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 فهرس 

 قرارات جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري

 2022 سبتمبر/أيلول 6-4القاهرة:  -( 158الدورة العادية )

 الصفحة القراررقم  الموضـــــــــــــــوع م البنـــد

 العمل العربي المشترك

 

تقريرر امير ا العرعم نرا  شرعا اميع رة الععيرة ت ترراذا  تنف ر   1

 (158 – 157قرارا  المجلس ب ا الدترت ا )

8785 6 

التقريرررررر  صررررره ال رررررنوت لي  رررررة يتعبعرررررة تنف ررررر  القررررررارا   2

 تااللتزايع 

8786 7 

 لقض ة ا

الفل ط ن ة تالصراع 

 اإلسرائ لي –العربي 

يتعبعرررة التطرررورا  ال  عسررر ة للقضررر ة الفل رررط ن ة تالصرررراع  1

 .العربي اإلسرائ لي تتفع ل يبعدرة ال الم العرب ة

8787 8 

 14 8788 .التطورا  تاال تيعكع  اإلسرائ ل ة في يدينة القدس المحتلة 2

جررـدار  اال تفعضررة  امسررر   يتعبعررة تطررورا  )االسررـت طع   ال 3

 .الالت و   امت رتا  التنم ة(

8789 21 

 31 8790 .دنم يواز ـة دتلـة فل ـط ا تصمـود الشعب الفل ط ني 4

ريررر تتوصرر ع  يررلتمر المشرررف ا نلررل طررلت  الفل ررط ن  ا تق 5

 .(108)في الدتل العرب ة المض فة الدترة 

8791 33 

ئ  ي تالمكعترب اإلقل م رة لمقعاعرة تقرير نا أنمعل المكتب الر 6

 .(158-157 سرائ ل ب ا دترتي يجلس الجعيعة )

8792 34 

اميررا المررعئي العربرري تسرررقة  سرررائ ل للم ررع  فرري امراضرري  7

 .العرب ة المحتلة

8793 36 

 41 8794 .الجوال  العربي ال ورت المحتل 8

الشلت  العرب ـة 

 تاميـا القويي

 48 8795 .رية اللبنع  ةالتضعيا يع الجميو 1

 55 8796 .عتطورا  الوضع في سوري 2

 60 8797 .تطورا  الوضع في ل ب ع 3

 62 8798 .تطورا  الوضع في ال ما 4

احرررتالل  يررررا  للجرررزر العرب رررة الررروالن انرررب الكبرررر  تانرررب  5

الصغر  تأبو يوسرل التعبعرة لدتلرة اإليرعرا  العرب رة المتحردة 

 .في الخل ج العربي

8799 71 

 74 8800 .الطعقة في ينطقة الخل ج العربي ت يدادا يا المالحة أ 6

اتخعذ يوقه نربي يوحد  زاذ ا تيرعك القروا  الترك رة لل ر عدة  7

 .العراق ة

8801 78 

 80 8802 .التدخال  الترك ة في الشلت  الداخل ة للدتل العرب ة 8
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 الصفحة القراررقم  الموضـــــــــــــــوع م البنـــد

ميوريررة العررراق  نررال  لجنررة اميررم المتحرردة الخررع  ب يفررعذ ت 9

للدفعرررة امخ ررررة يرررا التزايعترررج المعل رررة للجنرررة اميرررم المتحررردة 

 .للتعويضع 

8803 83 

 86 8804 .دنم ال الم تالتنم ة في تميورية ال ودا  10

 89 8805 .دنم تميورية الصويعل الف درال ة 11

 95 8806 .دنم تميورية القمر المتحدة 12

 97 8807 اإلريترت. –دت الج بوتي الحل ال لمي للنزاع الحدت 13

الشلت  ال  عس ة 

 الدتل ة

 99 8808 .التدخـال  اإليرا  ة في الشـلت  الداخل ـة للدتل العرب ة 1

 يخعار الت لح اإلسرائ لي نلل اميا القويي العربي تال الم الدتلي: 2

  شعذ المنطقة الخعل ة يا امسلحة النوتية تغ رهع يا أسلحة 

 .لشعيل في الشرق امتسطالديعر ا

 

 

8809 

 

 

105 

 :التجمعع  الدتل ة تاإلقل م ةالمنظمع  تالعالقع  العرب ة يع  3

 امفريق ة: -العالقع  العرب ة 

 .امفريقي –ي  رة التععت  العربي   –أ 

 .الصندتق العربي للمعو ة الفن ة للدتل امفريق ة  -ب

 

 

8810 

8811 

 

 

109 

113 

 :رب ة يع المنظمع  الدتل ةالعالقع  الع 4

 .التععت  ب ا تعيعة الدتل العرب ة تاميم المتحدة  –أ 

 .التععت  ب ا تعيعة الدتل العرب ة تيجلس اميا  -ب

الترط حع  لمنعصـب اميم المتحدة تتكعالتيع المتخصصة   -ج

 .مع  تيلس ع  دتل ة أخر ـتينظ

 

8812 

8813 

8814 

 

114 

116 

118 

 :امترتب ة –عرب ة العالقع  ال 5

 المتوسط ة. –الشراكة امترتب ة 

 

8815 

 

121 

 122 8816 .العالقع  العرب ة يع رتس ع االتحعدية 6

 123 8817 .تعزيز التععت  يع دتل آس ع الوسطل تتميورية أذرب جع  7

 124 8818 . ا الشعب ةـة الصـة يع تميوريـالعالقع  العرب  8

 126 8819 .يع تميورية اليندالعالقع  العرب ة  9

 127 8820 .ال عبع  ة –العالقع  العرب ة  10

 128 8821 .العالقع  العرب ة يع يجمونة دتل تزر البعس ف ك 11

 129 8822 .العالقع  العرب ة يع دتل أيريكع الجنوب ة 12
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 الصفحة القراررقم  الموضـــــــــــــــوع م البنـــد

 االقتصعديةالشلت  

ة نلرل تيود اميع ة الععيرة لمتعبعرة تنف ر  قررار يجلرس الجعيعر 

المعنرررو   9/3/2022بترررعري   8766الم رررتو  الررروزارت رقرررم 

 ." حو استرات ج ة لأليا الغ ائي العربي"

8823 131 

الشلت  االتتمعن ة 

 تحقوق اإل  ع 

ل فرري الرردتل العرب ررة تالنررعزح ا العررراق  ا  1 دنررم النررعزح ا داخل ررع

 .بشكل خع 

8824 133 

لقررعهرة للمرررأة: أتنرردة المراتعررة اإلقل م ررة امتلررل لررـ " نررال  ا 2

 ."2030التنم ة للمرأة في المنطقة العرب ة 

8825 136 

 نرررداد يلحرررب خرررع  بعلبعرررد الحقررروقي تالقرررع و ي تاإل  رررع ي  3

يضعف  لرل "الخطرة الشرعيلة للحرد يرا نمل رع  تجن رد امافرعل 

 .في الصرانع  الم لحة تاإلرهعب ة"

8826 145 

 146 8827 .يبعدرة طير اللغة العرب ة 4

5 
ع  فرري ـتقريررر تتوصرر ع  اللجنررة العرب ررة الدائمررة لحقرروق اإل  رر

 28/7/2022ت  27الترري ندقررد  يررويي  (50الععديررة )دترتيررع 

 .بمقر اميع ة الععية

8828 147 

 161 8829 .تع  ا رئ س اللجنة العرب ة الدائمة لحقوق اإل  ع  6

 الشلت  القع و  ة

حرررة اإلرهرررعب تتطررروير صررر ع ة اميرررا القرررويي العربررري تيكعف 1

 .المنظوية العرب ة لمكعفحة اإلرهعب

8830 162 

 تعئج أنمعل اللجنة يفتوحة العضروية نلرل ي رتو  المنردتب ا  2

الرردائم ا إلصررالط تتطرروير تعيعررة الرردتل العرب ررة تفرررق العمررل 

 .المنبوقة ننيع

8831 167 

 168 8832 .بعوع  تيكعتب تعيعة الدتل العرب ة في الخعرج 3

 169 8833 .تمديد تالية الي  ة الحعل ة للمحكمة اإلدارية لفترة تديدة 4

تقريررررر تتوصرررر ع  اللجنررررة الدائمررررة للشررررلت  القع و  ررررة فرررري  5

 .29/8/2022ت  28اتتمعنيع ال ت نقد يويي 

8834 170 

يشرتع النظعم الداخلي للجنرة حقروق اإل  رع  العرب رة " لجنرة  6

 .الم وعق"

8835 171 

 172 8836 .تعديل النظعم امسعسي للمعيد الععلي العربي للترتمة يشرتع 7

يشررررتع الالئحرررة التنظ م ررررة الموحررردة التتمعنرررع  ال ررررفراذ  8

تيمولرري الرردتل العرب ررة امنضررعذ بجعيعررة الرردتل العرب ررة لررد  

 .الدتل امخر  تالمنظمع  الدتل ة

8837 173 
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 الصفحة القراررقم  الموضـــــــــــــــوع م البنـــد

الشلت  اإلدارية 

 تالمعل ة

فري المعل رة ت ةنة الدائمرة للشرلت  اإلداريرتقرير تتوص ع  اللج 1

 .24/8/2022( التي نقد  بتعري  102دترتيع الععدية )

8838 174 

 175 8839 المركز المعلي تيوقه الدتل امنضعذ يا سداد ام صبة. 2

 176 8840 .الدنم تالتبرنع  المقدية لأليع ة الععية 3

 177 8841 .2023يشرتع يواز ة تعيعة الدتل العرب ة لععم  4

 178 8842 .2023يواز ة المعيد الععلي العربي للترتمة لععم  5

 179 8843 .2023يواز ة الصندتق العربي للمعو ة الفن ة للدتل امفريق ة لععم  6

 180 8844 2023يواز ة يشرتع ال خ رة العرب ة لععم  7

 يع ي تجد يا أنمعل

تصــررـو  يلس ررة امسرررة  تعزيررز التنرروع الوقـررـعفي تحمعيـررـة 1

 .تالزتاج

8845 181 

 27دنم تيود تميورية يصر العرب ة في استضعفة الردترة الرـ 2

لمررلتمر أاررراف اتفعق ررة اميررم المتحرردة اإلاعريررة لتغ ررر المنررع  

COP27. 

8846 184 

 186 8847 .تع  ا أينعذ نعي ا ي عنديا لجعيعة الدتل العرب ة 3

 187 8848 وع  تعيعة الدتل العرب ة بعلخعرج.التمديد لبعض رؤسعذ بع 4

ب ضرعفة  (31نمرعل القمرة )أيشررتع تردتل  نلرل تعرديلاقتراط  5

 بند بعنوا  "اصالط تتطوير تعيعة الدتل العرب ة".

8849 188 
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تقرير امي ا الععم نا  شعا اميع ة الععية ت تراذا  

 (158 –157تنف   قرارا  المجلس ب ا الدترت ا )

 

   يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت  

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،(158-157) وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين ▪

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 ُيقــــرر:

ي تقريرر األمرين العرام عرن نشرألاط األمانرألة العامرة فيمرا برين الردورتين أخذ العلم بما ورد ف

( للمجلرس فري كافرألة 157اإلجراءات التي اتخذتها األمانة العامة لتنفيذ قرارات الردورة العاديرة )وب

 المجاالت، ويوجأله الشألكر لألمين العام ومساعديه على الجهد المبذول في هذا الشأن.

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8785)ق: رقم 
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 التقرير  صه ال نوت 

  لي  ة يتعبعة تنف   القرارا  تااللتزايع 

 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

بترراري   8784وعلررى قرررار مجلررس جامعررة الرردول العربيررة علررى المسررتوى الررو ار  رقررم  ▪

( لمجلس الجامعة على مستوى القمة بالجزائر 31ورة العادية )، بشأن عقد الد9/3/2022

 ،2022 نوفمبر/تشرين ثاني 2و 1يومي 

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ر ُيقــــر

 

تأجيررع عقررد االجتمرراع الررو ار  لهيةررة متابعررة تنفيررذ القرررارات وااللتزامررات ل ررين عقررد 

 (31مجلرررس جامعرررة الررردول العربيرررة علرررى مسرررتوى القمرررة الررردورة العاديرررة المقبلرررة )تماعرررات اج

 .بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8786)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –القضية الفلسطينية والصراع العربي 

تالصراع يتعبعة التطورا  ال  عس ة للقض ة الفل ط ن ة 

 العربي اإلسرائ لي تتفع ل يبعدرة ال الم العرب ة

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 -والصررراع العربرري  لقضررية الفلسررطينيةابخصررو  وإذ يؤكررد علررى جميررا قراراترره السررابقة  -

، وعلرى 2019( لعرام 30؛ علرى مسرتوى القمرة وهخرهرا قررارات قمرة ترونس د.ع )اإلسرائيلي

، وقررارات 2022هذار  /مرار ( في 157مستوى و راء الخارجية وهخرها قرارات الدورة )

 ،المجلس على مستوى المندوبين الدائمين

 ،5/9/2022و 4دائمين يومي وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين ال -

 ُيقــــرر:

التأكيد مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية لألمة العربية جمعاء، وعلرى الهويرة العربيرة  -1

 بالسريادة المطلقرة للقد  الشرقية الم تلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حر  دولرة فلسرطين

ومجالهرا الجرو ، ومياههرا  ، بما فيها القد  الشررقية،1967الم تلة عام  أرضهاعلى كافة 

 اإلقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها ما دول الجوار.

إعادة التأكيد على التمسر  بالسر م كخيرار إسرتراتيجي، وحرع الصرراع العربري اإلسررائيلي  -2

 قررارات مجلرس األمرن بما فيها ،وف  القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

، ومبرررررررادرة السررررررر م (2016) 2334( و2003) 1515و( 1973) 338و (1967) 242

الشرامع  الشرط المسرب  للسر م  بكافة عناصرها، والتي نصت على أن 2002العربية لعام 

احت لهررا لألراضرري الفلسررطينية والعربيررة  إنهرراءهررو مررا إسرررائيع وتطبيررا الع قررات معهررا، 

ها بدولة فلسطين وحقرو  الشرع  ، بما فيها القد  الشرقية، واعتراف1967الم تلة منذ عام 

تقرير المصرير وحر  العرودة والتعروي  ه في الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق

ل جةين الفلسطينيين، وحع قضيتهم بشكٍع عرادل وفر  قررار الجمعيرة العامرة لألمرم المت ردة 

 .1948لعام  194رقم 
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الدوليرة لعمليرة السر م فري الشرر  ال تنسرجم مرا المرجعيرات  خطة س مالتأكيد على أن أ   -3

ورف  أ  ضغوط سياسية أو مالية تُمار  على  األوسط، مرفوضة ولن يكت  لها النجاح.

 .الشع  الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية

التأكيد على أن إقدام حكومة االحت ل اإلسرائيلي على تنفيذ مخططاتهرا بضرم أ  جرزء مرن  -4

. ودعرروة إسرررائيلية جديرردة يشرركع جريمررة حررر ، 1967رض الفلسررطينية الم تلررة عررام األ

رادعررة علررى حكومررة االحررت ل ممارسررة ضررغوط وإجررراءات عقابيررة المجتمررا الرردولي إلررى 

ة غير القانونية التي االستعماري واالستيطانالضم  وممارسات ل ملها على وقف مخططات

 .تينتقضي على فر  ت قي  الس م وحع الدول

دعرم وتأييررد خطررة ت قير  السرر م الترري طرحهرا فخامررة الرررئيس م مرود عب ررا ، رئرريس دولررة  -5

اللجنرة والعمع مرا  أكثر من مرة في مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المت دة، فلسطين،

األطرراف الدوليرة الفاعلرة، لتأسريس هليرة دوليرة متعرددة األطرراف لرعايرة الرباعية الدولية و

 الشرعية الدوليةقرارات القانون الدولي وس م ذات مصداقية على أسا  ات مفاوضعملية 

، تفضري م دد ورقابرة دوليرة إطار  مني ، ضمنومبدأ األرض مقابع الس م وحع الدولتين

لألرض الفلسطينية الم تلة، وتجسيد استق ل دولرة فلسرطين إلى إنهاء االحت ل اإلسرائيلي 

فري ذلر  مرن خر ل بمرا وعاصرمتها القرد  الشررقية،  1967يونيو/حزيران  4 خطوطعلى 

 لهذه الغاية. عقد مؤتمر دولي

ب ررع الرردولتين علررى  الواليررات المت رردة األمريكيررةالترحيرر  بررااللتزام الررذ  أكررد عليرره رئرريس  -6

، وتعبيررره عررن اسرت قا  الشررع  الفلسررطيني لدولررة 1967حزيران يونيرو/حردود الرابررا مررن 

ة ومتواصرلة جغرافيراً، وذلر  خر ل  يارتره لمدينرة بيرت ل رم مستقلة ذات سريادة قابلرة لل يرا

 ، ودعوته للعمع بجد وإخ   ما األطراف المعنية على ت قي  ذل .15/7/2022بتاري  

االسررتعمارية االسررتيطانية اإلسرررائيلية،  ات واإلجررراءاتإعررادة التأكيررد علررى إدانررة السياسرر -7

 (2016لعررام ) 2334راره رقررم تنفيررذ قررت مررع مسررؤولياته ن ررو ومطالبررة مجلررس األمررن ب

وجردار وطنات غيرر القانونيرة ومساءلة المخالفين له، ومواجهرة ووقرف بنراء وتوسريا المسرت

. والتأكيررد علررى أن الضررم والتوسررا التهجيررر القسررر  للسرركان الفلسررطينيين وهرردم ممتلكرراتهم

مشروعة الوسائع الناجعة وال ىحدإمقاطعة االحت ل اإلسرائيلي ونظامه االستعمار ، هي 

الس م، ودعوة جميا الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلرى ت قي  لمقاومته وإنهائه و

وقررف جميررا أ رركال التعامررع مررا منظومررة االحررت ل االسررتعمار  اإلسرررائيلي ومسررتوطناته 

المخالفة للقانون الدولي بمرا يشرمع حظرر دخرول المسرتوطنين اإلسررائيليين غيرر الشررعيين 
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  كافة الم اوالت لتجرريم هرذه المقاطعرة وتكمريم األفرواه بذريعرة ةمعراداة ، ورفإلى الدول

 الساميةة.

التأكيرد علررى إدانررة نظررام الفصررع العنصرر  )أبارتهايررد(  الررذ  تفرضرره وتمارسرره إسرررائيع،  -8

القروة القائمررة برراالحت ل، ضررد الشررع  الفلسرطيني، مررن خرر ل سياسررات وتشررريعات وخطررط 

هاد الشررع  الفلسررطيني وقمعرره والهيمنررة عليرره وتشررتيت إسرررائيلية ممنهجررة تسررتهدف اضررط

 ررمله، وتقرروي  حريررة التنقررع وعرقلررة ال يرراة األسرررية والتهجيررر القسررر  والقتررع غيررر 

المشرررروع واالعتقرررال اإلدار  والتعرررذي  وال رمررران مرررن ال ريرررات وال قرررو  األساسرررية، 

لكيررة األراضرري وتقرروي  المشرراركة السياسررية وكرربد االقتصرراد والتنميررة البشرررية ونررزع م

والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية اإلسرائيلية ضرد أبنراء الشرع  الفلسرطيني، 

بمررا يشرركع جريمررة  ضررد اإلنسررانية وانتهاكرراً فاضرر اً للقرروانين الدوليررة ذات الصررلة، بمررا فيهررا 

جريمة االتفاقية الدولية للقضاء على جميا أ كال التمييز العنصر ، واالتفاقية الدولية لقما 

الفصع العنصر  والمعاقبة عليها، ونظرام رومرا األساسري للم كمرة الجنائيرة الدوليرة. وفري 

هررذا السرريا  التأكيررد علررى أهميررة تقررارير وقرررارات المؤسسررات ال قوقيررة الم ليررة والدوليررة 

والبرلمانررات والكنررائس الترري تفضررد باألدلررة القانونيررة نظررام الفصررع العنصررر  اإلسرررائيلي. 

ضررد الشررع   اإلسرررائيليعنصررر  الفصررع النظررام لالتصررد  بجتمررا الرردولي ومطالبررة الم

 .الفلسطيني

فري مختلرف المردن والقررى  واسعة النطا  ضد الشع  الفلسرطينيجرائم اإلسرائيلية الدانة إ  -9

الغا م علرى قطراع اإلسرائيلي والعدوان استمرار ال صار  بما فيها والمخيمات الفلسطينية،

الرررذ  راح ضررر يته العشررررات مرررن الشرررهداء  2022ه  /غرررزة، وهخرررره عررردوان أغسرررطس

والتعبير عن التضامن ما عائ ت  هداء وض ايا العدوان  .والجرحى، بينهم أطفال ونساء

الظالم. وتوجيه الشكر للجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولرة قطرر فري وقرف اإلسرائيلي 

 .هذا العدوان

اإلسرائيلي للصر فية الفلسرطينية  ريرين أبرو عاقلرة فري إدانة جريمة اغتيال قوات االحت ل  -10

، واالعتررداء الهمجرري علررى جنا تهررا، بمررا يضرريف ضرر ية 11/5/2022مخرريم جنررين بترراري  

 ص فية جديدة إلى سجع إسرائيع ال افع باالعتداء على الص فيين الفلسطينيين.

فري جررائم ال رر ، جنرائي الت قير  علرى الُمضري قردماً فري ال الم كمة الجنائية الدوليةحث  -11

، إسرائيع ب   الشرع  الفلسرطيني األعرزل ارتكبتها وترتكبهاوالجرائم ضد اإلنسانية، التي 

جرررائم االسررتيطان والضررم، والعرردوان علررى غررزة، وقتررع المرردنيين والصرر فيين بمررا فيهررا 

فري مدينرة القرد  الشررقية  وخاصرة ر  للفلسرطينيين مرن بيروتهمسالتهجير القوالمسعفين، و
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ودعروة الم كمرة إلرى تروفير كرع اإلمكانيرات  وفي منطقة مسافر يط ا جنو  الخليع، ةالم تل

 البشرية والمادية لهذا الت قي  وإعطائه األولوية ال  مة.

إعررادة التأكيررد علررى رفرر  االعتررراف بوسرررائيع كدولررة يهوديررة، وإدانررة السياسررة اإلسرررائيلية  -12

 ال قو  التاريخية للشع  الفلسرطينيتقوض تمييزية تشريعات  في سنالعنصرية الممنهجة 

وتوجيره الت يرة والردعم لصرمود  .ال جةرين برالعودةتقريرر المصرير وحر  بما فري ذلر  حر  

 .1948فلسطينيي الداخع عام 

، ودعروة تبني ودعم توجه دولة فلسطين لل صول على العضوية الكاملرة فري األمرم المت ردة -13

دعوة الدول التي لم تعترف بعد ، وعضويةالدول األعضاء في مجلس األمن إلى قبول هذه ال

. وتبني ودعم ح  دولة فلسطين باالنضمام إلى المنظمرات بدولة فلسطين إلى االعتراف بها

والمواثي  الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استق لها وسيادتها علرى 

 أرضها الم تلة.

يد على مواجهة المخططات اإلسرائيلية الهادفة رف  أ  تجزئة لألرض الفلسطينية، والتأك -14

إلى فصع قطاع غزة عن باقي أرض دولرة فلسرطين، ورفر  أ  مشرروع لدولرة فلسرطينية 

 ذات حدود مؤقتة.

التأكيد على احترام  رعية منظمرة الت ريرر الفلسرطينية، الممثرع الشررعي والوحيرد للشرع   -15

ين جهرروده فرري مجررال المصررال ة الفلسررطيني، برئاسررة فخامررة الرررئيس م مررود عبررا ، وتثمرر

 ودعرروة الفصررائع والقرروى الفلسررطينية إلررى إتمررام المصررال ة الوطنيررة، الوطنيررة الفلسررطينية

لقرراهرة علررى مرردى وااللتررزام بمنطلقررات وبنررود اتفاقررات ال رروار الرروطني الفلسررطيني فرري ا

 السنوات الماضية.

ة لتشررجيا ال رروار بررين اإل ررادة بررالجهود المتواصررلة الترري تقرروم بهررا جمهوريررة مصررر العربيرر -16

الفصائع الفلسطينية بهدف ت قي  المصال ة الوطنيرة الفلسرطينية، ودعوتهرا ل سرتمرار فري 

تل  الجهود. وكذل  باإل ادة بالجهود التي بذلتها مؤخراً الجمهورية الجزائرية الديمقراطيرة 

 الشعبية لت قي  المصال ة الوطنية الفلسطينية.

عرردم غط علررى إسرررائيع، القرروة القائمررة برراالحت ل، مررن أجررع مطالبررة المجتمررا الرردولي بالضرر -17

، وبرراقي األرض االنتخابررات العامررة الفلسررطينية فرري مدينررة القررد  الشرررقية الم تلررةعرقلررة 

 .الفلسطينية الم تلة

إعرادة التأكيرد علرى تنفيررذ قررارات مجلرس الجامعرة علررى المسرتوى الرو ار  بشرأن مواجهررة  -18

إعادة التأكيد ولفلسطينية واألمن القومي العربي في أفريقيا، االستهداف اإلسرائيلي للقضية ا

على رف  حصرول إسررائيع، القروة القائمرة براالحت ل، علرى عضروية مراقر  فري االت راد 
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األفريقرري، ودعرروة الرردول الشررقيقة والصررديقة فرري االت رراد األفريقرري ل سررتمرار فرري جهودهررا 

تعزيرز العمرع مرا االت راد لتأكيد علرى اولل يلولة دون حصول إسرائيع على هذه العضوية. 

 األفريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في الم افع الدولية.

أهليررة  رر  منظمررات ب ةغيررر الشرررعي ةاإلسرررائيلياإلدانررة الشررديدة للقرررارات واإلجررراءات  -19

ي مجال رصد ومتابعة االنتهاكات اإلسرائيلية ل قو  اإلنسان الفلسطيني، ففلسطينية فاعلة 

واالعترداء عليهرا وإغر   مكاتبهرا فري األرض  كمنظمرات ةإرهابيرةةبما في ذلر  تصرنيفها 

أدوات القوة العسركرية اإلسررائيلية  ة منالباطله اإلجراءات ، واعتبار هذالفلسطينية الم تلة

 الغا مة في م اولة طمس ال قيقة وإخفاء الجرائم اإلسرائيلية ب   الشع  الفلسطيني.

ال ثيثة التري تبرذلها كرع مرن جمهوريرة مصرر العربيرة والمملكرة األردنيرة  الترحي  بالجهود -20

الها مية بهدف إعادة القضرية الفلسرطينية علرى رأ  أولويرات المجتمرا الردولي وحثره علرى 

، القوة القائمرة براالحت ل، ل نخرراط بمفاوضرات سر م جرادة إسرائيعممارسة الضغط على 

عليها، ودعم تل  الجهود من منطل  مركزية القضية على أسا  المرجعيات الدولية المتف  

 الفلسطينية بالنسبة للدول العربية.

الررردعوة إلرررى اسرررتمرار العمرررع العربررري واإلسررر مي المشرررتر  علرررى مسرررتوى ال كومرررات  -21

والبرلمانات واالت ادات لدعم القضية الفلسرطينية. واسرتمرار تكليرف األمرين العرام للجامعرة 

مين العام لمنظمة التعاون اإلس مي في مختلف المواضيا واإلجراءات التي ما األ والتنسي  بالتشاور

 القضية الفلسطينية، وهليات تنفيذ القرارات العربية واإلس مية في هذا الشأن. تخص

تثمين جهود العضو العربي غير الردائم فري مجلرس األمرن، اإلمرارات العربيرة المت ردة، فري  -22

 في مجلس األمن. متابعة تطورات القضية الفلسطينية

اسررتمرار تكليررف المجمرروعتين العررربيتين فرري مجلررس حقررو  اإلنسرران واليونسرركو، بررالت ر   -23

 لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين.

 استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المت دة: -24

في الجمعيرة العامرة، ومتابعرة حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية  -

الجهود داخع مجلس األمن لت مع مسؤولياته فري حفرا األمرن والسرلم الردوليين، وإنهراء 

 االحت ل، ووقف كافة الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية.

 .بشأن االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني( 2016) 2334 رقم متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن -

 دولة فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المت دة. متابعة حصول -

اتخاذ كافة التدابير ال  مة للتصد  لتر يد إسرائيع للعضروية أو لمنصر  فري أجهرزة  -

 ولجان األمم المت دة.
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 مواجهة م اوالت تقوي  القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقد  الشرقية. -

ذ هررذا القررار وتقرديم تقريررر حرول اإلجررراءات التري تررم الطلر  إلرى األمررين العرام متابعررة تنفير -25

 اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

 

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8787)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –القضية الفلسطينية والصراع العربي 

 التطورا  تاال تيعكع  اإلسرائ ل ة في يدينة القدس المحتلة

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

وإذ يؤكد على جميا قراراته السابقة علرى مختلرف المسرتويات؛ القمرة والرو ار  والمنردوبون  -

 واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القد  الم تلة،الدائمون، بخصو  متابعة التطورات 

للجنررة العربيررة الو اريررة المكلفررة بررالت ر  الرردولي  الخررامسوإذ يأخررذ علمرراً بانعقرراد االجتمرراع  -

 ،لمواجهة السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية في مدينة القد  الم تلة

 ،5/9/2022و 4ين الدائمين يومي وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوب -

 ُيقــــرر:

التأكيررد مجرردداً علررى أن القررد  الشرررقية هرري عاصررمة دولررة فلسررطين، ورفرر  أ  م اولررة  -1

 ل نتقا  من ال   بالسيادة الفلسطينية عليها.

اإلدانررة الشررديدة والرررف  القرراطا لجميررا السياسررات والخطررط اإلسرررائيلية الممنهجررة وغيررر  -2

 رويه هويتهرا العربيرة، وتم  المدينرة المقدسرة ضإلضفاء الشرعية علرى تهدف القانونية التي 

وتغييررر تركيبتهررا السرركانية وتقرروي  االمتررداد السرركاني والعمرانرري ألهلهررا، وعزلهررا عررن 

م يطهررا الفلسررطيني، والتأكيررد علررى أن هررذه السياسررات والخطررط والممارسررات تشرركع خرقرراً 

رقررم ( و1968) 252 رقررم ات مجلررس األمررنللقرررارات الدوليررة ذات الصررلة، بمررا فيهررا قرررار

 (.1980) 478رقم و 476رقم ( و1969) 267

تقررديم الت يررة والمسرراندة لصررمود الشررع  الفلسررطيني ومؤسسرراته فرري مدينررة القررد  الم تلررة،  -3

بمواجهة السياسات اإلسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى تغيير الوضا الرديموجرافي والقرانوني 

 اتها.والتاريخي للمدينة ومقدس

الموافقة على عقد مؤتمر رفيا المستوى لدعم مدينة القد ، في مقرر جامعرة الردول العربيرة  -4

، بهدف حماية ودعم مدينة القد  الم تلة، عاصمة دولة فلسرطين، 2023مطلا العام القادم 

علررى المسررتوى السياسرري والقررانوني والتنمررو ، ودعرروة األمانررة العامررة بالتنسرري  مررا دولررة 

كررع مررا يلررزم إلنجرراح عقررد هررذا المررؤتمر وحشررد المشرراركات النوعيررة رفيعررة  فلسررطين بعمررع
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المستوى فيه، وتضمينه وسائع وهليات سياسية وقانونية وتنموية عملية ل ماية مدينة القد  

الم تلررة ودعررم صررمود أهلهررا فرري مواجهررة السياسررات والممارسررات اإلسرررائيلية العدوانيررة 

 ها.الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهل

رفرر  وإدانررة كافررة االنتهاكررات الترري تقرروم بهررا إسرررائيع )القرروة القائمررة برراالحت ل( لألمرراكن  -5

المقدسرة اإلسرر مية والمسري ية، وخاصررة الم رراوالت الراميرة إلررى تغييرر الوضررا الترراريخي 

والقانوني القرائم فري المسرجد األقصرى المبرار ، وتقسريمه  مانيراً ومكانيراً، وتقروي  حريرة 

مين فيه وإبعادهم عنه، وكذل  م اولة السريطرة علرى إدارة األوقراف اإلسر مية ص ة المسل

األردنية في القد  الم تلة واالعتداء على موظفيها ومرنعهم مرن ممارسرة عملهرم وم اولرة 

فرض القانون اإلسرائيلي على المسجد األقصى المبار / ال ررم القدسري الشرريف، والقيرام 

 .بهدف تزوير تاريخه وتقوي  أساساته بال فريات اإلسرائيلية ت ته

اإلدانررة الشررديدة لتصرراعد وتيرررة العرردوان اإلسرررائيلي علررى مدينررة القررد  الم تلررة مررن خرر ل  -6

تكثيف سياسرة هردم المنرا ل والتهجيرر القسرر  للمرواطنين فري أحيراء وبلردات مدينرة القرد  

فري المدينرة علرى الم تلة، وكذل  تصراعد المخططرات والمشراريا االسرتيطانية اإلسررائيلية 

ن و غير مسبو ، بما فيها ما يُسمى بمخطط مركز مدينة القد  ومشروع واد  السيليكون 

ومشررروع مدينررة داوود ومشررروع القطررار الهرروائي للمسررتوطنين ومشررروع واجهررة القررد ، 

ومشروع تسوية العقارات واألم   في المدينة والتي تهدف إلى سل  المزيد من األراضي 

فلسطينية في البلدة القديمرة وم يطهرا، وهردم المنشرالت االقتصرادية الفلسرطينية، والعقارات ال

وفرض ضرائ  باهظة على المواطنين المقدسيين، وم و اآلثار العربيرة فري مدينرة القرد  

الم تلة. ودعوة المجتما الدولي التخاذ إجراءات عملية رادعة لهذه المشراريا االسرتعمارية 

ض األمرن والسر م التي تنته  القرانون الردول ي وقررارات األمرم المت ردة ذات الصرلة، وتعرر 

 واالستقرار في المنطقة للخطر.

عصرابات قبرع مرن  والمتصراعدة بأعرداد غيرر مسربوقة اإلدانة الشديدة ل قت امات المتكرررة -7

المستوطنين المتطرفين والمسؤولين اإلسرائيليين للمسجد األقصى المبار  واالعتداء علرى 

دعم وحماية ومشراركة حكومرة وقروات االحرت ل اإلسررائيلي، والت رذير مرن حرمته، ت ت 

توجه ما يُسمى بالم كمة العليا اإلسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقت مين اليهود بالص ة 

فررري المسرررجد األقصرررى بعرررد سرررماحها لهرررم سرررابقاً باقت امررره وتدنيسررره، ضرررمن المخططرررات 

كانيراً، والت رذير مرن أن هرذه االعترداءات سريكون لهرا اإلسرائيلية لتقسريم المسرجد  مانيراً وم

 تبعات وانعكاسات خطيرة على األمن والسلم الدوليين.
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اإلدانرررة الشرررديدة لقررررارات وإجرررراءات إسررررائيع، )القررروة القائمرررة بررراالحت ل(، ومنظومتهرررا  -8

 القضائية الظالمرة، وال مر ت اإلرهابيرة المنظمرة للمسرتوطنين اإلسررائيليين المدعومرة مرن

جرريو و رررطة االحررت ل، والترري تسررتهدف تهجيررر أهررالي مدينررة القررد  الم تلررة، بمررن فرريهم 

حي الشي  جراح وباقي أحياء ومنراط  المدينرة، ضرمن حملرة إسررائيلية أهالي بلدة سلوان و

ممنهجرررة للتطهيرررر العرقررري وتثبيرررت نظرررام الفصرررع العنصرررر . ومطالبرررة األمرررم المت ررردة 

ا فري ذلر  مجلرس األمرن، بت مرع المسرؤوليات القانونيرة والمنظمات الدولية المتخصصة، بم

واألخ قيررة واإلنسررانية مررن أجررع الوقررف الفررور  لهررذا العرردوان والتهجيررر القسررر ، وترروفير 

 ال ماية الدولية للشع  الفلسطيني.

