالت األمم المتحدة المعنية في مجال اإلغاثة اإلنسانية وتوزيع المساعدات           

 في الصومال، والطلب من الدول العربية واألمانة العامة تقديم ما يلزم من دعم              اإلغاثية
ما مادي وفني يساهم مع حكومة الصومال في مواجهة االحتياجات اإلنسانية المتزايدة، ب           

في ذلك استيعاب الالجئين اليمنيين المتوافدين إلى الـصومال باإلضـافة إلـى عـودة               
  .الصوماليين من كينيا واليمن

تقديم الدعم للحكومة الصومالية في جهود محاربة الصيد غير المشروع لألسماك فـي              - 16
ن المياه الصومالية ودفن النفايات السامة في السواحل الصومالية وهما جريمتان تهـددا           

صحة المواطن الصومالي وتحرمان الشعب الصومالي من ثرواته الطبيعية وتؤثران في           
  .سالمة سواحل عدد من الدول العربية المتشاطئة لخليج عدن والبحر األحمر



hus/ -60-  

إدانة عمليات القرصنة المرتكبة قبالة الشواطئ الصومالية وخليج عدن، وتعزيز التعاون            - 17
هود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمـة مرتكبيهـا        العربي لمكافحتها والتنسيق مع الج    

ورفض أي محاوالت تستهدف تدويل منطقة البحر األحمر، وتعزيز التعـاون العربـي             
لتحقيق األمن في البحر األحمر وخليج عدن، أخذاً في االعتبار مسؤولية الدول العربية             

  .المتشاطئة على البحر األحمر في تأمين سواحلها
ل األعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسـية والقنـصلية           الطلب من الدو   - 18

الصومالية المعتمدة لديها، ودعوة الدول العربية التي ليس لها سفارات في مقديشو إلـى              
  .فتح بعثات لها في الصومال

 بالتعاون مع الجهات الصومالية المعنية توفير احتياجـات قطـاع           تكليف األمانة العامة   - 19
فاء الحرائق وإصحاح البيئة وشراء عربتي مطافي ومعدات إصحاح بيئـة           الصحة وإط 

وأجهزة ومعدات طبية تشمل أجهزة مختبرات لغسيل الكلى ولألشعة، وتمويل إرسـال            
أطباء في تخصصات مطلوبة صومالياً، وتخصيص سيارات إسعاف وأجهزة ومعـدات           

 دعم الصومال لـدى     طبية تستفيد منها جميع أقاليم الصومال، وذلك خصما من حساب         
  .جامعة الدول العربية

توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده نحو المـساهمة فـي تحقيـق المـصالحة                 - 20
الصومالية وإغاثة الشعب الصومالي، والتقدير لوفود األمانة العامة التي تـزور أنحـاء            

ه لمتابعـة  الصومال لدعم الوجود العربي فيها،، والطلب إلى األمين العام مواصلة جهود    
 .تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته القادمة

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د718: ق.ق(
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  دعـم جمهوريـة القمـر المتحـدة
  

  

  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 لعمل العربي المشترك،وعلى تقرير األمين العام عن ا �

   اللجنة العربية للتنمية واالستثمار في جمهورية القمر المتحدة،إنجازاتوعلى تقرير  �
 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �

 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض على المستوى الوزاري الذى عقد 
  ته السابقة في هذا الشأن،وإذ يؤكد على قرارا - 

†{{{{ÏŁè<…< <

تأكيد الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسالمة أراضـيها             -1
  .وسيادتها اإلقليمية

 التأكيد على هوية جزيرة مايوت القمرية ورفض االحتالل الفرنسي لهـا، وعـدم             إعادة -2
، حول اندماج جزيـرة     29/3/2009االعتراف بنتائج االستفتاء الذي أجرته فرنسا في        

 التي تتخذها فرنـسا     اإلجراءات مقاطعة فرنسية، واعتبار     إلىمايوت القمرية وتحويلها    
بموجب نتائج هذا االستفتاء غير قانونية وباطلة وال ترتب حقـاً وال تنـشئ التزامـاً،                

 وفرنسا في إطار المجلس      المتحدة القمرجمهورية  وتشجيع الحوار الجاري بين حكومة      
  . السيادة القمريةإلى المشترك بينهما للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت األعلى

دعوة األمانة العامة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية من             -3
  .بشأن جزيرة مايوت القمريةجمهورية القمر المتحدة أجل دعم مطالب ومواقف حكومة 

ندة مبادرة الحوار الوطني القمري التي انطلقت أعمالهـا فـي            عن دعم ومسا   اإلعراب -4
، بمشاركة مقدرة من جامعة الدول العربية ومـن كـل مـن             5/2/2018موروني يوم   

 واألمم المتحدة ومنظمة الفرانكوفونية ولجنة المحيط الهندي وشـركاء          األفريقياالتحاد  
منذ اسـتقاللها عـام     المتحدة  ر  القمجمهورية   إنجازاتالقمر الثنائيين، وذلك بغية تقييم      

 في مسيرة التنمية الشاملة، ودعم رؤية فخامة الرئيس واإلسراع ومعالجة العوائق 1975
من الوصول إلى مرتبة الدول الـصاعدة       المتحدة  القمر  جمهورية  غزالي عثمان بتمكين    

  .2030إنمائياً بحلول عام 
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ل العربية واالتحـاد األفريقـي      اإلعراب عن التقدير للتعاون المشترك بين جامعة الدو        -5
القمر المتحدة من أجل تعزيز السلم األهلي في البالد، والتنسيق الفني           جمهورية  وحكومة  

  .القائم بين المنظمتين في مالحظة االنتخابات الجارية في البالد في جميع مستوياتها
ار والتنمية فـي    الترحيب بالجهود المبذولة لتنفيذ نتائج وتعهدات المؤتمر العربي لالستثم         -6

، ودعوة الدول األعـضاء إلـى       10/3/2010 و 9جمهورية القمر المتحدة الذي عقد بالدوحة في        
  .توجيه مزيد من االستثمارات في المجاالت ذات األولوية التنموية لدى الحكومة القمرية

تقديم الشكر إلى الدول األعضاء التي قدمت دعماً مالياً وتنموياً إلى جمهوريـة القمـر                -7
لدى األمانة العامة والطلب مـن      المتحدة  القمر  جمهورية  المتحدة من خالل حساب دعم      

بقية الدول سداد مساهماتها، ودعوة الدول األعضاء لدعم جمهوريـة القمـر المتحـدة              
  .ومساندتها في تطوير بنيتها التحتية

 الطلب من وزارات التعليم بالدول العربية ومؤسسات العمـل العربـي المـشترك ذات              -8
العالقة بالتعليم، تقديم المساعدات الفنية الالزمة إلى وزارة التعليم القمرية، ودعم تطوير            

، وتوجيه أشكال الدعم للطلبة القمريين       المتحدة الجامعة الوطنية الوليدة بجمهورية القمر    
في الدول العربية، والعمل على نشر اللغة العربية في المناهج التعليمية القمرية، ودعوة             

 العامة التنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في إطـار             مانةاأل
  .العمل على تحقيق هذه األهداف

الطلب من الدول األعضاء ومؤسسات التمويل واالستثمار العربية وخاصة صندوق النقد العربـي      - 9
ون الخارجية المترتبة علـى  والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي معالجة مسألة الدي      

  .جمهورية القمر المتحدة إسهاماً في مسيرة السالم والتنمية في البالد
لجمهوريـة القمـر المتحـدة    مناشدة الدول األعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسية   - 10

لقمريـة،  لديها، وحث مجالس السفراء العرب على المساهمة في تحمل كلفة البعثات الدبلوماسـية ا             
وتوجيه الشكر إلى دولـة     . وبشكل خاص تلك المعتمدة لدى المنظمات الدولية واإلقليمية والخارجية        

لدى لجمهورية القمر المتحدة     العربية المتحدة لتقديم الدعم المادي إلنشاء البعثة الدبلوماسية          اإلمارات
وإلى دولة الكويـت لتكفلهـا بنفقـات         أبوظبي،   وتكفلها بنفقات البعثة الدبلوماسية القمرية في     االتحاد األفريقي،   

البعثة الدبلوماسية القمرية لديها، وإلى األمانة العامة على جهودها لشراء وتجهيـز مقـر المندوبيـة الدائمـة                  
  .لديهاالمتحدة القمر جمهورية لدى الجامعة العربية وذلك من حساب دعم المتحدة لجمهورية القمر 

ألمين العام لدعم االستقرار والتنمية في جمهورية القمـر         اإلعراب عن التقدير لجهود ا     - 11
المتحدة وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة العادية القادمة لمجلس جامعـة الـدول               

 .العربية على المستوى الوزاري
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د719: ق.ق( 
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  احتالل إيران للجزر العربية الثالث
  غرى وأبو موسىطنب الكبرى وطنب الص

  في الخليج العربيةالتابعة لدولة اإلمارات العربية المتحد

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
رات وااللتزامات   لهيئة متابعة تنفيذ القرا    الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �

 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض على المستوى الوزاري الذى عقد 
 بتـاريخ  687رقـم  ) 28(ع .دعمان واسترشادا بقرارات القمم السابقة وآخرها قرار قمة    - 

طنب الكبرى وطنب الـصغرى     :  بشأن احتالل إيران للجزر العربية الثالث      29/3/2017
  ات العربية المتحدة في الخليج العربي،وأبو موسى التابعة لدولة اإلمار

وقراراتـه  مجلس جامعة الدول العربية على المـستوى الـوزاري          وإذ يؤكد على بيانات      - 
  ،7/3/2018بتاريخ ) 149(ع .د 8241وآخرها القرار رقم السابقة 

†{{{{ÏŁè<…< <

الث، التأكيد المطلق على سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الـث             -1
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل الـسلمية            

  .التي تتخذها دولة اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة
استنكار استمرار الحكومة اإليرانية في تكريس احتاللها للجزر الثالث وانتهاك سـيادة             -2

زع األمن واالستقرار في المنطقة ويؤدي إلـى        دولة اإلمارات العربية المتحدة بما يزع     
  .تهديد األمن والسلم الدوليين

إدانة قيام الحكومة اإليرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين اإليرانيين في الجزر اإلماراتية             -3
  .الثالث المحتلة

إدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي تشمل جزر دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة              -4
المياه اإلقليمية واإلقلـيم    وث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى،         الثال

الجوي والجرف القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة للجزر الثالث باعتبارها جزءاً ال           
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يتجزأ من دولة اإلمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عـن مثـل هـذه                
التي تعد تدخالً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات         االنتهاكات واألعمال االستفزازية    

سيادة، وال تساعد على بناء الثقة، وتهدد األمن واالستقرار في المنطقة، وتعرض أمـن              
  .وسالمة المالحة اإلقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر

ت العربيـة   فتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولـة اإلمـارا          الإدانة إيران    -5
 إيران بإزالة هذه المنشآت غير المـشروعة واحتـرام سـيادة دولـة              ومطالبةالمتحدة  

  .اإلمارات العربية المتحدة على أراضيها
أعضاء لجنة األمن القـومي     التي قام بها    اإلعراب عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية        -6

 اإلماراتية المحتلة طنب    لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى اإليراني إلى الجزر       
ذلك انتهاكاً لسيادة دولة اإلمارات العربية      معتبراً  الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى،      

المتحدة على أراضيها، وال يتماشى مع الجهود والمحاوالت التي تبذل إليجـاد تـسوية              
  .سلمية، ودعوة إيران إلى االمتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات االستفزازية

ادة بمبادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تبذلها إليجاد تسوية سلمية وعادلة            اإلش -7
مـع  ) طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى     (لحل قضية الجزر الثالث المحتلة      

  .الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
والكف عن  دعوة الحكومة اإليرانية مجدداً إلى إنهاء احتاللها للجزر اإلماراتية الثالث،            -8

فرض األمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتهـا              
السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة اإلجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها            

 واالدعاءاتإيران من طرف واحد في الجزر العربية الثالث باعتبار أن تلك اإلجراءات  
يس لها أي أثر قانوني وال تنقص من حق دولة اإلمارات العربية المتحدة الثابت باطلة ول

في جزرها الثالث، وتعد أعماال منافية ألحكام القانون الدولي واتفاقيـة جنيـف لعـام               
، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعـد             1949

  .لك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدوليةالقانون الدولي، بما في ذ
اإلعراب عن األمل في أن تعيد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيـة النظـر فـي موقفهـا             -9

الرافض إليجاد حل سلمي لقضية جزر دولة اإلمارات العربية المتحدة الثالث المحتلة،            
  .كمة العدل الدوليةإما من خالل المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى مح

ن رغبتها في تحسين العالقات مع الدول العربية، وفي         عمطالبة إيران بترجمة ما تعلنه       - 10
الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قوال وعمال، باالستجابة الـصادقة            
للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيـان   

دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة،            رئيس  
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ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، واألمين العام لألمم المتحدة،           
الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثالث المحتلة بالطرق السلمية، وفـق األعـراف              

دولي، من خالل المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى         والمواثيق وقواعد القانون ال   
محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز األمن واالستقرار في منطقة الخلـيج              

  .العربي
التزام جميع الدول العربية في اتصاالتها مع إيران بإثارة قضية احتالل إيران للجـزر               - 11

 عربيـة   قاً من أن الجزر الثالث هـي أراضٍ       الثالث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطال     
  .محتلة

إبالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن بأهمية إبقـاء القـضية ضـمن                - 12
المسائل المعروضة على مجلس األمن، إلى أن تنهي إيران احتاللها للجـزر العربيـة              

  .ليهاالثالث، وتسترد دولة اإلمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة ع
الطلب إلى األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلـس فـي دورتـه           - 13

  .العادية المقبلة
  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د720: ق.ق(
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 التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
  العامة،على مذكرة األمانة �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �

 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض  عقد الذيعلى المستوى الوزاري 
  الرباعيـة المعنيـة    العربيةللجنة الوزارية    الثامناالجتماع  وعلى البيان الصادر عن      �

بمتابعة تطورات األزمة مع ايران وسبل التصدي لتدخالتها في الشؤون الداخلية للدول          
 ،12/4/2018 بتاريخالرياض العربية الذي عقد في 

مستوى القمة وآخرها  يؤكد على البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على وإذ - 
، وعلـى البيانـات والقـرارات       29/3/2017 عمان بتاريخ ) 28(ع  . د 688القرار رقم   

المستوى الوزاري في دوراته العادية السابقة في هـذا         الصادرة عن مجلس الجامعة على      
، وإذ يؤكد على القرار     7/3/2018بتاريخ  ) 149(ع  .د 8250 القرار رقم    وآخرهاالشأن،  

 فـي   يرانيةاإلالتدخالت  " بشأن   19/11/2017 في دورته غير العادية بتاريخ       8218رقم  
  ،"الشؤون الداخلية للدول العربية

  وبناء على مداخالت السادة رؤساء الوفود والسيد األمين العام، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

 اإلسـالمية التأكيد على أهمية أن تكون عالقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية             -1
 وإدانةو التهديد بها،  قائمة على مبدأ حسن الجوار واالمتناع عن استخدام القوة أاإليرانية
 في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكـا لقواعـد القـانون         اإليرانيالتدخل  

 اإليرانيـة  اإلسـالمية الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهوريـة          
بالكف عن األعمال االستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقـة وتهـدد األمـن                

  .الستقرار في المنطقةوا
اإلدانة الشديدة الستمرار عمليات إطالق الصواريخ الباليستية إيرانيـة الـصنع علـى              -2

اإلرهابيـة  المملكة العربية السعودية من األراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثيـة            
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استهداف العاصمة الرياض وغيرها من المـدن الـسعودية         التابعة إليران، بما في ذلك      
واعتبار ذلك عدواناً صارخاً ضد المملكة وتهديداً لألمن القـومي           لصواريخ الباليستية با

العربي، والتأكيد على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضـيها             
من ميثاق األمم المتحدة، ومساندتها في اإلجراءات التي  ) 51(وفق ما نصت عليه المادة      

  .االنتهاكات اإليرانية في إطار الشرعية الدوليةتقرر اتخاذها ضد تلك 
استنكار وإدانة التدخالت اإليرانية المستمرة في الشؤون الداخليـة لمملكـة البحـرين،              -3

ومساندة اإلرهاب وتدريب اإلرهابيين وتهريب األسلحة والمتفجرات وإثـارة النعـرات           
مـن والنظـام   الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المـستويات لزعزعـة األ   

واالستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحـرس الثـوري            
 الـذي وحزب اهللا اإلرهـابي، و    وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق اإلرهابية       اإليراني  

يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق األمم              
والتأكيد على دعم مملكة البحرين في جميع مـا تتخـذه مـن             . انون الدولي المتحدة والق 

إجراءات وخطوات لمكافحة اإلرهاب والجماعات اإلرهابيـة، للحفـاظ علـى أمنهـا             
  .واستقرارها

اإلشادة بجهود األجهزة األمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تمكنـت       -4
إلرهابية وإلقاء القـبض علـى أعـضاء المنظمـات     من إحباط العديد من المخططات ا 

اإلرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة مـن قبـل الحـرس الثـوري               
  .اإليراني وحزب اهللا اللبناني اإلرهابي

إدانة سياسة الحكومة اإليرانية وتدخالتها المستمرة في الشؤون العربية والتي من شأنها             -5
ية والمذهبية، والتأكيد على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات         تغذية النزاعات الطائف  

التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، ومطالبتهـا بإيقـاف دعـم               
وتمويل الميليشيات واألحزاب المسلحة في الدول العربية، وخاصةً تدخالتها في الـشأن            

ها والمناهضة لحكومة اليمن الـشرعية      اليمنى والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية ل      
ومدها باألسلحة، وتحويلها إلى منصة إلطالق الصواريخ على جيران الـيمن وتهديـد             
المالحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر األحمر، وهو ما ينعكس سلباً على أمن              

 مجلـس  واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكٍل عام، ويعتبر خرقاً واضحاً لقرار  
  .)2015 (2216األمن رقم 

 تحت ما   اإلرهابيةالتأييد الكامل لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت حيال الخلية            -6
ـ  ، والتأكيد على أهمية أمن واستقرار دولة الكويـت، ورفـض           )خلية العبدلي (يسمى ب

التي بذلتها التدخل اإليراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، على الرغم من المساعي 
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دولة الكويت مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل خلق قنـوات               
  .حوار مع إيران من أجل تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة

 مـسؤولية دعـم     – الشريك في الحكومة اللبنانية      –تحميل حزب اهللا اللبناني اإلرهابي       -7
ل العربية باألسـلحة المتطـورة والـصواريخ        اإلرهاب والجماعات اإلرهابية في الدو    

الباليستية، والتأكيد على ضرورة توقفه عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون 
  .الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم لإلرهاب واإلرهابيين في محيطه اإلقليمي

ة العربيـة   حظر القنوات الفضائية الممولة من ايران والتي تبث على األقمار الـصناعي            -8
باعتبارها تُشكل تهديداً لألمن القومي العربي من خالل إثارة النعرات الطائفية والمذهبية          

  .والعرقية، والطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار مع الجهات ذات الصلة
 التحريضية والعدائية المـستمرة ضـد       اإليرانيينإدانة واستنكار تصريحات المسؤولين      -9

 بالكف عن التصريحات    اإليرانية اإلسالميةلعربية، ومطالبة حكومة الجمهورية     الدول ا 
 ضد الدول العربية باعتبارها     اإلعالمية االستفزازية، ووقف الحمالت     واألعمالالعدائية  

  .تدخال سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول
من واالستقرار في   التأكيد على أهمية رصد التحركات اإليرانية ومحاوالتها زعزعة األ         - 10

دول المنطقة، والحد من التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والسيما            
الملف اليمنى باعتباره شأناً خليجياً وأمناً قومياً لدول الخليج خاصة والمنطقـة العربيـة          

  .ككل
ت اإلقليميـة   العربية األعضاء مع الدول والمنظما    بين الدول   تكثيف الجهود الدبلوماسية     - 11

والدولية لتسليط الضوء على ممارسات النظام اإليرانـي ودعمـه للعنـف والطائفيـة              
  .واإلرهاب وخطره على األمن اإلقليمي والدولي

العمل على إعداد حمالت إعالمية من خالل الوسائط المتعددة تكشف الوجـه الحقيقـي               - 12
العدائية التوسعية في الخارج،    المتشدد للنظام اإليراني، واستمرار هذا النظام في سياسته         

  .واستمراره في دعم الطائفية والتطرف واإلرهاب
طنب الكبـرى وطنـب     (إدانة استمرار احتالل إيران للجزر اإلماراتية الثالث المحتلة          - 13

 والوسائل السلمية التي تتخـذها دولـة        اإلجراءات، وتأييد كافة    )الصغرى وأبو موسى  
  .رها المحتلة طبقا للقانون الدولي الستعادة سيادتها على جزاإلمارات

وعلـى ضـرورة    ) 2015 (2231ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم          - 14
تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ االتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على 

نـضمام  نحوٍ سريع وفعال حال انتهاك إيران اللتزاماتها بموجب االتفاق وعلى أهمية ا           
  .إيران إلى كافة مواثيق السالمة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة
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 في األزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة علـى            اإليرانيالتنديد بالتدخل    - 15
 وأن  اإلقليميـة مستقبل سورية وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسالمتها         

 الجهود المبذولة من أجل تسوية األزمـة الـسورية بـالطرق            مثل هذا التدخل ال يخدم    
  ).1(السلمية وفقا لمضامين جنيف 