دعوة الواليات المت دة األمريكية إلى إعادة فتد قنصليتها العامة فري مدينرة القرد  الشررقية  -9

عرادة فرتد بعثرة منظمررة الت ريرر الفلسرطينية فري وا ررنطن، وذلر  بأسررع وقرت ممكررن الم تلرة، وإ

 .الستةناف تمثيع المصالد الثنائية بين الجانبين األمريكي والفلسطيني على كافة المستويات

دعرروة الرردول األعضرراء إلررى دعررم جهررود دولررة فلسررطين فرري اليونسرركو لل فرراظ علررى الترررا   -10

اصررة فرري القررد  الشررريف، وتعاونهررا علررى ن ررو وثيرر  مررا الثقررافي والترراريخي لفلسررطين خ

المملكررة األردنيررة الها ررمية الستصرردار قرررارات مررن اليونسرركو وعلررى رأسررها التأكيررد علررى 

والتأكيرد  ،تسمية المسجد األقصى المبار / ال رم القدسي الشريف كمتررادفين لمعنرى واحرد

المبرار ، وحر  إدارة أوقراف  على أن تلة با  المغاربة جزء ال يتجزأ من المسجد األقصرى

القررد  و ررؤون المسررجد األقصررى المبررار  األردنيررة، باعتبارهررا الجهررة القانونيررة ال صرررية 

 والوحيدة المسؤولة عن ال رم في إدارته وصيانته وال فاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

ن والهردم إدانة إسرائيع )القوة القائمرة براالحت ل( لمصرادرتها أراضري المرواطنين المقدسريي -11

غير الشرعي لبيوتهم، بمرا فري ذلر  ال ملرة اإلسررائيلية المسرعورة التري قامرت بهرا سرلطات 

حت ل في اآلونة األخيرة والتي طالت هدم ومصادرة المباني السكنية في مناط  وأحيراء اإل

مختلفرررة مرررن مدينرررة القرررد ، خدمرررة لمشررراريعها االسرررتيطانية داخرررع أسررروار البلررردة القديمرررة 

هالف الردونمات لصرالد إنشراء مشرروع مرا ومصرادرة كرذل  مواصرلة تجريرف وخارجها، و

(، وبنرراء طررو  E1يُسررمى بررألةالقد  الكبرررىة، بمررا فيهررا المشررروع االسررتيطاني الُمسررمى )

 استيطاني يمز  التواصع الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.

ه وتغييررر الثقافررة والهويررة العربيررة التأكيررد علررى إدانررة السياسررة اإلسرررائيلية الممنهجررة لتشرروي -12

واإلس مية لمدينة القد ، سواء من خ ل إغ   المؤسسات الثقافية الفلسطينية وم اوالت 

سرقة الترا  الفلسطيني، أو من خ ل م اوالت تغيير المناهج التعليمية فري مدينرة القرد ، 

ي المردار  العربيرة، بمرا فري ذلر  بردالً مرن المنهراج الفلسرطيني فر المزوروفرض المنهاج اإلسرائيلي 
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، تصرع تطبي  عقوبات مالية وإدارية على المدار  الفلسطينية التي ال تنصراع لهرذه السياسرة الخبيثرة

 .إلى حد س   رخصة المدار  وإغ قها

إعررادة التأكيررد علررى رفرر  وإدانررة أ  قرررار أحرراد  يخررر  المكانررة القانونيررة لمدينررة القررد   -13

االعتراف بالقرد  عاصرمة الساب  ب الواليات المت دة األمريكية الشريف، بما في ذل  قرار

كوسرروفو   واات هنرردور، وقرررارإلسرررائيع )القرروة القائمررة برراالحت ل( ونقررع سررفارتها إليهررا

في مدينرة القرد  الشرريف، وبمرا ة دبلوماسيات بعث همللقانون الدولي بفت  ةوالتشي  المخالف

سررية فرري المدينرة، ممررا يشرركع عرردواناً علررى حقررو  افتترراح أ  مكاترر  أو بعثررات دبلومايشرمع 

الشع  الفلسطيني، واستفزا اً لمشراعر األمرة العربيرة اإلسر مية والمسري ية، واعتبرار هرذه 

لة،  القرارات باطلة والغية، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات األمم المت دة ذات الص  

ة الجردار العرا ل، وتشركع سرواب  خطيررة والفتوى القانونية لم كمة العدل الدولية في قضري

تشجا على انتها  القانون الدولي والشرعية الدولية، وتقوض جهود ت قير  السر م، وتهردد 

 األمن والسلم الدوليين.

إعادة التأكيد على اعترزام الردول األعضراء اتخراذ جميرا اإلجرراءات العمليرة ال  مرة، علرى  -14

تصررادية، لمواجهررة أ  قرررار مررن أ  دولررة تعترررف المسررتويات السياسررية والدبلوماسررية واالق

، أو تنقع سفارتها إليها، أو تُخرع بالمكانرة القوة القائمة باالحت ل ،بالقد  عاصمة إلسرائيع

متابعرة القانونية للمدينة، وذل  تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الو ارية العربية المتعاقبرة، و

  بعرر  الرردول للمكانررة القانونيررة لمدينررة القررد  الشررريف، تنفيررذ قرررارات مجلررس الجامعررة بشررأن انتهررا

 .وكذل  الخطة اإلع مية الدولية وخطة العمع المتكاملة التي أعدتها األمانة العامة في هذا الشأن

(، 1980لعرام ) 478رقرم و 476 رقرم مطالبة جميا الدول برااللتزام بقررار  مجلرس األمرن -15

أكرد علرى أن  ، الرذ A/RES/ES-10/19  (2017)م رقروقرار الجمعية العامرة لألمرم المت ردة 

أ  قرررارات أو إجررراءات تهرردف إلررى تغييررر طررابا مدينررة القررد  الشررريف أو مركزهررا أو 

تركيبتها الديموجرافية، ليس لهرا أ  أثرر قرانوني، وأنهرا الغيرة وباطلرة، ودعرا جميرا الردول 

كرد أن مسرألة القرد  هري ، وأل متناع عن إنشراء بعثرات دبلوماسرية فري مدينرة القرد  الشرريف

الوضا النهائي التي يج  حلها عرن طرير  المفاوضرات وفقراً لقررارات مجلرس  إحدى قضرايا

 األمن ذات الصلة.

بالقرد  عاصرمة تعترف تأييد ودعم قرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة أ  دولة  -16

القانونية لمدينة القد ،  الدولية بما يمس المكانة والقوانين نته  االتفاقياتوت لدولة االحت ل

 والعمع ما دولة فلسطين على ت قي  الهدف من تل  القرارات على كافة الُصعد.
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إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة فري تطبير  قرانون عنصرر  يسرتهدف حر  المقدسريين  -17

الفلسطينيين في مردينتهم، والرذ  بموجبره يرتم سر   بطاقرات الهويرة مرن هالف الفلسرطينيين 

قدسيين الذين يعيشون في ضواحي القد  الم تلة أو خارجها، وإدانة استةناف تطبي  ما الم

يسمى بأل ةقانون أمر   الغرائبينة والرذ  يسرتهدف مصرادرة عقرارات المقدسريين، ومطالبرة 

لوقرف قراراتهرا وقوانينهرا  القوة القائمرة براالحت ل، ،المجتما الدولي بالضغط على إسرائيع

مع على تفريغ المدينة من سكانها األصليين، عبر إبعرادهم عرن مردينتهم العنصرية والتي تع

 قسراً، وفرض الضرائ  الباهظة عليهم، وعدم من هم تراخيص البناء.

مطالبة المجتما الدولي بالضرغط علرى سرلطات االحرت ل اإلسررائيلي لوقرف سياسرة ال ربس  -18

قرد  الم تلرة، بهردف  رع المنزلي التي تمارسها بشكع واسا وممنهج ضد أطفرال مدينرة ال

إدانرة اإلجرراءات و الخوف والمرض النفسري فري وعري الطفرع الفلسرطيني لتردمير مسرتقبله.

اإلسرائيلية التعسفية باعتقال وفرض اإلقامة الجبرية على  خصيات اعتبارية فلسطينية في 

ادة مدينة القد ، واستمرار إغر   المؤسسرات الوطنيرة العاملرة فري القرد ، والمطالبرة بوعر

فت ها، وعلى رأسها بيت الشر  والغرفة التجارية، لتمكينها من تقرديم الخردمات للمرواطنين 

 المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

لليونسركو مطالبة جميا الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن األمم المت دة والمجلس التنفيذ   -19

ذل  لجنة الترا  العالمي التابعرة لليونسركو، والتري أكردت علرى  بخصو  القضية الفلسطينية، بما في

أن المسجد األقصى المبار / ال ررم القدسري الشرريف هرو موقرا إسر مي مخصرص للعبرادة وجرزء ال 

 .يتجزأ من مواقا الترا  العالمي الثقافي، وأدانت االعتداءات اإلسرائيلية غير القانونية عليه

يررة واإلسرر مية الجماعيررة تجرراه القررد ، ودعرروة جميررا الرردول التأكيررد علررى المسررؤولية العرب -20

والمنظمات العربية واإلس مية والصنادي  العربية ومنظمات المجتمرا المردني، إلرى تروفير 

التمويع ال  م لتنفأليذ المشألروعات الواردة في الخطألة اإلستراتيجيألة للتنميألة القطاعيرألة فري 

د مألتها دولألة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينرة المقدسرة (، التي ق2022-2018القألد  الشرقيألة )

والممارسرات اإلسررائيلية لتهويرد وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، فري مواجهرة الخطرط 

الفلسطيني، الذ  تبنتره الردورة  المدينة وتهجير أهلها. والعمع على متابعة تنفيذ قرار دعم االقتصاد

، والررذ  تبنررى هليررة ترردخع 20/1/2019 بترراري  بيررروت الرابعررة للقمررة العربيررة التنمويررة فرري

 عربي إس مي لتنفيذ الخطة بالتنسي  ما دولة فلسطين.

اإل ادة بجهود ج لرة الملر  عبرد ل الثراني ابرن ال سرين، ملر  المملكرة األردنيرة الها رمية،  -21

فاع صاح  الوصاية على األماكن المقدسة اإلس مية والمسي ية في القد  الشريف في الرد

عرن المقدسرات وحمايتهرا وتجديرد رفر  كرع م راوالت إسررائيع )القروة القائمرة براالحت ل( 
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المسررا  بهررذه الرعايررة والوصرراية الها ررمية، وتثمررين الرردور األردنرري فرري رعايررة وحمايررة 

وصيانة المقدسات اإلس مية والمسي ية في القرد  فري إطرار الرعايرة والوصراية الها رمية 

التأكيررد عليهررا االتفررا  الموقررا بررين ج لررة الملرر  عبررد ل الثرراني ابررن  التاريخيررة، الترري أعرراد

ال سررين ملرر  المملكررة األردنيررة الها ررمية، وفخامررة الرررئيس م مررود عبررا ، رئرريس دولررة 

، والتعبيرررر عرررن دعرررم دور إدارة أوقررراف القرررد  والمسرررجد 31/3/2013فلسرررطين، بتررراري  

 قات واالعتداءات اإلسرائيلية.األقصى األردنية في ال فاظ على ال رم ضد الخرو

اإل ادة بالجهود التي يبذلها ج لة المل  م مد الساد  مل  المملكة المغربيرة، رئريس لجنرة  -22

القد ، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صرمود الشرع  الفلسرطيني. واإل رادة برالجهود 

 التي تبذلها وكالة بيت مال القد  التابعة للجنة القد .

دير لجهررود خررادم ال رررمين الشررريفين، الملرر  سررلمان بررن عبررد العزيررز هل سررعود، والمملكررة توجيرره التقرر -23

 .العربية السعودية في دعم مدينة القد  الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وتعزيز صمود أهلها

توجيه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دعمراً للقضرية  -24

، سواء من خ ل المواقف السياسية التاريخية، أو من خ ل التزامها بتقديم الدعم الفلسطينية

 المالي لموا نة دولة فلسطين وصمود الشع  الفلسطيني بما في ذل  تقديم المند الدراسية.

توجيه التقدير لكع الجهود العربية الهادفة إلى ال فاظ على مدينرة القرد  الشررقية، عاصرمة  -25

اإلسررر مية والمسررري ية، ومقدسررراتها وتراثهرررا الثقرررافي وويتهرررا العربيرررة، دولرررة فلسرررطين، وه

 واإلنساني، في مواجهة سياسات االستيطان والتهويد والتزوير اإلسرائيلية الممنهجة.

إعادة التأكيد على إدانة ورف  اإلجراءات اإلسررائيلية الممنهجرة وغيرر القانونيرة لتقروي   -26

المدينرة المقدسرة، وهررو مرا يشرركع انتهاكراً فاضرر اً الكنرائس وإضرعاف الوجررود المسري ي فرري 

للوضا القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة ل تفاقات وااللتزامات 

 الدولية ذات الصلة.

التأكيرررد علرررى أن هررردف الررردعوة إلرررى  يرررارة مدينرررة القرررد  والمقدسرررات الدينيرررة اإلسررر مية  -27

جد األقصررى المبررار ، هررو كسررر ال صررار اإلسرررائيلي والمسرري ية فيهررا، بمررا فرري ذلرر  المسرر

 .المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة

العربية مجدداً للتوأمة ما مدينة القد ، ودعوة المؤسسات ال كوميرة وغيرر  العواصمدعوة  -28

ا المؤسسرات ال كومية التعليمية والثقافيرة واالقتصرادية واالجتماعيرة والصر ية، للتوأمرة مر

 المقدسية المماثلة دعماً لمدينة القد  الم تلة وتعزيزاً لصمود أهلها ومؤسساتها.
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تثمين جهود البرلمان العربي لدعم القضرية الفلسرطينية وحمايرة المكانرة القانونيرة والروحيرة  -29

والتاريخيررة لمدينررة القررد  الم تلررة، ودعرروة البرلمانررات العربيررة إلررى ت ركررات مماثلررة مررا 

 مانات حول العالم. البرل

اسررتمرار تكليررف المجموعررة العربيررة فرري نيويررور  بمواصررلة ت ركاتهررا لكشررف خطررورة مررا  -30

يتعرض له المسجد األقصى المبار  من إجراءات وممارسات إسررائيلية تهويديرة خطيررة، 

 وذات انعكاسات وخيمة على األمن والسلم الدوليين.

لقررار وتقرديم تقريررر حرول اإلجررراءات التري تررم الطلر  إلرى األمررين العرام متابعررة تنفيرذ هررذا ا -31

 المقبلة للمجلس.العادية اتخاذها بشأنه إلى الدورة 
 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8788)ق: رقم 
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( من مشروع القرار الخا  بالتطورات 22بنفسه على الفقرة ) تفد الجميورية الجزائرية الديمقراا ة الشعب ةينأى   يالحظة:

 .واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القد  الم تلة
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 سرائيلي:اإل –القضية الفلسطينية والصراع العربي 

يتعبعة تطورا  )االسـت طع   الجـدار  اال تفعضة  امسر   

 الالت و   امت رتا  التنم ة(

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

راراته السابقة علرى مختلرف المسرتويات؛ القمرة والرو ار  والمنردوبون وإذ يؤكد على جميا ق -

 الدائمون، بخصو  تطورات مختلف مكونات القضية الفلسطينية،

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

عام لوكالة األونروا أمرام وبعد استماعه إلى كلمة وكيع األمين العام لألمم المت دة والمفوض ال -

 ،6/9/2022الجلسة االفتتاحية للمجلس الو ار  بتاري  

 ُيقــــرر:

 االست طـع : أتالل:

اإلدانرررة الشرررديدة للسياسرررة االسرررتيطانية االسرررتعمارية اإلسررررائيلية التوسرررعية غيرررر القانونيرررة  -1

القرد  ، بمرا فيهرا 1967بمختلف مظاهرها، علرى كامرع أرض دولرة فلسرطين الم تلرة عرام 

الشرقية، والتأكيرد علرى أن المسرتوطنات اإلسررائيلية باطلرة والغيرة ولرن تشركع أمرراً واقعراً 

 ً للقررانون الرردولي وقرررارات األمررم المت رردة واتفاقيررة جنيررف الرابعررة،  مقبرروالً، وتمثررع انتهاكررا

وجريمة حر  وف  نظام روما األساسي، وت دياً للرأ  االستشار  لم كمة العردل الدوليرة 

، وتهرردف إلررى تقسرريم األرض الفلسررطينية وتقرروي  تواصررلها 9/7/2004در بترراري  الصررا

 الجغرافي.

(، الرذ  أكرد علرى أن 2016) 2334مطالبة المجتما الدولي بتنفيذ قرار مجلس األمرن رقرم  -2

فرري طريرر  السرر م،  االسررتيطان اإلسرررائيلي يشرركع انتهاكرراً صررارخاً للقررانون الرردولي وعقبررة

، برررالوقف الفرررور  والكامرررع لجميرررا األنشرررطة القائمرررة بررراالحت لالقررروة ، وطالررر  إسررررائيع

االسررتيطانية فرري األرض الفلسررطينية الم تلررة، بمررا فرري ذلرر  القررد  الشرررقية، وأكررد علررى أن 

، بمرا فري ذلر  مرا يتعلر  4/6/1967تغييررات فري خطروط  ةالمجتما الدولي لن يعتررف بأير

ن خر ل المفاوضرات. وكرذل  التأكيرد بالقد ، سوى التغييرات التي يتف  عليهرا الطرفران مر
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على تنفيذ القرارات الدولية األخرى ذات الصلة، القاضية بعدم  رعية وقانونية االستيطان 

 (.1981) 497( ورقم 1980) 465اإلسرائيلي، بما فيها قرار  مجلس األمن رقم 

األرض  االستيطان االستعمار  اإلسررائيلي فري أ  قرار من أ  دولة، يعتبرإدانة ورف   -3

مخالفرة  ذا القررارهرمثرع ال يخالف القانون الردولي، واعتبرار  1967الفلسطينية الم تلة عام 

صررري ة لميثررا  وقرررارات األمررم المت رردة ذات الصررلة، بمررا فيهررا قرررار مجلررس األمررن رقررم 

، واتفاقية جنيرف 2004، والرأ  االستشار  لم كمة العدل الدولية لعام 2016لعام  2334

، وغيرهرا 1998، وميثا  روما األساسي للم كمة الجنائية الدولية لعام 1949 الرابعة لعام

 من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

وم كمررة العرردل التابعررة لرره االت رراد األوروبرري الصررادرة عررن مواقررف القرارات والاإل ررادة برر -4

ر قانونيرة، التي تُدين االستيطان وتعتبرر المسرتوطنات كيانرات غير، ووالبرلمانات األوروبية

وت ظر تمويرع المشراريا فري المسرتوطنات اإلسررائيلية داخرع األرض الفلسرطينية الم تلرة، 

رض الفلسررطينية وتؤكرد علررى التمييرز بررين أراضري إسرررائيع )القروة القائمررة براالحت ل( واأل

، وفرري هررذا السرريا  اإل ررادة بقرررار حكومررة النرررويج بوسررم منتجررات 1967الم تلررة عررام 

 .1967سرائيلية غير القانونية المقامة في األرض العربية الم تلة عام المستوطنات اإل

استمرار دعوة جميا الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلى وقف كافة أ كال التعامرع  -5

ما المستوطنات اإلسرائيلية المقامرة علرى األرض الفلسرطينية الم تلرة ومقاطعتهرا، بمرا فري 

سررتثمار فيهررا، بشرركع مبا ررر أو غيررر مبا ررر لمخالفتهررا ذلرر  حظررر اسررتيراد منتجاتهررا أو اال

 .طنين اإلسرائيليين إلى الدولللقانون الدولي، وبما يشمع حظر دخول المستو

للشرركات حث مجلس حقو  اإلنسان والمفوضة السامية، على متابعة ت ديث قاعدة البيانات  -6

عام  اضي الفلسطينية والعربية الم تلةالتي تتعامع ما المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية في األر

 ، ومتابعة ت ميع هذه الشركات تبعات العمع غير القانوني الذ  تقوم به.1967

اإلدانة الشديدة لجرائم المستوطنين اإلرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العرزل وممتلكراتهم  -7

املررة عررن هررذه وأمرراكن عبررادتهم، ت ررت حمايررة سررلطات االحررت ل، وت ميلهررا المسررؤولية الك

الجرائم واالعتداءات، ومطالبة المجتما الدولي بالتصد  لهذه الجرائم العنصررية التري تعرد 

انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي اإلنساني، واتفاقيات جنيف األربا، وغيرهرا مرن المعاهردات 

ى والمواثيرر  الدوليررة الترري تكفررع سرر م وأمررن الشررعو  الواقعررة ت ررت االحررت ل. والرردعوة إلرر

إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكر  هرذه الجررائم علرى قروائم اإلرهرا ، 

 واتخاذ التدابير القانونية ب قهم.
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إدانة الممارسات اإلسرائيلية في اسرتخدام األرض الفلسرطينية الم تلرة كمكر  للرتخلص مرن  -8

لية، ودعرروة النفايررات الصررلبة والسررامة الناتجررة عررن اسررتخدام سرركان المسررتوطنات اإلسرررائي

 .المنظمة الدولية للبيةة للت قي  في اآلثار الص ية والبيةية لذل ، على األرض واإلنسان الفلسطيني

إدانة كافة ممارسات االحت ل اإلسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيررة  -9

يمرري مررن مدينررة الخليررع وحرمرران السرركان الفلسررطينيين مررن الوصررول إلررى ال رررم اإلبراه

البردائع الفعالرة  إيجادومنا لهم ومدارسهم وأعمالهم، ودعوة سكرتير عام األمم المت دة إلى 

 ل ماية المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليع.

ل:  تدار الفصل العنصرت: ثع  ع

إدانة إسرائيع )القوة القائمة باالحت ل( لبنائها جدار الفصع والضم العنصرر  داخرع أرض  -10

، واعتبار هذا الجدار  ك ً مرن أ ركال الفصرع العنصرر  1967الم تلة عام دولة فلسطين 

وجزءاً من منظومة االحت ل االستعمار  االسرتيطاني، ومطالبرة جميرا الردول والمنظمرات 

الدولية ومجلس األمن باتخاذ اإلجراءات ال  مة إلرغام إسرائيع )القوة القائمة براالحت ل( 

ذا الجرردار، والتعرروي  عررن األضرررار الناتجررة عنرره، التزامرراً علررى إ الررة مررا تررم بنررا ه مررن هرر

، وتنفيررذاً 9/7/2004ة العرردل الدوليررة بترراري  ألألألألألررألبررالرأ  االستشررار  الصررادر عررن م كم

، 20/7/2004( بترراري  A/RES/ES-10/15لقرررار الجمعيررة العامررة لألمررم المت رردة رقررم )

 .ي القانون الدولي بما فيها ح  تقرير المصيروالذ  اعتبر إقامة الجدار انتهاكاً للقواعد اآلمرة ف

مطالبررة الرردول األعضرراء االسررتمرار فرري دعررم عمررع لجنررة األمررم المت رردة المعنيررة بتسررجيع  -11

األضرررار النا ررةة عررن تشررييد جرردار الفصررع العنصررر  فرري األرض الفلسررطينية الم تلررة، 

ة استمرار عملهرا فري والمساهمة في سداد العجز المالي الذ  تعاني منه اللجنة، وذل  ألهمي

 توثي  األضرار الناجمة عن بناء الجدار.

دعرروة المجتمررا الرردولي لت مررع مسررؤولياته فرري التصررد  أل  عمليررة تهجيررر ألبنرراء الشررع   -12

الفلسررطيني نتيجررة الممارسررات اإلسرررائيلية وأيضرراً إلررى ت مررع مسررؤولياته فرري تفعيررع فترروى 

الم كمرة صر ، وإحالة ملف الجدار إلرى م كمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصع العن

 .الجنائية الدولية تمهيداً إلدراجه ضمن جرائم ال ر  المخالفة للقانون الدولي

ل:  اال تفعضـة: ثعلوع

م لنضراله المشرروع ألألرألع الصرامد علرى أرضره، والدعألألرألتقديم الت ية للشع  الفلسطيني البط -13

 .ضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرفاً عن أرألألألألضد االحت ل اإلسرائيلي الغا م، دفاع
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التأكيد على حر  الشرع  الفلسرطيني فري ممارسرة كافرة أ ركال النضرال ضرد االحرت ل وفقراً  -14

ألحكام القانون الدولي، بمرا فري ذلر  المقاومرة الشرعبية السرلمية، وتسرخير الطاقرات العربيرة 

 الممكنة لدعمها.

النطررا  ضررد أبنرراء الشررع  الفلسررطيني، والترري إدانررة الجرررائم اإلسرررائيلية الممنهجررة واسررعة  -15

تصنف جرائم حر ، وجرائم ضد اإلنسرانية، بموجر  القرانون الردولي اإلنسراني، والقرانون 

، المتكررر علرى قطراع غرزةالهمجري  الدولي ل قو  اإلنسران، بمرا فيهرا العردوان اإلسررائيلي

حيراة سرتهدف ، والرذ  ي2022 ه  /أغسرطسوالذ  كان من جوالته األخيررة عردوان  رهر 

ال صررار اإلسرررائيلي الشررع  الفلسررطيني وبنيترره الت تيررة المدنيررة واالقتصررادية، وإدانررة أبنرراء 

الخان  على القطاع براً وب راً وجواً. وتثمين الجهود المخلصة التي تبذلها جمهورية مصر 

 العربية ل قن دماء الشع  الفلسطيني وتثبيت وقف إط   النار وإعادة إعمار قطاع غزة.

الت ذير من تفاقم الوضرا الرراهن بالقرد  الشررقية علرى ن رو مشرابه للظرروف التري سربقت  -16

، والتأكيرد علرى ضررورة ت مرع إسررائيع 2021العدوان اإلسررائيلي علرى قطراع غرزة عرام 

التي تقوم بها بالجهود لمسؤولياتها كقوة احت ل لل فاظ على التهدئة على األرض. واإل ادة 

لتنفيذ المرحلرة الثانيرة مرن جهرود إعرادة إعمرار قطراع غرزة، والتري جمهورية مصر العربية 

جررراءت عقررر  قيرررام الشرررركات المصررررية بو الرررة األنقررراض والركرررام الرررذ  خلفررره العررردوان 

اإلسرررائيلي علررى قطرراع غررزة، وذلرر  فرري إطررار التعهررد الكررريم الررذ  قدمرره فخامررة رئرريس 

مليررون دوالر أمريكرري  500جمهوريررة مصررر العربيررة السرريد عبررد الفترراح السيسرري، بقيمررة 

لصالد عملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة، وكذل  مبادرة صراح  السرمو الشري  تمريم برن 

مليرون دوالر لردعم إعمرار قطراع  500حمد هل ثاني أمير دولة قطر لتقديم مساعدات بقيمرة 

 غزة، عبر دولة فلسطين.

المسرتوطنين اإلرهابيرة  لجريو االحرت ل اإلسررائيلي وعصراباتاالعتداءات الوحشرية إدانة  -17

المتظرراهرين السررلميين فرري أن رراء األرض الفلسررطينية المرردنيين الفلسررطينيين اآلمنررين وعلررى 

، بما فيها بلدتي بيتا ويتما وجبع صبيد في الضفة الغربية الم تلرة، والخرط الشررقي الم تلة

 .ل دود قطاع غزة الم تع

الميدانيرة واالعتقراالت لألطفرال والفتيرات إدانة قيام قوات االحت ل اإلسررائيلي باإلعردامات  -18

والشرربا  الفلسررطينيين، ومطالبررة الم كمررة الجنائيررة الدوليررة وبرراقي هليررات العدالررة الدوليررة 

بالت قي  في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى الم اكمة. وإدانرة سياسرة سرلطات االحرت ل 

 باحتجا  جثامين الشهداء الفلسطينيين وهدم بيوت ذويهم.
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مطالبة المجتما الدولي بتنفيرذ القررارات ذات الصرلة ب مايرة المردنيين الفلسرطينيين، السريما  -19

(، وقرار الجمعية العامة لألمم 1987) 605( ورقم 1994) 904قرار  مجلس األمن رقم 

(، وحث دول 2018) ES/RES/A-20/10المت دة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 

للمشاركة في حمايرة المردنيين الفلسرطينيين وتشركيع هليرة عمليرة  ومؤسسات المجتما الدولي

وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام لألمرم المت ردة، والرذ  

 تضمن خيارات قابلة للتطبي  ل ماية المدنيين الفلسطينيين.

ع )القروة القائمرة براالحت ل(، دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مسراءلة إسررائي -20

عن جرائمها ب   الشع  الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية ال  مة لهذه المسراعي 

الفلسطينية، وتفعيع تشركيع لجنرة قانونيرة استشرارية فري إطرار جامعرة الردول العربيرة لتقرديم 

النتهاكرات اإلسررائيلية المشورة والمقترحات حول رفا قضايا أمرام الم راكم الدوليرة بشرأن ا

ل قرو  الشررع  الفلسررطيني وأرضرره وممتلكاترره ومقدسراته، وكررذل  بشررأن المظررالم التاريخيررة 

 .1917التي ل قت بالشع  الفلسطيني، بما فيها ةوعد بلفورة عام 

مطالبة المجتما الدولي والمنظمات الدوليرة بممارسرة الضرغط علرى إسررائيع )القروة القائمرة  -21

حصارها المفروض على قطاع غزة بشكع فور ، من أجع إنهاء المأساة باالحت ل(، لرفا 

 اإلنسانية واالقتصادية التي يعيشها الشع  الفلسطيني في القطاع.

إدانررة االعتررداءات اإلسرررائيلية علررى ال رررم اإلبراهيمرري الشررريف فرري مدينررة الخليررع الم تلررة،  -22

رفرا اآلذان فيره، وم راوالت والمتمثلة في استمرار تقسيمه وتقوي  حرية الوصرول إليره و

تغييررر معالمرره وفصررله عررن م يطرره الفلسررطيني، ضررمن عمليررات تهويررد قلرر  مدينررة الخليررع 

الم تلررة. وت ميررع حكومررة االحررت ل اإلسرررائيلي المسررؤولية الكاملررة عررن هررذه االعتررداءات 

والجرررائم واالسررتفزا ات الخطيرررة، الترري تنتهرر  حقررو  اإلنسرران وحريررة العبررادة وقرررارات 

مم المت دة ذات الصلة، بما فيها قرارات اليونسكو، ومطالبة المجتما الدولي بالدفاع عن األ

قراراترره ذات الصررلة بمدينرررة الخليررع الم تلرررة وال رررم اإلبراهيمررري، واتخرراذ مرررا يلررزم مرررن 

إجراءات كفيلة ب ماية ال رم وإعادته إلى واقعه التاريخي والقانوني الرذ   روهته سرلطات 

 وقوات االحت ل. 

دعوة مجلس و راء الشؤون االجتماعية العر  إلى مواصلة متابعرة توصريات ومخرجرات  -23

المررؤتمر الرردولي حررول معانرراة الطفررع الفلسررطيني فرري ظررع انتهررا  إسرررائيع )القرروة القائمررة 

 12ت يرررررومي ألررررألدولررررة الكوي فرررريبرررراالحت ل( التفاقيررررألة حقررررو  الطفررررع، والررررذ  ُعقررررد 

 .13/11/2017و
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ل:  امســـر : رابعع

وإدانرة ، يه الت ية لنضال األسررى الفلسرطينيين والعرر  األبطرال فري سرجون االحرت لتوج -24

مواصلة سلطات االحت ل اإلسرائيلي اعتقال هالف الفلسطينيين تعسفياً بما في ذل  األطفال 

والنسرراء والمرضررى والقررادة السياسرريين والنرروا ، واحتجررا  جثررامين الشررهداء فرري الث جررات 

 رائيلية.ومقابر األرقام اإلس

إدانة سياسة سلطات االحرت ل الممنهجرة ل سرتهتار ب يراة األسررى الفلسرطينيين، واإلهمرال  -25

دعروة المجتمرا الطبي المتعمد لص تهم، مما يؤد  إلى ارتفاع عدد الشهداء مرن األسررى. و

الدولي ومنظمة الص ة العالميرة، واللجنرة الدوليرة للصرلي  األحمرر، إلرى مراقبرة إجرراءات 

الحت ل بخصو  تفشي فيرو  كورونا بين األسرى، وممارسرة الضرغط عليهرا سلطات ا

إلطرر   سررراح األسرررى الفلسررطينيين مررن السررجون اإلسرررائيلية، وخاصررة المرضررى وكبررار 

السرن، حمايررةً لهررم مررن تفشرري الفيرررو ، وت ميررع سررلطات االحررت ل اإلسرررائيلي المسررؤولية 

ى الفلسرطينيين فري السرجون اإلسررائيلية، الكاملة عن أ  تبعات تتعل  ب ياة وصر ة األسرر

 بمن فيهم الذين يخوضون إضرابات عن الطعام والمصابين بفيرو  كورونا.

مةرات التري تمارسرها إسررائيع ب ر   غيرر الشررعية إدانة سياسة االعتقرال اإلدار  التعسرفي -26

عام والتعبير عن التضامن والدعم لنضال األسرى المضربين عن الط األسرى الفلسطينيين،

 بهدف ت قي  حريتهم.

مطالبررة الجهررات والمؤسسررات والهيةررات الدوليررة وهيةررات حقررو  اإلنسرران المعنيررة بت مررع  -27

مسرؤولياتها بترردخلها الفررور  والعاجررع إللررزام ال كومرة اإلسرررائيلية، بتطبيرر  كافررة القرروانين 

بمرا فيهرا  والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة األسرى والمعتقلرين فري السرجون اإلسررائيلية،

، واتفاقية مناهضرة التعرذي ، واتفاقيرة 1949القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف لعام 

 حقو  الطفع، والعهد الدولي الخا  بال قو  المدنية والسياسية.

االحت ل اإلسررائيلي  اتدعوة المجتما الدولي والهيةات ال قوقية الدولية للضغط على سلط -28

ة األسرى والمعتقلين خاصة قُدامى األسرى، والمرضى واألطفرال لإلفراج الفور  عن كاف

والنوا  والمعتقلين اإلداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقا  الجماعي والفرد  

. والرردعوة إلرسررال لجنررة ت قيرر  إلررى 1949الررذ  يتنررافى مررا اتفاقيررة جنيررف الرابعررة لعررام 

 .ت التي ترتك  ب   األسرىاالنتهاكاالسجون اإلسرائيلية ل ط ع على 

إدانة عمليرة القرصرنة الممنهجرة التري تقروم بهرا إسررائيع )القروة القائمرة براالحت ل( ألمروال  -29

الرذ  ترم التصردي  عليره الشع  الفلسطيني، من خ ل تطبي  القانون العنصر  اإلسرائيلي 

قة يسررمد ل كومررة االحررت ل بسررروالررذ   2/7/2018مررن قبررع الكنيسررت اإلسرررائيلي فرري 
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مخصصات ذو  الشهداء واألسررى الفلسرطينيين، مرن عائردات الضررائ  الفلسرطينية التري 

واعتبار ذل  ابتزا اً غير  رعي وتشريعاً صرري اً لسررقة  تسيطر عليها حكومة االحت ل.

أمرروال ومقرردرات الشررع  الفلسررطيني، ومخالفررة ل تفاقيررات الموقعررة بررين الجررانبين، وانتهاكرراً 

مررا فيهررا اتفاقيررة جنيررف الرابعررة. وتأييررد اإلجررراءات الترري تقرروم بهررا دولررة للقررانون الرردولي، ب

 فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية.

دعرروة الرردول العربيررة واإلسرر مية والمؤسسررات واألفررراد إلررى دعررم الصررندو  العربرري لرردعم  -30

( 24األسرررى الررذ  تشرررف عليرره جامعررة الرردول العربيررة، والررذ  أقرترره قمررة الدوحررة د.ع )

 .26/3/2013( بتاري  19فقرة ) 574لقرار رقم با

ل:  الالت ـو : خعي ع

التأكيد على أن قضية ال جةين الفلسطينيين هي جوهر القضرية الفلسرطينية، وعلرى التمسر   -31

بال   األصيع وغير القابرع للتصررف ألجيرال ال جةرين الفلسرطينيين وذريرتهم، فري العرودة 

قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعيرة العامرة إلى ديارهم التي ُ ردوا منها، وفقاً ل

(، ومبررادرة السرر م العربيررة، وتأكيررد مسررؤولية إسرررائيع )القرروة القائمررة 1948) 194رقررم 

 .باالحت ل( القانونية والسياسية واألخ قية عن نشوء واستمرار مشكلة ال جةين الفلسطينيين

عررودة أو تشررويه قضررية ال جةررين إدانررة ورفرر  أ  ت ررر  مررن أ  طرررف، إلسررقاط حرر  ال -32

الفلسطينيين، من خر ل م راوالت التروطين، أو تصرفية وكالرة األونرروا ووقرف تمويلهرا، أو مرا يُسرمى 

الفلسرطينيين تعريف الوضا القانوني ل جئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال ال جةرين  بوعادة

 إلى مواصرلة وتكثيرف جهرودهم علرىوذريتهم من ح  العودة. ودعوة الدول األعضاء واألمانة العامة 

 الساحة الدولية، وفي األمم المت دة، للتصد  لمثع هذه الم اوالت غير القانونية. 