مطالبة ايران بإخراج الميليشيات والعناصر المسلحة التابعة لها من كافـة الـدول العربيـة،                - 16
والتوقف عن دعم المنظمات والميليشيات اإلرهابية في الدول العربية، وباألخص في سورية            

 .واليمن
لتأكيد على أهمية مواصلة الدول العربية تزويد األمانة العامة بتقارير دوريـة حـول              ا - 17

 .التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية
تكليف األمين العام بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنـة العربيـة الرباعيـة                - 18

، ومملكـة البحـرين،     )رئاسـة ال(  العربية المتحدة  اإلماراتدولة  : المشكلة من كل من   
والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، واألمين العام لالسـتمرار فـي            

 في المنطقة العربيـة،     اإليرانيةتطوير خطة تحرك عربية من أجل التصدي للتدخالت         
  .اإليرانيةوحشد التأييد والدعم الدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخالت 

الع األجهزة المعنية في األمم المتحدة باالنتهاكات اإليرانية لقراري مجلـس          مواصلة إط  - 19
  .لما يمثله ذلك من تهديد داهم لألمن القومي العربي) 2015( 2231 و2216األمن رقم 

علـى  "  في الشؤون الداخلية للدول العربية     اإليرانيةالتدخالت  " بند   إدراجاالستمرار في    - 20
  .واإلقليميةي مع الدول والتجمعات الدولية أجندة منتديات التعاون العرب

التوجه إلى األجهزة المعنية في األمم المتحدة إلدراج الموضوع على أجندتها وفقا ألحكام              - 21
من ميثاق األمم المتحدة التي تحرم التدخل في الـشؤون الداخليـة            ) 7(الفقرة  ) 2(المادة  
  .للدول

 .∗العرض على المجلس في دورته العادية القادمة األمين العام متابعة تنفيذ القرار وإلىالطلب  - 22
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د721: ق.ق( 

                                         

 .من مشروع القرار) 3-4-7(يتحفظ وفد جمهورية العراق على الفقرات  -
 : في قرار التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية7، و4، و3على الفقرات يتحفظ لبنان  -

  .واإلشارة إلى وجوده في الحكومة ووصفه باإلرهابي "حزب اهللا"يعترض لبنان على ذكر 
وال يمكن الموافقة على األمر كونه خارج تصنيف األمم المتحدة وغير متوافق مع المعاهـدة العربيـة لمكافحـة                   
اإلرهاب خاصةً من حيث التمييز بين المقاومة واإلرهاب، كون حزب اهللا يمثل مكون أساسي في لبنان وشـريحة                  

ونوافق على باقي البنود    عة من اللبنانيين، ولديه كتلة نيابية ووزارية وازنة في المؤسسات الدستورية اللبنانية،             واس
لحكومة اللبنانية، وندين أي تدخل بالـشؤون الداخليـة         لفي القرار بالرغم من مالمسة بعضها لقرار النأي بالنفس          

 "حـزب اهللا ب"كل ما يتعلـق   طالبنا بحذف   لى النأي بلبنان وقد     ونؤكد على موقف الحكومة اللبنانية ع     للدول العربية   
 .بنود القرار دون تحفظكافة لكي تتم الموافقة على 
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 اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،بي المشتركوعلى تقرير األمين العام عن العمل العر �
 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �

 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض على المستوى الوزاري الذى عقد 
مجلس الجامعة على مستوى القمة وآخرها قرار قمة عمـان           وإذ يؤكد على كافة قرارات     - 

وآخرها ى قرارات المجلس على المستوى الوزاري       ، وعل 29/3/2017 بتاريخ   689رقم  
 ،7/3/2018بتاريخ ) 149(ع . د8242 رقم القرار

†{{{{ÏŁè<…< <

إعادة التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير         -1
 بشأن إدانة توغل القوات التركية في       24/12/2015 والمؤرخ في    7987العادية المرقم   

العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فـوراً دون قيـد أو شـرط              األراضي  
  .باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً لألمن القومي العربي

) بموجب العالقات الثنائية  (دعوة الدول األعضاء في الجامعة للطلب من الجانب التركي           -2
ع فـي   .غ. د 7987ار مجلس الجامعة رقم     سحب قواته من األراضي العراقية تنفيذاً لقر      

 .، ودعوتها إلى إثارة هذه المسائل في اتصاالتها مع الجانب التركي24/12/2015
دعوة الدول األعضاء الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الـشؤون الداخليـة               -3

يـد  للعراق والكف عن هذه األعمال االستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهد            
 .أمن واستقرار المنطقة

إعادة التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في اإلجراءات التي تتخذها وفـق قواعـد                -4
القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من األراضي             

 .العراقية، ترسيخاً لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيه



hus/ -71-  

توغل القوات التركية في األراضي العراقيـة ووقـف التـدخل            "التأكيد على إدراج بند    -5
كبند دائم على جدول أعمال مجلـس جامعـة الـدول           " التركي في دول الجوار العربي    

 .العربية على مستوى القمة، ولحين تحقيق االنسحاب الناجز لهذه القوات
س الجامعـة رقـم   الطلب من األمين العام للجامعة االستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجل         -6

، وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبلـه          24/12/2015ع في   .غ. د 7987
 .في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة

إعادة التأكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس األمن للمطلب المتـضمن              -7
ة واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لحـين       انسحاب القوات التركية من األراضي العراقي     

 J∗تحقيق االنسحاب الناجز لهذه القوات

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د722: ق.ق(

                                         

 .تتحفظ دولة قطر على هذا القرار -
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  دعم النازحين داخلياً في الدول العربية
  والنازحين العراقيين بشكٍل خاص

  

  

  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 بتـاريخ   4/2368/ج/3وعلى مذكرة المندوبية الدائمـة لجمهوريـة العـراق رقـم             �
4/4/2018، 

 وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية العراق، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

سـيما الحكومـة   مساندة جهود حكومات الدول العربية التي تعانى من ظاهرة النزوح ال     -1
العراقية في اطار تقديم الدعم للنازحين ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في إعـادة              
إعمار المدن المحررة من سيطرة العصابات اإلرهابية، بما في ذلك إشـراك القطـاع              
الخاص العربي في هذه الجهود اإلنسانية، وبما يؤمن عودة جميع النازحين إلى ديارهم             

 .األصلية
وة الدول العربية إلى تقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلغاثة األعداد الكبيرة           دع -2

من النازحين داخلياً بالعراق، السيما بعد بلوغهم أعـداداً ومـستويات خطيـرة تفـوق               
إمكانيات الحكومة العراقية، والمساهمة في إعادة إعمار المحافظات التي تم تحريرهـا            

 .رهابيةمن عصابات داعش اإل
عقد مؤتمر دولي برعاية جامعة الدول العربية لمناقشة موضوع النازحين داخليـاً فـي               -3

المنطقة العربية للوقوف على واقع مأساتهم وإيجاد الحلول لها بمشاركة الدول العربيـة             
األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية والمانحين من أجل تقديم المـساعدات الالزمـة            

 .للنازحين
الذى عقد خالل الفتـرة     بمخرجات مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق        ادة  اإلش -4

، وتوجيه الشكر إلى الدول العربية التي تعهدت بتقديم مساعدات مالية         12-14/2/2018
 .لإلسهام في الجهد الدولي إلعادة إعمار العراق
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الق حملـة تربويـة     دعوة الدول العربية والمنظمات الثقافية والتربوية المتخصصة إلط        -5
ترمي إلى إزالة آثار الفكر التكفيري المتشدد الذي روجت له التنظيمات اإلرهابية فـي              

 سـنة ممـن ال      18-7المناطق التي سيطرت عليها والتركيز على الفئة العمرية مـن           
 .يزالون في مقاعد الدراسة

مدن المحررة من دعوة الدول العربية لدراسة إمكانية إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار ال      -6
التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية التي كانت بعض مـدنها تحـت سـيطرة هـذه                
التنظيمات، وذلك تسهيالً لعودة النازحين إلى مدنهم كآليـة فاعلـة وناجعـة وسـريعة               

 .للتخفيف من اآلثار السلبية لعملية النزوح الداخلي
م الفني واللوجستي للدول العربية التـي       دعوة األمانة العامة والدول العربية لتقديم الدع       -7

تعانى من ظاهرة النزوح الداخلي بشكٍل عام، والعراق بشكٍل خاص، من خالل تـدريب   
 .موظفي الوزارات المعنية بظاهرة النزوح

خطة عربيـة  تكليف مجلسي وزراء الشؤون االجتماعية ووزراء الصحة العرب إلعداد     -8
لنازحين داخلياً في الدول العربية عموماً، وفـى      إلطالق مشروع يعنى بالدعم اإلنساني ل     

العراق خصوصاً، من خالل االعتماد على الذات وبما يضمن تحسين الظروف المعيشية         
للنازحين، وتوفير فرص العمل الالزمة لتأمين معيشة كريمة وبما يـضمن المـساهمة             

ف إلعادة إدماجهم   الفاعلة في بناء مدنهم المحررة وفقاً لرؤية علمية وعملية محددة تهد          
 .في مجتمعاتهم واالستقرار فيها

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د723: ق.ق(
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  اإلرهابومكافحة  صيانة األمن القومي العربي
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
لى توصيات االجتماع الثالث والعشرين لفريق الخبراء العـرب المعنـي بمكافحـة             وع �

 – 27، الذي انعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربيـة خـالل الفتـرة              اإلرهاب
28/2/2018،  

 لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات      الثانيوعلى التوصية الصادرة عن االجتماع       �
 ،12/4/2018بتاريخ في الرياض ري الذى عقد على المستوى الوزا

واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بـشأن              - 
  المحافظة على السالم واألمن بين الدول األعضاء وصيانة األمن القومي العربي،

ومكافحـة  وإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على مواصلة تعزيز األمن القـومي العربـي             - 
التنظيمات اإلرهابية والدفاع عن استقالل الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية والـذود            

  عن وحدة ترابها الوطني وسالمة أراضيها ضد أي اعتداء،
وإذ يشدد على الحق الثابت للدول األعضاء في التصدي ألي اعتـداء علـى مجتمعاتهـا                 - 

 اتخاذ جميع اإلجراءات واسـتخدام كافـة        ومواطنيها ومؤسسات الدولة، وكذلك حقها في     
الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات واعتداءات تُشكل خطـراً علـى أمنهـا               
وسالمتها، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الـدولي           

  ذات الصلة،
لف صوره وممارساته ومظاهره،    وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكل أشكال اإلرهاب بمخت         - 

  ورفضه الثابت لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة،
وإذ يؤكد من جديد رفضه التام ألي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات                - 

  اإلرهابية والمنظمات المتطرفة،
اجهـة  لـدول األعـضاء لمو   تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والتعاون بـين ا     إلىوإذ يدعو    - 

سيما في مجال تجفيف منابع تمويل اإلرهاب وظاهرة سفر اإلرهابيين األجانـب            اإلرهاب ال 
والحد من تنقلهم وإيجاد مالذات آمنة لهم واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة التـي تحـول           
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دون استخدام اإلرهابيين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لنشر الفكر اإلرهابي والتجنيـد           
  ،اإلرهابيةلح المنظمات لصا

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلدانة الحازمة لكل أشكال العمليات واألنشطة اإلجرامية التـي تمارسـها التنظيمـات              -1
اإلرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم، بما فيها رفع الـشعارات الدينيـة أو                

  .رهابالطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف واإل
 والتأكيد علـى  اإلرهابالتأكيد عن أن الحلول العسكرية واألمنية وحدها غير كافية لدحر        -2

ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة األبعاد لمكافحة اإلرهاب ومنع وقوعـه            
تتضمن األبعاد السياسية واالجتماعية والقانونية والثقافيـة واإلعالميـة والدينيـة وفقـاً             

جلس جامعة الدول العربية الصادرة بهذا الشأن على مـستوى القمـة وعلـى              لقرارات م 
  .المستوى الوزاري

مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب والتطرف وتكثيف الجهـود             -3
المشتركة الجتثاثه من جذوره من خالل تفعيل بنود وأحكام االتفاقية العربيـة لمكافحـة     

ل العربية التي لم تصدق بعد علـى االتفاقيـة العربيـة لمكافحـة       اإلرهاب ودعوة الدو  
 التصديق  إجراءات إتمام إلى   اإلرهاباإلرهاب واالتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة       

  .عليها وإيداع وثائق التصديق لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية
الجماعي فـي مجـال تبـادل       حث الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي و         -4

من االتفاقيـة   ) 4( وتفعيل أحكام المادة     اإلرهابيةالمعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات     
 التي تنص على تعاون الدول األطراف لمنع ومكافحة الجرائم          اإلرهابالعربية لمكافحة   

  .اإلرهابية، طبقاً للقوانين واإلجراءات الداخلية لكل دولة
 إلـى المتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني  اإلىدعوة الدول    -5

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

هاب وما توصلت إليه    اإلشادة بما حققته الدول األعضاء من انتصارات واسعة ضد اإلر          -6
 في دحر المنظمات اإلرهابية والجماعات المتطرفة ودعوتها لمواصلة هذه          إنجازاتمن  

  .الجهود بما يكفل إنهاء اإلرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصوره
الترحيب بوضع أسماء بعض األشخاص الذين ينتمون لمـا يـسمى بـسرايا األشـتر                -7

 اإلرهابيين، معتبرين أن هذا الموقـف يعكـس         اإلرهابية في مملكة البحرين على قائمة     
إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال اإلرهاب على الصعيدين اإلقليمي والدولي،            
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وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعماً لجهود مملكـة               
 . فيهاالبحرين واإلجراءات التي تقوم بها في تعزيز األمن واالستقرار والسلم

دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية والقضائية الالزمة للحيلولـة دون             -8
 بتنظيمات إرهابية واالنتقال إلى مراكـز الـصراع         لاللتحاقسفر اإلرهابيين األجانب    

وحرمانهم من أي مالذات آمنة وتقديمهم للعدالة للمسائلة عمـا ارتكبـوه مـن جـرائم                
  .إرهابية

األعضاء على تعزيز تعاونها وتكثيف جهودها لتنفيـذ االتفاقيـة العربيـة            حث الدول    -9
لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لحرمان التنظيمات اإلرهابية من استغالل التكنولوجيـا           
ووسائل التواصل االجتماعي للحيلولة دون بث دعايتها والتـرويج للكراهيـة والفتنـة             

بناء المجتمع دون المساس بحرية الرأي والتعبير       الطائفية والمذهبية وروح الفرقة بين أ     
  . والدولية المصادق عليهااإلقليميةالتي تحميها القوانين الوطنية والمواثيق 

الوطنيـة  التجارب  دعوة الدول األعضاء إلى تزويد األمانة العامة بتقاريرٍ شاملة حول            - 10
تمرات والنـدوات التـي   التي تقوم بها لمواجهة اإلرهاب، بما في ذلك نتائج أعمال المؤ          

  .تنظمها حول مكافحة اإلرهاب، والمنظمات اإلرهابية
 الوطنيـة فـي     وإجراءاتها موافاة األمانة العامة بمساعيها وجهودها       إلىدعوة الدول العربية     - 11

 ألسلحة الدمار الـشامل أو      اإلرهابيين منع حيازة    إلى القوانين التي ترمي     وإنفاذمجال اعتماد   
  .مكوناتها

ل األعضاء على تقديم تصوراتها واقتراحاتها بشأن تطوير آليات العمل العربي       حث الدو  - 12
المشترك المتعلق بصيانة األمن القومي العربي ومواجهة التنظيمات اإلرهابية، تمهيـداً           
العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة ظاهرة اإلرهاب وتطوير آليـات العمـل العربـي             

والتنظيمات اإلرهابية وفقاً للقرارات الصادرة عـن       المشترك المعنية بمواجهة اإلرهاب     
  .مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري

دعوة الدول العربية لبذل المزيد من الجهود لمكافحة مصادر تمويل اإلرهاب واستخدام             - 13
بـر شـبكات     ع اإلرهابية لتكنولوجيا المعلومات لتمويل النشاطات      اإلرهابيةالتنظيمات  

  .اإلرهاب وتمويل األموال تنفيذا ألحكام االتفاقية العربية لمكافحة غسل اإلنترنت
أخذ العلم بتقرير االجتماع الثالث والعشرين لفريق الخبراء العـرب المعنـى بمكافحـة          - 14

 وبالتوصـيات   28/2/2018–27 المنعقد بمقر األمانة العامة خـالل الفتـرة          اإلرهاب
  .الصادرة عنه

 اإلرهابيينبنتائج وتوصيات ورشة العمل العربية الثالثة بشأن ظاهرة المقاتلين          الترحيب   - 15
استغالل المقاتلين اإلرهابيين األجانب لوسائل التواصـل االجتمـاعي         "األجانب بعنوان   
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المنعقدة بمقر األمانـة    " المخاطر والتحديات "وتكنولوجيا المعلومات لتجنيد مقاتلين جدد      
  .13/12/2017-12عربية خالل الفترة العامة لجامعة الدول ال

الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإعـداد تقـارير                - 16
 .دورية بشأن إجراءات تنفيذه وتقديمها للمجلس في دوراته المقبلة

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د724: ق.ق(
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  تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
إذ يعرب عن إدانته الحازمة لكافة أشكال اإلرهـاب وبمختلـف صـوره وممارسـاته               و - 

  رة أو أمة،ومظاهره، ورفضه الثابت ألي توجه كان لربط اإلرهاب بأي دين أو حضا
وإذ يكرر التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب              - 

والتطرف وتكثيف الجهود المشتركة الجتثاثه من جذوره وذلك من خـالل تفعيـل بنـود               
 وأحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب،

لعربية والدولية في مجـال مكافحـة       وإذ يشدد في هذا اإلطار على أهمية تنسيق الجهود ا          - 
 اإلرهاب من خالل تبادل المعلومات والتعاون األمني والقضائي والتنسيق العسكري،

وإذ يؤكد على قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى نحوٍ خاص قـرار               - 
) 27(ع  . د 654 وقرار قمة نواكشوط رقم      ،)2015() 26(ع  . د 628قمة شرم الشيخ رقم     

 7804والقـرار  ،  )2017() 28(ع  . د 699 و 690 وقراري قمة عمان رقمـي       ،)2016(
) 148(ع  . د 8189 والقرار   ،)2016() 145(ع  . د 8019 والقرار   ،)2014() 142(ع  .د
ع . د 8262والقـرار رقـم      ،4/12/2017ع بتاريخ   .غ. د 8219والقرار رقم    ،)2017(
 ،7/3/2018بتاريخ ) 149(

 :واستناداً إلى - 
 لثانية من ميثاق جامعة الدول العربية،المادة ا �

 المواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك، �

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وإعالناتها بـشأن صـيانة              �
 األمن القومي العربي،

 وإذ يؤكد التزامه بأحكام ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربيـة وميثـاق األمـم المتحـدة                - 
 وقرارات مجلس األمن وقواعد القانون الدولي،
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إدانة كل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات اإلرهابية في الدول العربيـة              -1
وفي كافة دول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها تلك التنظيمـات المتطرفـة              

بية أو عرقية وتعمل على التحريض علـى        والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذه       
 .الفتنة والعنف واإلرهاب

التأكيد على الحق الثابت للدول األعضاء في اتخاذ جميع اإلجراءات واسـتخدام كافـة               -2
الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات تُشكل خطـراً علـى أمنهـا وسـالمة             

 .يثاق األمم المتحدةمجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وم
اعتبار مكافحة اإلرهاب حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان لما لإلرهاب من آثـارٍ مـدمرة                -3

على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتثمـين           
الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار آثار اإلرهاب علـى التمتـع                

اللجنة الثالثة للجمعية العامـة  وقوق اإلنسان في كٍل من مجلس حقوق اإلنسان الدولي   بح
 .لألمم المتحدة

التشديد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع اإلرهاب دون انتقائية أو تمييز،               -4
مجدداً من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات اإلرهابية المختلفـة فـي             والتحذير  

 .لمنطقة والتي تتبنى نفس األيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينهاا
التأكيد على ضرورة اإلسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة التي             -5

 بعقد اجتماعٍ مشترك    2014 )25(ع  .أطلقتها جمهورية مصر العربية في قمة الكويت د       
تفعيل االتفاقيات األمنية والقضائية، مع النظر لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل 

مة العربية لمكافحة   وفي عقد هذا االجتماع بشكٍل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظ          
 العربية لمكافحة اإلرهاب التي اعتمدها مجلـس وزراء         االستراتيجيةاإلرهاب وتحديث   

اإلرهابيـة واألمنيـة     بما يتواكب مع التحديات والتهديدات       1997الداخلية العرب سنة    
ذات الصلة باإلرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي فـي           اآلنية  والتقنية  

قضايا اإلرهاب بما في ذلك اإلسراع في إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال              
، إضافة إلى تفعيل االتفاقية العربية لمكافحة غـسل         مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة   

، لوضع الرقابة الالزمة على مؤسـسات       2010موال وتمويل اإلرهاب الموقعة سنة      األ
القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المـالي والتقنـي والمجـاالت              

 .األخرى والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات اإلرهابية
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ا في اطار االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية        حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونه      -6
المعلومات وذلك للعمل على نحوٍ جماعي لحرمان التنظيمات اإلرهابية مـن اسـتخدام             
وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكراهيـة والفتنـة،              