التعبير عن بالغ القل  إ اء أوضاع مخيمرات ال جةرين الفلسرطينيين فري سروريا، واسرتمرار  -33

إعمارهررا المطالبررألة بوبقائهررا خاليررة مررن السررأل ح والمسررل ين، وفرر  ال صررار عنهررا وإعررادة 

وعررودة سرركانها إليهررا، وتقررديم كررع الخرردمات الضرررورية لرردعم ال جةررين الفلسررطينيين فيهررا، 

 .، وفي إطار نطا  عملياتها بالمناط  الخمسودعوة األونروا إلى ت مع مسؤولياتها في هذا الشأن

اظ ال فرالدعوة لتوفير مقومات الصمود وال ياة الكريمة والتنرألقع ل جةرين الفلسرطينيين، مرا  -34

التقردير وتوجيره  .على وضعهم ك جةين فلسطينيين إلى حين ممارستهم ل قهم في العودة والتعروي 

 .لجهود الدول األعضاء المستضيفة ل جةين الفلسطينيين السيما لبنان واألردن وسوريا

ل:  امت ـرتا: سعدسع

ألونرروا( وفر  التأكيد على التفوي  الممنوح لوكالة غو  وتشغيع ال جةين الفلسطينيين )ا -35

ورفر  أ  تغييرر علرى واليرة (، 1949لعرام  302قرار إنشائها )قرار الجمعية العامة رقم 



 -28- 

الوكالرررة وصررر حياتها أو أ  انتقرررا  أو تجييرررر لخررردماتها المقدمرررة ل جةرررين الفلسرررطينيين، 

والتأكيد على أن تقديم هذه الخدمات هي مسؤولية حصرية للوكالة بموج  واليتهرا األمميرة 

وكرذل  التأكيألألألألرألد علرى ضرألرورة أن صر حياتها ومسرؤوليتها غيرر قابلرة للتفروي ، وعلى 

اسررتمرار األونررروا بت مررع مسررألؤولياتها فرري تقررديم الخرردمات ل جةررين الفلسررطينيين داخررع 

، بمرا فيهرا القرد  الم تلرة، إلرى أن الخمس المخيمات وخارجألألألألألها في كافة مناط  عملياتها

لعررام  194فلسرطينيين حر ً عررادالً وفر  قررار األمررم المت ردة رقرم يرتم حرع قضرية ال جةررين ال

(1948). 

رفرر  وإدانررة ال مرر ت اإلسرررائيلية الممنهجررة ضررد وكالررة األونررروا، بمررا فرري ذلرر  السررعي  -36

إلغ   كافة مراكألألألز ومدار  الوكألألألألألألالة فألألألألي مدينرة القرد  الم تلرة وإحر ل مؤسسرات 

ورف  أ  قرار بوقف تمويع األونروا أو تخفيضه والت رذير احت لية إسرائيلية بدالً منها. 

من خطألورة ذل  بما يعرض أجيراالً مرن ال جةرين الفلسرطينيين لخسرارة الخردمات الص رألية 

والتعليمررألية والخدمررألاتية، ويشررألكع م اولررة مرفوضررة لطمررس قضررية ال جةررين والترري تشرركع 

 جزءاً ال يتجزأ من قضايا ةال ع النهائية.

األعضاء للعمع ال ثيث من أجع حشد أوسا تأييد لتجديد تفروي  وكالرة غرو   دعوة الدول -37

(، وفر  قررار 2026 – 2023وتشغيع ال جةين الفلسطينيين )أونروا( لمدة ثر   سرنوات )

(، والذ  من المقرر اعتماده في الدورة 1949لعام  302انشائها )قرار الجمعية العامة رقم 

. والطلر  مرن األمانرة العامرة وبعثاتهرا 2022ت دة نهاية عام ( للجمعية العامة لألمم الم77)

فرري الخررارج، ومجررالس السررفراء العررر ، بررذل أقصررى الجهررود ل ررث الرردول علررى التصررويت 

 لصالد تجديد تفوي  وكالة األونروا.

اإلعرا  عن القل  إ اء العجز السنو  في موا نة األونرروا، ودعروة المجتمرا الردولي إلرى  -38

لمسرراهمات الماليررة ال  مررة لموا نتهررا وأنشررطتها علررى ن ررو كرراٍف مسررتدام تررأمين المرروارد وا

يمكنها من مواصلة القيام بتفويضها ودورهرا. ودعرألوة األمانرة العامرة وبعثاتهرا فري الخرارج 

ومجررالس السررفراء العررر  إلررى مواصررلة االتصررال مررا الرردول المان ررة، ل ثهررا علررى الوفرراء 

ا التأكيرد علرى أن المطالبرة برذل  ال تعنري برأ   ركع مرن ، مربالتزاماتها المالية تجاه الوكالرة

اال كال إعفاء إسرائيع، القروة القائمرة براالحت ل، مرن ت مرع مسرؤولياتها بمقتضرى القرانون 

الدولي تجاه م نة كافة أبناء الشع  الفلسطيني بما فيهم ال جةين الفلسطينيين إلى حرين حرع 

 ح  العودة والتعوي  ل جةين الفلسطينيين. القضية الفلسطينية بشكع عادل ودائم وضمان

رة بنسرربة حررث الرردول األعضرراء علررى  -39 عامررة ال يزانيررةالم% مررن 7.8تسررديد مسرراهماتها الُمقررر 

لألونررروا، تفعرري ً للقرررارات المتعاقبررة لمجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الررو ار  منررذ عررام 
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ئية متعددة السنوات مرا . وتشجيا الدول األعضاء على عقد اتفاقيات دعم وتمويع ثنا1987

 .األونروا

الطل  إلى األمين العام لجامعة الدول العربية االستمرار بالتنسي  ما المفوض العام لوكالة  -40

األونروا ل شد الدعم المالي لميزانية الوكالة، بما في ذل  مرن خر ل إرسرال رسرائع والقيرام 

 بزيارات مشتركة لهذا الغرض.

سررائع الكافيررة لتوسرريا قاعرردة الرردول المان ررة و يررادة األمرروال دعرروة األونررروا إلررى إيجرراد الو -41

الملزمة بها وف  احتياجرات الوكالرة مرا عردم تقلريص أ ٍ مرن الخردمات التري تقردمها الوكالرة 

وفقاً لقرار إنشائها، واالستمرار فري إعرداد موا نتهرا حسر  أولويرات ومتطلبرات ال جةرين، 

وعداد وتنفيذ برامجها بما ب اط  العمليات الخمسفي من والتنسي  ما الدول العربية المضيفة

يتواف  ما سياسات تل  الدول، والعمع على إ را  القطاع الخا  فري الردول المان رة فري 

علرى في مناط  العمليرات الخمرس تمويع برامج ومشاريا إضافية لت سين أحوال ال جةين 

 ا.أال يكون ذل  بدي ً اللتزامات الدول المان ة تجاه األونرو

دعوة الدول والجهات المان ة للوفاء بالتزاماتها المالية التري قردمتها فري المرؤتمرات الدوليرة  -42

لدعم وكالة األونروا، من أجع تمكينها من أداء مهامهرا اإلنسرانية وتفويضرها السياسري تجراه 

بمرا  ،الصديقة التي تقدم الدعم لألونررواالشقيقة وال جةين الفلسطينيين. وتقديم الشكر للدول 

 .فيها دولة الكويت ودولة قطر

ت ميع حكومة االحت ل اإلسرائيلي مسؤولية األعباء التي تتكبدها األونروا نتيجة إجراءات  -43

اإلغ   وال صار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمست قيها، ومطالبتهرا برالتعوي  عرن 

 هذه الخسائر.

ل:  التنمـ ة: سعبعع

نهجررة الهادفررة إلررى اسررتمرار تقرروي  االقتصرراد الفلسررطيني، إدانررة الترردابير اإلسرررائيلية المم -44

وحرمان الشع  الفلسرطيني مرن حقره غيرر القابرع للتصررف فري التنميرة. ومطالبرة المجتمرا 

الدولي بالعمع علرى تمكرين الشرع  الفلسرطيني مرن السريطرة علرى كامرع مروارده وممارسرة 

 إلقليمية.ومياهه ا 1967حقه في التنمية على كامع أرضه الم تلة عام 

إدانة كافة الممارسات واإلجراءات والقوانين اإلسرائيلية الهادفرة إلرى اسرتنزاف أو تجريرف  -45

أو إهدار أو تهديرد المروارد والثرروات الطبيعيرة الفلسرطينية فري األرض الفلسرطينية الم تلرة 

 بما فيها المتواجدة في البر والب ر. 1967منذ عام 

ى إسرائيع، القوة القائمرة براالحت ل، مرن أجرع إعطراء دعوة المجتما الدولي إلى الضغط عل -46

الضمانات ال  مة وإ الة العراقيع أمام جهود دولة فلسرطين السرتغ ل مواردهرا الطبيعيرة، 



 -30- 

الواقرا قبالرة  Gaza Marineبما في ذل  اسرتخراج الغرا  الطبيعري مرن حقرع غرزة مرارين 

 عشرين عاماً. واطئ قطاع غزة، والذ  اكتشف فيه الغا  منذ أكثر من 

فري دوراتهرا المتعاقبرة والتري  الجمعية العامة لألمرم المت ردة اتالتأكيد على تنفيذ قرارإعادة  -47

من مؤتمر األمم المت دة للتجارة والتنمية )األونكتاد( االسرتمرار بتقرديم تقرارير إليهرا  تطل 

ونكتراد( التري عن التكراليف االقتصرادية ل حرت ل اإلسررائيلي، والترحير  بجهرود أمانرة )األ

تقرردم تقررارير للجمعيررة العامررة لألمررم المت رردة لتوثيرر  تكلفررة االحررت ل وال قررو  االقتصررادية 

 .للشع  الفلسطيني. ودعوة الدول األعضاء للمساهمة في تمويع هذه العملية التوثيقية المهمة

لتزامرره بتقررديم المسرراعدات لتعزيررز إدعرروة المجتمررا الرردولي لت مررع مسررؤولياته ومواصررلة  -48

وتمكررين بنرراء مؤسسررات دولررة فلسررطين، وتنفيررذ تعهداترره الخاصررة برردعم الخطررط والبرررامج 

 التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.

دعوة الدول العربية ل ستمرار بدعم االقتصاد الفلسطيني وفر  الترتيبرات الثنائيرة مرا دولرة  -49

عبررر إعفائهررا مررن فلسررطين، وفررتد أسررواقها أمررام الترردف  ال ررر للمنتجررات فلسررطينية المنشررأ، 

 الرسوم الجمركية، وذل  تنفيذاً للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.

دعوة الدول األعضاء لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربيرة السرابقة الخاصرة بونهراء ال صرار  -50

اإلسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، وت ويع األموال التي تعهدت بها فري مرؤتمر القراهرة 

 .المتكرر على القطاععدوان الء ما دمره االحت ل اإلسرائيلي خ ل إلعادة بنا

دعوة مؤسسات القطاع الخا  بالدول العربية للمشاركة الفعالة في االستثمار فري فلسرطين  -51

 ودعم القطاع الخا  الفلسطيني.

الطلر  إلرى األمررين العرام متابعررة تنفيرذ هررذا القررار وتقرديم تقريررر حرول اإلجررراءات التري تررم  -52

 المقبلة للمجلس.العادية خاذها بشأنه إلى الدورة ات

 
 
 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8789)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –القضية الفلسطينية والصراع العربي 

 دنم يواز ـة دتلـة فل ـط ا تصمـود الشعب الفل ط ني

 
    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 مذكرة األمانة العامة،على  ▪

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

علررى الرردول األعضرراء فرري دعررم  ةوإذ يؤكررد علررى أهميررة االلتررزام بسررداد المسرراهمات المتوجبرر -

( إلرى قمرة 2002موا نة دولة فلسطين وفقاً لقرارات القمم العربية المتعاقبة منذ قمة بيرروت )

 (، 2019( وقمة العزم والتضامن في تونس )2018  في المملكة العربية السعودية )القد

وإذ يؤكد على جميا قرارات المجلس على مختلف المستويات؛ القمرة والرو ار  والمنردوبون  -

 الدائمون، الخاصة بدعم موا نة دولة فلسطين وصمود الشع  الفلسطيني،

 ،5/9/2022و 4لمندوبين الدائمين يومي وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى ا -

 ُيقــــرر:

التأكيد علرى دعروة الردول العربيرة ل لترزام بمقرررات جامعرة الردول العربيرة وبتفعيرع  ربكة  -1

أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دوالر أمريكي  هرياً دعماً لدولرة فلسرطين 

ها، بما فيها استمرار إسرائيع )القروة لمواجهة الضغوطات واأل مات المالية التي تتعرض ل

القائمة باالحت ل( باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجا  أمروال الضررائ  

 وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى ما القوانين والمواثي  الدولية واالتفاقيات بين الجانبين.

، هررا فرري دعررم موا نررة دولررة فلسررطينماتبالتزاتفرري  توجيرره الشرركر إلررى الرردول العربيررة الترري -2

مليرون  52.8وخاصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيرة الشرقيقة التري قردمت مرؤخراً مبلرغ 

ودعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتهرا فري هرذا الشرأن وبالمترأخرات المسرت قة . دوالر

ة فري دعرم موا نرة ، والتأكيد على أهمية اسرتمرار الردول العربيرممكنة عليها بأقصى سرعة

 دولة فلسطين.

، 29/3/2017( بتراري  28د.ع ) 677دعوة الردول األعضراء لتنفيرذ قررار قمرة عمران رقرم  -3

مليرررون دوالر أمريكررري،  500بشررأن  يرررادة رأ  مررال صرررندوقي األقصررى والقرررد  بمبلررغ 

بردفا أجررزاء مرن مسراهماتهم فرري هرذه الزيررادة، لرردول األعضراء التري قامررت وتوجيره الشركر ل
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فري دعرم مروارد الصرندوقين وفقراً لقررارات  السرابقة التي أوفت بالتزاماتهال األعضاء والدو

 ودعوة الدول العربية التي لم تف  بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها. القمم العربية ذات الصلة،

دعوة البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتما المدني والجاليات العربية، إلى بذل  -4

 تعزيز موارد صندوقي األقصى والقد ، دعماً لنضال الشع  الفلسطيني.الجهود ل

بتراري   749( رقرم 30الطل  مرن الردول األعضراء االلترزام بتنفيرذ قررار قمرة ترونس د. ع ) -5

وفقراً للليرات التري  1/4/2019، لدعم موا نة دولة فلسطين لمدة عام يبدأ من 31/3/2019

 .2002أقرتها قمة بيروت لعام 

 

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8790قم )ق: ر 
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 اإلسرائيلي: –القضية الفلسطينية والصراع العربي 

تقرير تتوص ع  يلتمر المشرف ا نلل طلت  

 (108الفل ـط ن  ا في الدتل العرب ة المض فة الدترة )

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 لعامة،على مذكرة األمانة ا ▪

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

وتوصرريات مررؤتمر المشرررفين علررى  ررؤون الفلسررطينيين فرري الرردول العربيررة وعلررى تقريررر  ▪

 (،108المضيفة الدورة )

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 ُيقــــرر:

بتوصيات مؤتمر المشرفين على  ؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ذ العلم أخ

 .28/7/2022-24خ ل الفترة من (، والذ  عقد في مقر األمانة العامة بالقاهرة 108الدورة )

 

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8791)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –القضية الفلسطينية والصراع العربي 

قرير نا أنمعل المكتب الرئ  ي تالمكعتب اإلقل م ة ت

 (158-157 سرائ ل ب ا دترتي يجلس الجعيعة )لمقعاعة 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

المكت  الرئيسري للمقاطعرة والمكاتر  اإلقليميرة لمقاطعرة إسررائيع برين وعلى تقرير نشاط  ▪

 (،158-157دورتي المجلس )

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 ُيقــــرر:

أخذ العلم بما ورد في تقرير نشاط المكت  الرئيسي للمقاطعة والمكات  اإلقليمية لمقاطعة  -1

( لمؤتمر ضباط اتصال 95( وتوصيات الدورة )158-157إسرائيع بين دورتي المجلس )

المكات  اإلقليمية للمقاطعة العربية إلسرائيع، وتقديم الشكر للمفوض العام ومعاونيه 

ومدير  المكات  اإلقليمية لمقاطعة إسرائيع في الدول العربية على التقرير المقدم 

 للمجلس.

قرار ال كومة النرويجية بوضا ع مة مميزة ةوسمة على منتجات توجيه ت ية تقدير ل -2

المستوطنات اإلسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقد  الشرقية والجوالن 

أن استمرار السيطرة  هاواعتبارالعربي السور  الم تع التي تعتبرها أراٍض م تلة، 

 اإلسرائيلية على تل  المناط  مخالف للقانون الدولي.

حث مجلس حقو  اإلنسان والمفوضة السامية ل قو  اإلنسان على متابعة ت ميع  -3

الشركات الواردة في قاعدة البيانات ةالقائمة السوداءة، والعاملة في المستوطنات 

اإلسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والقد  الشرقية الم تلتين والجوالن العربي 

غير القانوني الذ  تقوم به، واتخاذ كافة اإلجراءات  السور  الم تع، تبعات العمع
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القانونية ضد تل  الشركات أمام الم كمة األوروبية ل قو  اإلنسان، وت ديث قاعدة 

 البيانات بشكع دور .

مانة العامة االستمرار في إعداد تقارير دورية لمتابعة حركة المقاطعة الطل  من األ -4

أداة مقاومة سلمية تهدف إلى الضغط على االحت ل  ( والتي تعدBDSالدولية إلسرائيع )

اإلسرائيلي ل ستجابة لمقررات الشرعية الدولية، وتثمين إنجا اتها والتواصع معها 

 ودعمها.

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8792)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –القضية الفلسطينية والصراع العربي 

 سرائ ل اميا المعئي العربي تسرقة 

 للم ع  في امراضي العرب ة المحتلة

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

اري  ( بتر157د.ع ) 8735وعلى قرارات مجلس الجامعة بهذا الشأن وهخرها القرار رقم  ▪

9/3/2022، 

وإذ يؤكد مجدداً على أهمية ت قي  األمن المائي العربي بالم افظة على ال قو  العربية  -

 ومواجهة الت ديات المائية في الوطن العربي،

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 ُيقــــرر:

حت ل( لمواصلتها مصادرة الموارد المائية في األراضي إدانة إسرائيع )القوة القائمة باال -1

العربية الم تلة )فلسطين، والجنو  اللبناني، والجوالن السور  الم تع(، واستمرار 

مما يشكع تهديداً  ،استغ لها واستنزافها وت ويع مسارها بالقوة وبناء المشاريا لنهبها

المجتما الدولي لت مع مسؤولياته  ةعوود ،العربيلألمن المائي العربي، ولألمن القومي 

 لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تجاه االنتهاكات اإلسرائيلية في قطاع غزة.

التأكيد على حقو  الشع  الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها األرض  -2

ً لقرار األمم المت دة   17/12/2021الصادر بتاري   A/RES/76/225رقم والمياه، وفقا

ةالسيادة الدائمة للشع  الفلسطيني في األراضي الفلسطينية الم تلة، بما فيها القد  بشأن 

 الشريف، وللسكان العر  في الجوالن السور  الم تع على مواردهم الطبيعيةة. 

بما  ،المياه في ال صول على حقوقهم التاريخية من مصادرالفلسطينيين التأكيد على ح   -3

ً ية المشتركة كافة، وح  الوصول إليها وح  استخدامهايشمع المصادر المائ  ، وفقا

لجنة األمم المت دة االقتصادية ألوروبا، واتفاقية األمم المت دة بشأن كدولية ال تفاقيات ل
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وقرار ، (UNWC1997) استخدام المجار  المائية الدولية في األغراض غير الم حية

المبادئ الخاصة بالمياه  بشأن A/RES/63/124  (11/12/2008)رقم األمم المت دة

التي أعدها برنامج األمم المت دة  ،Principles  Article))الجوفية العابرة لل دود 

ليونسكو وبرنامج األمم المت دة للبيةة، واقترحتها لجنة األمم المت دة للقانون واالدولي 

واتفاقية  واالجتماعية،بال قو  االقتصادية  ةالخاص واالتفاقية الدولية التجار  الدولي،

التوصية الصادرة عن لجنة الشؤون السياسية بخصو  األمن  إلىاإلضافة ، بجنيف

 .للمياه في األراضي العربية )القوة القائمة باالحت ل( إسرائيعالمائي العربي وسرقة 

 نتيجة الستغ ل واستنزاف الموارد ،مطالبة إسرائيع )القوة القائمة باالحت ل( بالتعوي  -4

الطبيعية وإت ف البنية الت تية واستنفاذ المصادر المائية وتعريضها للخطر بأ   كع من 

األ كال بسب  السياسات واالنتهاكات غير المشروعة التي تتخذها في األراضي 

 الفلسطينية.

مطالبة المجتما الدولي وخاصة األمم المت دة )الجمعية العامة، مجلس األمن، وكافة  -5

لع قة( باتخاذ اإلجراءات ال  مة والكفيلة بولزام إسرائيع )القوة القائمة منظماتها ذات ا

باالحت ل( وقف نه  وسرقة المياه العربية والفلسطينية لصالد المستوطنات غير الشرعية 

والتأكيد على عدم  رعية أية م اوالت من قبع المقامة على األراضي الفلسطينية الم تلة، 

مر الواقا بشأن السيطرة على األحواض المائية الجوفية )سواء إسرائيع لفرض سياسة األ

من خ ل فرض السيادة العسكرية أو مخططات الضم أو التوسا االستيطاني غير الشرعي 

 أو أ  سياسات مستقبلية(.

 والب ر الميت نهر األردنمن التأكيد على أن حقو  دولة فلسطين في الوصول واالستفادة  -6

لى إمرجعيات القانون الدولي، و إلىو  ثابتة وراسخة، تستند كدولة مشاطةة هي حق

 ىقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتمس  بمبدأ االستخدام العادل والمنصف للمجر

والتشديد ، المائي الدولي، وح  المشاركة في إدارة حوض النهر بجزئيه العلو  والسفلي

ألمر الواقا بشأن السيطرة على نهر على رف  السياسات اإلسرائيلية بفرض سياسة ا

األردن ومنابعه )سواء من خ ل فرض السيادة العسكرية أو مخططات الضم أو أ  

 سياسات مستقبلية(.
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)القوة القائمة باالحت ل( بو الة ووقف كافة أنواع وأ كال الممارسات غير إسرائيع إلزام  -7

من خ ل  1948مناط   إلىيا القانونية في حوض نهر األردن، وت ويع مياه ب يرة طبر

إل ا  تغيرات بيةية وفنية جسيمة للمجرى  إلىالناقع، والتي أدت  اإلسرائيليالخط 

ملموسة تجاه حقو  المشاطةة  وأضرارالطبيعي لنهر األردن وجفاف الب ر الميت، 

 الفلسطينية، واعتبارها إجراءات بكاملها مخالفة لقانون المياه الدولي. 

ح  دولة فلسطين في الوصول واالستفادة من ثروات وموارد الب ر الميت،  التأكيد على أن -8

مرجعيات القانون الدولي،  إلىوقيمته االقتصادية كدولة مشاطةة هي حقو  ثابتة، تستند 

قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتشمع ح  فلسطين في اتخاذ القرارات في  وإلى

التشديد على رف  أية م اوالت وي المجاالت كافة، وف مختلف الجوان  القانونية والفنية

، لفرض سياسة األمر الواقا بشأن السيطرة على إسرائيع )القوة القائمة باالحت ل(من قبع 

من المسؤولية عن االن سار المتزايد في مياه  األكبرالجزء  إسرائيعوت ميع . الب ر الميت

 حقو  المشاطةة الفلسطينية.ضرر ملمو  تجاه  إلىالب ر، والتي أدت بمجملها 

النظر بجدوى قانونية العمع وف  اآلليات  إعادةدعم التوجه الفلسطيني القاضي بضرورة  -9

الخا  بقطاع المياه والصرف الص ي من اتفاقية أوسلو المرحلية،  40الواردة في البند 

نون وفقا لمبادئ القا المشتركة وضرورة البدء بمفاوضات الوضا النهائي حول المياه

الدولي الخاصة ب   الدول المشاطةة باالستفادة من مياه األحواض المشتركة وخاصة مبدأ 

 التو يا العادل والمنصف للثروات المائية بين الدول المشاطةة.  

)القوة القائمة باالحت ل( لوقف التعقيدات التي تفرضها على إسرائيع الضغط على  -10

ما اإلدانة الشديدة في هذا  ،شاء م طات المعالجةال كومة الفلسطينية والتي ت ول دون إن

من تصريف المياه العادمة والسامة من بع  المستوطنات إسرائيع المجال لما تقوم به 

مما يؤد  لتلويث المياه  ،غير الشرعية إلى أودية الضفة الغربية الم تلة اإلسرائيلية

 الفلسطينية واإلضرار البالغ بالبيةة الفلسطينية.

)القوة القائمة باالحت ل( بوقف االقتطاع أحاد  الجان  من أموال إسرائيع  مطالبة -11

المقاصة ب جة معالجة مياه الصرف الص ي من مناط  م ددة في الضفة الغربية، دون 

ودون وجود أية تفاصيع فنية واض ة حول هلية هذه  وجود أ  تواف  ما ال كومة الفلسطينية

 من هذه المياه دون وجه ح . إسرائيعسعار وكيفية استفادة المعالجة بما يشمع الكميات واأل
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دانة االستهداف الممنهج للبنية الت تية للمياه والصرف الص ي خ ل العدوان اإلسرائيلي إ -12

المتكرر على قطاع غزة، ومطالبة إسرائيع )القوة القائمة باالحت ل( بضرورة االمتثال 

من )البروتوكول( األول اإلضافي إلى  54لمادة لقرارات وقوانين الشرعية الدولية ومنها ا

، باعتبار تدمير البنية الت تية وأنظمة المياه والصرف الص ي جرائم 1977اتفاقيات جنيف

، 1998( من ميثا  روما األساسي للم كمة الجنائية الدولية 8حر  وفقا للمادة )

والصرف الص ي النعكاساته الصعبة في ال د من القدرة على توفير خدمات المياه 

 .للمواطنين، وبالتالي تفاقم الوضا اإلنساني الصع  في قطاع غزة الم اصر

مواصلة الطل  من المجالس الو ارية، والمنظمات العربية المتخصصة بفضد الممارسات  -13

، وحقو  اإلنسان واإلقليمية المعنية بشؤون البيةة والمياه الدولية الم افع اإلسرائيلية في

السياسات اإلسرائيلية في عم والتأييد للمطال  العربية المشروعة لوقف لت ق  حشد الد

ما نصت عليه قرارات وقوانين لنه  الموارد العربية المائية وم اسبتها، وفقا  وقف

 الشرعية الدولية، وعرض ما يستجد على الدورات المقبلة. 

م الفني والمالي ال  م مطالبة الدول والصنادي  والمنظمات العربية والدولية بتقديم الدع -14

، على أن تقوم الشبكة وعاجعبشكع فور  العربية لتفعيع عمع  بكة خبراء المياه 

بتزويدهم بمقترحات البرامج واألنشطة المتعلقة بقضايا المياه العربية، بما في ذل  قضايا 

 المياه العربية ت ت االحت ل والمياه المشتركة.

عشر،  الثالثةجلس الو ار  العربي للمياه في دورته التأكيد على ما ورد في قرار الم -15

)البند الساد  عشر: تطوير قطاع المياه في فلسطين(،  18/11/2021 بتاري والذ  ُعقد 

بخصو  دعوة الدول العربية باعتماد برنامج م طة الت لية المركزية في غزة كمشروع 

ات التي تم االلتزام بها خ ل في ت ويع االلتزام اإلسراععربي بامتيا ، والدعوة بضرورة 

، إلى الصندو  االئتماني 2018هذار في مار / مؤتمر المان ين والذ  ُعقد في بروكسع

الذ  يديره البن  اإلس مي للتنمية، ودعوة البن  اإلس مي للتنمية لتقديم  لم طة الت لية

 تقرير حول تطورات الموضوع إلى المجلس في دورته القادمة.

ً دعوة المجتم -16 ً  ا الدولي ومنظماته المتخصصة لتقديم الدعم العاجع )ماديا ( لتنفيذ وفنيا

، والهادفة إلى الفلسطينية البرامج والمشاريا المنبثقة عن الخطة االستراتيجية لسلطة المياه

، تطوير خدمات المياه والصرف الص ي لدعم صمود الشع  الفلسطيني على أرضه
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واإلس مي إلى رفا مساهماتها المالية لدعم قطاع  ودعوة صنادي  وبنو  الدعم العربي

 المياه في فلسطين لتجاو  الوضا اإلنساني الصع  الناتج عن قضايا المياه.

دعوة الدول العربية على ضرورة اإلسراع في ت ويع االلتزامات التي تم االلتزام بها  -17

، إلى 2018 هذار/خ ل مؤتمر المان ين والذ  عقد في بروكسع خ ل  هر مار 

الصندو  االئتماني لم طة الت لية من خ ل البن  اإلس مي للتنمية المكلف بودارة هذه 

لل اجة المل ة لإلسراع في إنجا  برامج م طة الت لية في قطاع غزة لتوفير  المند، نظراً 

 مصدر مائي مستدام للسكان.

قوة القائمة )الإسرائيع العربي لمواصلة تسليط الضوء على عدوان  اإلع مدعوة  -18

باالحت ل( على الموارد الطبيعية في األراضي العربية الم تلة واستمرار نهبها 

 .ومصادرتها للمياه العربية في األراضي العربية الم تلة

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8793)ق: رقم 
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 اإلسرائيلي: –القضية الفلسطينية والصراع العربي 

 لمحتلالجوال  العربي ال ورت ا

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بتراري  133د.ع ) 7161وعلى قرارات مجلس الجامعرة علرى المسرتوى الرو ار  رقرم  ▪

( 135د.ع ) 7306، ورقررم 16/9/2010( بترراري  134د.ع ) 7230، ورقررم 3/3/2010

د.ع  7457، ورقررم 13/9/2011( بترراري  136د.ع ) 7381، ورقررم 2/3/2011بترراري  

، ورقررررم 5/9/2012( بترررراري  138د.ع ) 7521، ورقررررم 10/3/2012( بترررراري  137)

، 1/9/2013( بترراري  140د.ع ) 7665، ورقررم 6/3/2013( بترراري  139د.ع ) 7593

( بترررررراري  142د.ع ) 7802، ورقررررررم 9/3/2014ترررررراري  ( ب141د.ع ) 7735ورقررررررم 

( 144د.ع ) 7928، ورقرررم 9/3/2015( بتررراري  143د.ع ) 7862، ورقرررم 7/9/2014

 8041، ورقررررم 11/3/2016( بترررراري  145د.ع ) 7999، ورقررررم 13/9/2015بترررراري  

 8116، رقرم 8/9/2016( بتراري  146د.ع ) 8057، ورقم 21/4/2016د.غ.ع بتاري  

، ورقررم 12/9/2017( بترراري  148د.ع ) 8170، ورقررم 7/3/2017بترراري  ( 147د.ع )

، 11/9/2018( بتاري  150د.ع ) 8289، ورقم 7/3/2018( بتاري  149د.ع ) 8236

( بترررررراري  152د.ع ) 8406، ورقررررررم 6/3/2019( بترررررراري  151د.ع ) 8351ورقررررررم 

( 154)د.ع  8535ورقرم  ،4/3/2020( بتراري  153د.ع ) 8468، ورقرم 10/9/2019

د.ع  8672ورقرررم  3/3/2021( بترراري  155د.ع ) 8606، ورقررم 9/9/2020بترراري  

 .9/3/2022( بتاري  157د.ع ) 8736ورقم   ،9/9/2021( بتاري  156)

( 30د.ع ) 750وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمم العربية، وهخرها قرار قمة تونس رقم  -

 ،2019س ، والبيان الصادر عن قمة تون31/3/2019بتاري  

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -
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 ُيقــــرر:

بتاري   4126التأكيد مجدداً على قرار مجلس الجامعة على المستوى الو ار  رقم  -1

( بتاري  157د.ع ) 8736، وقراراته ال حقة وهخرها القرار رقم 13/2/1982

( بتاري  30د.ع ) 750قمم العربية وهخرها قرار قمة تونس رقم وقرارات ال .9/3/2022

، التي نصت جميعها على رف  كع ما اتخذته سلطات االحت ل اإلسرائيلي 31/3/2019

من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضا القانوني والطبيعي والديموجرافي للجوالن العربي 

كريس سيطرتها عليه غير قانونية السور  الم تع، واعتبار اإلجراءات اإلسرائيلية لت

والغية وباطلة، وتشكع خرقاً ل تفاقيات الدولية ولميثا  األمم المت دة وقراراتها، والسيما 

(، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين 1981) 497قرار مجلس األمن رقم 

ع )القوة القائمة الذ  أكد على أن قرار إسرائي 5/12/2008بتاري   A/RES/63/99رقم 

بضم الجوالن العربي السور  الم تع الغٍ وباطع وغير  14/12/1981باالحت ل( بتاري  

ً خطيراً لقرار مجلس األمن رقم  ( وكذل  1981) 497ذ  أثر قانوني ويشكع انتهاكا

بتاريألأل   18/65، ورقألألم 2/12/2009بتاري   21/64قرارات الجمعية العامة رقألألم 

بتاريألألأل   19/66، ورقألألم 10/12/2010بتاريألأل   106/65رقم ، و30/11/2010

  الجمعية العامة لألمم المت دة في دروتها السادسة ، وهخرها قرار30/11/2011

، بشأن 9/12/2021بتاري   81/76، ورقم 1/12/2021بتاري   11/76والسبعين رقم 

بتاري   225/76ت دة رقم الجوالن السور  الم تع، وكذل  قرار الجمعية العامة لألمم الم

بشأن ةالسيادة الدائمة للشع  الفلسطيني في األرض الفلسطينية الم تلة،  17/12/2021

 ة.بما فيها القد  الشرقية وللسكان العر  في الجوالن السور  الم تع على مواردهم الطبيعية

استعادة اإلعرا  عن دعم ومساندة مطل  الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في  -2

، 1967كامع الجوالن العربي السور  الم تع إلى خطوط الرابا من يونيو/حزيران 

استناداً إلى أسس عملية الس م، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار 

 .1991مؤتمر مدريد للس م عام 

يشكع  1967عام  التأكيد من جديد على أن استمرار احت ل الجوالن العربي السور  منذ -3

والتأكيد على التمس  بقرارات الشرعية ، تهديداً مستمراً للسلم واألمن في المنطقة والعالم

الدولية، وخاصة قرارات الجمعية العامة لألمم المت دة المتعاقبة، بشأن ةالجوالن السور  
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ة المدنيين المتعلقة ب ماي 1949الم تعة التي تؤكد جميعها على انطبا  اتفاقية جنيف لعام 

وقت ال ر  على الجوالن العربي السور  الم تع، واعتبار فرض إسرائيع )القوة القائمة 

باالحت ل( لقوانينها وواليتها القضائية وإدارتها على الجوالن الغٍ وباطع وليس له أ  

  رعية على اإلط  . 