 .ية المستخدمة في تمويل اإلرهابوتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوج
حث الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى التصديق              -7

عليها، ودعوة الدول العربية المصدقة على االتفاقية العربية لمكافحـة اإلرهـاب إلـى              
 تعريف الجريمة   التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة األولى من االتفاقية بشأن          

اإلرهابية لتجريم التحريض على الجرائم اإلرهابية أو اإلشادة بها ونـشر أو طبـع أو               
إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أياً كان نوعها للتوزيع أو الطـالع الغيـر               
عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمع األموال أياً كـان               

 . بما في ذلك تجريم دفع الفديةل الجرائم اإلرهابيةنوعها لتموي
التأكيد على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدوليـة واإلقليميـة              -8

لمكافحة اإلرهاب، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام االتفاقيـة العربيـة لمكافحـة           
الـصكوك الدوليـة ذات     اإلرهاب وقرارات مجلس األمن المعنية بمكافحة اإلرهـاب و        

مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم األمم المتحـدة فـي تـصنيف الجماعـات               الصلة،  
والكيانات اإلرهابية وااللتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على األفراد والكيانـات           

، )1999(1267المــدرجين علــى هــذه القــوائم طبقــاً لقــرارات مجلــس األمــن 
، وإدخال التعديالت الالزمة في التشريعات الوطنيـة     )2017(2368، و )2015(2253و

للتمكن من تطبيق تلك العقوبات، والدعوة للنظر فـي إنـشاء قائمـة عربيـة موحـدة              
 .للتنظيمات والكيانات اإلرهابية

دعوة مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصـة بالمقـاتلين               -9
 .قاعدة البيانات للدول العربيةاإلرهابيين األجانب وإتاحة 

دعوة الدول األعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ اإلجراءات والتدابير لتجريم            -10
الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته لإلرهاب وإثارة النزعـات الطائفيـة،            

فحة اإلرهاب  والطلب إلى األمانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية لمكا          
 .ذات الصلةومواصلة تعاونها مع المنظمات اإلقليمية والدولية 

الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تـم                -11
 .اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس

  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د725: ق.ق(
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 دول العربيـةتطويـر جامعـة الـ

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
 عمـان بتـاريخ    )28(ع  . د 702قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم        وعلى   �

29/3/2017،  
بتـاريخ  ) 148(ع  . د 8199 رقم   قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري     وعلى   �

12/9/2017،  
بتـاريخ  ) 149(ع  . د 8263وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم          �

7/3/2018، 
وإذ يشيد بالجهود التي بذلت من جانب اللجنة مفتوحة العضوية إلصـالح وتطـوير               �

لمـشكلة فـي    جامعة الدول العربية برئاسة المملكة األردنية الهاشمية، وفرق العمل ا         
 إطارها،

†{{{{ÏŁè<…< <

 .التأكيد مجدداً على أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها -1
تكليف اللجنة مفتوحة العضوية برئاسة المملكة العربية السعودية بمواصلة عملها المكلفة            -2

، 29/3/2017 بتـاريخ    702به بموجب قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم          
 ).150( إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية ورفع توصياتها

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د726: ق.ق(
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 ة ثقافية عربيةعقد قم
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى مبادرة مؤسسة الفكر العربي، �

  السعودية الشارحة،وعلى مذكرة المملكة العربية �

) 22(ع  . د 541واستناداً إلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة فـي سـرت رقـم                - 
 ،28/3/2010بتاريخ 

†{{{{ÏŁè<…< <

 .الترحيب بما توافقت عليه اآلراء حيال عقد قمة عربية ثقافية -1
تكليف األمانة العامة باتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال التنسيق مـع الـدول األعـضاء               -2

 .ستضافة القمة العربية الثقافية األولىال
  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د727: ق.ق(
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دعم ترشيح المملكة المغربية الستضافة 
  2026نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 

  

  

  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 
  :بعد اطالعه - 

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،7/4/2018ة للمملكة المغربية بالقاهرة بتاريخ وعلى مذكرة المندوبية الدائم �
 منه،) 2(وعلى الفقرة الثانية من ديباجة ميثاق جامعة الدول العربية والمادة  �

وتأكيداً على العالقات الوثيقة والروابط العديدة التي تجمع بين الدول العربيـة، وحرصـاً               - 
ا وتأمين مستقبلها وتحقيق    على دعم هذه الروابط وتوطيدها لما فيه خيرها وصالح أحواله         

 أمانيها وآمالها،

†{{{{ÏŁè<…< <

تقديم الدعم الالزم والمساندة الكاملة لترشح المملكة المغربية الستضافة نهائيات كـأس              
  .2026العالم لكرة القدم لسنة 

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د728: ق.ق(
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  تقرير األمين العام
التنموي العربي عن العمل االقتصادي واالجتماعي و

 المشترك

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمين العام عن العمل االقتـصادي واالجتمـاعي والتنمـوي العربـي             وعلى   �
  المشترك،

التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات، بشأن متابعـة تنفيـذ           وعلى   �
آذار /مارس: المملكة األردنية الهاشمية) (28(رارات القمة العربية في دورتها العادية ق

   الجوانب االقتصادية واالجتماعية، -)2017
بتـاريخ  ) 101(ع .د) 2165(قرار المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم    وعلى   �

8/2/2018،  
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
  ،وفي ضوء المناقشات - 

†{{{{ÏŁè<…< <

اإلحاطة علماً بتقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي            -1
  .المشترك، وتقديم الشكر له ولمساعديه على هذا التقرير

اإلحاطة علماً باإلجراءات التي اتخذتها الدول األعـضاء واألمانـة العامـة للجامعـة               -2
ومؤسسات العمل العربـي المـشترك لتنفيـذ        والمجالس الوزارية العربية المتخصصة     

القرارات االقتصادية واالجتماعية التنموية الصادرة عن القمة العربية في دورتها العادية   
، والتأكيد على الـدول مواصـلة      )2017آذار  /مارس: المملكة األردنية الهاشمية  ) (28(

 .متابعة تنفيذ هذه القرارات
  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د729: ق.ق(
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  تقرير حول متابعة تنفيذ
االقتصادية : التنموية قرارات القمة العربية

  واالجتماعية
 )22/1/2013- 21: الرياض( في دورتها الثالثة

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

التنمـوي العربـي    تقرير األمين العام عن العمل االقتـصادي واالجتمـاعي و         وعلى   �
  المشترك،

: تقرير األمانة العامة حول متابعة تنفيـذ قـرارات القمـة العربيـة التنمويـة           وعلى   �
  ، )22/1/2013-21: الرياض(االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة 

االقتصادية واالجتماعية فـي دورتهـا الثالثـة        : قرارات القمة العربية التنموية   وعلى   �
  ، )22/1/2013-21: الرياض(

بتـاريخ  ) 658(رقـم   ) 27(ع  .قرار مجلس الجامعة على مـستوى القمـة د        وعلى   �
25/7/2016 ،  

بتـاريخ  ) 101(ع .د) 2165(قرار المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم    وعلى   �
8/2/2018،  

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
  وفي ضوء المناقشات، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

ءات التي اتخذتها الدول األعـضاء واألمانـة العامـة للجامعـة            اإلحاطة علماً باإلجرا   -1
والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيذ      

: الريـاض (االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة      : قرارات القمة العربية التنموية   
  .نفيذ هذه القرارات، ودعوتهم إلى مواصلة متابعة ت)21-22/1/2013

: الترحيب بطلب الجمهورية اللبنانية استضافة الدورة الرابعة للقمة العربيـة التنمويـة            -2
، والطلب من األمانة العامة التنسيق مع الـدول         2019االقتصادية واالجتماعية في عام     
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األعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربية المتخصـصة          
وتكليـف  .  ألعمال القمة، وعقد االجتماعات واللقاءات الالزمة في هذا الـشأن          لإلعداد

األمانة العامة بالتواصل والتنسيق مع الجمهورية اللبنانية لإلعـداد والتحـضير الجيـد             
ألعمال هذه القمة، والتنسيق في هذا الشأن مع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قـرار              

، وإحاطـة الـدول   8/2/2018 بتـاريخ  2166قـم  المجلس االقتصادي واالجتماعي ر   
 .األعضاء بالمستجدات أوالً بأول

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د730: ق.ق(
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منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 وتطورات االتحاد الجمركي العربي

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمين العام عن العمل االقتـصادي واالجتمـاعي والتنمـوي العربـي             على  و �
  المشترك،

التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات، بشأن متابعـة تنفيـذ            على  و �
آذار /مارس: المملكة األردنية الهاشمية) (28(قرارات القمة العربية في دورتها العادية 

2017(،  
االقتصادية واالجتماعيـة فـي دورتهـا الثالثـة         : مة العربية التنموية  قرار الق على  و �

  ، وخاصة فقرته السابعة،)29(، رقم )22/1/2013-21: الرياض(
بتـاريخ  ) 693(رقـم   ) 28(ع  .قرار مجلس الجامعة على مـستوى القمـة د        على  و �

29/3/2017 ،  
ريخ بتـا ) 101(ع .د) 2165(قرار المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم     على  و �

8/2/2018،  
مقترح األمانة العامة بشأن السياق الذي سيتم بناء عليه التوقيع والتصديق على            على  و �

  اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، 
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
  وفي ضوء المناقشات، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

ارات القمم العربية السابقة بشأن التطبيق الكامل       التأكيد على الدول األعضاء االلتزام بقر      -1
ألحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ورفع أية قيود جمركية وغيـر جمركيـة             

  .تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية
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تكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي واألمانة العامة بسرعة االنتهـاء مـن وضـع              -2
 بمتابعة تنفيذ الدول ألحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل           اآلليات الخاصة 

  .فعال، وعرضها على الدول األعضاء إلبداء مرئياتهم
الترحيب بما تم التوصل إليه بشأن قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليهـا،       -3

متفق عليها حيز التطبيق ودعوة الدول األعضاء لترتيب أوضاعها لدخول قواعد المنشأ ال
، وتكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي باالنتهاء من إقرار        1/10/2018اعتباراً من   

  .2018قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها قبل نهاية عام 
الترحيب بالتقدم المحرز إلقامة االتحاد الجمركي العربي، وتكليف المجلس االقتـصادي            -4

ل كافة متطلبات إقامة االتحاد، والتي تأتي ضمن البناء المؤسـسي           واالجتماعي باستكما 
 .الالزم إلقامة هذا االتحاد

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د731: ق.ق(



hus/ -89-  

  

 

 الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

ين العام عن العمل االقتـصادي واالجتمـاعي والتنمـوي العربـي            تقرير األم على  و �
  المشترك،

بتـاريخ  ) 101(ع .د) 2165(قرار المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم    على  و �
8/2/2018،  

رقـم  ) 29(قرار مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته           على  و �
  ، 19/10/2017بتاريخ ) 548(

  ية لحماية البيئة وتنميتها التي أعدها البرلمان العربي،الوثيقة العربعلى و �
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
  وفي ضوء المناقشات، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

  بالصيغة المرفقة بالمجلد المـستقل رقـم      " الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها    "اعتماد    
  .ة، كوثيقة استرشادي)]0151(ق ل-06)18/04/(01-03ج[

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د732: ق.ق(
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 2030االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشتركوعلى  �
  ،23/3/2005بتاريخ ) 319(رقم ) 17(ع .جلس الجامعة على مستوى القمة دقرار موعلى  �
  ،29/3/2012بتاريخ ) 563(رقم ) 23(ع .قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة دوعلى  �
بتـاريخ  ) 474(قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة رقم          وعلى   �

جهزة العربية المعنية بـالكوارث      الخاص باعتبار آلية التنسيق بين األ      19/11/2015
الطبيعية وحاالت الطوارئ هي اآللية العربية المعنية بالتعاون والتنسيق مـع الـدول             

، وطلب أن يتم تطـوير      2030العربية لتنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث         
  ،دوليةعملها لتستجيب لمتطلبات الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية والتطورات ال

نتائج اجتماع آلية التنسيق بين األجهزة العربية المعنيـة بـالكوارث الطبيعيـة             وعلى   �
، بشأن الموافقـة علـى      )24/1/2018-23: الجمهورية التونسية (وحاالت الطوارئ   

تعديل مسمى اآللية لتستجيب لمتطلبات الحد من مخـاطر الكـوارث فـي المنطقـة العربيـة                 
  ،"آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث"مسماها ليكون والتطورات الدولية، واعتماد 

بتـاريخ  ) 101(ع  .د) 2165(قـرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم           وعلى   �
8/2/2018،  

بتـاريخ  ) 528(قرار مجلس الوزراء العرب المـسؤولين عـن شـؤون البيئـة رقـم               وعلى   �
19/10/2017،  

  ،"2030طر الكوارث االستراتيجية العربية للحد من مخا"وعلى  �
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
  وفي ضوء المناقشات، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

، بالـصيغة المرفقـة     "2030االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكـوارث        "اعتماد    
  .)]0151(ق ل-06)18/04/(01-03ج[بالمجلد المستقل رقم 

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د733: ق.ق( 
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االتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية ومعارفها 
 وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها التراثية

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمين العام عن العمل االقتـصادي واالجتمـاعي والتنمـوي العربـي             وعلى   �
  ،المشترك

بتـاريخ  ) 101(ع .د) 2165(قرار المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم     وعلى   �
8/2/2018،  

  ، 3/7/2017 بتاريخ 2818مذكرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية رقم وعلى  �
االتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية ومعارفهـا التراثيـة وتقاسـم            "وعلى   �

  ،"مهاالمنافع الناشئة عن استخدا
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
  وفي ضوء المناقشات، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

االتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع          "اعتماد    
ق -06)18/04/(01-03ج[، بالصيغة المرفقـة بالمجلـد المـستقل رقـم           "الناشئة عن استخدامها  

  .)]0151(ل
  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د734: ق.ق(
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  األعباء االقتصادية واالجتماعية
المترتبة على استضافة الالجئين السوريين 

 وأثرها على الدول العربية المستضيفة

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 االقتـصادي واالجتمـاعي والتنمـوي العربـي         تقرير األمين العام عن العمل    وعلى   �
  المشترك،

بتـاريخ  ) 697(رقـم   ) 28(ع  .قرار مجلس الجامعة على مـستوى القمـة د        وعلى   �
29/3/2017 ،  

بتـاريخ  ) 101(ع .د) 2165(قرار المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم     وعلى   �
8/2/2018،  

 بتـاريخ   20-18-33مذكرة المندوبية الدائمـة لجمهوريـة الـسودان رقـم           وعلى   �
  ، مرفق بها تقرير مختصر حول األوضاع اإلنسانية في السودان،28/2/2018

 بتـاريخ   2519مذكرة وزارة االقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانيـة رقـم          وعلى   �
، مرفق بها خطة لبنان لالستجابة ألزمة الالجئين والنازحين الـسوريين           28/2/2018

2017-2020،  
 بتـاريخ   648دائمـة للمملكـة األردنيـة الهاشـمية رقـم           مذكرة المندوبية ال  وعلى   �

، مرفق بها تقرير محدث حول األعباء االقتصادية واالجتماعية المترتبـة           8/3/2018
  على استضافة الالجئين السوريين بالمملكة،

، 13/3/2018 بتـاريخ    1216مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة المغربية رقـم        وعلى   �
  وضع الراهن لالجئين بالمملكة،مرفق بها تقارير حول ال

 بتـاريخ   23/661مـذكرتي المندوبيـة الدائمـة لجمهوريـة العـراق رقـم             وعلى   �
 مرفق بها دراسة حول أوضاع الالجئين الـسوريين فـي جمهوريـة             16/11/2017

، مرفق بها تقرير محدث حول آخـر        19/3/2018 بتاريخ   22/2009العراق، ورقم   
  يين،أوضاع الالجئين والنازحين العراق
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 بتـاريخ   521مذكرة المندوبية الدائمـة لجمهوريـة مـصر العربيـة رقـم             وعلى   �
، مرفق بها تقرير تفصيلي حول وضع الالجئين السوريين بجمهوريـة           25/3/2018

  مصر العربية، 
  ،29/3/2018 بتاريخ 23462مذكرة المندوبية الدائمة لدولة قطر رقم وعلى  �
التصور الخـاص باألعبـاء االقتـصادية       مقترح األمانة العامة بشأن عناصر      وعلى   �

واالجتماعية المترتبة على استضافة الالجئين السوريين وأثرها على الـدول العربيـة            
  المستضيفة،

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
  وفي ضوء المناقشات، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

بـشأن  ) 29/3/2017: المملكة األردنية الهاشـمية    (697التأكيد على قرار القمة رقم       -1
توفير الدعم الكامل والالزم للدول العربية المستضيفة لالجئين وعلى وجه الخـصوص            

  .الالجئين السوريين
تكليف األمانة العامة بالتواصل مع الجهات الدولية المانحة والمنظمـات المتخصـصة             -2

ـ               ة والصناديق العربية لتأمين التمويل الالزم للمشاريع التي تتقـدم بهـا الـدول العربي
دي المستضيفة لالجئين السوريين، وعرض النتائج على اجتماعات المجلـس االقتـصا          

 .واالجتماعي في دورته القادمة
  

  )15/4/2018 –) 29(ع . د735: ق.ق(
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  االستراتيجية العربية للصحة والبيئة
  ودليل العمل العربي االستراتيجي للصحة والبيئة

)2017-2030( 
  

  

  ى القمة،إن مجلس الجامعة على مستو
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشتركوعلى  �
  ،8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د) 2165(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم وعلى  �
 3/3/2016يخ  بتـار ) 9(رقـم   ) 45(ع  .قرار مجلس وزراء الصحة العرب د     وعلى   �

  ،"الصحة والبيئة"بشأن 
) 512(رقم ) 28(ع .قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة د       وعلى   �

  ،"الصحة والبيئة" بشأن 8/12/2016بتاريخ 
القرار الصادر عن االجتماع الـوزاري المـشترك لمجلـسي وزراء الـصحة      وعلى   �

، بشأن االستراتيجية   2/3/2017ريخ  والوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة، بتا      
  للصحة والبيئة، العربية للصحة والبيئة، ودليل العمل العربي االستراتيجي

توصيات االجتماع األول للجنة الفنية التحضيرية لالجتماع الوزاري المـشترك          وعلى   �
لمجلسي وزراء الصحة والوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة، بمقر األمانـة            

  ،2/2/2016-1، واالجتماع الثاني للجنة يومي 19/3/2015-18يومي العامة 
توصيات االجتماع المشترك للجنة الفنية االستشارية لمجلـس وزراء الـصحة           وعلى   �

العرب واللجنة الفنية لكبار المسؤولين عن شؤون البيئة بمقر األمانة العامـة يـومي              
17-18/10/2016،  

  العامة،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة  - 
  وفي ضوء المناقشات، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

، بالصيغة المرفقة بالمجلد )2030 – 2017(اعتماد االستراتيجية العربية للصحة والبيئة  -1
  .)]0151(ق ل-06)18/04/(01-03ج[المستقل رقم 
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، بالـصيغة   )2030 – 2017(اعتماد دليل العمل العربي االستراتيجي للصحة والبيئـة          -2
  .)]0151(ق ل-06)18/04/(01-03ج[قل رقم المرفقة بالمجلد المست

تكليف مجلسي وزراء الصحة والوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة بمتابعة تنفيذ  -3
ودليل عملها، بالتعاون والتنـسيق  ) 2030-2017(االستراتيجية العربية للصحة والبيئة     

  .مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة
  

  )15/4/2018 –) 29(ع . د736: ق.ق(
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 ةـة االجتماعيـاب والتنميـاإلره
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمين العام عن العمل االقتـصادي واالجتمـاعي والتنمـوي العربـي             وعلى   �
  المشترك،

بتـاريخ  ) 699(قـم   ر) 28(ع  .قرار مجلس الجامعـة علـى مـستوى القمـة د          وعلى   �
29/3/2017،  

بتـاريخ  ) 101(ع  .د) 2165(قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم          وعلى   �
8/2/2018،  

بتـاريخ  ) 835(رقـم   ) 37(ع  .قرار مجلـس وزراء الـشؤون االجتماعيـة العـرب د          وعلى   �
14/11/2017،  

  ، )699(تقرير رئيس اللجنة المكَلَّفَة بتنفيذ قرار القمة العربية رقم وعلى  �
دعم العمـل العربـي للقـضاء علـى         "خطة عمل تنفيذ اإلعالن العربي تحت عنوان        وعلى   �

  ،"اإلرهاب
، المرفق  10/1/2018بتاريخ  ) 60(مذكرة مجلس وزراء الداخلية العرب رقم       وعلى   �

قضايا األمن ومواجهة التطرف وأزمـة الالجئـين والنـازحين       "بها ورقة عمل حول     
  ،"وتأثيرها على المنطقة العربية

  ،وإذ يؤكد العزم على مواصلة الجهود لتجفيف منابع اإلرهاب االجتماعية والفكرية والثقافية - 
وإذ يؤكد مجدداً على مواصلة مسيرة التنمية االجتماعية العربية وتحقيق األمـن والوئـام               - 

  االجتماعيين للمواطن العربي،
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
  ،وفي ضوء المناقشات - 