مثلة في االستي ء إدانة الممارسات اإلسرائيلية في الجوالن العربي السور  الم تع المت -4

على األراضي الزراعية ومصادرتها، ونه  الموارد الطبيعية ومنها الثروات الباطنية 

كالتنقي  عن النفط واستخراجه وتسخيره لصالد اقتصادها، واستنزاف الموارد المائية 

ب فر اآلبار، وإقامة السدود، وس   مياه الب يرات وت ويلها لصالد المستوطنين، 

زارعين السوريين من أهم مصادر المياه لر  مزروعاتهم وسقاية موا يهم، وحرمان الم

واعتبار تل  الثروات ملكاً خالصاً ألبناء الجوالن العربي السور  الم تع وهو األمر الذ  

 أقرته المواثي  واالتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية.

ية السورية والجمهورية تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامع ما الجمهورية العرب -5

اللبنانية، والوقوف معهما في مواجهة االعتداءات والتهديدات اإلسرائيلية المستمرة 

 ضدهما، واعألتبار أ  اعألتداء عليهألما اعتداء على األمة العربية.

باالعتراف بسيادة  2019مار /هذار  25رف  وإدانة القرار األمريكي الصادر بتاري   -6

ً خطيراً لميثا  إسرائيع على الجوالن ، واعتباره باط ً،  ك ً ومضموناً، ويُمث ُع انتهاكا

األمم المت دة الذ  ال يُقُر االستي ء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس األمن 

(، 1981لعام ) 497(، و1967لعام ) 242الصادرة باإلجماع وعلى رأسها القرارين 

إلى عدم االعتراف بضم إسرائيع للجوالن العربي  بصورة ال لبس فيهاوالتي تشير جميعها 

السور  الم تع، والتأكيد على الدعم العربي الكامع ل   الجمهورية العربية السورية في استعادة 

 .كامع أراضي الجوالن الم تع

ً من الوضعية القانونية للجوالن العربي  -7 التأكيد على أن القرار األمريكي ال يُغير  يةا

، وليس له أ  أثر قانوني، إذ ال ينشئ 1967أرضاً احتلتها إسرائيع عام السور  بوصفه 

 أ  حقو  أو يُرت  أ  التزامات أو مزايا.

توجيه الدعوة مجدداً إلى إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن للتخلي عن قرار اإلدارة  -8

ومطالبتها  األمريكية السابقة باالعتراف غير القانوني بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن
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ً ما مسؤولية الواليات المت دة  بالتراجا عنه باعتباره باط ً  ك  ومضمونا، ومتناقضا

كعضو دائم في مجلس األمن باحترام ميثا  األمم المت دة وقرارات المجلس، وبما يمثله 

من انتكاسة خطيرة في الموقف األمريكي ومساساً جوهرياً بمبادئ القانون الدولي ويقوض 

ت قي  الس م الشامع والدائم والعادل في الشر  األوسط، وإنهاء االحت ل على جهود 

 أسا  األرض مقابع الس م. 

إدانة االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة، وم اوالتها المتكررة لفرض سياسة األمر الواقا  -9

القسر  على أرض الجوالن العربي السور  الم تع، ومصادرتها آلالف الدونمات من 

األراضي الزراعية المملوكة ألهالي الجوالن إلقامة مشروع ةالمراوح المولدة للطاقة 

الكهربائيةة االستيطاني التدمير  الذ  يقا على مقربة من القرى العربية في الجوالن مما 

ً عليهم، ويقضي على مساحات كبيرة من أراضيهم  ً جسيما ً وبيةيا يشكع خطراً ص يا

قراهم وي د من توسعها العمراني الطبيعي، وإدانة الهجمات  الزراعية ويعمع على خن 

اإلسرائيلية المتكررة على أهالي الجوالن وقمعها لتظاهراتهم السلمية المعبرة عن رفضهم 

لذل  المشروع الذ  يستهدف أرضهم وحاضرهم ومستقبع أجيالهم، ودعوة المجتما 

لى إدانتها وممارسة الضغط على الدولي لرف  تل  اإلجراءات العدوانية والعمع بقوة ع

 إسرائيع )القوة القائمة باالحت ل( لوقف تل  الممارسات غير القانونية.

مطالبة المجتما الدولي بالضغط على إسرائيع )القوة القائمة باالحت ل( للتوقف عن  -10

 انتهاكاتها ب   أبناء الجوالن العربي السور  الم تع وااللتزام بتوصيات الجمعية العامة

بشأن األحوال  ،19/5/2022  ألألبتاري 26/75 رها رقمألألتقري لمنظمة الص ة العالمية في

الص ية في األرض الفلسطينية الم تلة، بما فيها القد  الشرقية وفي الجوالن العربي 

السور  الم تع، ومطالبتها إسرائيع )القوة القائمة باالحت ل( بوعادة النظر في نظام 

ليها إلى الخدمات التي ي تاجون إالمرضى دون عائ   التصاريد لضمان وصول

ومصاحبة المرافقين للمرضى ووضا حد للرف  أو التأخير التعسفي، وتقديم الخدمات 

الص ية المستقلة وال سنة التوقيت وت سين األوضاع في السجون اإلسرائيلية، وضمان 

للسكان الم ميين  ة19-الوصول غير التمييز  والميسور والمنصف إلى لقاحات ةكوفيد

في األراضي الفلسطينية الم تلة، بما في ذل  القد  الشرقية والجوالن السور  الم تع 

 بما يتواف  ما القانون الدولي.
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دعم صمود المواطنين العر  في الجوالن العربي السور  الم تع والوقألوف إلى جانبهألم  -11

وإصرارهم على التمس  بأرضهم فألي تصديهألم ل حألت ل اإلسرائيلي وممارساته القمعية، 

 1949وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبي  اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

على مواطني الجوالن العربي السور  الم تع وإدانة سلطات االحت ل اإلسرائيلي 

ل في وانتهاكاتها الصارخة لجميا حقو  كافة المواطنين السوريين الواقعين ت ت االحت 

الجوالن كباراً وصغاراً بموج  مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم 

عن هذا االحت ل من نزوح آلالف السكان وتشريدهم وسل  أراضيهم وانفصال األسر 

وانعكا  ذل  الوضا على حياة األطفال وتربيتهم إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في 

لتي تتعارض ما االلتزامات الدولية النا ةة عن االتفاقية الدولية مجال حقو  الطفع )وا

 ل قو  الطفع(.

لكف عن فرض لمطالبة المجتما الدولي بالضغط على إسرائيع )القوة القائمة باالحت ل(  -12

المواطنة اإلسرائيلية وبطاقات الهوية اإلسرائيلية على المواطنين السوريين في الجوالن 

عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميا  ألتع، والتوقف فوراً العربي السألور  الم 

الممارسات األخرى التي تعو  تمتعهم ب قوقهم األساسية وحقوقهم المدنية والسياسية 

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

إدانة جميا اإلجراءات التي قامت بها سلطات االحت ل اإلسرائيلي ومنها فرض انتخابات  -13

جوالن العربي السور  الم تع، وم اولة أسرلته، واعتبار ذل  استهدافاً م لية في ال

ألهالي الجوالن وم اولة النتزاع هويتهم العربية السورية وإجبارهم على التخلي عن 

ً سافراً ينته  قواعد القانون الدولي  ميراثهم وتاريخهم ووطنهم وهو ما يعد عم ً عدوانيا

لصلة، وت ذير إسرائيع )القوة القائمة باالحت ل( من مغبة وقرارات الشرعية الدولية ذات ا

مثع هذه الخطوات التي من  أنها تأجيج الصراع وإجهاض كافة المشاريا والجهود الدولية 

 الهادفة إلى إح ل الس م واألمن في المنطقة.

وة مطالبة األمم المت دة ومجلس األمن ومجلس حقو  اإلنسان، ضمان احترام إسرائيع )الق -14

 ،القائمة باالحت ل( التفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي لل قو  المدنية والسياسية

والعمع على تسهيع قيام سكان الجوالن العربي السور  الم تع بزيارة أهليهم وأقاربهم في 

 الوطن األم سوريا عبر معبر القنيطرة وبو راف اللجنة الدولية للصلي  األحمر.
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لدولي بالضغط على إسرائيع )القوة القائمة باالحت ل( إلط   سراح مطالبة المجتما ا -15

األسرى السوريين فوراً من السجون والمعتق ت اإلسرائيلية الذين اعتُقع البع  منهم منذ 

ً وأن تعاملهم معاملة تتف  ما القانون الدولي اإلنساني، ومطالبة  29ما يزيد على  عاما

ة ومنظمات حقو  اإلنسان كشف تل  االنتهاكات المجتما الدولي والجهات الدولي

اإلسرائيلية ل قو  األسرى السوريين في الجوالن وإدانة تل  الممارسات والضغط على 

إسرائيع )القوة القائمة باالحت ل( للسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصلي  األحمر بزيارة 

أطباء متخصصين للوقوف على  األسرى العر  السوريين في المعتق ت اإلسرائيلية برفقة

حالتهم الص ية البدنية والعقلية وحماية أرواحهم واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكاً سافراً 

 لقرارات األمم المت دة وللقانون الدولي اإلنساني وألبسط قواعد حقو  اإلنسان.

ور  الم تع، إعادة التأكيد على جميا قرارات الشرعية الدولية بشأن الجوالن العربي الس -16

خاصة قرارات مجلس حقو  اإلنسان التابا لألمم المت دة المتعاقبة بما فيها قراره األخير 

، بشأن ةالمستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية 1/4/2022بتاري   29/49رقم 

الم تلة بما فيها القد  الشرقية، والجوالن السور  الم تعة، الذ  أدان فيه استمرار 

لى إطان اإلسرائيلي واألنشطة المرتبطة به بما في ذل  نقع مواطني إسرائيع االستي

األرض الم تلة، ونزع ملكية األراضي وضمها ب كم األمر الواقا وهدم المنا ل والهياكع 

األساسية المجتمعية وتعطيع سبع العيو لأل خا  المشمولين بال ماية، و   طر  

ركيبة السكانية في الجوالن السور  الم تع وبقية التفافية تغير المعالم المادية والت

األراضي العربية الم تلة، وتأكيده بأن المستوطنات اإلسرائيلية في الجوالن السور  

من اتفاقية  49الم تع هي مستوطنات غير قانونية وتنته  القانون الدولي والسيما المادة 

عقبة كبيرة أمام ت قي  حع جنيف الرابعة والقانون الدولي ل قو  اإلنسان، وتشكع 

الدولتين وأمام ت قي  س م عادل ودائم و امع وت قي  التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

ومطالبته إسرائيع )القوة القائمة باالحت ل( بالوقف الفور  لجميا أنشطتها االستيطانية 

ال المضرة والتنفيذ التام لجميا قرارات مجلس األمن ذات الصلة، وبوقف جميا األعم

لقاء النفايات إبالبيةة بما فيها تل  المرتكبة من قبع المستوطنين اإلسرائيليين، ومن جملتها 

بجميا أنواعها في األراضي الفلسطينية الم تلة وفي الجوالن السور  الم تع، وهو ما 
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يشكع خطراً جسيما على مواردها الطبيعية والسيما موارد المياه واألرض، ويهدد بيةة 

 سكان المدنيين وص تهم ومرافقهم الص ية.ال

إدانة سياسة حكومة االحت ل اإلسرائيلي التي دمرت عملية الس م، وأدت إلى التصعيد  -17

المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتما الدولي إلى حمع إسرائيع )القوة القائمة 

اإلسرائيلي التام من  باالحت ل( على تطبي  قرارات األمم المت دة المتعلقة باالنس ا 

الجوالن العربي السور  الم تع ومن جميا األراضي العربية الم تلة، إلى خطوط الرابا 

 .1967من يونيو/حزيران 

 

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8794)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 التضعيا يع الجميورية اللبنع  ة

 و  الوزارت    يجلس الجعيعة نلل الم ت

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بترراري  141د.ع ) 7738وعلررى قرررار مجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الررو ار  رقررم  ▪

النا حين بشأن االنعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أ مة  9/3/2014

 السوريين،

د.ع  8737وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الرو ار  وهخرهرا القررار رقرم   ▪

 ،9/3/2022( بتاري  157)

 ، 6/3/2022بتاري   4ج//246وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية رقم  ▪

( 30د.ع ) 751رقم  وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وهخرها قرار قمة تونس -

المتعل   26/3/2014( بتاري  25د.ع ) 599، والسيما القرار رقم 31/3/2019بتاري  

 بدعم الجيو اللبناني،

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

والسيما القرار رقم واستناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة التي تلتزم بها حكومة لبنان،  -

 بكامع مندرجاته، 426ورقم  425المبني على القرارين رقم  1701

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 ُيقــــرر:

تجديد التضامن الكامع ما لبنان وتوفير الدعم السياسي واالقتصاد  له ول كومته ولكافة  -1

تورية بما ي فا الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على مؤسساته الدس

كامع أراضيه، وتأكيد ح  اللبنانيين في ت رير أو استرجاع مزارع  بعا وت ل كفر وبا 

اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أ  اعتداء بالوسائع 

وضرورة التفري  بين اإلرها  والمقاومة المشروعة المشروعة، والتأكيد على أهمية 
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ضد االحت ل اإلسرائيلي التي هي ح  أقرته المواثي  الدولية ومبادئ القانون الدولي، 

 ً  .وعدم اعتبار العمع المقاوم عم ً إرهابيا

 1701دعم موقف لبنألان فألي مطالبته المجتما الدولي تنفيذ قرار مجلس األمن رقم  -2

( عبر وضا حد 1978) 426( ورقم 1978) 425على القرارين رقم ( المبني 2006)

 نهائي النتهاكات إسرائيع ولتهديداتها الدائمة له ولمنشالته المدنية وبنيته الت تية.

تأكيد الدعم للخ صات الصادرة عن االجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان،  -3

الستقرار في لبنان عبر انعقاد اجتماعات هذه والترحي  بجهود المجتما الدولي لتكريس ا

المجموعة والمؤتمرات التي هدفت لدعم االقتصاد اللبناني والجيو اللبناني خاصة 

مؤتمرات روما وسيدر والمجموعة الدولية لدعم لبنان. كما وااللتزام بمساندة لبنان في 

للمؤسسات  الدعم العربيالضوء الت ديات االقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، وتقديم 

ً لتداعياتها الخطيرة  الرسمية اللبنانية بما يسهم في تجاو  الصعوبات الداهمة، تفاديا

 . من االجتماعيالم تملة على االستقرار واأل

، وما 4/8/2020التأكيد على التضامن ما لبنان ومساندته بعد انفجار مرفأ بيروت في  -4

  واألبنية السكنية والبنى الت تية واألم   ترت  عنه من تدمير ضخم للمرف  ال يو

الخاصة والعامة، وسقوط هالف الض ايا بين قتيع وجريد، باإلضافة إلى عدد كبير من 

المفقودين والمشردين، ما أدى إلألى إعأل ن بيروت مدينألة منكوبة، في ظألع ت ألديات 

 اجتماعية واقتصادية يواجهها لبنان أساساً؛ 

شف الت قيقات الجارية لم بساته وم اسبة المسؤولين عن التأكيد على ضرورة ك

حصألوله وعلى دعم لبنان وعاصمته و عبه إلعادة بنألاء مألا تألهألدم والتخفيألف عألن 

المتضررين، والتأكيد على أهمية مرفأ بيروت ودوره التاريخي كصلة وصع تجارية 

 دة اعماره وتجهيزه. ومدخع للبضائا والسلا إلى الدول العربية؛ وتكثيف الجهود إلعا

كما واإل ادة بمشاعر التضامن التي عبرت عنها الدول العربية ومسارعتها إلى تقديم 

التي عقدت لهذه الداعمة للبنان المساعدات للبنان، وبما تعهدت به في المؤتمرات الدولية 

 الغاية، باإلضافة إلى الزيارات التي قام بها األمين العام لجامعة الدول العربية

 والمسؤولين العر  إلى بيروت.
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الشقيقة الشي  دولة الكويت اإل ادة بالمبادرة الكويتية التي تقدم بها معالي و ير خارجية  -5

د. احمد ناصر الم مد الصباح والتي نالت دعم دول عربية  قيقة ودول أجنبية صديقة، 

سارها لت قي  كما وبانفتاح لبنان عليها وتجاوبه وتفاعله معها ورغبته في استكمال م

مقاصدها انط قا من انتمائه العربي الراس  وحرصه على دوره الفاعع ضمن العائلة 

 العربية ومنظومة العمع العربي المشتر  بكافة تشعباته.

اإل ادة بالدور الوطني الذ  يقوم به الجيو اللبناني والقوى األمنية اللبنانية في صون  -6

د المبذولة من أجع بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى االستقرار والسلم األهلي ودعم الجهو

ال دود المعترف بها دوليا، وتوجيه الت ية للشهداء والجرحي وتثمين التض يات التي 

قدمها الجيو اللبناني في مكاف ة اإلرها  ومواجهة التنظيمات اإلرهابية والتكفيرية، 

( والقرارات ال حقة 2014) 2170وخاصة تل  التي وردت في قرار مجلس األمن رقم 

ذات الصلة، والترحي  بالمساعدات التي قدمتها، هنذا ، دول  قيقة ودول صديقة للبنان 

وحث جميا الدول على تعزيز قدرات الجيو وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، 

اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان األمن 

ً ما الضائقة االقتصادية والمالية التي يعاني منها واال ستقرار والسلم األهلي، خصوصا

 لبنان.

إدانة جميا األعمال اإلرهابية والت ركات المسل ة والتفجيرات اإلرهابية التي استهدفت  -7

عدداً من المناط  اللبنانية وأوقعت عدداً من المواطنين األبرياء، ورف  كع الم اوالت 

بث الفتنة وتقوي  أسس العيو المشتر  والسلم األهلي والوحدة الوطنية  اآليلة إلى

و عزعة األمن واالستقرار، وضرورة م اربة التطرف والتعص  والتكفير والتدخع في 

الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون التام والتنسي  لمكاف ة اإلرها  والقضاء عليه 

تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات  وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال

وم اسبة مرتكبي األعمال اإلرهابية والجرائم ضد اإلنسانية والم رضين على أعمال 

العنف والتخري  التي تهدد السلم واألمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهاج إجراءات 

 احترا يه في هذا الشأن. 

سرائيلي المستمر عليه، وعلى وجأله دعم لبنألان فألي تصألديه ومقاومته للعدوان اإل -8

، وفي ممارسته ل قه المشروع في الدفاع 2006الخصو  عدوان يوليو/ تمو  من العام 



 -51- 

عن النفس إ اء تصاعد لهجة التهديدات اإلسرائيلية مص وبة بخرو  متمادية للسيادة 

ومقاومة الوطنية براً وب راً وجواً، واعتبار تماس  ووحدة الشع  اللبناني في مواجهة 

ً لمستقبع لبنان وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم  العدوان اإلسرائيلي عليه ضمانا

اإلسرائيلية بجرائم حر  تستوج  م حقة مرتكبيها وت ميع إسرائيع المسؤولية الكاملة 

عن اعتداءاتها، وإلزامها بالتعوي  للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين. والترحي  

ات التي تبنتها الجمعية العامة لألمم المت دة حول ةالبقعة النفطية على الشواطئ بالقرار

الذ  تبنته في دورتها السادسة والسبعين بتاري   199/76اللبنانيةة وهخرها القرار رقم 

، والذ  يلزم إسرائيع بدفا تعويضات مالية عن األضرار التي 17/12/2021تاري  

ع لم طة الجية للطاقة الكهربائية في حر  يوليو/ تمو  ل قت بلبنان جراء قصف إسرائي

2006. 

إدانة االعتداءات اإلسرائيلية على السيادة اللبنانيألة برأ وب راً وجواً، التي فا  عددها الأل  -9

ألف انتها  في السنوات الستة عشرة الماضية والمتزايدة على ن و مقل  يره   20

 ومنها: اللبنانيين في المناط  المأهولة كافة، 

الخرو  اليومية والمتمادية لألجواء اللبنانية بواسطة الطيران ال ربي كما بواسطة  ▪

الطائرات المسيرة فو  األراضي اللبنانية كافة بما في ذل  العاصمة بيروت في 

صارخ ومستمر على أمن واستقرار وسيادة لبنان، وبعضها  كع تهديداً اعتداء 

 وس مة الطيران المدني. مبا راً وخطيراً ل ركة الم حة 

 استخدام األجواء اللبنانية لتنفيذ اعتداءات ضد  سوريا. ▪

بناء جدار أسمنتي فاصع على ال دود اللبنانية ما فلسطين الم تلة في القطاعين  ▪

الغربي والشرقي، ليس فقط على طول الخط األ ر  الذ  ال يعتبره لبنان حدوداً 

ضاً في مناط  لبنانية م تلة، مما يشكع اعتداًء نهائية، بع مجرد خط انس ا ، إنما أي

ً لقرار مجلس األمن رقم  ً على األراضي والسيادة اللبنانية وانتهاكا ، 1701صارخا

وخطوة استفزا ية تهدف إلى تغيير المعالم وفرض واقا جديد، وتهدد بالتالي 

 االستقرار في جنو  لبنان وتؤد  إلى نتائج غير م مودة العواق . 

اكات اإلسرائيلية ل قو  لبنان السيادية واالقتصادية في مياهه اإلقليمية ومنطقته االنته ▪

 .االقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغا ية المتواجدة ضمن مناطقه الب رية
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ال ر  اإللكترونية التي تشنها إسرائيع ضد الجمهورية اللبنانية عبر الزيادة  ▪

يات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة التي المل وظة في عدد األبراج والهوائ

 تهدف إلى القرصنة والتجسس على كافة  بكات االتصاالت والمعلوماتية اللبنانية.

امتناع إسرائيع عن تسليم كامع المعلومات الص ي ة والخرائط المتعلقة بمواقا  ▪

ألقتها بشكع  الذخائر غير المتفجرة كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابع العنقودية التي

 .2006عشوائي على المناط  المدنية اآلهلة بالسكان إبان عدوانها على لبنان في صيف العام 

 :تأكيد المجلس على -10

ضرورة ال فاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين  ▪

والتسامد المسلمين والمسي يين وكذل  صيغة للتعايو بين األديان وال وار بينها 

وقبول اآلخر وإدانة نقيضها ال ضار  الصارخ الذ  تمثله التنظيمات اإلرهابية 

اإللغائية بما ترتكبه من جرائم ب   اإلنسانية والتي ت اكي إسرائيع في سياساتها 

 .اإلقصائية القائمة علألى يهودية الدولة وممارساتها العدوانيألة تجألاه المسلمين والمسي يين

امة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرامية ليكون لبنان مركزاً دعم مبادرة فخ ▪

للت قي  دائما لل وار بين مختلف ال ضارات والديانات، عبر إنشاء ةأكاديمية اإلنسان

الذ  اعتمدته الجمعية العامة لألمم  344/73وال وارة، التي تضمنها القرار رقم 

والعمع على توفير الدعم ال  م  16/9/2019( بتاري  73المت دة في دورتها الأل )

 .إلنشاء األكاديمية المنشودة ووضا المبادرة موضا التنفيذ

دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونشر  ▪

رسالته ال ضارية وتنوعه الثقافي، السيما في مواجهة إسرائيع، وال فاظ على 

ية المكونة للنسيج االجتماعي لدول المنطقة وضرورة الجماعات األصيلة واألساس

صون حقوقها ومنا استهدافها من قبع الجماعات اإلرهابية وتوصيف الجرائم 

 المرتكبة ب قها بجرائم ضد اإلنسانية. 

دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في الُمضي بااللتزام بأحكام الدستور لجهة رف   ▪

ن الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتثمين الموقف التوطين والتمس  ب   ال جةي

الواضد والثابت للشع  وللقيادة الفلسطينية الراف  لتوطين ال جةين الفلسطينيين في 

الدول المضيفة، خاصة في لبنان، والتأكيد على ضرورة أن تقوم الدول والمنظمات 
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منقطا بتمويع وكالة  الدولية بت مع كامع مسؤولياتها والمساهمة بشكع دائم وغير

غو  وتشغيع ال جةين الفلسطينيين )األونروا( واستكمال تمويع إعادة إعمار مخيم 

نهر البارد ودفا المتوجبات المالية لصالد خزينة الدولة اللبنانية )من كهرباء 

واسته   للبنى الت تية( ودفا المست قات ألص ا  األم   الخاصة التي أنشةت 

 المؤقتة على األراضي اللبنانية. عليها المخيمات 

حر  السلطات اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى مسار إحقا   ▪

العدالة بما يختص بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفي  ال رير  ورفاقه، بعيداً عن 

  أ  تسييس او انتقام وبما ال ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه األهلي.

دعم جهود ال كومة اللبنانية في متابعة قضية تغيي  سماحة اإلمام موسى الصدر  ▪

ورفيقيه الشي  م مد يعقو  والص افي عبا  بدر الدين، من أجع التوصع إلى 

 .ت ريرهم والعمع على مساءلة مسؤولي النظام الليبي الساب  لوضا حد لهذه الجريمة

 :ترحي  المجلس  -11

تي تشكيع ال كومة اللبنانية على أمع نجاحه في ذل  بأقر  بتكليف الرئيس نجي  ميقا ▪

 وقت ممكن.

بوحدة موقف الشع  اللبناني وتمسكه بسلمه األهلي الذ  يبقيه بمنأى عن النار  ▪

المشتعلة حوله في المنطقة، والتزامه باحترام ميثا  جامعة الدول العربية وبشكع 

ة خارجية مستقلة تقوم على النأ  خا  المادة الثامنة منه، ما اعتماد لبنان لسياس

ً واالحترام المتبادل للسيادة والمصالد كما واحترام القانون الدولي،  بالنفس عربيا

 عموماً، لصون مصالد لبنان العليا. 

بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة و عباً حيال موضوع النا حين السوريين الوافدين  ▪

ته الم دودة والسعي بكع ما أمكن لتأمين إلى أراضيه لجهة استضافتهم رغم إمكانا

عودتهم اآلمنة والكريمة إلى ب دهم في أسرع وقت ممكن باعتبارها ال ع الوحيد 

المستدام للنا حين من سوريا إلى لبنان في ظع تشديد لبنان على ان يكون وجودهم 

ً ورفض أل   كع من أ كال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة ه مؤقتا

وحرصه على أن تكون هذه المسألة مطروحألة علألى رأ  قائمة االقتراحألات وال لول 

الذ  يطال  المجتما  لأل مة السورية لما في األمر من تهديد كياني ووجود  للبنان،
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الدولي، كما الدول العربية، ببلورة خارطة طري  واض ة وملموسة لعودة جميا 

دة بالم اوالت ال ثيثة التي تبذلها ال كومة واإل االنا حين السوريين الى ب دهم، 

اللبنانية لتقليص أعداد النا حين السوريين الموجودين على األراضي اللبنانية وتوفير 

ً في  أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف األعباء عن  ع  لبنان واقتصاده، خصوصا

 ظع األ مة االقتصادية والمالية التي يمر بها.

من قبع السلطات اللبنانية للبدء بالتنقي  عن النفط والغا ، بالخطوات المتخذة  ▪

وممارسة لبنان ل قه السياد  في استثمار موارده الطبيعية ورف  وإدانة التهديد 

اإلسرائيلي للبنان من خ ل م اولة منعه من ممارسة سيادته على مياهه اإلقليمية، 

 واستثمار حقوقه في المنطقة االقتصادية الخالصة.

تفا  اللبناني العراقي والذ  يقوم العرا  بموجبه بتزويد لبنان بقسم من احتياجاته باال ▪

 النفطية تمكيناً له من مواجهة أ مة الكهرباء خصوصاً. 

بالجهود المبذولة من قبع المملكة األردنية الها مية لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته  ▪

 يع إيصال الغا  المصر  إلى لبنان.االردنية لتسه -من الكهرباء وبالجهود المصرية 

بالجهود الد وبة والمستمرة التي يقوم بها األمين العام لجامعة الدول العربية دعما  ▪

وتأييدا للجمهورية اللبنانية بالتشاور ما الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية 

قتصاد  ومختلف القوى السياسية من أجع تكريس االستقرار وتعزيز النمو اال

 .المستدام في لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره وتمكيناً له من مواجهة األخطار

تكليف المجالس الو ارية والمنظمات العربية المتخصصة، باتخاذ القرارات والتوصيات  -12

ال  مة بالتمرير أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بما يدعم الجمهورية اللبنانية في 

واجهة ت ديات ا دياد نس  الفقر متعدد األبعاد، وذل  بالشراكة ما وكاالت جهودها لم

 األمم المت دة المتخصصة ومنظمات المجتما المدني والقطاع الخا .

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8795)ق: رقم 
 

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

قضية سماحة اإلمام موسى الصدر ورفيقيه فيها قفز على نتائج الت قيقات واسرتبا  لمرا يمكرن أن الفقرة المتعلقة بل ب ــع  دتلة ترى -

ليبيرا فري إعرادة الفقررة دولرة أن تتوصع إليه اللجنتان القضائيتان الليبية واللبنانية بالخصو ، عليه ونظرراً لعردم االسرتجابة لطلر  

(، فررون دولررة ليبيررا تسررجع ت فظهررا فقررط علررى مررا ورد 3/3/2010 - 133د.ع  - 7162) رقررم الررى مررا كانررت عليرره فرري القرررار 

 ( من نص القرار وتؤكد دعمها لجميا الفقرات األخرى الواردة في نص القرار.6( النقطة )10بالخصو  في الفقرة رقم )
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 تطورا  الوضع في سوريع

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 نج:بعد ااال -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فري هرذا الشرأن وهخرهرا  -

، وكافررة قررارات المجلررس علررى 31/3/2019( فرري ترونس بترراري  30د.ع ) 752القررار رقررم 

( بترررراري  157د.ع ) 8738رقررررم سررررتوى الررررو ار  فرررري هررررذا الشررررأن وهخرهررررا القرررررار الم

بشرأن العردوان التركري علرى  12/10/2019د.غ.ع بتاري   8454والقرار رقم  ،9/3/2022

، وقرررار المجلررس علررى مسررتوى 19/12/2016د.غ.ع بترراري   8106سرروريا والقرررار رقررم 

، وبيانرررات اللجنرررة الو اريرررة 15/12/2016د.غ.ع بتررراري   8105المنررردوبين الررردائمين رقرررم 

 العربية المعنية بالوضا في سوريا،

وإذ يعر  من جديد عن تضامنه التام ما الشع  السور  إ اء مرا يتعررض لره مرن انتهاكرات  -

 خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين األبرياء،

ة والعدالرة وإذ يجدد التزامه الكامع برالوقوف إلرى جانر  تطلعرات الشرع  السرور  فري ال رير -

والمساواة، وحقه الثابت في اختيار نظام ال كم الذ  ي ق  همالره ويلبري طموحاتره فري إرسراء 

 األمن والسلم في مختلف أرجاء سوريا،

وإذ يرح  مجدداً بالجهود الدولية المبذولة من أجع تهيةة الظروف الم ئمة السرتةناف عمليرة  -

هادفررة إلررى تشرركيع هيةررة حكررم انتقررالي ذات المفاوضررات بررين المعارضررة وال كومررة السررورية ال

وقرار ، 30/6/2012( بتاري  1ص حية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف )

وبيانررات مجموعرة الردعم الدوليرة لسرروريا، وبمرا يُلب ري تطلعررات (، 2015) 2254مجلرس األمرن رقرم 

 ،الشع  السور  بكافة فةاته وأطيافه

 ،5/9/2022و 4اع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي وفي ضوء نتائج اجتم -

 :ُيقــــرر

التأكيد مجدداً على االلتزام الثابت بال فاظ على سيادة سوريا ووحردة أراضريها واسرتقرارها  -1

 وس متها اإلقليمية، وذل  اسألتنادا لميثألا  جامعألة الدول العربية ومبادئه.
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 ررع الوحيررد الممكررن لأل مررة السررورية يتمثررع فرري ال ررع التأكيررد علررى الموقررف الثابررت بررأن ال -2

السياسي القائم على مشاركة جميا األطراف السورية، بمرا يلبري تطلعرات الشرع  السرور  

، واسررتناداً إلررى مررا نصررت عليرره 30/6/2012( بترراري  1وفقرراً لمررا ورد فرري بيرران جنيررف )

(، 2015) 2254مرن القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصردد وبراألخص قررار مجلرس األ

ودعم جهود األمم المت ردة فري عقرد اجتماعرات جنيرف وصروال إلرى تسروية سياسرية لأل مرة 

اإلسهام في الجهود األمميرة إلنجراح بجامعة الدول العربية  استمرارالسورية، والتأكيد على 

 .رياالمفاوضات السورية التي تجر  برعايتها إلنهاء الصراع وإرساء السلم واالستقرار في سو

التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية من أجع الوصول إلى وقف إط   النار في كامرع  -3

األراضي السرورية باعتبراره خطروة هامرة علرى صرعيد ت قير  ال رع السياسري تنفيرذا لقررار 

(، وعلى ضرورة إنهاء التدخ ت العسكرية الخارجية في 2015) 2254مجلس األمن رقم 

التأكيرد علرى أهميرة الوصرول إلرى وقرف ، والقوات األجنبية ألراضريهاسوريا ومغادرة كافة 

 امع إلط   النار في سروريا يمهرد ل رع سياسري ي فرا سريادة واسرتقرار ووحردة أراضري 

( يقبلرره 2015) 2254( وقرررار مجلررس األمررن رقررم 1سرروريا وسرر متها وفقررا لبيرران جنيررف )

ى وحردة األراضري السرورية ورفر  الشع  السور ، ما التأكيد على االلتزام بال فراظ علر

أ  ترتيبررات قررد تهرردد ذلرر ، واإلعرررا  عررن القلرر  البررالغ إ اء عمليررات التهجيررر والتغييررر 

 افي التي تشهدها الساحة السورية.وجوالديم

إدانة العدوان التركي على األراضي السورية باعتبراره خرقراً واضر اً لمبرادئ ميثرا  األمرم  -4

تهديررداً مبا ررراً لألمررن القررومي العربرري ولألمررن والسررلم المت رردة وقرررارات مجلررس األمررن و

الرردوليين، ومطالبررة تركيررا بوقررف العرردوان واالنسرر ا  الفررور  وغيررر المشررروط مررن كافررة 

األراضي السورية، األمر الذ  مرن  رأنه دعرم المسراعي الجاريرة للتوصرع ل لرول سياسرية 

 لأل مة السورية. 

لرررى التصرررعيد العسررركر  فررري م افظرررة إدلررر ، الت رررذير مرررن العواقررر  الكارثيرررة المترتبرررة ع -5

وتداعياته على أكثر من ث ثة م يين مواطن سور  نصفهم من النا حين، واإلعرا  عرن 

القل  إ اء مواصلة الخروقات العسكرية في منطقة خف  التصعيد في إدل ، والت ذير من 

ية المنشرودة، تداعيات هذا التصعيد الذ  من  أنه أن يقروض جهرود ت قير  التسروية السياسر

والطلرر  مررن األطررراف المعنيررة االلتررزام باتفررا  خفرر  التصررعيد فرري إدلرر ؛ مررا ضرررورة 

اضط ع المجتما الدولي بمسؤوليته كاملة من حيث التعامع  النراجز مرا الخطرر اإلرهرابي 

القائم بم افظة إدل  وخاصة منا انتشار العناصر اإلرهابية سرواء فري األراضري السرورية 

 أ  من الدول العربية. أو النفاذ إلى
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اإلعرا  عن القل  إ اء أ  ترتيبات جديدة على األرض من  أنها أن تشركع تهديرداً لوحردة  -6

األراضي السورية وانتهاكاً لسريادة سروريا وسر متها اإلقليميرة، وتفرتد المجرال أمرام المزيرد 

ضرري مررن الترردخ ت فرري الشررأن السررور  وتعررز  تواجررد قرروات مررن دول إقليميررة داخررع األرا

السرورية، والتأكيرد فرري هرذا السرريا  علرى الرررف  القراطا لكررع الم راوالت الترري تهردف إلررى 

فرض تغييرات ديموجرافية قد ترس  لواقا جديد علرى األرض السرورية، بمرا يشركع خرقرا 

ل تفاقيات والقوانين الدولية، السريما فيمرا يتعلر  بالع قرات مرا دول الجروار، واعتبرار ذلر  

وتهديداً  لألمرن واالسرتقرار فري  وحدة سوريا وسيادتها على كامع أراضيها،تهديداً خطيراً ل

 المنطقة.

والت رذير  اإلعرا  عن القل  البالغ من تدهور األوضاع اإلنسانية فري  رمال غرر  سروريا -7

جراء مواصلة العمليرات العسركرية التري تسرتهدف المستشرفيات  من موجات نزوح مستقبلية

لت تيررة بشرركع متعمررد. وتقرردير دور حرراملي القلررم للملررف اإلنسرراني والمرافرر  المدنيررة والبنررى ا

ج( والعضرو العربري فري يسابقاً )الكويت وبلجيكا وألمانيرا( وحاليراً )إيرلنردا والنررو السور 

 تشرهدفي تسرليط الضروء علرى تردهور األوضراع اإلنسرانية فري المنراط  التري مجلس األمن 

   .عسكرية في سوريا حم ت

( الرذ  استضرافته المملكرة العربيرة السرعودية 2نترائج اجتمراع الريراض ) يرةالتأكيد على أهم -8

، والررذ  نجررد فرري تشرركيع وفررد موحررد مررن المعارضررة السررورية 23/11/2017و 22يررومي 

بمنصاتها الث   )الرياض والقاهرة وموسكو( للمشاركة في إطار هيةة التفاوض السرورية 

األمم المت دة، وذل  بغررض  ت ت رعاية في مباحثات جنيف وفي أعمال اللجنة الدستورية

التوصرررع لل رررع السياسررري المنشرررود لأل مرررة السرررورية مرررن خررر ل عمليرررة سياسرررية يتوالهرررا 

( والبيانات الصادرة عن المجموعة 1السوريون بأنفسهم، وعلى أسا  تطبي  بيان جنيف )

 الدولية لدعم سوريا، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

السيد جير بيدرسون المبعو  الخا  للسكرتير العام لألمم المت ردة  التأكيد على دعم جهود -9

أعمرال اللجنرة الدسرتورية فري جنيرف ودعرم إلى سوريا في سبيع استةناف العملية السياسية، 

وتشكيع اللجنة الدسرتورية المصرغرة، ودعروة كافرة األطرراف للتعراون مرا جهرود المبعرو  

 الخا  في هذا الصدد. 

والررذ   12/7/2022بتراري  ( 2022) 2642 رقررم جلرس األمررن القررارالترحير  باعتمرراد م -10

 2165مررن قررراره  3و 2قرهررا فرري الفقرررتين أاإلجراءات الترري العمررع بررتمديررد يررنص علررى 

، علررى أن يقتصررر هررذا 2023كررانون ثرراني  /ينرراير 10، أ  حتررى ر( لمرردة سررتة أ رره2014)

 10أ رهر إضرافية، أ  حترى التمديد على معبر با  الهوى ال ردود ، مرا تمديرد لمردة سرتة 



 -58- 

واإل ادة بالجهود التري  قرار منفصع لتأكيد هذا التمديد، بصدور رهنا، 2023تمو   و/يولي

العضررو العربرري فرري مجلررس األمررن عنررد اعتمرراد القرررار االمررارات العربيررة المت رردة  بررذلتها

 ج.ي، وحاملي القلم للملف اإلنساني السور  إيرلندا والنرو2642

  إ اء األوضاع اإلنسانية المتردية التي يشهدها مخيم الهول برالقر  مرن اإلعرا  عن القل -11

ال رردود السررورية العراقيررة، وتجمررا الركبرران الواقررا قررر  ال رردود مررا المملكررة األردنيررة 

والطل  من األطرراف  .الها مية، األمر الذ  من  أنه أن يفاقم األ مة اإلنسانية في سوريا

تها والسررماح بتررأمين ممرررات همنررة إليصررال المسرراعدات الدوليررة والسررورية ت مررع مسررؤوليا

 أهمية عودة كرع قراطني الركبران إلرى منراطقهمالتأكيد على اإلنسانية من الداخع السور ، و

، ودعرروة بمررا يفضرري إلررى تفكيرر  تجمررا الركبرران للنررا حين السرروريين وإخ ئرره بشرركع تررام

جلة لمواجهة أ مة النرزوح ال رادة المجتما الدولي لتقديم مزيد من المساعدات اإلنسانية العا

التي تشهدها السراحة السرورية، واإلعررا  عرن القلر  الشرديد إ اء ترداعيات ذلر  علرى أمرن 

واستقرار الجوار العربي، والتأكيد على أهمية تثبيت االستقرار في الجنو  السور  تمكيناً 

واالقتصررادية األوضرراع األمنيررة  ووقررف تفرراقمل جةررين مررن العررودة الطوعيررة إلررى وطررنهم 

 في جنو  سوريا.واإلنسانية 

اإلعرا  عن القل  البرالغ إ اء المعلومرات التري تشرير إلرى اسرتخدام األسرل ة الكيميائيرة فري  -12

عدد من المناط  والمدن السورية، وإدانة جميا العمليرات التري تسرتهدف المردنيين األبريراء 

ع جريمررة حررر ، ويُعررد عمرر ً وخصوصرراً باسررتخدام األسررل ة الكيميائيررة فيمررا يمكررن أن يُشررك

وحشياً وانتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، والمطالبرة بتقرديم مرن ارتكبروا أو 

  اركوا في هذه الجريمة إلى العدالة الدولية.

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف المناط  السورية والتي ترتكبها  -13

ماعات اإلرهابيرة كرداعو وجبهرة النصررة المرتبطرة بالقاعردة وغيرهرا مرن التنظيمات والج

 التنظيمات اإلرهابية.

التنسي  الوثي  ما مفوضية األمم المت دة  مواصلة الطل  من المجموعة العربية في جنيف -14

السررامية ل قررو  اإلنسرران، التخرراذ كافررألة اإلجررألراءات الكفيلررة بويقررألاف االنتهاكررألات الدائمررة 

، بما في ذلر  تروفير ال مايرة ال  مرة لألطفرال يرتكبها النظام السور نسان التي ل قو  اإل

 والنساء ومنا استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقاً للقانون الدولي اإلنساني.

الطل  من الدول المان ة سرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنرت عنهرا فري مرؤتمرات المران ين  -15

( ولنردن 2015-2014-2013في سوريا والتي عقدت فري الكويرت )لدعم الوضا اإلنساني 

(، والتأكيد علرى أهميرة 2022- 2021-2020-2019-2018-2017( وبروكسع )2016)
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دعرررم الررردول العربيرررة المجررراورة لسررروريا وغيرهرررا مرررن الررردول العربيرررة المضررريفة ل جةرررين 

ة الوطنيرة واألمميرة والنا حين السوريين، وتروفير المجتمرا الردولي الردعم لخطرط االسرتجاب

للتعامع ما أ مة ال جةين السوريين، بما يوفر الدعم ل جةين والمجتمعات المستضريفة لهرم 

وبما يسهم في إدامة الخدمات والبنية الت تية للدول المستضيفة، وذل  لمسراندتها فري ت مرع 

عاجلرة لهرم، تمهيرداً األعباء الملقاة على عاتقها لتوفير اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسرانية ال

 لعودتهم الكريمة واآلمنة إلى سوريا. 

الطل  إلى األمين العرام للجامعرة مواصرلة مشراوراته واتصراالته مرا السركرتير العرام لألمرم  -16

المت دة ومبعوثه الخا  إلى سوريا، وكذل  ما مختلف األطراف المعنية من أجرع تكثيرف 

الت مفاوضررات جنيررف الهادفررة إلررى إقرررار الجهررود المبذولررة لتهيةررة األجررواء الم ئمررة لجررو

( 1خطوات ال ع السياسي االنتقالي لأل مة السورية وفقاً لما جاء فري بيران مرؤتمر جنيرف )

 2254رقررم  ، وبيانررات مجموعررة الرردعم الدوليررة لسرروريا وقرررار مجلررس األمررن30/6/2012بترراري  

 .ذات الصلة ( وكافة قرارات مجلس األمن2015)

و اريررة العربيررة المعنيررة بالوضررا فرري سرروريا واألمررين العررام مواصررلة الطلرر  مررن اللجنررة ال -17

الجهود والمشاورات ما مختلف األطراف اإلقليمية والدوليألة المعنيرة بالوضرا فري سروريا، 

 وعرض نتائج تل  الجهود على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الو ار .

 
 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8796)ق: رقم 
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 ( من هذا القرار.4على فقرة ) تميورية الصويعلتت فا  -

 على هذا القرار نظراً ال دواجية المعايير والكيع بمكيالين. دتلة قطرتت فا  -

 ت بال فاظ على سيادة سوريا.( من نص القرار، وتأكيد دولة ليبيا على موقفها الثاب4على الفقرة ) دتلة ل ب عتت فا  -

على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيقة، ما الدعوة الى اعتماد حلول  لبنـع يؤكد م حظة:  -

 سياسية توافقية، بما ي فا وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات  عوبها.
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 ا  الوضع في ل ب عتطور

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

وعلى ما جاء بقرارات القمم العربية بشأن تطورات الوضا في ليبيا وهخرها القررار رقرم  ▪

علرى مسرتوى القمرة الدول العربيرة ( لمجلس جامعة 30ورة العادية )الصادر عن الد 753

 ،31/3/2019التي عقدت بالجمهورية التونسية بتاري  

الصرادر  8739وعلى ما جاء بقرارات مجلس الجامعة على المستوى الو ار  وهخرها القرار رقم  ▪

 ،9/3/2022( لمجلس الجامعة على المستوى الو ار  بتاري  157عن الدورة العادية )

 ،3/9/2022بتاري   وعلى ما جاء بمذكرة مندوبية دولة ليبيا ▪

ونتيجة للمداوالت التي جرت بشأن تطورات األوضاع في ليبيا وتأكيداً على التضامن الكامع  -

 ما دولة ليبيا الشقيقة،

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 ُيقــــرر:

التأكيد مجدداً على االلتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وس مة اراضيها ورف  كافة أنواع  -1

 التدخع الخارجي.

بجميا القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وهخرها القرار رقم التأكيد على االلتزام  -2

( لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت 30الصادر عن الدورة العادية ) 753

( 157الصادر عن الدورة العادية ) 8739، والقرار رقم 31/3/2019تونس بتاري  ب

 .9/3/2022لمجلس الجامعة على المستوى الو ار  بتاري  

يدعو المجلس الى االمتناع عن التصعيد بكافة أنواعه، كما يجدد التأكيد على ضرورة  -3

 م اربة جميا التنظيمات اإلرهابية.

ً لألمين العام لألمم ويعر  المجلس عن ترحيبه ب -4 تعيين السيد عبد ل باتالي ممث ً خاصا

ً لبعثة األمم المت دة للدعم في ليبيا ويؤكد على دعمه جهود بعثة  المت دة في ليبيا ورئيسا
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 2015األمم المت دة للدعم انط قاً من االتفا  السياسي الليبي الموقا بالصخيرات في عام 

ليبيا، وبموج  قرارات مجلس االمن ذات الصلة  في إطار عام لل ع السياسي في

 ( وقمة باريس.2( و )1ومخرجات مسار برلين )

وي ث المجلس، مجلسي النوا  واالعلى للدولة على اتخاذ اإلجراءات ال  مة لوضا 

قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة، ويشيد في الخصو  

 العربية للمسار الدستور . باالستضافة الكريمة لجمهورية مصر

ويدعو المجلس السلطات الليبية المختصة باإلسراع باتخاذ الخطوات واإلجراءات التنفيذية 

 ال  مة إلنجا  هذا االست قا .

( وال فاظ على استق لية قرارها واال ادة بما 5+5دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة ) -5

لى أهمية استمرار وتكثيف اجتماعاتها بهدف تم التوصع إليه من نتائج ما التأكيد ع

استكمال التدابير األخرى بما فيها توحيد المؤسسات األمنية ت ت سلطة تنفيذية موحدة 

ويثمن في هذا الصدد لقاء القيادات العسكرية الليبية الذ  تم بقاعدة معيتيقة بتاري  

األجان  والقوات ويجدد المجلس مطالبته بخروج المرتزقة والمقاتلين  18/7/2022

 األجنبية من األراضي الليبية في مدى  مني م دد.

 التأكيد على ضمان س مة المنشالت النفطية واستمرار تدف  صادراتها. -6

التأكيد على ح  دولة ليبيا في ال فاظ على أموالها وأصولها في البنو  األجنبية وكافة  -7

كير مجلس األمن بتعهده والتزامه الموجودات، بما يضمن استفادة الشع  الليبي منها، وتذ

بال فاظ على أموال الشع  الليبي وعدم المسا  بتل  األموال من أ  طرف كان، وذل  

 .20الفقرة  1973، والقرار رقم 18الفقرة  1970وفقاً للقرار رقم 

اإل ادة بدور الدول العربية ودول الجوار الليبي وما تقوم به من جهود لدعم ت قي  أمن  -8

 ر ليبيا واالعرا  عن الدعم الكامع لجهود المصال ة الوطنية الشاملة.واستقرا

التأكيد على الدور األساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسي  بين الدول  -9

األعضاء، بهدف التوصع إلى إجراء االنتخابات، ومواصلة التنسي  ما الشركاء االخرين 

 الت ادين األفريقي واألوروبي.المعنيين بالشأن الليبي وخاصة ا

الطل  إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن،  -10

وكذل  مواصلة اتصاالته ومشاوراته ما ممثع األمين العام لألمم المت دة وما السلطات 

 الليبية المختصة.

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8797)ق: رقم 
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 لشؤون العربية واألمن القومي:ا

 تطورا  الوضع في ال ما

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 مانة العامة،على مذكرة األ ▪

 ،مانة العامة فيما بين الدورتينمين العام عن نشاط األوعلى تقرير األ ▪

( 157د.ع ) 8740خرها القرار رقم هذ يؤكد على القرارات السابقة في هذا الشأن، وإو -

  ،9/3/2022بتاري  

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 ُيقــــرر:

اإللتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه وإستقراره وس مة أراضيه ورف  أ  تدخع في  -1

 . ؤونه الداخلية

ة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة التأكيد على إستمرار دعم ال كومة اليمنية الشرعي -2

فخامة الرئيس ر اد م مد العليمي، ومساندته لما من  أنه ت قي  األمن واإلستقرار، 

ورفا المعاناة عن الشع  اليمني، وإستعادة الدولة الشرعية، وت قي  الس م الشامع 

  .والمستدام في اليمن

 م على أسا  المرجعيات الث   المتف  تأييد موقف ال كومة اليمنية المتمس  بخيار الس -3

عليها: المبادرة الخليجية وهليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر ال وار الوطني الشامع، 

(، والقرارات الدولية ذات الصلة. واإل ادة بالتفاعع 2015) 2216وقرار مجلس األمن 

فة إلى وقف ال ر  اإليجابي لل كومة اليمنية ما المقترحات والمبادرات الدولية الهاد

 .وإرساء دعائم الس م المستدام في اليمن

اإلعرا  عن دعم اإلجراءات التي تتخذها ال كومة اليمنية الرامية إلى رفا المعاناة عن  -4

كاهع الشع  اليمني، والتخفيف من اآلثار والعواق  اإلقتصادية واإلجتماعية الكارثية 

وإعادة اإلعمار والتعافي اإلقتصاد . ودعوة لل ر ، وت قي  األمن واإلستقرار والتنمية 

الدول األعضاء والمجتما الدولي إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لمجابهة ت ديات 
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النقص ال اد في الغذاء والدواء في اليمن، وإتخاذ الخطوات من أجع مجابهة خطر 

 .ذاء الدوليةالمجاعة، وسد اإلحتياجات الغذائية والتداعيات الناجمة عن أ مة الغ

اإلعرا  عن مساندة جهود المبعو  الخا  لألمين العام لألمم المت دة لليمن السيد هانس  -5

جروندبرج من أجع إستةناف العملية السياسية والوصول الى تسوية سياسية  املة تؤد  

  .إلى وقف ال ر  وإح ل الس م المستدام في اليمن

لى اليمن تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، وف  الترحي  بوع ن المبعو  األممي الخا  إ -6

، والذ  تم بعد التشاور ما 2022 تشرين أول/البنود السابقة، حتى الثاني من أكتوبر

ال كومة اليمنية وموافقتها. واإل ادة بولتزام ال كومة اليمنية بالهدنة اإلنسانية وسعيها 

يشيات ال وثيه، وتسهيع حرية إليقاف نزيف الدم اليمني بسب  ال ر  التي أ علتها المل

حركة المدنيين وحركة السلا والخدمات اإلنسانية والتجارية في كع أرجاء اليمن. 

والتشديد على ضرورة التطبي  الكامع لبنود الهدنة وإيقاف كع الخروقات ال وثيه، 

وإنجا  ما لم يتم إنجا ه خ ل الفترة الماضية، والشروع الفور  في ف  ال صار الهمجي 

عن مدينة تعز وأهلها من خ ل الفتد الفور  للطر  الرئيسية في تعز وبقية الم افظات، 

وضمان توظيف عوائد موانئ ال ديدة لدفا مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين 

  .في المناط  التي ال تزال خاضعة لسيطرة المليشيات ال وثيه

ول ال وثيه والتي لم تتوقف يوما منذ اليوم األ دم عليها المليشياتق  إدانة الخروقات التي تُ  -7

ممية برفا ال صار الجائر عن لدخول الهدنة حيز التنفيذ، ورفضها كافة المقترحات األ

مدينة تعز، وهو أحد بنود الهدنة اإلنسانية، والتي يتجرع الم يين من مواطنيها مرارة 

ا بين الم افظات، و نها ال صار منذ ثمان سنوات، ومنعها تنقع المواطنين والبضائ

 28اإلعتداءات المتواصلة على مدينة تعز، والتي من بينها قيام المليشيات ال وثيه بتاري  

بشن هجوم عنيف على منطقة الضبا  غر  مدينة تعز، في م اولة  2022 ه /أغسطس

للسيطرة على المنطقة وقطا الشريان الوحيد الذ  يربط مدينة تعز بم افظة عدن، حيث 

  .فر هذا الهجوم عن إستشهاد وجرح جنودا ومواطنين أبرياءأس

دعوة مجلس األمن والمجتما الدولي إلعادة النظر في التعامع ما إستمرار الميليشيات  -8

ال وثيه اإلنق بية في خرقها لإلتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى إح ل الس م في اليمن، 

ي جهود التهدئة وإح ل الس م، وال يلولة وممارسة الضغط عليها لإلنخراط ب سن نية ف

دون إستغ ل الهدنة للت شيد العسكر  وإعادة التموضا للت ضير لدورة جديدة من 

التصعيد، ومضاعفة الجهود لدفا هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها، وفي المقدمة فتد 
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ال الية للهدنة، المعابر والطر  الرئيسية في تعز والمدن األخرى خ ل فترة التمديد 

 .وإط   سراح األسرى والمعتقلين وفقا لمبدأ الكع مقابع الكع

اإلعرا  عن تأييد المبادرة السعودية للس م في اليمن، التي أعلنتها المملكة العربية  -9

، والتي هدفت إلى الدفا بجهود التوصع ل ع سياسي 2021ذار أالسعودية في مار /

مت دة. والتأكيد على ضرورة وقف الميليشيات ال وثيه  امع في اليمن برعاية األمم ال

لممارساتها المدانة الرافضة للمبادرة السعودية، وعدم إنصياعها لصوت العقع والمصالد 

العليا لليمن، والت رر من التبعية للمشروع اإليراني في المنطقة. والتأكيد على أهمية 

ال يتجزأ، واإل ادة بالتجاو  اإليجابي التعامع ما المبادرة السعودية ك زمة واحدة وككع 

 .لل كومة اليمنية ما المبادرة السعودية

إدانة الهجوم والتصعيد العسكر  والقصف بالصواري  الباليستية والطيران المسير الذ   -10

تشنه المليشيات ال وثيه على األعيان المدنية في مختلف أن اء اليمن، والذ  تسب  في 

ين والمسالمين و يادة عدد النا حين وتعري  حياتهم للخطر. قتع وتشريد السكان اآلمن

وإعتبار هذه األعمال العسكرية ال وثيه بمثابة إصرار على التقوي  المستمر لجهود 

ومبادرات الس م في اليمن، ونقضا مستمرا للهدنة، وت ميع هذه الميليشيات المسؤولية 

من إطالة أمد ال ر  وتوسيا  الكاملة عن تبعات وعواق  تعنتها، وما يترت  عليه

نطاقها، و يادة معاناة الشع  اليمني وتدهور أوضاعه اإلنسانية، وتعقيد الوضا السياسي 

 .والعسكر  في اليمن والمنطقة بأكملها

إدانة اإلنتهاكات الجسيمة ل قو  اإلنسان التي تمارسها المليشيات اإلنق بية ال وثيه، بما  -11

واإلخفاء القسر ، واإلعتقال واإلحتجا  التعسفي للنساء في ذل  أعمال القتع والخطف 

واإلعتداءات الجنسية عليهن، وتفجير المنا ل، وإستهداف المستشفيات ودور العبادة، 

ة السيما المدار  والمستشفيات لألغراض العسكرية، والقصف نيوإستخدام األعيان المد

وإدانة قيام الميليشيات ال وثيه العشوائي للمناط  السكنية وإستهداف المدنيين العزل. 

بزراعة األلغام. ودعوة المجتما الدولي واألمم المت دة للضغط على اإلنق بيين لوقف 

مسلسع اإلعتقاالت واإلجراءات التعسفية القمعية، واإلط   الفور  لسراح المعتقلين 

فيين واألسرى والم تجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأ  والص 

  .والنشطاء

الت ذير من خطورة تدهور الوضا اإلنساني والص ي في اليمن، والتضيي  على الكوادر  -12

ع المليشيات ال وثيه، مما أدى الى ب  العاملة في المجالين اإلنساني والص ي في اليمن من ق  

 نتشار األمراض واألوبةة، وحدو  نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.اتفاقم 
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والدعوة إلى تكثيف تقديم المساعدات اإلنسانية والطبية، ودعم القطاع الص ي في مختلف 

أن اء اليمن، ومده بالمستلزمات والمعدات الضرورية، ومجابهة مخاطر تفاقم إنتشار 

، ودعم خطط وجهود اإلص اح البيةي في 19 -األوبةة واألمراض، ومنها جائ ة كوفيد 

اليمنية، وعدم السماح للمليشيات ال وثيه بعرقلة تدف  مختلف م افظات الجمهورية 

تاوات على إمدادات اإلغاثة اإلنسانية، والتدخع الدولي المساعدات اإلنسانية وفرضها اإل

للضغط من أجع تسهيع وصول تل  اإلمدادات لمست قيها. والدعوة لتكاتف الجهود 

ناط  التي تقا ت ت سيطرة العربية والدولية لمواجهة تفشي مرض  لع األطفال في الم

  .الميليشيات بسب  السياسة الممنهجة التي تتبعها لمنا وصول اللقاحات للمواطنين

دعوة المجتما الدولي إلى عدم تجاهع األسبا  ال قيقية لتفاقم الوضا االنساني في اليمن،  -13

الشرعية ول بونق   الميليشيات ال وثيه على ال كومة وإرتباط ذل  الوضا في المقام األ

اليمنية، وإستخدامها الوضا اإلنساني كوسيلة إلبتزا  المجتما الدولي والمنظمات الدولية، 

وتجييرها المساعدات الدولية لتمويع هلة ال ر  ولتعزيز سلطتها غير الشرعية في 

 .المناط  الخاضعة لسيطرتها

ال، واإلستمرار في إدانة اإلنتهاكات التي تواصع الميليشيات ال وثيه إرتكابها ضد األطف -14

تون العمليات ال ربية. وإدانة أتجنيدهم ووضعهم في معسكرات التدري ، والزج بهم في 

الممنهجين للمؤسسات والمناهج التعليمية، وخطورة إذكاء النزعات  هالت ريف والتشوي

الطائفية ونشر اإلدعاءات التي تكر  خرافة التفو  وال   في السلطة والثروة لشري ة 

  .من المجتما اليمني، األمر الذ  يعود باليمن إلى عصور التخلف معينة

التأكيد على ضرورة إلزام المجتما الدولي ومجلس األمن للمليشيات ال وثيه بالتنفيذ  -15

ال ديدة والصليف  ءالكامع إلتفا  ستوكهولم، بما في ذل  اإلتفا  بشأن مدينة ومواني

إتفا  تبادل األسرى، وبيان التفاهمات حول ورأ  عيسى، وهلية التنفيذ الخاصة بتفعيع 

مدينة تعز. ودعوة المجتما الدولي ومجلس األمن إلى توفير الضمانات الدولية لل د من 

إستمرار مماطلة وعرقلة المليشيات ال وثيه لتنفيذ تل  اإلتفاقات، ورفضها مبدأ 

ات تبادل األسرى، االنس ا ، وعرقلة فتد الممرات اإلنسانية، وتعنتها الذ  أفشع مفاوض

وإعاقتها المستمرة لعمع موظفي األمم المت دة. وإدانة إستخدام المليشيات ال وثيه لمدينة 

ال ديدة وموانةها لتجهيز و راعة األلغام الب رية وتهري  األسل ة وأنشطة القرصنة، 

ولية، وإستخدام الزوار  ال ربية في مهاجمة السفن التجارية، وتهديد الم حة الب رية الد

وإحتجا  السفن التجارية عنوة في الممرات الم حية الدولية. وإدانة فرض المليشيات 

 ال وثيه القيود والعراقيع أمام عمع بعثة األمم المت دة لدعم إتفا  ال ديدة )أونمها
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UNMHA واإلعرا  عن دعم مطالبة ال كومة اليمنية بضرورة نقع مقر البعثة إلى ،)

ة ال وثيين حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها وف  الوالية منطقة ال تخضا لسيطر

  .المناطة بها

رهابية التي تعرضت لها اإلدانة ال ا مة لكافة الهجمات للمليشيات ال وثيه اإل  -أ -16

المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المت دة والتي إستهدفت األعيان 

ً المدنية والمنشالت ال يوية والن ً إلدانتها  فطية فيهما، والتي تتطل  موقفا دوليا حا ما

 .ومنا تكرار وقوعها

التأكيد على إن هذه الهجمات اإلرهابية التي إرتكبتها المليشيات ال وثيه اإلرهابية  - 

 ً ً للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، وتهديداً حقيقياً  تشكع إنتهاكا صارخا

وإمدادات الطاقة العالمية، وتشكع خطراً على خطوط  المدنية ال يوية تالللمنش

، الم حة التجارية الدولية، وتهديداً مبا راً خطيراً إلستقرار االقتصاد العالمي

 .وتقوض األمن القومي العربي، وتضر باألمن والسلم الدوليين

ل التشديد على أن الهجمات اإلرهابية التي قامت بها المليشيات ال وثيه ضد الدو -ج

المجاورة إنط قا من األرض اليمنية تعكس طبيعتها اإلرهابية، وتكشف عن أهدافها 

  .ال قيقية في  عزعة أمن وإستقرار المنطقة، وت ديها لقواعد القانون الدولي

تأييد ودعم ح  المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المت دة في الدفاع  -د

مات المليشيات ال وثيه بموج  القانون الدولي. وتثمين عن النفس ورد العدوان وهج

مارات العربية المت دة على اإللتزام حر  المملكة العربية السعودية ودولة اإل

 .بالقانون الدولي وإحترامه، وإمتثالهما لقرارات األمم المت دة ذات الصلة

وسم ، الذ  28/2/2022بتاري   2624الترحي  بصدور قرار مجلس األمن رقم  -17

المليشيات ال وثيه ةبالجماعة اإلرهابيةة، وإدانة مجلس األمن للهجمات العابرة لل دود 

التي تشنها هذه الجماعة، وت ديداً الهجمات اإلرهابية على دولة اإلمارات العربية المت دة 

والمملكة العربية السعودية، التي استهدفت المدنيين والبنية الت تية المدنية، والهجمات 

وثيه على خطوط الم حة الدولية، والمطالبة بوقف تل  الهجمات فوراً. والترحي  ال 

بقرار مجلس األمن بشأن تمديد نظام العقوبات في اليمن، وبودراج جماعة ال وثي بموج  

هذا القرار في قائمة عقوبات مجلس األمن رداً على اإلنتهاكات الصارخة واإلعتداءات 

الميليشيات، وبما من  أنه ال د من القدرات العسكرية لهذه ثمة التي إرتكبتها هذه اآل

الجماعة اإلرهابية، والعمع على وقف الدعم اإليراني لها، بما في ذل  منا تهري  

األسل ة الذ  يؤد  إلى إطالة أمد ال ر  ومفاقمة األ مة اإلنسانية في اليمن. إن هذا 
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يشيات ال وثيه للتخلي عن خيار القرار يعد خطوة إيجابية في سبيع الضغط على المل

ال ر  والعودة إلى مسار الس م. وفي هذا السيا ، فون الدول كافة مدعوة إلى تصنيف 

جماعة ال وثي كمنظمة إرهابية، ومواصلة الضغوط الكفيلة بوذعانها للدعوات الدولية 

ضا حد بولت اقها بمسار العملية السياسية السلمية، وعدم عرقلة جهود إيقاف ال ر  وو

  .لمعاناة الشع  اليمني وبناء الس م المستدام في اليمن

اإلعرا  عن التقدير للدول العربية كافة التي ساهمت وتساهم في تقديم المساعدات في  -18

المجال اإلنساني واإلغاثي لليمن وحكومته الشرعية، واإلعرا  عن التقدير للدور الذ  

دة المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات يقوم به ت الف دعم الشرعية في اليمن بقيا

العربية المت دة في دعم ال كومة الشرعية في مواجهة ت ديات التنمية والخدمات، 

والتقدير للدور اإلنساني الذ  يضطلا به مركز المل  سلمان لإلغاثة في اليمن، والبرنامج 

دولة الكويت، في دعم السعود  لتنمية وإعمار اليمن، واله ل األحمر اإلماراتي، و

برامج اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية، وإعادة تأهيع البنية الت تية والخدمات في المناط  

الم ررة. وتثمين الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المت دة 

تعافي االقتصاد  الرامية إلى ت قي  األمن واالستقرار، وت قي  برامج إعادة اإلعمار وال

في اليمن. ودعوة المجتما الدولي إلى مند الشع  اليمني فرصة إلستعادة قدراته 

وإستخدام خبراته وثرواته الوطنية الذاتية وتسخيرها إلعادة بناء دولته ومؤسساتها 

الدستورية المدنية ال ديثة على أسس جديدة، وإط   نهضته اإلقتصادية والثقافية 

  .ألسس الراسخة ل ياته ال رة الكريمةارساء واإلجتماعية، وإ

دعوة الدول األعضاء والمجتما الدولي لتقديم الدعم الفني والماد  للجمهورية اليمنية في  -19

إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة اإلعمار والتعافي، ويسهم في اإلستثمار في خطط 

ف أن اء اليمن، باإلضافة إلى التنمية، وت قي  التغطية الشاملة للخدمات الص ية في مختل

دعم برامج التوظيف والتمكين للشبا ، وبرامج دعم المرأة، وإعادة تأهيع الشبا  

واألطفال الذين يتم تجنيدهم في ال ر ، وتشغيع األسر المنتجة، وذو  االحتياجات 

الخاصة، وكبار السن. ودعوة الدول األعضاء والمجتما الدولي إلى مساندة ال كومة 

نية من أجع وضا وت قي  خطة عاجلة لدعم قطاع التعليم، ودعم برامج ال كومة اليم

إلنقاذ العملية التعليمية وبرامج التنمية البشرية من اإلستمرار في اإلنهيار، والتعاون ما 

ال كومة اليمنية من أجع تطوير المناهج التعليمية، ووضا حد لتأثير التنظيمات 

واعها على المناهج والنظام التعليمي والوعي المجتمعي والمؤسسات المتطرفة بكافة أن

عموما في مختلف أن اء اليمن، ولمواجهة عملية التدمير الخطيرة للعملية التعليمية التي 
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تمارسها المليشيات ال وثيه في المناط  التي تقا ت ت سيطرتها، ووضا الخطط 

ى الت ريف والتشويه الضرورية لمواجهة ممارسات المليشيات ال وثيه الرامية إل

 .الممنهجين للمؤسسات والمناهج التعليمية

الت ذير من اآلثار الكارثية لتدهور الوضا التعليمي في اليمن على مستقبع األجيال  -20

القادمة، وما يشكله ذل  التدهور من ت ديات مستقبلية خطيرة سوف تتفاقم تأثيراتها 

النسيج المجتمعي. إن الدول األعضاء السلبية ن و إحدا  المزيد من التمز  الذ  طال 

والمجتما الدولي مدعوين إلى المساهمة الفاعلة لمواجهة الضرر والدمار الذ  ل   

 ً ً  بمةات المدار  كليا فتقار معظم المدار  إلى الكوادر التربوية والتعليمية ا، وأو جزئيا

منها، ولم يجر   كبيراً  لة، وإلى الوسائع والمعدات األساسية التي دم رت ال ر  جزءاً المؤه  

و ترميمها إال في نطا  م دود للغاية. لقد أدى توقف بناء المدار  توقفا كام  أإستبدالها 

م يين طفع في حاجة ماسة  8إلى جعع أكثر من  2011في مختلف أن اء اليمن منذ العام 

  برُ ت   ،لتدهورإلى دعم تعليمي طارئ. وإلنقاذ العملية التعليمية في اليمن من المزيد من ا

األهمية القصوى لدفا روات  المعلمين والمعلمات، حيث دفعت الظروف العصيبة القائمة 

  .من العاملين في القطاع التعليمي إلى التوقف عن مزاولة مهنة التدريس متزايداً  عدداً 

دولي لدعم التنمية في  -ف األمانة العامة باإلعداد والت ضير لعقد مؤتمر عربي يتكل -21

، 2023مهورية اليمنية، برعاية جامعة الدول العربية، خ ل النصف األول من عام الج

مم المت دة ووكاالتها بالتعاون والتنسي  ما ال كومة اليمنية، وبالتعاون ما األ

المتخصصة، والدول والمؤسسات المان ة، يتم فيه التداول وإتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ 

تتضمن المشروعات التنموية واإلستثمارية الملموسة خطة ال كومة اليمنية التي 

  .والمدروسة، وتوفير فر  العمع للشبا 

، والذ  2022دعوة الدول والجهات المان ة التي  اركت في مؤتمر المان ين لليمن للعام  -22

في مقر  –على مستوى و ار   –ستضافته األمم المت دة وحكومتي سويسرا والسويد ا

، ودعوة الدول والجهات 2022مار / هذار  16يف يوم األربعاء األمم المت دة في جن

المان ة التي  اركت في مؤتمر المان ين حول اليمن، الذ  نظمته األمم المت دة بالشراكة 

، إلى اإليفاء بتعهداتها لتلبية 2021ما حكومتي السويد وسويسرا في مار /هذار 

جابة اإلنسانية لليمن، ومساندة ال كومة اإلحتياحات اإلنسانية الماسة في إطار خطة اإلست

اليمنية في المضي في ت قي  اإلص حات في البن  المركز  اليمني، ودعم برامجها من 

أجع مواجهة مشك ت عدم إستقرار العملة، بما في ذل  ت ويع األموال المخصصة 

ات للمساعدات عبر البن  المركز  في العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة بناء المؤسس
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ال كومية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. والدعوة إلى توا   المساهمات التنموية 

، والمساعدات اإلغاثية، ما التركيز أكثر على الدعم في المجال التنمو  واإلستثمار 

ودعوة الدول األعضاء والمجتما الدولي إلى دعم اإلجراءات التي تتخذها ال كومة اليمنية 

ا المعاناة المعيشية عن كاهع الشع  اليمني، والتخفيف من اآلثار الرامية إلى رف

والعواق  االقتصادية واالجتماعية الكارثية لل ر  في مجال الخدمات، وعلى وجه 

وتعبيد الطر ، وغيرها من المجاالت  والمياهالخصو  إنقاذ وت سين خدمات الكهرباء 

  .يمنيال يوية التي تلبي اإلحتياحات األساسية للشع  ال

دعوة المجتما الدولي إلى تقديم المساعدة العاجلة والمساهمة في حع مأساة النا حين   -23

اليمنيين، ووقف إستهداف جماعة ال وثي لمخيماتهم، والتأكيد على أهمية مضاعفة 

ً في المناط   ديدة الضرر من وي ت ال ر  ال وثيه،  المساعدات اإلنسانية خصوصا

الدولية لتلبية اإلحتياجات اإلنسانية للنا حين في اليمن، وتكثيف الجهود العربية و

ومواجهة ت ديات الوضا اإلنساني الخطير الذ  ترت  على عمليات النزوح المتزايدة 

 .جراء اإلعتداءات ال وثيه على السكان اآلمنين، وخصوصاً في م افظة مأر 

ن وإلى مطار صنعاء الترحي  بموافقة ال كومة اليمنية على تيسير الرح ت الجوية م -24

رغم العراقيع العديدة التي خلقتها الميليشيات ال وثيه. والترحي  كذل  بموافقة ال كومة 

اليمنية على دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء ال ديدة، وإدانة إستي ء المليشيات 

زء ال وثيه على الرسوم الجمركية والضريبية لهذه المشتقات، التي تكفي لتغطية الج

األكبر من مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في مناط  سيطرة الميليشات 

ال وثيه، وإستمرارها في ت صيع وجباية هذه اإليرادات وحرمان الموظفين من مرتباتهم، 

وتسخيرها لمجهودها ال ربي وعملياتها العدائية ضد اليمنيين وإطالة أمد ال ر  وحالة 

 .منعدم االستقرار في الي

اإلعرا  عن الدعم لجهود ال كومة اليمنية في مكاف ة التطرف واإلرها  بكع انواعهما.  -25

والتأكيد على أهمية تضافر الجهود اليمنية والعربية والدولية لمجابهة ومعالجة األسبا  

والظروف التي وفرت البيةة الم ئمة إلنتشار الفكر المتطرف وتزايد نشاط التنظيمات 

رهابية المتطرفة والظ مية بكع أنواعها في اليمن، وفي مقدمتها المليشيات والجماعات اإل

ال وثيه التي إنقلبت على الدولة ومؤسساتها الشرعية، والتي تسعى جميعها لتنفيذ مخطط 

إرهابي متطرف خطير يستهدف أمن وإستقرار اليمن والم يط االقليمي المجاور واألمن 

  من أجع تنفيذ إستراتيجية  املة تهدف إلى إجتثا  القومي العربي، والتعاون المشتر

  .التطرف واإلرها  في اليمن من جذورهما
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 –دعوة إيران إلى اإللتزام بمبادئ القانون الدولي وإنتهاج سياسة حسن الجوار العربي  -26

اإليراني، والتوقف عن دعم الميليشيات ال وثيه باألموال والخبرات واألسل ة، بما في 

بش نات الصواري  الباليستية إيرانية الصنا التي تقوم بتهريبها إلى اليمن،  ذل  إمدادها

وكذل  تشجيعها للميليشيات ال وثيه على اإلستمرار في تقوي  مساعي العودة للعملية 

السياسية، وعرقلة الجهود الدولية لوقف ال ر  والعنف واإلرها ، وت ويع المناط  

يه في اليمن إلى منصة إلط   الصواري  الباليستية التي تسيطر عليها المليشيات ال وث

على البلدان المجاورة، وتهديد الم حة الب رية الدولية في مضي  با  المند  والب ر 

ً لأل خطيراً  األحمر، وهو ما يشكع تهديداً  ً  من االقليمي والدولي، ويعتبر خرقا  واض ا

لمجتما الدولي إلى مواصلة . ودعوة ا2216لقرارات مجلس األمن، ومنها القرار رقم 

الضغط على إيران لوقف تدخلها في الشأن اليمني، ووقف دعمها للميلشيات اإلنق بية 

ال وثيه، والكف عن خر  القرارات الدولية التي تنص على حظر تصدير الس ح 

 .للمليشيات ال وثيه

مم المت دة إدانة إستمرار رف  المليشيات ال وثيه السماح للفري  الفني التابا لأل -27

بالوصول إلى ناقلة النفط ةصافرة، الراسية بالقر  من ميناء رأ  عيسى في ال ديدة 

)غر  اليمن(، والخاضعة لسيطرة المليشيات ال وثيه، وذل  من أجع تقييمه وصيانته 

وتفريغ النفط منه، ومنا وقوع كارثة بيةية ال ت مد عقباها في حال تسر  النفط في منطقة 

وخليج عدن والمنطقة المجاورة، وتفاد  مخاطر تدمير النظم البيةية في  حمرالب ر األ

حمر، وضر  قطاع صيد األسما  في المنطقة، والتأثير السلبي على س مة الب ر األ

ممرات الم حة الب رية الدولية واإلقتصاد العالمي، واإلستمرار في التهديد اإلقتصاد  

رة. ودعوة المجتما الدولي ومجلس األمن والبيةي الخطير الذ  يشكله خزان ةصاف

الدولي إلى ت مع مسؤولياتهما وإتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالضغط على المليشيات ال وثيه 

للسماح للفري  الفني التابا لألمم المت دة بممارسة مهامه دون تأخير أو  رط، وضرورة 

عيداً عن إستخدام هذه الت ر  العاجع وتكثيف الجهود الدولية لت ييد مشكلة الخزان ب

الكارثة لخدمة أجندات الجماعة ال وثيه، وعدم السماح للميليشيات اإلنق بية بت ويلها إلى 

  .ورقة إبتزا  وضغط سياسي

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8798)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

ب احتالل  يرا  للجزر العرب ة الوالن انب الكبر  تان

الصغر  تأبو يوسل التعبعة لدتلة اإليعرا  العرب ة 

 المتحدة في الخل ج العربي

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بتاري  30د.ع ) 757قرار قمة تونس رقم  واستر ادا بقرارات القمم السابقة وهخرها -

بشأن احت ل إيران للجزر العربية الث  : طن  الكبرى وطن  الصألغرى  31/3/2019

 وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المت دة في الخليج العربي،

سابقة وإذ يؤكد على بيانات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الو ار  وقراراته ال -

 ،9/3/2022( بتاري  157د.ع ) 8741وهخرها القرار رقم 

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 ُيقــــرر:

التأكيرد المطلر  علرى سرريادة دولرة اإلمرارات العربيرة المت رردة الكاملرة علرى جزرهرا الررث  ،  -1

، وتأييد كافة اإلجراءات والوسائع السرلمية التري طن  الكبرى وطن  الصغرى وأبو موسى

 الستعادة سيادتها على جزرها الم تلة.المت دة  العربية تتخذها دولة اإلمارات

استنكار استمرار ال كومة اإليرانية في تكريس احت لها للجزر الث   وانتها  سيادة دولرة  -2

ي المنطقررة ويررؤد  إلررى تهديررد اإلمررارات العربيررة المت رردة بمررا يزعررزع األمررن واالسررتقرار فرر

 األمن والسلم الدوليين.

إدانة قيام ال كومة اإليرانية ببناء منشالت سركانية لتروطين اإليررانيين فري الجرزر اإلماراتيرة  -3

 الث   الم تلة.

إدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي تشمع جزر دولة اإلمارات العربية المت دة الث    -4

وطنرر  الصررغرى وأبررو موسررى، والميرراه اإلقليميررة واإلقلرريم الجررو   الم تلررة، طنرر  الكبرررى

والجرف القار  والمنطقة االقتصادية الخالصة للجزر الث   باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من 

دولررة اإلمررارات العربيررة المت رردة، والطلرر  مررن إيررران الكررف عررن مثررع هررذه االنتهاكررات 
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شرؤون الداخليرة لدولرة مسرتقلة ذات سريادة، وال واألعمال االستفزا ية التي تعد تردخ ً فري ال

تساعد على بناء الثقة، وتهدد األمن واالستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وس مة الم حة 

 اإلقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

إدانة إيران الفتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة اإلمرارات العربيرة المت ردة  -5

البة إيران بو الة هذه المنشالت غير المشروعة واحترام سريادة دولرة اإلمرارات العربيرة ومط

 المت دة على أراضيها.

اإلعرررا  عررن اسررتنكاره وإدانترره للزيررارات الترري يقرروم بهررا كبررار المسررؤولين إلررى الجررزر  -6

، والتري كران هخرهرا اإلماراتية الث   الم تلة طن  الكبرى وطنر  الصرغرى وأبرو موسرى

 كرع مرن  قائد القوة الب رية لل ر  الثور  اإليراني علري رضرا تنكسرير  بزيرارة إلرى قيام

، 18/7/2022بتراري   وجزيرة طنر  الصرغرى وجزيررة أبرو موسرى جزيرة طن  الكبرى

واسررتهجانه كررع الخطرروات اإليرانيررة العدائيررة معتبررراً ذلرر  انتهاكرراً لسرريادة دولررة اإلمررارات 

وال يتما ررى مررا الجهررود والم رراوالت الترري تبررذل إليجرراد العربيررة المت رردة علررى أراضرريها، 

ودعررروة إيرررران إلرررى الكرررف عرررن القيرررام بمثرررع هرررذه الخطررروات االسرررتفزا ية  ،تسررروية سرررلمية

التصررعيدية، وتبنرري مواقرررف بنرراءة تعررز  الثقرررة للتوصررع إلررى حرررع عررادل لقضررألية الجرررزر 

 اإلماراتية الث   الم تلة.

بية المت دة التري تبرذلها إليجراد تسروية سرلمية وعادلرة اإل ادة بمبادرات دولة اإلمارات العر -7

ل ررع قضررية الجررزر الررث   الم تلررة )طنرر  الكبرررى، وطنرر  الصررغرى، وأبررو موسررى( مررا 

 الجمهورية اإلس مية اإليرانية.

دعوة ال كومة اإليرانية مجردداً إلرى إنهراء احت لهرا للجرزر اإلماراتيرة الرث  ، والكرف عرن  -8

ة، والتوقررف عررن إقامررة أ  منشررالت فيهررا، بهرردف تغييررر تركيبتهررا فرررض األمررر الواقررا بررالقو

السكانية والديموجرافية، وإلغاء كافة اإلجراءات وإ الة كافة المنشرالت التري سرب  أن نفرذتها 

إيران من طرف واحد في الجزر العربيرة الرث   باعتبرار أن تلر  اإلجرراءات واالدعراءات 

مرن حر  دولرة اإلمرارات العربيرة المت ردة الثابرت باطلة وليس لها أ  أثر قانوني وال تنقص 

، 1949في جزرها الث  ، وتعد أعماال منافية ألحكام القانون الدولي واتفاقيرة جنيرف لعرام 

ومطالبتهررا إتبرراع الوسررائع السررلمية ل ررع النررزاع القررائم عليهررا وفقرراً لمبررادئ وقواعررد القررانون 

 .كمة العدل الدوليةبما في ذل  القبول بوحالة القضية إلى م الدولي، 

اإلعرا  عن األمع في أن تعيد الجمهورية اإلس مية اإليرانية النظرر فري موقفهرا الرراف   -9

إليجرراد حررع سررلمي لقضررية جررزر دولررة اإلمررارات العربيررة المت رردة الررث   الم تلررة، إمررا مررن 

 خ ل المفاوضات الجادة والمبا رة أو اللجوء إلى م كمة العدل الدولية.
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ن بترجمة ما تعلنه عرن رغبتهرا فري ت سرين الع قرات مرا الردول العربيرة، وفري مطالبة إيرا -10

ال رروار وإ الررة الترروتر، إلررى خطرروات عمليررة وملموسررة، قرروالً وعمرر ً، باالسررتجابة الصررادقة 

للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن دولة اإلمارات العربيرة المت ردة ومرن دول مجلرس 

من الردول العربيرة والمجموعرات الدوليرة والردول الصرديقة، التعاون لدول الخليج العربية، و

العام لألمم المت دة، الداعية إلى حع النزاع حول الجزر الث   الم تلة بالطر   والسكرتير

السلمية، وف  األعراف والمواثي  وقواعد القانون الدولي، من خ ل المفاوضرات المبا ررة 

 ية.الجادة أو اللجوء إلى م كمة العدل الدول

التررزام جميررا الرردول العربيررة فرري اتصرراالتها مررا إيررران بوثررارة قضررية احررت ل إيررران للجررزر  -11

 .إنهائه انط قاً من أن الجزر الث   هي أراٍض عربية م تلةالث   للتأكيد على ضرورة 

العررام لألمررم المت رردة ورئرريس مجلررس األمررن بأهميررة إبقرراء القضررية ضررمن  السرركرتيرإبرر غ  -12

ة على مجلس األمن، إلى أن تنهي إيران احت لها للجزر العربية الث  ، المسائع المعروض

 وتسترد دولة اإلمارات العربية المت دة سيادتها الكاملة عليها.

الطل  إلى األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية  -13

 المقبلة.

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8799)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 يدادا  الطعقة في ينطقة الخل ج العربي يا المالحة تأ

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بتاري  157( د.ع )8742جامعة على المستوى الو ار  رقم )إذ يستذكر قرار مجلس الو -

9/3/2022 ، 

( الصادر عرن اجتمراع مجلرس جامعرة الردول العربيرة علرى 8725وإذ يأخذ علماً بالقرار رقم ) -

مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن استهداف مليشيات ال روثي اإلرهابيرة 

 ،23/1/2022اإلمارات العربية المت دة والذ  عقد بتاري   مواقا ومنشالت مدنية على دولة

وإذ يأخررذ علمرراً بمررا تضررمنته البيانررات واإلع نررات الصررادرة عررن القمتررين الطررارئتين لكررع مررن  -

مجلس جامعة الدول العربية والمجلس األعلى لمجلس التعاون لردول الخلريج العربيرة فري مكرة 

من الم حة وإمدادات الطاقة في الخلريج العربري ، حول أ2019مايو/أيار  31المكرمة بتاري  

 والمنطقة، وكافة بيانات وقرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة ذات الصلة،

وإذ يأخذ علماً بما تضمنه البيان الختامي وةإع ن مكةة الصادرين عن الدورة الرابعة عشرة  -

بشرررأن  2019مايو/أيرررار  31 لمرررؤتمر القمرررة اإلسررر مي المنعقررردة فررري مكرررة المكرمرررة بتررراري 

االعتداءات اإلرهابية على المملكة العربية السعودية واألعمرال التخريبيرة فري الميراه اإلقليميرة 

 لدولة اإلمارات العربية المت دة،

وإذ يأخذ علماً برالهجوم اإلرهرابي الرذ  اسرتهدف منشرالت الرنفط التابعرة لشرركة ةأرامكروة فري  -

 ، 2019سبتمبر /أيلول  14لسعودية بتاري  بقي  وخريص بالمملكة العربية ا

باحتجرا   2019نوفمبر/تشرين الثاني  18وإذ يأخذ علماً بقيام مليشيات ال وثي اإلرهابية في  -

 ث ثة سفن على ساحع الب ر األحمر،

وإذ يأخذ علماً باإلع ن عن تأسيس ةمجلس الدول العربية واإلفريقية المطلة على الب ر  -

 ،2020يناير/كانون الثاني  6بتاري  األحمر وخليج عدنة 

وإذ يأخررذ علمرراً بنتررائج اجتمرراع مجلررس األمررن التررابا لألمررم المت رردة رفيررا المسررتوى الررذ  عقررد  -

 من الب ر : ضرورة التعاون الدولية، حول ةتعزيز األ 9/8/2021بتاري  
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سيما اتفاقيرة األمرم واستناداً إلى قواعد القانون الدولي المتعلقة ب ماية أمن الم حة الب رية وال -

 ،1982المت دة لقانون الب ار لعام 

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 ُيقــــر ر:

التأكيد على مبدأ حرية الم حة الب رية في المياه الدولية وفقاً للقواعد المستقرة فري القرانون  -1

 ار.الدولي واتفاقيات قانون الب 

المطالبررة بضررمان أمررن وسرر مة الم حررة الب ريررة فرري الخلرريج العربرري وب ررر عمرران والب ررر  -2

 األحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.

إدانررة جميررا األعمررال الترري تسررتهدف أمررن وسرر مة الم حررة والمنشررالت الب ريررة وإمرردادات  -3

لمائيررة األخرررى، الطاقررة وأنابيرر  الررنفط والمنشررالت النفطيررة فرري الخلرريج العربرري والممرررات ا

وذلرر  بوصررفها أعمرراالً تهرردد أمررن الرردول العربيررة وتقرروض األمررن القررومي العربرري، وتضررر 

 باألمن والسلم الدوليين.

إدانة الهجمات التي استهدفت ناق ت نفرط وسرفناً تجاريرة فري الخلريج العربري وب رر عمران،  -4

عوديتين وناقلرة نفرط على نراقلتي نفرط سر 2019مايو/أيار  12ومنها الهجوم الذ  تم بتاري  

نرويجيررة وسررفينة  رر ن إماراتيررة داخررع الميرراه اإلقليميررة لدولررة اإلمررارات العربيررة المت رردة، 

إحداهما ت مرع علرم بنمرا واألخررى ت مرع علرم  –واالعتداء على ناقلتي نفط في ب ر عمان 

 29والناقلررة ميرسررر سررتريت يرروم ، 2019يونيررو/ حزيررران  13بترراري   –جررزر مار ررال 

أغسرررطس/ ه   4، وم اولرررة خطرررف السرررفينة أسرررفالت برنيسرررس يررروم 2021تمرررو   يوليرررو/

والنقرع  بوصفها أعماالً إجرامية تهدد أمن وس مة حركرة الم حرة الب ريرة الدوليرة، 2021

 .الب ر  التجار 

مررن هجرروم  2019مايو/أيررار  14إدانررة مررا قامررت برره ميليشرريات ال رروثي اإلرهابيررة بترراري   -5

فخخة على م طتي ض  نفط بمدينتي الدوادمي وعفيرف فري المملكرة بالطائرات المسيرة الم

 العربية السعودية، والذ  استهدف إمدادات النفط العالمية.

إدانة ما قامت به السلطات اإليرانية من احتجا  سرفن فري مضري  هرمرز والخلريج العربري،  -6

مثرع هرذه األعمرال في انتها  واضد للقانون الدولي، ودعوة إيران إلى االمتناع عن القيرام ب

 العدائية، وااللتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الم حة الب رية.

على منشالت النفط التابعة  2019سبتمبر/أيلول  14إدانة الهجوم اإلرهابي التخريبي بتاري   -7

لشررركة ةأرامكرروة فرري بقيرر  وخررريص فرري المملكررة العربيررة السررعودية باسررتخدام طررائرات 
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  كرررو ، مررا يعررد تصررعيداً خطيررراً يسررتهدف  عزعررة اسررتقرار المملكررة مسرريرة وصررواري

 والمنطقة ويهدد إمدادات الطاقة العالمية واالقتصاد العالمي.

مررن  2019نوفمبر/تشرررين الثرراني  18إدانررة مررا قامررت برره ميلشرريات ال رروثي اإلرهابيررة فرري  -8

عربية السعودية ةرابغ احتجا  لث ثة سفن على ساحع الب ر األحمر، إحداها تابا للمملكة ال

 ة، ودعوتهم إلى االمتناع عن مثع هذه الممارسات التي تهدد أمن وحرية الم حة.3 –

قرررروار  إيرانيررررة الميرررراه اإلقليميررررة للمملكررررة العربيررررة السررررعودية فرررري  ةدخررررول ث ثرررر إدانررررة -9

، والتأكيد على أن المملكرة لرن تسرمد برأ  تجراو ات فري مياههرا ممرا 2020يونيو/حزيران 

 العربي. األمنس مة المعابر المائية واالقتصاد للخطر، وبالتالي يعرض 

إدانة استهداف الميليشيات ال وثية لمنشالت نفطية  مال مدينة جدة بالمملكة العربية  -10

، باإلضافة الستهداف ناقلة نفط بميناء جدة 2020نوفمبر/تشرين ثاني  23السعودية بتاري  

، واعتبار ذل  تهديداً خطيراً 2020ون أول ديسمبر/كان 14عبر  ور  مفخ  بتاري  

 للتجارة الدولية.

إدانة قيام الميليشيات ال وثية اإلرهابيرة بقرصرنة سرفينة )الروابري( التابعرة لدولرة االمرارات  -11

العربية المت دة واحتجا  طاقمها و  نتها المدنية وتهديد خطروط الم حرة الب ريرة الدوليرة 

، مما يشركع انتهاكراً صرارخاً لمبردأ حريرة الم حرة 2/1/2022قبالة السواحع اليمنية بتاري  

والتجارة العالمية في القانون الدولي واتفاقية األمرم المت ردة لقرانون الب رار ومخالفراً للقرانون 

 الدولي اإلنساني.

التضامن ما اإلجراءات التري اتخرذتها المملكرة العربيرة السرعودية ودولرة اإلمرارات العربيرة  -12

جهررة الممارسررات واالعتررداءات الترري اسررتهدفت اإلضرررار بررأمن ممرررات المت رردة فرري موا

الم حة وإمدادات الطاقرة فري منطقرة الخلريج العربري وحفرا أمرن وسر مة المنطقرة و رعبها 

والمقيمين على أراضيها، ودعم الت قيقات لكشف المسؤولين عن هذه االعتداءات وتقديمهم 

الذ  أجرتره دولرة اإلمرارات العربيرة المت ردة مرا  إلى العدالة، وتأييد ما توصع إليه الت قي 

داخررع الميرراه اإلقليميررة لدولررة  ةالشررركاء الرردوليين بشررأن حادثررة االعتررداء علررى السررفن األربعرر

اإلمارات العربية المت دة والذ  رجد برأن تكرون هرذه الهجمرات نفرذت مرن جهرة فاعلرة مرن 

 قبع دولة.

ربية واإلفريقية المطلة على الب ر األحمر الترحي  باإلع ن عن تأسيس ةمجلس الدول الع -13

ودخرول ميثاقره حيرز النفراذ اعتبراراً مرن ، 2020يناير/كانون الثاني  6وخليج عدنة بتاري  

والررذ  مررن  ررأنه أن يسررهم فرري تعزيررز هليررات التنسرري  ، 2020أكترروبر/ تشرررين أول  29

حرول سربع خلريج عردن المطلة على الب ر األحمر والدول العربية واالفريقية والتشاور بين 
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وتعزيررز مسررتوى التعرراون الب ريررة،  الممررراتوتررأمين  هررامواجهررة الت ررديات الترري تواجه

االقتصرراد  والتبررادل التجررار  واالسررتثمار  بينهررا وحمايررة البيةررة الب ريررة للب ررر األحمررر 

وتثمررين استضررافة وخلرريج عرردن، وغيرهررا مررن المجرراالت الترري تتفرر  عليهررا دول المجلررس، 

بية السعودية لمقر هذا المجلس، ما اإل ادة بجهود الدول التي ساهمت في قيرام المملكة العر

 هذا المجلس بما يدعم ترسي  األمن واالستقرار في المنطقة.

 9اإل ادة بنتائج اجتماع مجلس األمن التابا لألمم المت دة رفيا المستوى الذ  عقد بتراري   -14

التعاون الدولية، برئاسة رئيس حول ةتعزيز األمن الب ر : ضرورة  2021أغسطس/ه 

 و راء جمهورية الهند، لب ث التهديدات المستمرة ألمن وس مة النقع الب ر  الدولي.

حث الدول على استمرار التنسي  بينها ل ماية الم حة الدولية من أية تهديدات خارجيرة قرد  -15

ته لضرمان دعروة مجلرس األمرن إلرى ت مرع مسرؤولياتمس بأمن الم حرة وإمردادات الطاقرة و

حرية الم حة الب رية وأمنها وس متها، وضمان أمن المنطقة واستقرارها، واتخاذ موقرف 

حررا م للتصررد  لألنشررطة أو الم رراوالت الراميررة إلررى تهديررد حريررة الم حررة أو اإلضرررار 

 بومدادات الطاقة في المنطقة.

التطورات بشأن أمن الطل  إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول  -16

 الم حة وإمدادات الطاقة في المنطقة إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8800)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

اتخعذ يوقه نربي يوحد  زاذ ا تيعك 

 القوا  الترك ة لل  عدة العراق ة

 
 يعة نلل الم تو  الوزارت    يجلس الجع

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

بترررراري   4/1049ج//3وعلررررى مررررذكرة المندوبيررررة الدائمررررة لجمهوريررررة العرررررا  رقررررم  ▪

28/2/2021، 

لقمة وهخرها قررار قمرة ترونس رقرم وإذ يؤكد على كافة قرارات مجلس الجامعة على مستوى ا -

وقرررارات المجلررس علررى المسررتوى الررو ار  وهخرهررا  31/3/2019( بترراري  30د.ع ) 759

 ،9/3/2022( بتاري  157د.ع ) 8743قراره رقم 

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 ُيقــــر ر:

رار مجلرس الجامعرة علرى المسرتوى الرو ار  فري دورتره غيرر إعادة التأكيد على مضمون قر -1

بشررأن إدانررة توغررع القرروات التركيررة فرري  24/12/2015والمررؤرخ فرري  7987العاديررة المرررقم 

األراضي العراقية ومطالبة ال كومة التركية بس   قواتها فوراً دون قيرٍد أو  ررط باعتبراره 

 لقومي العربي.اعتداًء على السيادة العراقية، وتهديداً لألمن ا

 إلرىاستنكار وإدانة االعتداءات التركية المتكررة على األراضي العراقية مؤخراً والتي أدت  -2

ضرار بالقرى عدد من الضباط والجنود والمدنيين العراقيين، فض ً عن اإل وإصابةاستشهاد 

نره ولميثرا  انتهاكراً لسريادة العررا  وام األعمرالوالمنشالت المدنية في المنطقة، واعتبرار هرذه 

األمم المت دة ومبادئ القانون الدولي وحسرن الجروار، والتأكيرد علرى دعرم جمهوريرة العررا  

 هذا الصدد لل فاظ على امنها وسيادتها.بفي جميا ما تتخذه من إجراءات 

دعوة الدول األعضراء فري الجامعرة للطلر  مرن الجانر  التركري )بموجر  الع قرات الثنائيرة(  -3

د.غ.ع فرري  7987ي العراقيررة تنفيررذاً لقرررار مجلررس الجامعررة رقررم سرر   قواترره مررن األراضرر

 ، ودعوتها إلى إثارة هذه المسائع في اتصاالتها ما الجان  التركي.24/12/2015
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دعوة الدول األعضاء للطل  من ال كومة التركية عدم التدخع فري الشرؤون الداخليرة للعررا   -4

تقوي  بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار  والكف عن هذه األعمال االستفزا ية التي من  أنها

 المنطقة.

إعادة التأكيد على مساندة ال كومة العراقية في اإلجراءات التي تتخرذها وفر  قواعرد القرانون  -5

الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سر   ال كومرة التركيرة لقواتهرا مرن األراضري العراقيرة، 

 ترسيخاً لسيادة حكومة العرا  على كافة أراضيه.

 7987الطل  من األمين العام للجامعة االستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقرم  -6

، وتقديم تقرير مفصع عن الجهود المبذولة من ق بله في هرذا الشرأن 24/12/2015د.غ.ع في 

 إلى مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة.

مجلررس األمررن للمطلرر  المتضررمن إعررادة التأكيررد علررى اسررتمرار متابعررة العضررو العربرري فرري  -7

انس ا  القوات التركية من األراضي العراقية واتخاذ كافة اإلجراءات ال  مة ل ين ت قير  

 االنس ا  الناجز لهذه القوات.
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 التدخال  الترك ة في الشلت  الداخل ة للدتل العرب ة

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

( د.ع 8518وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الو ار ، رقم ) ▪

، ورقم 9/9/2020( بتاري  154( د. ع )8543، ورقم )4/3/2020بتاري  ( 153)

( بتاري  156( د.ع )8680ورقم ) ،3/3/2021بتاري  ( 155)( د.ع 8614)

بشأن التدخ ت التركية في ، 9/3/2022( بتاري  157( د.ع )8744ورقم ) 9/9/2021

 الشؤون الداخلية للدول العربية،

( د. ع 8413لدول العربية على المستوى الو ار  رقم )وعلى قرارات مجلس جامعة ا ▪

، ورقم 4/3/2020( بتاري  153( د.ع )8475، ورقم )10/9/2019( بتاري  152)

( بتاري  155( د.ع )8613، ورقم )9/9/2020( بتاري  154( د.ع )8542)

( 157( د.ع )8743ورقم ) 9/9/2021( بتاري  156( د.ع )8679، ورقم )3/3/2021

بشأن اتخاذ موقف عربي موحد ا اء انتها  القوات التركية للسيادة ، 9/3/2022 بتاري 

 العراقية،

( د. ع 8537وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الو ار  رقم ) ▪

 بشأن تطورات الوضا في سوريا، 9/9/2020( بتاري  154)

  في دورته غير العادية وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الو ار ▪

( بتاري  155( د.ع )8608، ورقم )12/10/2019( د. غ.ع بتاري  8454رقم )

 بشأن العدوان التركي على سوريا، ،3/3/2021

( د. ع 8471مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الو ار  رقم ) اتوعلى قرار ▪

، ورقم 9/9/2020( بتاري  154( د. ع )8538، ورقم )4/3/2020( بتاري  153)

 9/9/2021( بتاري  156( د.ع )8675ورقم ) ،3/3/2021( بتاري  155( د.ع )8609)

 ،بشأن تطورات الوضا في ليبيا، 9/3/2022( بتاري  157( د.ع )8739ورقم )
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وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير  ▪

 بشأن تطورات الوضا في ليبيا، 31/12/2019بتاري   ( د. غ.ع8456العادية رقم )

ً بانعقاد االجتماع الخامس للجنة العربية الو ارية المعنية بمتابعة التدخ ت  - وإذ يأخذ علما

 ،6/9/2022التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية بتاري  

 وفي ضوء مداخ ت السادة الو راء ر ساء الوفود والسيد األمين العام، -

 ُيقــــر ر:

 إدانة بشأن الو ار  المستوى على الجامعة مجلس قرارات مضمون على التأكيد -1

 بين الع قات تكون بأن التمس و العربية، للدول الداخلية الشؤون في التركية التدخ ت

 ونؤالش في التدخع وعدم السيادة احترام مبدأ على قائمة التركية والجمهورية العربية الدول

 .العربي القومي باألمن المسا   أنها من خطوات اتخاذ عن التركي الجان  وبامتناع لية،الداخ

 المقاتلين تواجد استمرار ورف  ليبيا، دولة في التركي العسكر  التدخع وإدانة رف  -3

 البالغ القل  عن واإلعرا  الليبية، األراضي إلى تركيا نقلتهم الذين ذل  في بما األجان 

 آلثاره وخاصة ليبيا، على الس ح حظر فرض لقرارات المتكررة التركية اكاتاالنته تجاه

 ليبية. بورادة تنفيذه الجار  الجديد السياسي المسار على السلبية

ً  باعتباره السورية األراضي على التركي العدوان وإدانة رف  -4 ً  خرقا  لمبادئ واض ا

 سوريا، واستق ل وحدة على ال فاظ إلى وتدع التي األمن مجلس وقرارات المت دة األمم ميثا 

 .الدوليين والسلم ولألمن العربي القومي لألمن مبا راً  تهديداً  واعتباره ،2254 رقم القرار وخاصة

 الجان  ومطالبة العربية الدول من عدد أراضي على التركي العسكر  الوجود إدانة -5

 دعم عن والتوقف العربية، الدول أراضي على المتواجدة قواته كافة بس   التركي

 العربية. الدول في المتطرفة والميليشيات التنظيمات

 على لها همن م ذ وتوفير المتطرفة للجماعات التابعة للعناصر تركيا استضافة إدانة -6

 استخدام على ت رض اع مية لمنصات الدائم تركيا ودعم وتمويع التركية، األراضي

 العربية. دولال واستقرار أمن لزعزعة العنف

 امتناعها على عربية دول ما أجرتها التي اإليجابية االتصاالت تنعكس أن تركيا مطالبة -7

 ما ومتوا نة ص ية لع قات يؤسس بما بعاليه، إليها المشار السلبية الممارسات عن

 األطراف. كافة مصالد وي ق  العربية الدول جميا
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 متابعة بشأن الو ار  المستوى على العربية ةللجن الخامس االجتماع بانعقاد الترحي  -8

 الجامعة لمجلس توصياتها ورفا العربية للدول الداخلية الشؤون في التركية التدخ ت

 الو ار . المستوى على

 اإلقليمية والمنظمات الدول ما األعضاء العربية الدول بين الدبلوماسية الجهود تكثيف  -9

 وخطرها العربية الدول بع  في العدوانية تركيا اتممارس على الضوء لتسليط والدولية

 والدولي. اإلقليمي األمن على

 العادية دورته في المجلس على والعرض القرار تنفيذ متابعة العام األمين إلى الطل  -10

 المقبلة.

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8802)ق: رقم 
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مجدداً رفضها التام لجميا أ كال التدخع في الشؤون الداخلية للدول وااللتزام بقواعد الشرعية  الجزائرريد تفسير : تؤكد تص -

الدولية وعلى ضرورة تبني حوار بناء بين الدول العربية ودول الجوار التي تنتمي إلى ال ضارة العربية اإلس مية في إطار 

ن التهديدات واالستفزا ات من أجع الس م الدائم بين الدول ونصرة القضايا العربية العادلة وعلى احترام سيادة كع دولة، بعيداً ع

 رأسها القضية الفلسطينية.

 تت فا على قرار التدخ ت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية. ت بوتي -

 .تت فا على التدخ ت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية الصويعل -

 على هذا القرار نظراً ال دواجية المعايير والكيع بمكيالين. دتلــة قطـرتت فا  -

 ةالتدخ ت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربيةة.: على نص القرار، المعنون دتلة ل ب عتت فا  -
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

انال  لجنة اميم المتحدة الخع  ب يفعذ تميورية 

لدفعة امخ رة يا التزايعتج المعل ة للجنة اميم العراق ل

 المتحدة للتعويضع 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت  

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

بتاري   3/4/3512وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العرا  رقم م/ ▪

17/7/2022، 

 674( و 1990) 660ة السيما القرارات رقم من ذات الصلوإذ يذكر قرارات مجلس األ -

 1483( و1991) 705( و1991) 692( و1991) 687( و1991) 686( و1990)

(، الخاصة بمعالجة المطالبات ودفا التعويضات عن الخسائر 2010) 1956( و2003)

 ،واالضرار التي تكبدها االفراد والشركات والمنظمات الدولية كنتيجة مبا رة لل ر 

 مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بهذا الشأن، وقرارات

( الصادر عن مجلس إدارة لجنة األمم المت دة 277وإذ يشير الى القرار المرقم ) -

، والذ  أعلن فيه أن العرا  قد أوفى بالتزاماته 2022فبراير/ باط  9للتعويضات بتاري  

لجنة تعويضات عن الخسائر الدولية بتعوي  جميا أص ا  المطال  الذ  من تهم ال

، وأن حكومة 1991واالضرار التي ل قت بهم كنتيجة لألحدا  التي رافقت حر  عام 

العرا  لم تعد مطالبة بأن تودع في الصندو  نسبة مةوية من عائدات المبيعات من 

 صادرات النفط والمنتجات النفطية والغا  الطبيعي،

الواجبات الملقاة عليها بموج  قرارات مجلس وإذ يقدر التزام حكومة العرا  بالوفاء ب -

 االمن ذات الصلة، وتعاونها طيلة مدة والية لجنة التعويضات،

وإذ يثني على جهود حكومة العرا  الثابتة في هذا الصدد، وفي ظع الظروف العصيبة  -

 التي مرت بها،

ة العرا  وإذ يثمن التعاون الذ  أبدته حكومة دولة الكويت ما لجنة التعويضات وحكوم -

 2015و 2014السيما تأييدها لطلبات العرا  تعلي  إيداع مبالغه في الصندو  لألعوام 
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نتيجة للظروف التي أفر تها تل  المرحلة، وانشغاله بال ر  ضد اإلرها   2016و

 ومجابهة كيان داعو اإلرهابي،

ون الثاني يناير/ كان 13وإذ يرح  بوع ن لجنة األمم المت دة الخاصة بالتعويضات في  -

، عن تلقي دولة الكويت الدفعة األخيرة من التعويضات بمبلغ اجمالي قدره 2022

 ( مليون مطالبة من جميا أن اء العالم،1.5( مليار دوالر كتعويضات ألكثر من )52.4)

( الذ  اتخذ باإلجماع بجلسته المنعقدة 2621من المرقم )وإذ يرح  بقرار مجلس األ -

  أعلن بموجبه انتهاء والية لجنة األمم المت دة الخاصة والذ 22/2/2022بتاري  

بالتعويضات، وعدم تلقيها ألية مطالبات أخرى مستقب ، بعد وفاء جمهورية العرا  

ضرار التي تم تكبدها كنتيجة مبا رة بالتزاماته الدولية بالتعوي  عن الخسائر واأل

 لل ر ،

 مهورية العرا ،لى العرض الذ  قدمه رئيس وفد جإوبعد االستماع  -

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

 االعرا  عن االرتياح الكبير لوفاء جمهورية العرا  بكافة التزاماتها لصالد دولة الكويت. -1

 ، والذ 22/2/2022( في 2621من والمرقم )الترحي  بالقرار الصادر عن مجلس األ -2

يفاء جمهورية العرا  بالتزاماتها وف  الفصع السابا التي قررها إأعلن بموجبه عن 

المجلس وانتهاء والية لجنة األمم المت دة الخاصة بالتعويضات وعدم تلقيها ألية مطالبات 

 أخرى مستقب ً.

اإل ادة بالتزام جمهورية العرا  بسداد كامع مبلغ التعويضات المالية لجميا المطالبات  -3

غ   هذا الملف بشكع نهائي، بالرغم من إالتي أقرتها لجنة األمم المت دة للتعويضات و

الت ديات االقتصادية واألمنية التي واجهته طيلة الث ثين عاماً الماضية، والذ  سيسهم في 

لى إتعزيز ع قاته ما م يطه اإلقليمي والدولي، ونقع الع قات التاريخية العراقية الكويتية 

 مستقبلية أوسا أساسها الثقة والع قات الثنائية المتكافةة. هفا 
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ثار التي الدعوة للعمع بكافة السبع على طي صف ة الماضي وتجاو  التداعيات واآل -4

على مسيرة العمع العربي المشتر ، وجعع هذه المناسبة مدعاة  1990أفر تها أحدا  عام 

 ل العربية وأهدافه ومقاصده.للتأكيد مجدداً على االلتزام بميثا  جامعة الدو

ع ء  أن التضامن العربي بما يعود إالتأكيد على أهمية جعع هذا ال د  مناسبة إلعادة  -5

بالنفا على مصالد جميا الدول األعضاء وخدمة للعمع العربي المشتر  في ظع اتجاه 

 .دول العالم أجما للعمع ضمن تكت ت إقليمية خدمة لمصال ها المتبادلة

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8803 )ق: رقم
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 دنم ال الم تالتنم ة في تميورية ال ودا 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت  

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

يستذكر قرارات مجلس الجامعة العربية السابقة الصادرة على مستوى القمة وعلى وإذ  -

 المستوى الو ار  بشأن دعم الس م والتنمية في جمهورية السودان، 

 العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية السودان، وفي ضوء -

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

التأكيررررد علررررى التضررررامن الكامررررع مررررا جمهوريررررة السررررودان فرررري ال فرررراظ علررررى سرررريادتها  -1

 واستق لها ووحدة أراضيها ورف  التدخع في  ؤونها الداخلية.

الترحيررر  برررالجهود التررري تبرررذلها حكومرررة السرررودان فررري إطرررار ال ررروار الررروطني المخلرررص  -2

 د، وبمسرررراعدة كريمررررة مررررن مررررا كررررع األطررررراف السياسررررية والمجتمعيررررة المعنيررررة بررررالب

المجتمرررا الررردولي لت قيررر  الوفرررا  الررروطني الممكرررن الرررذ  يفضررري إلرررى ترتيبرررات سياسرررية 

ودسررررتورية إلكمررررال الفترررررة اإلنتقاليررررة وإختيررررار ممثلرررري الشررررع  عبررررر إنتخابررررات حرررررة 

ونزيهررة و ررفافة والطلرر  مررن األمانررة العامررة لجامعررة الرردول العربيررة دعررم هررذه الجهررود 

  ميدة لت قي  هذه الغاية.وبذل مساعيها ال

الترحيرر  برفررا اسررم السررودان مررن قائمررة الرردول الراعيررة لإلرهررا  والطلرر  مررن الرردول  -3

األعضررراء دعرررم جهرررود السرررودان فررري اإلنررردماج بمؤسسرررات التمويرررع الدوليرررة واالسرررتفادة 

 من المبادرات الدولية إلعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون )هيبي (.

تنسرررري  بررررين حكومررررة جمهوريررررة السررررودان وكررررع مررررن الرررردول العربيررررة تأكيررررد وتقويررررة ال -4

والصررررنادي  العربيررررة الوطنيررررة والقوميررررة الدائنررررة بغيررررة إلغرررراء الررررديون الثنائيررررة علررررى 

 السودان.
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الطلرر  مررن األمانررة العامررة والرردول العربيررة األعضرراء تقررديم المسرراندة السياسررية والفنيررة  -5

قاليررررة، بمررررا يمهررررد لعقررررد انتخابررررات حرررررة والماليررررة إلسررررتكمال اسررررت قاقات المرحلررررة االنت

ونزيهررة فررري األوقررات المتفررر  عليهرررا، وتثمررين الجهرررود العربيرررة المبذولررة لررردعم ومسررراندة 

السررررودان، ودعررررم مشرررراركة األمانررررة العامررررة فرررري جميررررا اآلليررررات الدوليررررة ذات الع قررررة 

 بأمن وس م واستقرار السودان.

 كومرررة السرررودانية فررري جهودهرررا الطلررر  مرررن األمانرررة العامرررة والررردول األعضررراء دعرررم ال -6

لتوطيرررد السررر م واالسرررتقرار وتعزيرررز االنتقرررال الرررديمقراطي وت قيررر  أهرررداف وأولويرررات 

لرررى اتفرررا  السررر م لل رررا  بركررر  إالفتررررة االنتقاليرررة، ودعررروة األطرررراف غيرررر المنضرررمة 

 الس م.

الطلرررر  مررررن األمانررررة العامررررة أن تقرررروم، بالشررررراكة مررررا حكومررررة جمهوريررررة السررررودان  -7

فيهررررا والمؤسسررررات والصررررنادي  الماليررررة  جهررررات الفاعلررررة ذات الصررررلة، بمرررراوجميررررا ال

العربيرررة، بتقرررديم كافرررة أ ررركال الررردعم لجهرررود السرررودان لوضرررا تقيررريم  رررامع ل حتياجرررات 

الوطنيرررة وصرررياغة االسرررتراتيجيات ال  مرررة لتلبيتهرررا، بمرررا فررري ذلررر  مرررن خررر ل عقرررد 

مررررررات العربيررررررة سلسررررررلة مررررررن االجتماعررررررات الفنيررررررة وور  العمررررررع بمشرررررراركة المنظ

المتخصصرررة وصرررنادي  ومؤسسرررات التمويرررع العربيرررة، والبنررراء علرررى النترررائج المت ققرررة 

فررري إطرررار مبرررادرة األمرررن الغرررذائي العربررري، ت فيرررزاً ل قتصررراد وترسررريخاً لجهرررود بنررراء 

 الس م والتنمية.

تثمرررين الررردور الكبيرررر الرررذ  قامرررت بررره اآلليرررة المشرررتركة المكونرررة مرررن حكومرررة السرررودان  -8

دول العربيررة مررن أجررع تنفيررذ برررامج الرردعم اإلنسرراني فرري دارفررور والمنرراط  وجامعررة الرر

األخرررررى المتضررررررة مررررن ال ررررر ، عبررررر المراحررررع األربعررررة الترررري تررررم اكتمالهررررا عررررام 

، والترحيرررررررر  بمشررررررررروعات المرحلررررررررة الخامسررررررررة للمشررررررررروعات اإلنسررررررررانية 2019

مليرررون  100واإلنمائيررة المقدمرررة مرررن حكومرررة جمهوريرررة السررودان بتكلفرررة مبدئيرررة قررردرها 

مررررررا الطلرررررر  مررررررن اآلليررررررة المشررررررتركة اسررررررتيفاء دراسررررررات الجرررررردوى لهررررررذه  ،دوالر

المشرررررروعات كررررري يتسرررررنى عرضرررررها علرررررى الررررردول العربيرررررة ومنظمرررررات ومؤسسرررررات 

والتأكيرررد علرررى أهميرررة اسرررتةناف الررردول العربيرررة مسررراهماتها  .التمويرررع العربيرررة لتمويلهرررا

 العربية. المالية لهذه اآللية عبر حسا  السودان لدى الجامعة
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الطلررر  مرررن األمانرررة العامرررة لجامعرررة الررردول العربيرررة، بالشرررراكة مرررا حكومرررة جمهوريرررة  -9

فيهرررررا المنظمرررررة  السرررررودان وجميرررررا الجهرررررات العربيرررررة والسرررررودانية ذات الصرررررلة، بمرررررا

العربيرررة للتنميرررة اإلداريرررة، تقرررديم الررردعم المرررالي والفنررري الررر  م لتأهيرررع وتررردري  كررروادر 

ويات ال كرررم القرررومي والرروالئي فررري السرررودان، وكرررذل  الخدمررة المدنيرررة فررري مختلررف مسرررت

تأهيرررع وتررردري  الكررروادر المنضرررمة حرررديثاً إلرررى الخدمرررة المدنيرررة بموجررر  اتفرررا  السررر م 

الموقرررا وذلررر  مرررن حسرررا  دعرررم السرررودان لررردى األمانرررة العامرررة، دعمررراً لجهرررود تنفيرررذ 

 است قاقات المرحلة االنتقالية.

الررردول العربيرررة لمسررراندتها الفاعلرررة للسرررودان  لرررى األمانرررة العامرررة لجامعرررةإتوجيررره الشررركر  -10

والسررررتجابتها الفوريررررة لطلبررررات اللجنررررة العليررررا للطرررروارئ الصرررر ية السررررودانية لمجابهررررة 

هثرررار الفيضرررانات ومكاف رررة جائ رررة كورونرررا، وتثمرررين المسررراعدات التررري قررردمتها الررردول 

جسرررر جرررو  العربيرررة ومرررن ضرررمنها المملكرررة العربيرررة السرررعودية التررري برررادرت بتسررريير 

والمملكرررة األردنيررررة الها ررررمية الترررري عملررررت علرررى تجهيررررز وإرسررررال طررررائرة مسرررراعدات 

 إغاثية طارئة إلى المناط  المتضررة من الفيضانات التي ضربت الب د مؤخراً.

لرررى األمرررين العرررام علرررى جهررروده المبذولرررة لمسررراندة أولويرررات السرررودان فررري إتقرررديم الشررركر  -11

ر حرررول تنفيرررذ هرررذا القررررار فررري الررردورة المرحلرررة االنتقاليرررة، والطلررر  منررره تقرررديم تقريررر

 للمجلس على المستوى الو ار . المقبلةالعادية 

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8804)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 دنم تميورية الصويعل الف درال ة

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت  

 بعد ااالنج: -

 لعامة،على مذكرة األمانة ا ▪

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

 وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، ▪

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وس مة أراضيه، ودعم ال كومة التأكيد  -1

 الصومالية في جهودها لل فاظ على السيادة الصومالية براً وب راً وجواً.

وانتخا  فخامة  2022 أيار/مايو 15الترحي  بنجاح االنتخابات الرئاسية الصومالية في  -2

صومال الفيدرالية، والترحي  كذل  بتشكيع الرئيس حسن  ي  م مود رئيساً لجمهورية ال

، ودعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم الماد  2022 ه /أغسطس 2ال كومة بتاري  

 .والفني لدعم قدرات المؤسسات ال كومية الستكمال عملية بناء الدولة والس م واألمن واالستقرار

ومال لمواجهة أ مة الجفاف منا دة الدول العربية إلى تقديم مساعدات فورية إلى الص -3

الخطيرة التي تضر  الب د وتفاد  انعكاساتها الخطيرة على األمن الغذائي الصومالي؛ 

 التي قد تنزل  إلى كارثة مجاعة حقيقية.

الترحي  بالجهود الجارية بين ال كومة الصومالية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية  -4

دعم ومساندة الصومال في مواجهة أ متي الجفاف واألمم المت دة لعقد مؤتمر خا  ل

وانعدام األمن الغذائي في االجلين القصير والطويع، والطل  من المنظمات العربية 

ال كومية والطوعية المشاركة الفاعلة في جهود تنسي  عملهم بما يساهم في تعظيم المنفعة 

 المت ققة لصالد المتضررين من الشع  الصومالي. 
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لعربية على تقديم الدعم المالي والفني إلى االستراتيجية الصومالية الوطنية حث الدول ا -5

( بما يساهم في إنقاذ الصومال من تكرار أ مة الجفاف 2025-2021للموارد المائية )

 وتفاقم مخاطر انعدام األمن الغذائي.

بناء دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم العاجع لل كومة الصومالية من أجع إعادة  -6

وتأهيع مؤسساتها األمنية والعسكرية وتقوية الجهود الرامية إلى النهوض بالقدرات 

األمنية الصومالية؛ السي ما في ضوء بدء االنس ا  التدريجي لقوات بعثة االت اد 

األفريقي في الصومال، واإلعرا  عن التقدير للجهود والمساعدات العربية الجارية على 

ا الشأن، والتأكيد على أهمية تزويد األمانة العامة بمعلومات عن المستوى الثنائي في هذ

 هذه الجهود العربية بما يساعد في تسجيلها وتنسيقها وتعظيم االستفادة منها.

اإلعرا  عن التقدير للدور الهام الذ  تضطلا به البعثة االنتقالية الجديدة ل ت اد األفريقي  -7

مني بالتعاون ما القوات الصومالية، وإدانة في الصومال )أتميص( لتعزيز الوضا األ

الهجمات واألعمال اإلرهابية التي تقوم بها حركة الشبا  ضد الشع  الصومالي 

 وحكومته وضد البعثات اإلقليمية والدولية العاملة في الصومال.

ات دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم العاجع لل كومة الصومالية إلعادة بناء وتأهيع المؤسس -8

 .ودعوة مجلس األمن لرفا ال ظر عن توريد الس ح إلى ال كومة الصومالية ،األمنية والعسكرية

التأكيد مجدداً على أهمية تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في تونس )رقم  -9

( والذ  سب  أن أكدت عليه قرارات قمة الظهران 31/3/2019بتاري   30د.ع  756

 28د.ع  684( وقمة عمان )قرار رقم 15/4/2018بتاري   29د.ع  718)قرار رقم 

(، 29/3/2015بتاري   26د.ع  626( وقمة  رم الشي  )قرار رقم 29/3/2017بتاري  

مليون دوالر أمريكي  هرياً لمدة سنة من خ ل  10بشأن ة تقديم دعم مالي عاجع بقيمة 

دعم موا نة ال كومة الصومالية حسا  دعم الصومال المفتوح حالياً في األمانة العامة، ل

كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في األمن واالستقرار، 

 وم اربة الفساد والعنف، وتقديم الخدمات الهامة والضروريةة.

توجيه الشكر إلى الدول التي تسدد مساهمتها في حسا  دعم الصومال، ودعوة الدول  -10

دد مساهمتها في حسا  دعم الصومال إلى سرعة القيام بذل  تنفيذاً األعضاء التي لم تس

 لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة. 
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توجيه الشكر والتقدير إلى كع من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز المل  سلمان  -11

ة لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، ودولة اإلمارات العربية المت دة، ودولة قطر، وسلطن

ُعمان، على تقديم الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية المتضررة من الجفاف من خ ل 

 .تمويع االحتياجات اإلنسانية

حث الدول العربية على المساهمة في مساعدة الصومال على تنفيذ أولويات خطة التنمية  -12

 ة، الوطنية الصومالية وفي طليعتها )تشغيع الشبا ، ودعم قطاعات التعليم، والص

والما ية، والثروة السمكية، والطاقة(، بالتنسي  ما المنظمات العربية المتخصصة، 

 واالستفادة من الفر  االستثمارية المتاحة حالياً في االقتصاد الصومالي.

الترحي  بجهود األمانة العامة في المساهمة السنوية بدعم النفقات الدراسية للطلبة  -13

ى األمانة العامة، والطل  من األمانة العامة، بالتنسي  الصوماليين من حسا  الصومال لد

، عقد ور ة عمع فنية في مجال تشغيع الشبا  الفيدرالية ما ال كومة الصومالية

الجامعي، تشار  فيها الجهات ال كومية الصومالية المعنية، وممثلين للقطاع الخا  

برنامج  –مة العمع الدولية منظ –جهات الدولية ذات الصلة )البن  الدولي لالصومالي، وا

البن  األفريقي للتنمية( لوضا برنامج طويع األجع يعظم استفادة  –األمم المت دة اإلنمائي 

الصومال من خبرات وقدرات الشبا  الصومالي ممن يتلقون تعليمهم الجامعي وفو  

ت الجامعي في الدول العربية في دعم خطط التنمية في الصومال، وبخاصة في التخصصا

 التي تعاني من ندرة بسب  هجرة العقول الصومالية.

الدعوة إلى عقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى، فيما بين الصومال والجهات العربية  -14

الدائنة، إلعفاء الصومال من ديونه الخارجية، باالستفادة من  روط االتفاقات بين 

مبادرة الدول الفقيرة المثقلة الصومال ومؤسسات التمويع الدولية، وناد  باريس، وإطار 

بالديون، والبناء على نتائج االجتماع العربي لمعالجة الديون الخارجية الصومالية الذ  

بالتعاون بين جامعة الدول العربية وال كومة الصومالية  1/9/2020ُعقد بتاري  

ة وبمشاركة ممثلين عن كع من المملكة العربية السعودية، وجمهورية العرا ، ودول

الكويت، والصندو  الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، والصندو  العربي لإلنماء 

االقتصاد  واالجتماعي، وممثلين رفيعي المستوى عن البن  الدولي وصندو  النقد 

 الدولي والبن  األفريقي للتنمية. 
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الدول  دعوة ال كومة الصومالية إلى توفير تقارير دورية إلى األمانة العامة لجامعة -15

العربية، للتنوير ب جم الجهود التي يقوم بها الصومال لمعالجة الت ديات االقتصادية 

والمالية التي يواجهها، والتأكيد على أهمية رفا مستوى التنسي  العربي والدولي لمعالجة أ مة 

  قة.ذات الع المديونية الصومالية، بما في ذل  عبر تبادل التقارير والمشاركة في االجتماعات

دعوة الدول العربية لفتد أسواقها أمام المنتجات الصومالية بشروط ميسرة حتى يتأهع  -16

الصومالي للمنافسة ال رة ما الدول األخرى، ودعم التعاون القائم بين الصومال  االقتصاد

ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المت دة )الفاو( لتطعيم الموا ي الصومالية 

رحي  بقرار السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية ن و إتخاذ إجراءات والت .سنويا

 لرفا ال ظر المفروض على استيراد الموا ي الصومالية.  

الترحي  بالتعاون الجار  بين األمانة العامة وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية  -17

ألف نسخة  50طباعة والذ  أسفر عن ترجمة الدستور الصومالي إلى اللغة العربية و

منه، ودعوة الدول العربية األعضاء واألمانة العامة إلى تقديم المساندة الفنية والمالية 

ال  مة إلى الجهات المعنية في ال كومة الصومالية الستكمال مشروع تعري  القوانين 

 الصومالية ذات الصلة.

اإلنسانية العربية، تقديم الطل  من الدول العربية األعضاء، ومؤسسات وهيةات اإلغاثة  -18

، 19-جميا أ كال الدعم الممكنة إلى ال كومة الصومالية لمواجهة اآلثار السلبية النتشار وباء كوفيد

وتوجيه الشكر إلى الدول العربية التي ساعدت في تقديم الدعم اإلغاثي واإلنساني للشع  

 . 19-كاف ة جائ ة كوفيدالصومالي؛ بما في ذل  المساعدات الطبية العاجلة لدعم جهود م

الترحي  بمبادرة دولة الكويت استضافة مؤتمر لدعم قطاع التعليم الصومالي، والطل   -19

من الدول العربية المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وبخاصة من الو ارات المعنية 

بشؤون التعليم، لدعم العملية التعليمية الصومالية ونشر اللغة العربية في المدار  

المناهج الصومالية، والطل  من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التنسي  ما و

 األمانة العامة في هذا المجال.

دعوة المنظمات والصنادي  العربية والمجالس الو ارية المتخصصة واألمانة العامة إلى  -20

ً للمتطلبات الصوم الية في المجاالت تقديم أ كال الدعم المختلفة لل كومة الصومالية وفقا

المختلفة، واإلعرا  عن التقدير للجهود التي يقوم بها مكت  الجامعة العربية في مقديشيو 
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لإل راف على المشروعات العربية من مستشفيات ومدار  وغيرها بدعم مقدر من 

 المجالس الو ارية العربية المتخصصة. 

و راء الشؤون االجتماعية الترحي  بونشاء لجنة مشتركة معنية بالصومال من مجلسي  -21

والص ة العر  لدعم الجوان  االجتماعية والص ية في خطة التنمية الصومالية، 

والمساعدة في بناء القدرات الصومالية في هذين المجالين، والعمع على ت قي  مزيد من 

 االستفادة من القدرات الصومالية في الوطن العربي لخدمة المجتما الصومالي. 

م لل كومة الصومالية في جهود م اربة الصيد غير المشروع لألسما  في تقديم الدع -22

المياه الصومالية ودفن النفايات السامة في السواحع الصومالية وهما جريمتان تهددان 

ص ة المواطن الصومالي وت رمان الشع  الصومالي من ثرواته الطبيعية وتؤثران في 

 طةة لخليج عدن والب ر األحمر.س مة سواحع عدد من الدول العربية المتشا

إدانة عمليات القرصنة المرتكبة قبالة الشواطئ الصومالية وخليج عدن، والدعوة إلى  -23

تعزيز التعاون العربي لمكاف تها وأهمية مشاركة الجامعة العربية في الجهود الدولية 

جارية الجارية لم اربة القرصنة والصيد غير المشروع، والترحي  بالجهود العربية ال

لتعزيز التعاون في الب ر األحمر وخليج عدن، أخذاً باالعتبار مسؤولية الدول العربية 

 المتشاطةة على الب ر األحمر في تأمين سواحلها. 

الطل  من الدول األعضاء المساهمة في ت مع نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية  -24

تي ليس لها سفارات في مقديشو إلى الصومالية المعتمدة لديها، ودعوة الدول العربية ال

 فتد بعثات لها في الصومال.

الطل  من األمانة العامة لجامعة الدول العربية، التعاون ما و ارة خارجية جمهورية  -25

الصومال الفيدرالية في مجال تدري  وبناء القدرات الدبلوماسية لشبا  الدبلوماسيين 

بية ذات الصلة بما في ذل  المنظمة الصوماليين، وذل  بالتنسي  ما المنظمات العر

 العربية للتنمية اإلدارية. 

الطل  من األمانة العامة بالتعاون والتنسي  ما الجهات الصومالية المعنية، المساهمة في توفير  -26

احتياجات قطاع الص ة وإطفاء ال رائ  وإص اح البيةة في جميا أقاليم الصومال، وتمويع إرسال 

مطافي ومعدات إص اح بيةة ومعدات طبية تشمع أجهزة مختبرات  ارتيسيأطباء إليها، و راء 

 .لغسيع الكلى ولأل عة، خصماً من حسا  دعم الصومال لدى جامعة الدول العربية
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توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده ن و تأكيد المساهمة العربية في ت قي   -27

اثية ومعالجة ديون الصومال المصال ة الوطنية وتقديم المساعدات اإلنمائية واإلغ

الخارجية والطل  إلى األمين العام مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير 

 .المقبلةفي هذا الشأن إلى المجلس في دورته 

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8805)ق: رقم 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 دنم تميورية القمر المتحدة

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 وعلى تقرير انجا ات اللجنة العربية للتنمية واالستثمار في جمهورية القمر المت دة، ▪

 الشأن، وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا -

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 ُيقــــر ر:

تأكيررد ال ررر  الكامررع علررى الوحرردة الوطنيررة لجمهوريررة القمررر المت رردة وسرر مة أراضرريها  -1

 وسيادتها اإلقليمية.

لهررا، وعرردم إعررادة التأكيررد علررى هويررة جزيرررة مررايوت القمريررة ورفرر  االحررت ل الفرنسرري  -2

، حررول انرردماج جزيرررة 29/3/2009االعتررراف بنتررائج االسررتفتاء الررذ  أجرترره فرنسررا فرري 

مررايوت القمريررة وت ويلهررا الررى مقاطعررة فرنسررية، واعتبررار االجررراءات الترري تتخررذها فرنسررا 

 بموج  نتائج هذا االستفتاء غير قانونية وباطلة وال ترت  حقاً وال تنشئ التزاماً.

امة إلرى اسرتمرار التنسري  والتعراون مرا المنظمرات الدوليرة واإلقليميرة مرن دعوة األمانة الع -3

 أجع دعم مطال  ومواقف جمهورية القمر بشأن جزيرة مايوت.

دعوة األمانة العامة إلى مواصلة جهدها ما الجهات المعنية في جمهورية القمر المت دة  -4

 .2030لى ت قيقها ب لول عام تسعى الب د إ لت قي  أهداف النهضة والتطوير والتنمية التي

دعم مبادرة ال وار الوطني التي دعا إليها فخامرة الررئيس عثمران غزالري رئريس جمهوريرة  -5

 . القمر المت دة بغية المساهمة في توفير االستقرار السياسي والتماس  االجتماعي والتنمية المستدامة

موياً إلى جمهورية القمر المت دة تقديم الشكر إلى الدول األعضاء التي قدمت دعماً مالياً وتن -6

من خ ل حسا  دعم القمر لدى األمانرة العامرة والطلر  مرن بقيرة الردول سرداد مسراهماتها، 

 ودعوة الدول األعضاء لدعم جمهورية القمر المت دة ومساندتها في تطوير بنيتها الت تية.
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ي الررذ  قدمترره اإل ررادة بالمسرراعدات الطبيررة وبالرردعم فرري المجررال الصرر ي والتكرروين الطبرر -7

 القمررالمملكة المغربية بتعليمات من صراح  الج لرة الملر  م مرد السراد  الرى جمهوريرة 

 المت دة.

دعوة األمانة العامة إلى استمرارية التعاون والتنسي  ما الجهات القمرية المعنية فري البنراء  -8

القمرر المت ردة على نتائج مؤتمر المان ين الدوليين لردعم التنميرة واالسرتثمار فري جمهوريرة 

 . 2019 كانون أول/الذ  عقد في باريس في ديسمبر

الطلرر  مررن المنظمررة العربيررة للتربيررة والثقافررة والعلرروم وو ارات التعلرريم بالرردول العربيررة  -9

ومؤسسررات العمررع العربرري المشررتر  ذات الصررلة، تقررديم المسرراعدات الماليررة والفنيررة لرردعم 

القمررر، ودعرروة األمانررة العامررة إلررى مواصررلة تطرروير الجامعررة الوطنيررة الوليرردة بجمهوريررة 

 تنسيقها ما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في هذا الشأن.

دعوة الدول األعضاء والمجالس العربية المتخصصة واألمانة العامة إلى تقديم كافة أ ركال  -10

ظع تفشي الوبراء الدعم المختلفة لدعم القطاع الص ي القمر  وتزويده بما يلزم ال سي ما في 

 .19-العالمي كوفيد

الطل  من الدول األعضاء ومؤسسات التمويع واالسرتثمار العربيرة وخاصرة صرندو  النقرد  -11

العربي والصندو  العربي لإلنماء االقتصاد  واالجتماعي معالجة مسألة الديون الخارجية 

 ة في الب د.المترتبة على جمهورية القمر المت دة إسهاماً في مسيرة الس م والتنمي

توجيه الشكر إلى الدول األعضراء التري تسراند البعثرات الدبلوماسرية القمريرة وبشركع خرا   -12

 تل  المعتمدة لدى الدول العربية والمنظمات الدولية واإلقليمية. 

اإلعرا  عن التقدير لجهود األمين العام لدعم المصال ة واالستقرار والتنمية في جمهورية  -13

لمجلرس جامعرة الردول  المقبلرةم تقرير في هذا الشأن إلى الردورة العاديرة القمر المت دة وتقدي

 العربية على المستوى الو ار .

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8806)ق: رقم 
 

 

 



 -97- 

 الشؤون العربية واألمن القومي:

 ريترتاإل –الحل ال لمي للنزاع الحــدتدت الج بوتي 

 

 ارت    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوز

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

د.ع  8748وتنفيررذاً لقرررارات مجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الررو ار  وهخرهررا القرررار رقررم  -

 ،9/3/2022( بتاري  157)

 ،5/9/2022و 4ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي وفي  -

 

 :ر ُيقــــر

 
التأكيررد مجرردداً علررى ضرررورة احترررام سرريادة جمهوريررة جيبرروتي ووحرردة وسرر مة أراضرريها  -1

 ورف  االعتداء على األراضي الجيبوتية.

د القائمرة برين البلردين الدعوة مجدداً إلى احترام مبادئ حسن الجروار وعردم المسرا  بال ردو -2

 عشية االستق ل.

الطلرر  مررن جمهوريررة جيبرروتي ودولررة إريتريررا حررع الخرر ف ال رردود  النا رر  بينهمررا فرري  -3

في منطقة رأ  دوميرا، عبر المفاوضات المبا رة أو هليرات الت كريم  2008فبراير/  باط 

لرة جيبروتي والسرلم الدولية التي يتم التراضي بشأنها بما يتفرادى أ  ترأثيرات علرى سريادة دو

واألمن في منطقة القرن األفريقي بصفة عامة، وبما ينعكس إيجابياً على الع قة بين البلدين 

 الجارين.

 2018نرروفمبر/ تشرررين ثرراني  14( بترراري  2444التأكيررد علررى قرررار مجلررس األمررن رقررم ) -4

حث في والذ  تناول من جملة أمور موضوع النزاع ال دود  الجيبوتي اإلريتر ، والذ  

فقرترره السررابعة الطرررفين علررى مواصررلة الجهررود لتسرروية نزاعهمررا علررى ال رردود بالوسررائع 

السلمية بما يتس  ما القانون الدولي عن طري  التوفي  أو الت كيم أو التسوية القضائية، أو 

مررن  33أ  وسرريلة أخرررى يتفقرران عليهررا مررن وسررائع تسرروية المنا عررات الم ررددة فرري المررادة 

رحي  بتأكيد جيبوتي التزامها بتعمي  ال وار والتفاوض ب سن نية ما إريتريا الميثا ؛ والت
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حتررى التوصررع إلررى حررع ود  لجميررا المسررائع العالقررة ومطالبتهررا بأهميررة اسررتمرار انخررراط 

 مجلس األمن وتوجيهه ورقابته. 

الترحيرر  برراألجواء اإليجابيررة الناميررة باضررطراد فرري الع قررة بررين جمهوريررة جيبرروتي ودولررة  -5

ريتريا، وتأييد الجهود المبذولة لترسيم ال دود بين البلدين الجارين، بما يؤد  إلرى التطبيرا إ

 الكامع للع قات بينهما، ويرس  أجواء السلم واألمن في القرن األفريقي.

الطلررر  مرررن الجانررر  اإلريترررر  اإلفرررراج الفرررور  وغيرررر المشرررروط عرررن بررراقي األسررررى  -6

 تريا. والمفقودين الجيبوتيين في سجون إري

الترحي  بالبيان المشتر  الصادر عن جامعة الدول العربيرة )مجلرس السرلم واألمرن هنرذا (  -7

حول النرزاع برين جيبروتي  19/12/2010واالت اد األفريقي )مجلس السلم واألمن( بتاري  

 وإريتريا.

مجلرس الطل  من األمين العام متابعة المستجدات وتقديم تقرير إلى الدورة العاديرة المقبلرة لل -8

 على المستوى الو ار .

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8807)ق: رقم 
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 التدخـال  اإليرا  ة في الشـلت  الداخل ـة للدتل العرب ة

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 :بعد ااالنج -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 امة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة الع ▪

وإذ يؤكد على البيانرات والقررارات الصرادرة عرن مجلرس الجامعرة علرى مسرتوى القمرة وعلرى  -

( بترراري  30د.ع ) 758الررو ار  فرري هررذا الشررأن، وهخرهررا قرررار قمررة تررونس رقررم  المسررتوى

بشررأن  9/3/2022( بترراري  157د.ع ) 8749، وقرررار المجلررس الررو ار  رقررم 31/3/2019

االيرانيررة فرري الشررؤون الداخليررة للرردول العربيررةة، والبيرران الختررامي الصررادر عررن  ةالترردخ ت

الردورة غيرر العاديررة لمجلرس جامعرة الرردول العربيرة علرى مسررتوى القمرة التري عقرردت فري مكررة 

 ،30/5/2019المكرمة بتاري  

األ مرة  وإذ يأخذ علما بانعقاد االجتماع الثامن عشر للجنة الو ارية المعنية بمتابعة تطرورات  -

 ما إيران وسبع التصد  لتدخ تها في الشؤون الداخلية للدول العربية،

 وبناء على مداخ ت السادة ر ساء الوفود والسيد األمين العام، -

 ر: ُيقــــر

التأكيد على أهمية أن تكون ع قات التعاون بين الدول العربية والجمهورية االس مية  -1

وار واالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانة االيرانية قائمة على مبدأ حسن الج

التدخع اإليراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي 

ومطالبة الجمهورية اإلس مية اإليرانية بالكف عن  ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول،

ن تقوض بناء الثقة وتهدد األمن واالستقرار في األعمال االستفزا ية التي من  أنها أ

  .المنطقة

إدانة سياسة ال كومة اإليرانية وتدخ تها المستمرة في الشؤون العربية والتي من  أنها  -2

تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والتأكيد على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات 

ليج العربية، ومطالبتها بويقاف دعم وتمويع التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخ

 الميليشيات واألحزا  المسل ة في الدول العربية.
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اإلدانة الشديدة الستمرار عمليات إط   الطائرات المسيرة، والصواري  الباليستية  -3

ودولة وغيرها من أنواع الصواري  إيرانية الصنا على المملكة العربية السعودية 

اإلرهابية  من األراضي اليمنية من ق ب ع الميليشيات ال وثية لمت دة اإلمارات العربية ا

ودولة اإلمارات العربية المت دة التابعة إليران، واعتبار ذل  عدواناً صارخاً ضد المملكة 

ودولة  وتهديداً لألمن القومي العربي، والتأكيد على ح  المملكة العربية السعودية

لدفاع الشرعي عن أراضيها وف  ما نصت عليه المادة اإلمارات العربية المت دة في ا

( من ميثا  األمم المت دة، ومساندتها في اإلجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تل  51)

 االنتهاكات اإليرانية في إطار الشرعية الدولية.

دانة بأ د العبارات للهجمات اإلرهابية على منشالت  ركة أرامكو النفطية السعودية، اإل -4

، باستخدام أسل ة إيرانية الصنا، استهدفت ك  من موقا ةبقي ة 14/9/2019 بتاري 

وحقع ةخريصة، والترحي  في هذا الصدد بتقرير األمم المت دة الصادر بتاري  

والذ  أكد على مسؤولية النظام اإليراني على هذه الهجمات التخريبية.  30/6/2020

لسعودية، وتأييد كافة اإلجراءات التي واإلعرا  عن الدعم الكامع للمملكة العربية ا

تتخذها من أجع تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشالتها النفطية، والذ  يعتبر 

مساسا باألمن القومي العربي. وكذل  إدانة األعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية 

ر ُعمان. والتأكيد على أهمية في المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية المت دة، وفي ب 

الوقوف بكع حزم وقوة ضد أ  م اوالت إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وس مة 

المنشالت الب رية في الخليج العربي والممرات الب رية األخرى، باعتبار أن ذل  يشكع 

تهديدا واض ا وصري ا لألمن والسلم في المنطقة والعالم، ويهدد استقرار االقتصاد 

  لعالمي.ا

بما في  استنكار وإدانة التدخ ت اإليرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة الب رين، -5

مساندة اإلرها  وتدري  اإلرهابيين وتهري  األسل ة والمتفجرات وإثارة النعرات ذل  

الطائفية، ومواصلة التصري ات على مختلف المستويات لزعزعة األمن والنظام 

سيسها جماعاٍت إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من ال ر  الثور  واالستقرار، وتأ

اإليراني وذراعيه كتائ  عصائ  أهع ال   اإلرهابية وحز  ل اإلرهابي، والذ  

ً لمبادئ ميثا  األمم  يتنافى ما مبدأ ُحسن الجوار وعدم التدخع في الشؤون الداخلية وفقا

عم مملكة الب رين في جميا ما تتخذه من المت دة والقانون الدولي. والتأكيد على د

إجراءات وخطوات لمكاف ة اإلرها  والجماعات اإلرهابية، لل فاظ على أمنها 

  واستقرارها.



 -101- 

اإل ادة بجهود األجهزة األمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة الب رين التي تمكنت  -6

أعضاء المنظمات من إحباط العديد من المخططات اإلرهابية وإلقاء القب  على 

اإلرهابية الموكع إليها تنفيذ تل  المخططات والمدعومة من ق ب ع ال ر  الثور  اإليراني 

 وحز  ل اللبناني اإلرهابي.

التأييد الكامع لجميا الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت حيال الخلية االرهابية ت ت ما  -7

واستقرار دولة الكويت، ورف  التدخع  يسمى بأل )خلية العبدلي(، والتأكيد على أهمية أمن

اإليراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، على الرغم من المساعي التي بذلتها دولة 

الكويت ما أ قائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجع خل  قنوات حوار ما 

 إيران لتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.

يراني في األ مة السورية وما ي مله ذل  من تداعيات خطيرة على التنديد بالتدخع اال -8

مستقبع سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وس متها االقليمية وأن مثع 

هذا التدخع ال يخدم الجهود المبذولة من أجع تسوية األ مة السورية بالطر  السلمية وفقا 

 (. 1لمضامين جنيف )

في الدول العربية التي بوخراج المليشيات والعناصر المسل ة التابعة لها  مطالبة إيران -9

، والتوقف عن دعم المنظمات والمليشيات اإلرهابية في الدول العربية، تتواجد بها

 واليمن.  اوباألخص في سوري

مسؤولية دعم  –الشري  في ال كومة اللبنانية  –ت ميع حز  ل اللبناني اإلرهابي  -10

الجماعات اإلرهابية في الدول العربية باألسل ة المتطورة والصواري  اإلرها  و

ومطالبة المجتما الدولي باتخاذ إجراءات رادعة  الباليستية وغيرها من أنواع الصواري ،

وإدانة ما يصدر  اتجاه هذا ال ز  وممارساته اإلرهابية المزعزعة الستقرار المنطقة،

ت ريضي وإساءات مرفوضة للمملكة العربية عن أمين عام ال ز  من خطا  عدائي و

السعودية ودولة اإلمارات العربية المت دة ومملكة الب رين والجمهورية اليمنية، األمر 

الذ  يشكع تدخ  سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول يقصد به إثارة الفتنة وال   

رف والطائفية على الكراهية، والتأكيد على ضرورة توقف حز  ل عن نشر التط

والتدخع في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أ  دعم لإلرها  واإلرهابيين في م يطه 

اإلقليمي، ووقف خطابه الت ريضي الذ  يستغع المشاعر الدينية إلثارة النعرات الطائفية 

 والترويج للعنف.

قمار حظر القنوات الفضائية الممولة من إيران والتي تبث على األالتأكيد على  -11

العربية باعتبارها تُشكع تهديداً لألمن القومي العربي من خ ل إثارة االصطناعية 
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القرار ما ذل  النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية، والطل  من األمين العام متابعة تنفيذ 

 الجهات ذات الصلة.

تمرة ضد تصري ات المسؤولين اإليرانيين الت ريضية والعدائية المس واستنكارإدانة  -12

الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية االس مية االيرانية بالكف عن التصري ات 

العدائية واألعمال االستفزا ية، ووقف ال م ت اإلع مية ضد الدول العربية باعتبارها 

 تدخ  سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول. 

والتها  عزعة األمن واالستقرار في التأكيد على أهمية رصد الت ركات اإليرانية وم ا -13

دول المنطقة، وال د من التدخ ت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والسيما 

على كذل  ، وعامة العربيةالدول والملف اليمني باعتباره أمناً قومياً لدول الخليج خاصة 

ة ل كومة اليمن الشرعية الموالية لها والمناهضاإلرهابية التوقف عن دعمها للميليشيات 

ومدها باألسل ة، وت ويلها إلى منصة إلط   الصواري  على جيران اليمن وتهديد 

الم حة الب رية في مضي  با  المند  والب ر األحمر، وهو ما ينعكس سلباً على أمن 

ً لقرار مجلس  ً واض ا واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكٍع عام، ويعتبر خرقا

 (.2015) 2216رقم  األمن

بالتمرد على الدولة اإلرهابية إدانة الدور اإليراني التخريبي في تشجيا المليشيات ال وثية  -14

ومؤسساتها وتدمير النسيج االجتماعي، واالستمرار في األعمال العسكرية العدائية ضد 

سل ة األعيان المدنية والسكان اآلمنين، وتزويدها المليشيات ال وثية اإلرهابية باأل

المهربة و  نات الصواري  الباليستية والطائرات المسيرة وباألموال والتدري ، والتي 

أدت إلى إطالة أمد ال ر  وتفاقم معاناة الشع  اليمني، وتقوي  جميا مبادرات الس م 

التي ترعاها األمم المت دة من خ ل اتباع سياسة التصعيد وخلط األورا  ما كع إنفراجة 

االنق بية وحاكما اإلرهابية  يمنية، ومنها تنصيبها ةسفيراة لدى المليشياتفي األ مة ال

عسكريا لصنعاء، هدفه نسف أية جهود للمضي في ت قي  التسوية السياسية في اليمن، 

وكذا استي ئها على مباني السفارة اليمنية في طهران واالستي ء على ممتلكاتها الثابتة 

طيرة في الع قات الدولية، وخرقا فاض ا لقواعد القانون والمنقولة، ما يؤسس لسابقة خ

الدولي، تستدعي من مجلس األمن إدانة هذه التصرفات حفاظا على القواعد المنظمة 

 للع قات الدولية.

إدانة استمرار احت ل إيران للجزر اإلماراتية الث   الم تلة )طن  الكبرى وطن   -15

راءات والوسائع السلمية التي تتخذها دولة الصغرى وأبو موسى(، وتأييد كافة اإلج

  .اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها الم تلة طبقا للقانون الدولي
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تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية األعضاء ما الدول والمنظمات اإلقليمية  -16

ة والدولية لتسليط الضوء على ممارسات النظام اإليراني ودعمه للعنف والطائفي

 واإلرها  وخطره على األمن اإلقليمي والدولي. 

العمع على إعداد حم ت إع مية من خ ل الوسائط المتعددة تكشف الوجه ال قيقي  -17

المتشدد للنظام اإليراني، واستمرار هذا النظام في سياسته العدائية التوسعية في الخارج، 

 واستمراره في دعم الطائفية والتطرف واإلرها . 

( وعلى ضرورة 2015) 2231لتزام إيران بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم ضرورة ا -18

تطبي  هلية فعالة للت ق  من تنفيذ االتفا  والتفتيو والرقابة وإعادة فرض العقوبات على 

ن ٍو سريا وفعال حال انتها  إيران اللتزاماتها بموج  االتفا  وعلى أهمية انضمام 

 .وية ومراعاة المشاكع البيةية للمنطقةإيران إلى كافة مواثي  الس مة النو

االعرا  عن القل  البالغ من تسارع عجلة تخصي  اليورانيوم من قبع إيران بنس   -19

 من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.ت إليه التقارير الصادرة مؤخراً مرتفعة وفقا لما أ ار

الجارية دولية الوضات مفاتجاه الهموم و واغع الدول العربية  مراعاةالتأكيد على أهمية  -20

، وأن يكون أ  اتفا  ما إيران منطلقا ل ع القضايا إيران النوو  في فيينا بشأن برنامج

  اإلقليمية، بما يعز  األمن واالستقرار في المنطقة.

التأكيد على أهمية أن يشمع أ  اتفا  ما إيران بنوداً أقوى تتعل  ببرنامجها للصواري   -21

مسيرة المفخخة التي تقوم بتزويد الميليشيات اإلرهابية بها وعلى الباليستية والطائرات ال

 .، وأنشطتها المزعزعة ل ستقراراالرهابية رأسها ميليشيا ال وثي

دعوة المجتما الدولي الى تمديد حظر الس ح على إيران والتأكيد على أن رفا ال ظر  -22

 الدولي عن إيران سيفضي إلى مزيد من الخرا  والدمار.

على أهمية مواصلة الدول العربية تزويد األمانة العامة بتقارير دورية حول  التأكيد -23

 التدخ ت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. 

األمين العام بمواصلة التنسي  ما و راء خارجية اللجنة العربية الرباعية )المشكلة تكليف  -24

الب رين، والمملكة العربية السعودية  من كع من: دولة االمارات العربية المت دة، ومملكة

)رئاسة اللجنة(، وجمهورية مصر العربية، واألمين العام( ل ستمرار في تطوير خطة 

ت ر  عربية من أجع التصد  للتدخ ت اإليرانية في المنطقة العربية، وحشد التأييد 

 والدعم الدولي للموقف العربي الراف  لهذه التدخ ت اإليرانية. 

إط ع األجهزة المعنية في األمم المت دة باالنتهاكات اإليرانية لقرار  مجلس  مواصلة -25

 لما يمثله ذل  من تهديد داهم لألمن القومي العربي.  2231و 2216األمن رقم 
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االستمرار في إدراج بند ةالتدخ ت االيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربيةة على  -26

 ا الدول والتجمعات الدولية واإلقليمية.أجندة منتديات التعاون العربي م

األجهزة  تكليف المجموعة العربية في نيويور  باتخاذ ما يلزم ن و إحالة هذا القرار إلى -27

ره كوثيقة رسمية من وثائقها، والطل  إليها إدراج هذا االمعنية في األمم المت دة إلصد

ن ميثا  األمم المت دة التي ( م7( الفقرة )2الموضوع على أجندتها وفقا ألحكام المادة )

 ت رم التدخع في الشؤون الداخلية للدول. 

تكليف مجالس السفراء العر  في العواصم العالمية، وبعثات الجامعة العربية باتخاذ ما  -28

يلزم ن و إحالة هذا القرار وجميا الوثائ  الصادرة عن الدورة بشأن التدخ ت اإليرانية 

ربية إلى و ارات الخارجية واألجهزة المعنية في تل  الدول في الشؤون الداخلية للدول الع

 والمنظمات وإيضاح خطورة هذه التدخ ت على األمن اإلقليمي والدولي.

الطل  إلى األمين العام متابعة تنفيذ القرار والعرض على المجلس في دورته العادية  -29

 المقبلة.

 
 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8808)ق: رقم 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في مواجهة مخاطر التنظيمات اإلرهابية واالنفصالية وتصنيفها، فون الجزائر تدعو  الجميورية الجزائرية الديمقراا ة الشعب ة: -

 ً لى تنسي  الجهود إم سيادة الدول واستق لها. كما تدعو األمم المت دة وقرارات الشرعية الدولية ما احترا بلوائدلى التقيد إدوما

الدولية لمكاف ة هذه الظاهرة، ضمن استراتيجية األمم المت دة وااللتزام بقواعد الشرعية الدولية وح  الشعو  في تقرير مصيرها 

ليه في ديباجة إفون ما يشار  ،ألسا وف  قائمة األقاليم الم ددة من قبع األمم المت دة ذات الصلة بتصفية االستعمار. وعلى هذا ا

لألمم المت دة، ويود الوفد الجزائر  التأكيد على أن ما  ةلى اجتماع لجنة المتابعة ال تعكس هذه المبادئ األساسيإالقرار التي تشير 

يها تل  المعترف بها يشار إليه بالعناصر اإلرهابية االنفصالية تعني تل  المصنفة من قبع األمم المت دة وأن ال دود المشار إل

 دولياً.

ً في الفقرات ) تميورية العراقتت فا  - ( من القرار المعنون التدخ ت اإليرانية في الشؤون 10و  6و  5على ما ورد رسميا

الداخلية للدول العربية، ت ت البند الرابا من جدول االعمال، كما وتت فا جمهورية العرا  على البيان الص في الصادر عن 

  مة ما ايران وسبع التصد  لتدخ تها في الشؤون الداخلية للدول العربية.الرباعية المعنية بتطورات األ اللجنة

 في مشروع قرار التدخ ت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية: 10و  6و  5على الفقرات:  لبنـــع يت فا  -

ارة الى وجوده في ال كومة، وال يمكن الموافقة على االمر كونه يعترض لبنان على ذكر ةحز  لة ووصفه باإلرهابي واال 

خارج تصنيف األمم المت دة وغير متواف  ما المعاهدة العربية لمكاف ة اإلرها ، خاصة من حيث التمييز بين المقاومة 

بية تمثيلية وا نة في مجلس واإلرها ، كون حز  ل يمثع مكون أساسي في لبنان و ري ة واسعة من اللبنانيين، ولديه كتلة نيا

النوا ، وندين أ  تدخ ت بالشؤون الداخلية للدول العربية مجددين التزام لبنان بميثا  جامعة الدول العربية والسيما المادة الثامنة 

 منه، وقد طالبنا ب ذف كع ما يتعل  ةب ز  لة، لكي تتم الموافقة على كافة بنود القرار دون ت فا.
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 لد اإلسرائيلي على األمن القومي العربي والس م الدولي:مخاطر التس

  شعذ المنطقة الخعل ة يا امسلحة النوتية تغ رهع يا 

 أسلحة الديعر الشعيل في الشرق امتسط
 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمان ▪

األسرل ة  بقضرايا ةلجنة كبار المسؤولين العر  المعنيرةلأل  58 وإذ يستذكر توصيات االجتماع -

  )لجنة كبار المسؤولين العر ( الشامعة. الدمار أسل ة من وغيرها النووية

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :قــــررُي

يلتمر اماراف في يععهدة ندم ا تشعر امسلحة تق  م أنمعل الدترة الععطرة لـ "  أتالل:

 :(26/8/2022-1الستعراض المععهدة" )  ويورك:  النوتية

 ةهردة عردم انتشرار األسرل اإلعرا  عن أسفه إلخفا  الردورة العا ررة لمرؤتمر مراجعرة معا -1

النووية في التواف  حول وثيقة ختامية، والتي جاء انعقادهرا فري ظرع ظرروف دوليرة معقردة، 

 يشهد فيها العالم استنفاراً لألسل ة النووية.

النوويرة تكمرن فري إ التهرا، والطلر   ةالتأكيد على أن الضمانة الوحيدة لعدم استخدام األسل  -2

وفقرراً للمررادة السادسررة مررن معاهرردة عرردم انتشررار األسررل ة  اتزاماتهررمررن الرردول النوويررة تنفيررذ ال

 النووية، والبدء باتخاذ خطوات ملموسة تقضي بنزع أسل تها النووية.

النووية هي حجر الزاويرة لمنظومرة عردم  ةإعادة التأكيد على أن معاهدة عدم انتشار األسل  -3

افاً فيهرا عردا إسررائيع، لتبقرى االنتشار، وأن جميا دول منطقة الشر  األوسط أصب وا أطر

الوحيدة في المنطقة غير طررف بالمعاهردة وتررف  إخضراع جميرا منشرالتها النوويرة لنظرام 

 الشاملة التابا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. تالضمانا

الشر  األوسطة ما ال سارياً ل رين ت قير  أهدافره، بالخا   1995التأكيد على أن ةقرار  -4

ضمن صفقة ال تتجزأ تمت بناًء عليها موافقة الدول العربية علرى التمديرد  والتذكير بأنه كان

 .1995ال نهائي للمعاهدة دون تصويت خ ل مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة لعام 

https://www.un.org/ar/conferences/npt2020
https://www.un.org/ar/conferences/npt2020
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وغيرهرا التأكيد على أن أ  مقترح مستقبلي حول إنشاء منطقة خاليرة مرن األسرل ة النوويرة  -5

المرجعيرات المتفر  عليهرا  وسرط، يجر  أن يراعريأسل ة الدمار الشرامع فري الشرر  األ من

الخا  بالشر  األوسطة ومخرجات مؤتمر  المراجعرة  1995بالتواف  وهي ةقرار عام 

 .2010و 2000لعامي 

التأكيررد علررى أهميررة اسررتمرار التنسرري  العربرري فرري المرحلررة المقبلررة، والت ضررير الجيررد قبررع  -6

ديرة عشرر لمرؤتمر مراجعرة معاهردة عردم وخ ل اجتماعات اللجران الت ضريرية للردورة ال ا

 ، في مختلف الم افع الدولية ذات الصلة. 2026النووية لعام  ةانتشار األسل 

توجيه الشكر للجنة كبار المسؤولين العرر ، ل فاظهرا علرى وحردة الموقرف العربري، وعلرى  -7

م ال قررو  الترري اكتسرربتها الرردول العربيررة خرر ل مررؤتمرات مراجعررة المعاهرردة السررابقة وعررد

ولجانرره  2026التنررا ل عنهررا؛ والطلرر  منهررا الت ضررير لمررؤتمر المراجعررة القررادم فرري عررام 

 .الت ضيرية، وصياغة مواقف عربية مشتركة وتقديم مقترحات في الموضوعات ذات الصلة

ألعمررال الرردورة العا رررة إعررداد تقيرريم  ررامع الطلرر  مررن المجموعررة العربيررة فرري نيويررور   -8

كبار المسرؤولين العرر ، لجنة ل المقبعوعرضه على االجتماع  المراجعة ونتائجها، رلمؤتم

على المستوى  لمجلس جامعة الدول العربية( 159) المقبلةتمهيداً لرفعه إلى الدورة العادية 

 .الو ار 

ل:  :التن  ب العربي في  اعر الوكعلة الدتل ة للطعقة ال رية  ثع  ع

للملتمر الععم  66عربي خالل الدترة "القدرا  النوتية اإلسرائ ل ة" تالتن  ب ال  -أ

 :(30/9/2022-26للوكعلة الدتل ة للطعقة ال رية )ف  نع: 

للوكالررة الدوليررة للطاقررة  65اإل ررادة بجهررود دولررة الكويررت خرر ل رئاسررتها للمررؤتمر العررام الررأل  -9

 .24/9/2021-20الذرية، والذ  عقد بفيينا خ ل الفترة 

فيينا بودراج بند ةالقردرات النوويرة اإلسررائيليةة علرى  أخذ العلم بقيام المجموعة العربية في -10

 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 66جدول أعمال الدورة 

 66عرردم تقررديم مشررروع القرررار المعنررون ةالقرردرات النوويررة اإلسرررائيليةة خرر ل الرردورة  -11

أثنراء مناقشرة بنرد ةالقردرات للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلقاء بيران عربري 

النوويررة اإلسرررائيليةة يبررر  الشررواغع العربيررة واالسررتياء مررن عرردم التعامررع الرردولي مررا هررذا 

الموضوع بالقدر المماثع ما موضوعات أخرى، وإبرا  ا دواجية المعايير في التعامع ما 
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في ذات البنرد الملف النوو  إلسرائيع، وحث جميا الوفود العربية على إلقاء بيانات وطنية 

 لتسليط الضوء على خطورة هذا الموضوع.

للمرؤتمر العرام  66الطل  من المجموعة العربية في فيينا إعداد تقييم  رامع ألعمرال الردورة  -12

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعرضه على لجنة كبار المسؤولين العر .

ظي الوكعلة الدتل ة التطورا  تالم تجدا  الخعصة بتقعرير تيداتال  يجلس يحعف -ب

 :للطعقة ال رية بشأ  تطب ب الضمع ع  في  يرا 

اإل ررادة بجهررود المجموعررة العربيررة وبعثررة جامعررة الرردول العربيررة بفيينررا فرري تنفيررذ قرررارات  -13

مجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الررو ار ، والطلرر  منهمررا مواصررلة متابعررة بنررد ةاتفررا  

األسرل ة النوويرةة، وتزويرد لجنرة كبرار  الضمانات مرا إيرران بموجر  معاهردة عردم انتشرار

المسؤولين العر  برالخر التطرورات والمسرتجدات فري هرذا الشرأن فري ضروء تقرارير المردير 

 العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والقرارات الصادرة عن مجلس الم افظين.

وو  برين التأكيد على أهمية متابعة التطورات حرول المفاوضرات الجاريرة بشرأن االتفرا  النر -14

(، JCPOA، والمعروفرررة باسررم ةخطررة العمرررع الشرراملة المشرررتركةة )1+4إيررران والرردول 

وضرورة استمرار التواصرع مرا الردول األطرراف فري المفاوضرات، والتنسري  معهرا وأخرذ 

 الشواغع العربية في االعتبار بشأن أية مستجدات يتم االتفا  عليها مستقب ً.

ل: الوعلوة لـ "يلتمر   شعذ ينطقة خعل ة يا امسلحة النوتية التحض ر منمعل الدترة   ثعلوع

 :(19/11/2022-14)  ويورك: تغ رهع يا أسلحة الديعر الشعيل في الشرق امتسط"

توجيرره الشرركر لدولررة الكويررت علررى دورهررا فرري الت ضررير وتررر   وإدارة الرردورة الثانيررة  -15

النوويررة وغيرهررا مررن  إنشرراء منطقررة خاليررة مررن األسررل ة ( لررألةمؤتمر29/11-3/12/2021)

ة، والترحير  بترر   الجمهوريرة اللبنانيرة للردورة أسل ة الدمار الشامع في الشر  األوسط

 الثالثة للمؤتمر وتقديم الدعم الكامع لها.

مواصلة المجموعرة العربيرة فري نيويرور  دعرم رئاسرة الردورة الثانيرة للمرؤتمر، واسرتمرار  -16

ذل  بالتنسي  ما باقي األطراف المعنية، وموافاة التشاور خ ل الفترات ما بين الدورات، و

 لجنة كبار المسؤولين العر  واألمانة العامة بكافة المستجدات في هذا الشأن.
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التأكيد على أهمية مشاركة جميا الدول العربيرة فري الردورة القادمرة للمرؤتمر، وعلرى أهميرة  -17

إلنجاح ة باعتبارها ضرورة حتمية المشاركة الفعالة لكافة األطراف اإلقليمية والدولية المعني

 .المؤتمر دون أن يكون ذل  على حسا  المواقف والثوابت العربية التي تم البناء عليها

إعررادة التأكيررد علررى أهميررة دعرروة جامعررة الرردول العربيررة والمنظمررات اإلقليميررة ذات الصررلة  -18

 ل ضور أعمال المؤتمر.  

جهودهرا ومشراورتها بهردف الت ضرير  الطل  من المجموعة العربية في نيويور  مواصرلة -19

للدورة الثالثة للمؤتمر وإعداد تقييم  امع عن أعمال الدورة وموافاة لجنرة كبرار المسرؤولين 

 .على المستوى الو ار  لمجلس الجامعة المقبلةالعر  به، تمهيداً لعرضه على الدورة 

ل:  يخعار يفعنل بوطير النوتت اإليرا ي:  رابعع

موعرة العربيرة وبعثرة جامعرة الردول العربيرة فري فيينرا فري متابعرة تنفيرذ اإل ادة بجهرود المج -20

قررارات مجلرس الجامعررة الخاصرة بموضرروع ةمخراطر مفاعرع بو ررهر النروو  اإليرانررية، 

 ومن ضمنها مقابلة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الجامعة على المستوى الطل  من المجموعة العربية في فيينا مواصلة تنفيذ قرارات مجلس  -21

الو ار  ذات الصلة بأل ةمخاطر مفاعع بو هر النوو  اإليرانرية، وبرذل الجهرود وتنسري  

المواقف العربية والدولية فري إطرار الوكالرة الدوليرة للطاقرة الذريرة لمواصرلة مطالبرة إيرران 

ية لتعزيز الثقة باالنضمام إلى اتفاقية األمان النوو  واالستفادة من بعثات تقييم الوكالة الدول

 في أنشطة إيران النووية.

التأكيررد علررى أهميررة اسررتمرار متابعررة تطررورات موضرروع ةمخرراطر مفاعررع بو ررهر النرروو   -22

اإليرانية، والطل  من المجموعة العربية في فيينا تزويد لجنة كبار المسؤولين العر  بأية 

 مستجدات وتطورات تخص هذا الموضوع.

ل: من الدولي التابعة واألح لكة المغربية للجنة األولى لنزع الس اإل ادة برئاسة المم خعي ع

 .2022 – 2021خ ل الفترة ( 76)للجمعية العامة لألمم المت دة في دورتها 

ل  الطل  من األمانة العامة عرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة على  :سعدسع

 المستوى الو ار  في دورته المقبلة.

 
 (6/9/2022 - 2ج  -( 158) د.ع - 8809)ق: رقم 
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 التجمعات الدولية واإلقليميةالمنظمات والع قات العربية ما 

 األفريقية: –أوال: الع قات العربية 

 -أ  -

 امفريقي –ي  رة التععت  العربي 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين الع ▪

( بترراري  157د.ع ) 8751، وهخرهررا القرررار رقررم وعلررى قراراترره السررابقة فرري هررذا الشررأن ▪

9/3/2022، 

 وإذ يأخذ علماً بالجهود التي تقوم بها لجنة تنسي  الشراكة العربية األفريقية، -

 ،5/9/2022و 4يومي  ين الدائمينى مستوى المندوبوفي ضوء نتائج اجتماع مجلس الجامعة عل -

 ُيقــــر ر:

تكليف األمانة العامة بمواصلة التنسي  ما الدول األعضاء ومفوضية االت اد األفريقي من  -1

أجع تنفيذ قرارات القمة العربية األفريقية الرابعة التي عقدت في ماالبو، غينيا االستوائية، 

 .23/11/2016إلى  17خ ل الفترة من 

فري عررام  ستضرافة المملكرة العربيرة السرعودية للقمررة العربيرة األفريقيرة الخامسرةالترحير  با -2

ومفوضرية االت راد ، وتكليف األمانة العامرة بمواصرلة التنسري  مرا الدولرة المضريفة 2023

لت ديررد موعررد عقررد اجتماعررات القمررة، والتأكيررد علررى أهميررة اإلعررداد الجيررد لهررا االفريقرري 

مفوضررية االت رراد األفريقرري والدولررة المضرريفة بمررا يضررمن بالتنسرري  بررين األمانررة العامررة و

 نجاحها.

الطلرر  مررن األمانررة العامررة ومفوضررية االت رراد األفريقرري مواصررلة التنسرري  مررن أجررع تنفيررذ  -3

برررامج التعرراون العربيررة األفريقيررة القائمررة، والعمررع علررى ت ضررير خطررة العمررع العربيررة 

( مررن قرررارات القمررة العربيررة األفريقيررة 1األفريقيررة المشررتركة، وذلرر  تنفيررذاً للقرررار رقررم )

الرابعررة والمعنررون: ةبشررأن تقريررر األنشررطة المشررتر  لرئيسررة مفوضررية االت رراد األفريقرري 

الدول العربية عن تنفيذ إستراتيجية الشراكة األفريقية العربية وخطة  واألمين العام لجامعة

( مرن قررارات 7ار رقرم )ة، والقرر2016-2014العمع األفريقية العربية المشرتركة للفتررة 
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عربيررة  –القمررة العربيررة األفريقيررة الرابعررة والمعنررون: ةبشررأن وضررا خطررة عمررع أفريقيررة

 ( مررن قرررارات القمررة العربيررة األفريقيررة الرابعررة والمعنررون10مشررتركةة، والقرررار رقررم )

الشرراكة االفريقيرة العربيرةة، بمرا  وأحدا ةبشأن مبادئ ومعايير المشاركة في اجتماعات 

  انه تعزيز هذه الشراكة.من 

األمانة العامة بمواصلة التنسي  والتعراون مرا مفوضرية االت راد األفريقري مرن أجرع  تكليف -4

( من قرارات القمة العربية األفريقية الرابعة والمعنون: ةبشأن تنسري  2تنفيذ القرار رقم )

 العربية المشتركةة. األفريقية المشارياتمويع 

ة الجهررود إل الررة العوائرر  الترري تعترررض سرربع تفعيررع وتطرروير التأكيررد علررى أهميررة مواصررل -5

العربي األفريقي وتنظيم اجتماعات أجهزته، وذل  فري ضروء كافرة قررارات القمرم  التعاون

العربيررة األفريقيررة السررابقة واإلع نررات الصررادرة عنهررا، وبمررا يصررون الع قررات العربيررة 

 األفريقية ويدرأ عنها األخطار.

ع ن حررول فلسررطين الصررادر عررن القمررة العربيررة األفريقيررة الرابعررة الترحيرر  مجرردداً برراإل -6

 على كافة الصعد. ، وتعزيز العمع ما االت اد األفريقي لدعم قضية فلسطين2016

اإلعرررا  عررن التقرردير لموقررف االت رراد األفريقرري المؤيررد للموقررف العربرري تجرراه القضررية  -7

د األفريقرري، وهخرهررا اإلعرر ن الفلسررطينية المتمثررع فرري اإلعرر ن الصررادر عررن قمررم االت ررا

والث ثين التي عقدت يرومي  الخامسةاألفريقي في دورتها العادية  االت ادالصادر عن قمة 

للنرزاع االلترزام بردعم حرع سرلمي عرادل  نرص علرىوالرذ   ،في أديس أبابرا 6/2/2022و5

ات الصرلة، العربي اإلسرائيلي وفقاً لمبادئ القانون الدولي وجميا قرارات األمم المت ردة ذ

الداعيرررة إلرررى تجسررريد دولرررة فلسرررطين المسرررتقلة وذات السررريادة علرررى حررردود الرابرررا مرررن 

لجميا الدول لل فاظ على  هدعوت مجدداً ، وعاصمتها القد  الشرقية 1967 حزيران/يونيو

مرررن جديرررد علرررى أن جميرررا  ، مؤكرررداً الوضرررا القرررانوني والتررراريخي القرررائم لمدينرررة القرررد 

جميا السياسات االسرتعمارية فري أراضري دولرة فلسرطين، غيرر والمستوطنات اإلسرائيلية 

ً قانونية وتشكع انتهاكراً خطيرراً للقرانون اإلنسراني الردولي الررئيس فخامرة  بر يرة  ، ومرحبرا

الدول األعضاء إلى إنهاء جميا  هدعوت مجدداً  ،الفلسطيني م مود عبا ، ومبادرته للس م

وغيرررر المبا ررررة مرررا نظرررام االسرررتيطان  عمرررال التجاريرررة المبا ررررةا ررركال التفاعرررع واأل

ً االستعمار  اإلسرائيلي مفوض األمم المت دة السامي ل قرو  اإلنسران إلرى ت رديث  ، داعيا

قاعرردة بيانررات الشررركات التجاريررة فرري المسررتوطنات اإلسرررائيلية المقامررة علررى األراضرري 

هور األوضاع العمي  إ اء تد القل أخرى عن  مرة معرباً  ، الفلسطينية على أسا  سنو 
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االقتصررادية واإلنسررانية فرري قطرراع غررزة نتيجررة ال صررار اإلسرررائيلي والعرردوان العسرركر  

 .المتكرر

بتشركيع لجنرة خاصرة  نفري دورتره الخامسرة والث ثري ياالت اد األفريققمة الترحي  بقرار  -8

الر سرراء إلجررراء مزيررد مررن المشرراورات حررول مسررألة مررند إسرررائيع صررفة  مسررتوىعلررى 

 . االت اد األفريقي اد األفريقي وتقديم تقريرها إلى الدورة التالية لمجلس قمةمراق  باالت 

الترحي  بعقد االجتماع األول آلليرة التنسري  المشرتركة برين األمانرة العامرة لجامعرة الردول  -9

فري  12/12/2018العربية ومفوضية االت اد األفريقي ومنظمة التعاون اإلس مي بتاري  

جامعة الدول العربية، والتأكيد علرى أهميرة مواصرلة اجتماعرات اللجنرة مقر األمانة العامة ل

إلنشراء هليرة خاصرة للتنسري  فري هرذا الشرأن، بمرا فري ذلر   واالنتهاء من الترتيبات ال  مة

 . وضعهاالخطوات التنفيذية ال  م 

مجال  التأكيد على أهمية التعاون والتنسي  بين جامعة الدول العربية واالت اد األفريقي في -10

، والترحيرر  بررالمقترح المقرردم مررن جمهوريررة مصررر العربيررة إلنشرراء هليررة اإلرهررا مكاف ررة 

 أفريقية عربية لمكاف ة اإلرها .

الترحي  باإلط   المشتر  لو ارة خارجية جمهورية مصرر العربيرة ومفوضرية االت راد  -11

عررات، الررذ  االت رراد االفريقرري إلعررادة االعمررار والتنميررة مررا بعررد النزا لمركررزاالفريقرري 

تستضريفه القرراهرة، خاصرة وأن برررامج المركررز تسرتهدف عرردداً مررن الردول العربيررة بالقررارة 

 األفريقية.

بنتائج المؤتمر الو ار  األفريقي العربي المشتر  الثالث حول التنمية الزراعية  الترحي  -12

إلرى  31/10واألمن الغذائي الذ  انعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، خ ل الفترة من 

، والطل  من األمانة العامرة التنسري  مرا المنظمرة العربيرة للتنميرة الزراعيرة 2/11/2016

ومفوضية االت اد األفريقي وجمهوريرة مصرر العربيرة لعقرد االجتمراع الرو ار  األفريقري 

العربي المشتر  الرابا في موعد يُ دد الحقاً في جمهورية مصر العربيرة واإلعرداد الجيرد 

( مررن قرررارات قمررة 10اً للمعررايير الترري سرريتم وضررعها تطبيقرراً للقرررار رقررم )لرره، وذلرر  طبقرر

 ماالبو.

لررو راء االقتصرراد والتجررارة والماليررة األفارقررة  الترحيرر  بنتررائج االجتمرراع المشررتر  األول -13

، بماالبو، غينيا االستوائية، والطل  من األمانة 21/11/2016 ُعقد بتاري  والذ والعر  

( 3 اد األفريقي مواصلة التعاون والعمع من أجع تنفيذ القررار رقرم )العامة ومفوضية االت

مررن قرررارات القمررة العربيررة األفريقيررة الرابعررة، بشررأن عقررد اجتمرراع دور  عربرري أفريقرري 
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عررن االقتصراد والتجرارة والماليرة علررى هرامو القمرم العربيررة  المسرؤولينمشرتر  للرو راء 

 األفريقية.

ألعضاء للمعهرد الثقرافي العربري األفريقري حترى يرتمكن مرن التأكيد على أهمية دعم الدول ا -14

بدولررة  ُعقرردتأداء الرردور المنرروط برره تنفيررذاً لقرررارات القمررة العربيررة األفريقيررة الثالثررة الترري 

ُعقردت ( الصادر عن القمة العربية األفريقية الرابعة التري 5) ، والقرار رقم2013الكويت 

 شأن المعهد الثقافي األفريقي العربي.، ب2016في  غينيا االستوائية-ماالبوفي 

اإلعرا  عن التقدير للجهود المبذولة من جان  المصرف العربي للتنميرة االقتصرادية فري  -15

 الدعم المتواصع للتعاون العربي األفريقي وهلياته وبرامجه.  لتقديمأفريقيا 

لتنمية األفريقية اإل ادة بتقديم دولة الكويت جائزة المرحوم الدكتور/ عبدالرحمن السميط، ل -16

فرري مجررال التعلرريم لكررع مررن منظمررة  2020فرري مجررال األمررن الغررذائي، ولعررام  2019لعررام 

ومعهررد مولتينررو للغررة وتعلرريم القررراءة والكتابررة  Ubongo Learning)أبونجررو التعليميررة )

(Molteno بالمناصفة، علماً برأن جرائزة عرام )فري مجرال الصر ة، وكرذل  بمبرادرة  2021

ة المليارية التي تقدمت بها دولة الكويت في القمة العربية االفريقية الثالثرة القروض الميسر

بشأن تقديم مليار دوالر أمريكي كقروض ميسررة  2013التي عقدت في دولة الكويت عام 

% منها، وبذل  يكون الصندو  قد غطى كامع مبلغ االلتزام 99.56والتي تم تقديم حوالي 

 دد وتخصريص مليرار دوالر أمريكري ل سرتثمار فري القرارة المعلن وفي إطاره الزمني الم

 األفريقية.

مليرون دوالر أمريكري، لمشرروع  5اإل ادة بالمن ة المالية المقدمة