†{{{{ÏŁè<…< <

، حـول  )699(اإلحاطة علماً بتقرير رئيس اللجنة المكلّفة بتنفيذ قرار القمة العربية رقم          
، وتكليف  "دعم العمل العربي للقضاء على اإلرهاب     "اإلجراءات المتخذة لتنفيذ متطلبات إعالن      
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إلعالن، بما  مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب بمواصلة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا ا          
يسهم في القضاء على األسباب االجتماعية والثقافية المؤدية إلى اإلرهاب، والتخفيف من اآلثار 

  .يةاالجتماعية واإلنسانية الناتجة عن العمليات اإلرهاب
  

  )15/4/2018 –) 29(ع . د737: ق.ق(
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لدراسات السياسات  إنشاء المركز العربي
 ي الدول العربيةوالقضاء على الفقر ف االجتماعية

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمين العام عن العمل االقتـصادي واالجتمـاعي والتنمـوي العربـي             وعلى   �
  المشترك،

بتـاريخ  ) 101(ع .د) 2165(قرار المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم     وعلى   �
8/2/2018،  

بتـاريخ  ) 835(رقم ) 37(ع .لس وزراء الشؤون االجتماعية العرب د   قرار مج وعلى   �
14/11/2017،  

) 3/2110/ج ع (مذكرتي المندوبية الدائمة للمملكة األردنيـة الهاشـمية رقـم           وعلى   �
  ،22/3/2018بتاريخ ) 1/826/ج ع(، ورقم 15/8/2017بتاريخ 

تـاريخ   ب 540مذكرة المندوبية الدائمـة لجمهوريـة مـصر العربيـة رقـم             وعلى   �
28/3/2018،  

  التقرير العربي حول الفقر متعدد األبعاد،وعلى  �
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
  وفي ضوء المناقشات، - 

†{{{{ÏŁè<…< <
الترحيب بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات االجتماعية والقضاء على الفقر في            -1

  .الدول العربية
ركز بتحمل تكاليف إنشاء المركز وتشغيله، دون تحمل        تتكفل الدولة التي ستستضيف الم     -2

  . الدول األعضاء وميزانيات الجامعة العربية أية أعباء مالية نتيجة إنشاء المركز
تشكيل لجنة مفتوحة العضوية من الدول األعضاء تحت إشراف مجلس وزراء الشئون              -3

حيـث الجوانـب   االجتماعية العرب التخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء المركـز، مـن        
 .القانونية والتنظيمية

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د738: ق.ق( 
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 تنظيم مهنة العمل االجتماعي العربي

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمين العام عن العمل االقتـصادي واالجتمـاعي والتنمـوي العربـي             وعلى   �
  شترك،الم

بتـاريخ  ) 101(ع .د) 2165(قرار المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم     وعلى   �
8/2/2018،  

بتـاريخ  ) 835(رقم ) 37(ع .قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب د    وعلى   �
14/11/2017،  

بتاريخ ) 3/2110/ج ع (مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة األردنية الهاشمية رقم        وعلى   �
15/8/2017 ،  

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
  وفي ضوء المناقشات، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

تنظيم مهنة العمـل االجتمـاعي      "الموافقة على مبادرة المملكة األردنية الهاشمية بشأن         -1
  ".العربي

تكليف مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، بالتنسيق مـع المجـالس الوزاريـة              -2
ة، بإعداد خطة تنفيذية بإطار زمني محدد لتنظيم مهنـة          والمنظمات العربية المتخصص  

 .العمل االجتماعي في الدول العربية
  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د739: ق.ق(
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  نتائج وتوصيات
  المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني"

  "التفاقية حقوق الطفل) القوة القائمة باالحتالل(إسرائيل في ظل انتهاك 
 )13/11/2017- 12: ة الكويتدول(

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمين العام عن العمل االقتـصادي واالجتمـاعي والتنمـوي العربـي             وعلى   �
  المشترك،

بتـاريخ  ) 574(رقـم   ) 24(ع  .قرار مجلس الجامعـة علـى مـستوى القمـة د          وعلى   �
26/3/2013،  

بتـاريخ  ) 642(رقـم   ) 27(ع  .قرار مجلس الجامعة على مـستوى القمـة د        ى  وعل �
25/7/2016،  

  ،29/3/2017بتاريخ ) 676(رقم ) 28(ع .قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة دوعلى  �
  ،8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د) 2165(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم وعلى  �
بتـاريخ  ) 769(رقم ) 34(ع .جتماعية العرب دقرار مجلس وزراء الشؤون اال    وعلى   �

22/12/2014،  
بتـاريخ  ) 835(رقم ) 37(ع .قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب د    وعلى   �

14/11/2017،  
  ،10/1/2018 بتاريخ 94مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين رقم وعلى  �

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
  اقشات،وفي ضوء المن - 

†{{{{ÏŁè<…< <

المؤتمر الدولي عن معاناة الطفـل      "توجيه الشكر لدولة الكويت على استضافتها ألعمال         -1
يومي " التفاقية حقوق الطفل  ) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيلالفلسطيني في ظل انتهاك     

12-13/11/2017.  
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ظل االنتهاكات  إعالن الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني في          "اعتماد   -2
المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في       "، والتوصيات الصادرة عن     "اإلسرائيلية

  ".التفاقية حقوق الطفل) القوة القائمة باالحتالل (إسرائيلظل انتهاك 
 .تكليف األمانة العامة بمتابعة تنفيذ إعالن الكويت والتوصيات الصادرة عن المؤتمر -3

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د740: ق.ق(
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 2030الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

بتـاريخ  ) 100(ع .د) 2138(قراري المجلس االقتصادي واالجتمـاعي رقـم    وعلى   �
  ، 8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د) 2165(، ورقم 24/8/2017

بتـاريخ  ) 436(رقـم  ) 48(ع .قـرار مجلـس وزراء اإلعـالم العـرب د    وعلـى   �
12/7/2017،  

  ،"2030الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة "وثيقة وعلى  �
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
  وفي ضوء المناقشات، - 

†{{{{ÏŁè<…< <

، بالصيغة المرفقة بالمجلـد     2030المستدامة  اعتماد الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية       -1
، مع التأكيد على عدم المـساس بالتعـاليم         )]0151(ق ل -06)18/04/(01-03ج[المستقل رقم   

  .الدينية واألعراف العربية المتعلقة باألسرة والصحة والعالقات االجتماعية الطبيعية
 التنمية المـستدامة    دعوة كافة الجهات والمؤسسات العربية الحكومية المعنية بموضوع        -2

والقضايا االقتصادية واالجتماعية للتعاون مع األمانة العامة للجامعة وكافة المؤسـسات           
 .والهيئات اإلعالمية العربية لتنفيذ الخريطة اإلعالمية وتحقيق أهدافها

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د741: ق.ق(
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  )30(موعد ومكان عقد الدورة العادية 
   الدول العربية على مستوى القمةلمجلس جامعة

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

استناداً إلى المادة الثالثة من الملحق الخاص باالنعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى  - 
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة بـصفة           : "القمة والذي ينص على   

 ،...."آذار/ السنة في شهر مارسمنتظمة، في دورة عادية مرة في 
من الملحق الخاص باالنعقـاد الـدوري لمجلـس         ) أ(فقرة  ) 4(وعمالً بما جاء في المادة       - 

تُعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى      : "الجامعة على مستوى القمة والذي ينص على      
 استضافتها إذا   القمة في مقر الجامعة بالقاهرة ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى            

 ،"رغبت في ذلك
، وترحيـب   )30(مملكة البحرين عن رئاسة القمـة للـدورة العاديـة           وفي ضوء تنازل     - 

 ،)30(الجمهورية التونسية باستضافة وترأس القمة المقبلة 
وبعد استماعه الى كلمة سيادة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية أمام              - 

  مة،الجلسة الختامية للق

…<†{{{{ÏŁè  

الجتماع مجلس جامعة الدول العربية الجمهورية التونسية رئاسة باستضافة والترحيب   
  .بتونس 2019آذار / خالل شهر مارسالثالثين على مستوى القمة في دورته العادية 

  
  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د742: ق.ق(
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العربية السعودية توجيه الشكر والتقدير للمملكة 
  الظهرانفي ) 29(ستضافتها القمة العادية ال

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
لمجلس ) 29(الستضافتها الكريمة ألعمال الدورة العادية      العربية السعودية   وتقديراً للمملكة    - 

  لى مستوى القمة، ولجهودها المقدرة في إعداد وتنظيم أعمال هذه الدورة،الجامعة ع

†{{{{ÏŁè<…< <

خادم الحرمين الـشريفين الملـك سـلمان بـن          توجيه خالص الشكر وبالغ التقدير إلى        -1
على ما بذله من جهود مقـدرة فـي   عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية   

عمالها، وتأكيد الثقة الكاملة في قيادته الرصـينة لدفـة          إنجاح القمة وإدارته الحكيمة أل    
العمل العربي المشترك ودفعه نحو تطوير مسيرته وتوسيع آفاقه وترسـيخ التـضامن             

 .العربي لمستقبل أفضل ولما فيه مصلحة األمة العربية
رم شعباً وحكومةً على حفاوة االستقبال وك   العربية السعودية   التعبير عن االمتنان للمملكة      -2

الضيافة وعلى التنظيم المحكم الجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة والمجالس           
التحضيرية السابقة له، وعلى كل ما قامت به من توفير كافة اإلمكانيـات والترتيبـات               

 .الالزمة إلنجاح انعقادها في أفضل الظروف وتتويج أعمالها بالنتائج المرجوة
  

  )15/4/2018 – 3  ج–) 29(ع . د743: ق.ق(
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  )0201(خ-38)/18/04/(29ق 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  آل سعودجاللة الملك سلمان بن عبد العزيز 
  خادم الحرمين الشريفين        

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

. .اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر وعميق االمتنان لكم جاللة الملك
ومن خاللكم إلى شعب المملكة العربية األصيل وحكومتها على ما ُأحطنا به من كرم وفادة 

وأن أهنئكم على تبوء رئاسة القمة العربية في . .ورعاية منذ وصولنا إلى أرضكم الطيبة
وأدعو اهللا أن يوفقكم إلى ما فيه خير أمتنا وشعوبنا، وأنتم لذلك . .دورتها التاسعة والعشرين

كما أود أن أعبر عن عميق التقدير والعرفان لما قام به جاللة الملك عبد اهللا بن .. أهل
ردنية الهاشمية تحت قيادته الحكيمة من الحسين من جهود، وما اضطلعت به المملكة األ

اتصاالت وإجراءات خالل عام القمة الثامنة والعشرين في مختلف القضايا واألزمات العربية 
  .التي واجهناها

  ،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

واألزمات . .تعود العربي أال ينام قرير العين وأخوه العربي في محنة أو ضيق
ان العالم العربي اليوم تزعج كل عربي أياً كان بلده، وتُلقي بظالل من المشتعلة في بعض أرك

إن هذه األزمات، سواء في سوريا أو اليمن أو .. انعدام االستقرار على المنطقة بأسرها
.. تخصم من رصيد أمننا القومي الجماعي.. ليبيا، فضالً عن قضيتنا الرئيسية؛ فلسطين

وية نهائية يضعفنا جميعاً ويعرقل جهوداً مخلصة تُبذل واستمرارها من دون حل دائم أو تس
  . في سبيل النهضة واالستقرار واألمن

والحقُ أن مفهومي عن األمن القومي العربي، والذي ينبع من مشاهدات السنوات 
الصعبة الماضية، ينطلق من أن التهديدات الكبرى التي تواجهنا تتساوى في أهميتها 

 والدم ،فاألوطان المهددة هي أوطان عربية..  في درجة خطورتهاوجديتها، وتكاد تتطابق
إن العامل . .المراق هو دم عربي، والتهديدات تمس استقرار دول العرب ومجتمعاتهم

 هو غياب التوافق على مفهوم موحد - كما أراه وألمسه-المشترك في كافة هذه األزمات 
وأقول بكل صراحة إن تآكل حضورنا .. ةلألمن القومي العربي على مدار السنوات الماضي

العربي الجماعي في معالجة األزمات هو ما يغري اآلخرين بالتدخل في شئوننا والعبث 
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إن التحديات الحالية تفرض علينا جميعاً التفكير في إجراء حوار جاد ومعمق . .بمقدراتنا
وافق أكبر حولها حول األولويات الكبرى لألمن القومي العربي، وبحيث يجري تدشين ت

وتناغم أوسع في شأن كيفية ضبط إيقاع تحركنا الجماعي والمشــترك إزاء كافة 
إن هذا التوافق وذلك التناغم هو ما سيعيد للعرب تأثيرهم في مجريات هذه . .التهديدات

األزمات التي صارت ساحة مفتوحة لتجاذبات دولية، ومنافسات إقليمية، وتدخالت 
  .  أي منها سوى مصالحه الذاتيةال يتوخى..خارجية

وإذ أعتزم إجراء مناقشة معمقة مع الدول األعضاء حول هذا الموضوع الحيوي 
 أن - إنطالقاً من ذلك-الذي يلمس صلب أمننا الجماعي واستقرار دولنا، فإنني أرجو 

ما  تسمحوا لي بأن أضع أمامكم مالحظاتي على الوضع العربي في عدة نقاط أوجزها في
  :يلي

 انتكاسة رئيسية تمثلت في اإلعالن األمريكي - فلسطين- شهدت قضيتنا المركزية   : أوالً
وقد نجح الجهد العربي في حشد موقف دولي . .غير القانوني بشأن مصير القدس

ولكن األمر يتطلب مزيداً . .مناوئ للطرح األمريكي الذي انحرف عن طريق الحياد
فلسطينيين من الصمود أمام مخططات من الدعم السياسي والمادي لتمكين ال

مجرد  تصفية قضيتهم واختزال حقوقهم السامية في الحرية والدولة المستقلة في
إن دعم رؤية فخامة الرئيس محمود عباس في .. حفنة من االمتيازات االقتصادية

هذا السياق يعد أمراً ضرورياً حتى تشعر إسرائيل ومن يوالونها بأن العرب ال 
وأن محاوالت شق الصف أو إشاعة الفرقة .. ون بقوة مع أهل فلسطينزالوا يقف

وتبقى الوحدة الفلسطينية المنشودة .. بينهم لن تفلح في تحقيق أهدافها الخبيثة
برغم الجهود الكبيرة التي بذلت ..هدفاً محورياً وملحاً تأخر إنجازه وطال انتظاره

  . في هذا المضمار

وال يزال، أبهظ األثمان، في النفس والكرامة والمال، على دفع الشعب السوري،   :ثانياً
مدار سنوات سبع لم يجن فيها سوى الخراب والدمار وتفتيت السيادة الوطنية، 

وكما يتحمل النظام السوري . .وتصاعد االفتئات األجنبي على أراضيه ووحدة ترابه
 والقضاء على مسئولية كبرى عن انهيار الوطن وتهجير الشعب وإهدار االستقالل

فإنني ال أبرئ ساحة العبين إقليميين ودوليين يسعى كل منهم . .األمل في غد كريم
إلى تحقيق أهداف سياسية واستراتيجية على جثث السوريين وعلى أنقاض 

  .أحالمهم في حياة طبيعية داخل وطنهم العزيز على قلوب العرب جميعاً
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 على رؤوس السوريين -جنبيةالمحلية واأل- لقد تساقطت الصواريخ والقذائف 
لتذكرهم بأن تطلعاتهم المشروعة في استعادة وطن حر وآمن لكل مواطنيه، ال 

وأن . .إنني آمل أن يستعيد حكماء العرب زمام الموقف. .تزال بعيدة مع األسف
تتمكن الدول العربية من صياغة استراتيجية مشتركة تسهم في الدفع بالحل 

، وبما يحقن دماء السوريين 2254نيف والقرار السياسي على أساس مسار ج
  . ويعيد إليهم األمل في بناء وطن جديد على أنقاض ما تم تدميره

لقد استفحلت التدخالت اإلقليمية في الشأن العربي حتى بلغت حداً غير مسبوق من   :ثالثاً
وعلى رأسها التدخالت اإليرانية التي ال تستهدف خير العرب أو .. اإلجتراء

لقد استفاد . .ولعل اليمن مثال بارز على هذه التدخالت التخريبية. .حهمصال
اإليرانيون من هشاشة الوضـع اليمـني، وما يواجهه أهلنا هناك من تحديات 
جسام، ليحققوا مأرباً قديماً بالولوج إلى الساحة الخلفية للمملكة العربية 

ية الدستورية ومشجعين وأمسكوا بتالبيب اليمن منقلبين على الشرع. .السعودية
. .بعض العصابات المارقة لتضرب عرض الحائط بكل القواعد السياسية واإلنسانية

حتى صارت الميلشيات التابعة لهم مصدراً لعدم االستقرار داخل اليمن، وتهديداً 
وهو ما يستوجب من العرب جميعاً أن يقفوا وقفة .. .ألمن السعودية والجوار

. .إلدانة هذا التخريب والتدمير والعدوان. .ت موحدويتحدثوا بصو. .واحدة
والتضامن مع المملكة في اإلجراءات الجادة التي تقوم بها لصون أمنها ومصالحها 

وكذلك من أجل استعادة االستقرار لهذا البلد بعد سنوات من .. وحماية مواطنيها
  .االحتراب والفوضى

ال تقوى إال بهم وتضعف إن هم وهنوا . .عاًإن الجامعة العربية هي بيت العرب جمي  :رابعاً
وإنني أشرف دوماً بكلمات التأييد والمساندة من القادة . .أو تراجعت إرادتهم

وأتطلع طوال الوقت أن يترجم هذا الدعم .. .العرب للجامعة وألمينها العام
السياسي المقدر إلى دعم مادي تشتد الحاجة إليه من أجل تمكين الجامعة من 

وأثق أن القادة العرب لن . .ك الفاعل والفعال في مختلف الساحات والقضاياالتحر
ويتراجع تأثيرها بسبب ضغوط  يقبلوا أن تنزوي الجامعة أو أن يهمش دورها

وال شك أن ما تم من تطوير في أداء األمانة العامة على مدار . .العجز المالي
الجامعة، أمانة ومنظومة، العامين الماضيين يشجعنا على استكمال طريق تطوير 
  . بما يلبي طموحات الجميع في منظمة فاعلة، راقية األداء
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  ،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

تفرض علينا األزمات حديثاً ضرورياً، لم نكن نرغب أبداً أن ينحو بنا إلى السلبية 
.. .ة ومتعددةواإلحباط، أو أن يحرف أنظارنا عن نقاط الضوء في عالمنا العربي، وهي كثير

فهناك دول عربية، من بينها بالتأكيد البلد المضيف، تعج بعمل دؤوب وخالق لبناء تنمية 
ولهذه الدول وقياداتها . .مستدامة حقيقية تخدم المواطن العربي وترتقي بمستوى معيشته

ع كما أشد على األيادي الشريفة التي تعمل على اقتال. .المخلصة أتمنى كل التوفيق والنجاح
جرثومة اإلرهاب من بالدنا، وأشيد بالتضحيات الغالية التي تُبذل في كل بلد عربي من أجل 

بل وتجفيف المنابع، المالية والفكرية، التي يتغذى عليها ..اجتثاث جذور هذه اآلفة الخطيرة
  . التطرف

وإن .. إن اإلحباط في مواجهة األزمات ليس خياراً. .وأخيراً أقول في كلمة موجزة
 أكبر - إن هم أرادوا-وقد أثبت التاريخ أن وحدة العرب . .سحة األمل باقية ما بقيت اإلرادةف

إنني أدعو اهللا العلي ..  تكون العليا بإذن اهللا-  إن هي اجتمعت–وأن كلمتهم . .من أي تحد
  .القدير أن يوفقكم لما فيه خير أمتنا وشعوبنا

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

___ 
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  )4801(نث- 21)/18/04(/29ق
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  المملكة األردنية الهاشميةملك ........صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين المعظم  -

  محمد بن راشد آل مكتومصاحب السمو الشيخ  -
  دولة اإلمارات العربية المتحدة- دبي حاكم إمارة  -   رئيس مجلس الوزراء-نائب الرئيس  ..............

   مملكة البحرينملك............................... احب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفةحضرة ص -
  رئيس الجمهورية التونسية..............................................  الرئيس الباجي قائد السبسيسيادة -
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- رئيس مجلس األمة ...............سيادة عبد القادر بن صالح -

  رئيس جمهورية جيبوتي.............................................. فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله -
  ملك المملكة العربية السعودية.............ين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرم -
  رئيس جمهورية السودان..........................................  عمر حسن أحمد البشيرالمشيرفخامة  -
  الجمهورية العربية السورية............................................ ................................  -
   جمهورية الصومال الفيدراليةرئيس................................ فخامة الرئيس محمد عبد اهللا فرماجو -
  العراقجمهورية رئيس .......................................................... فؤاد معصوم. فخامة د -
   سلطنة عمان- نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ....... صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد -
   رئيس دولة فلسطين........................................................ فخامة الرئيس محمود عباس -
   دولة قطر- المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية..............سعادة السفير سيف بن مقدم البوعينين -
   القمر المتحدة رئيس جمهورية............................................. فخامة الرئيس غزالي عثمان  -
   أمير دولة الكويت........................... حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح -
   رئيس الجمهورية اللبنانية............................................ فخامة الرئيس العماد ميشيل عون  -
   دولة ليبيا-  رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ....... معالي الرئيس فائز مصطفى السراج  -
   رئيس جمهورية مصر العربية........................................ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي -
  المملكة المغربية.............................................. صاحب السمو الملكي األمير موالي رشيد -
   اإلسالمية الموريتانيةرئيس الجمهورية.................................. فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز -
  رئيس الجمهورية اليمنية........................................... فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي -


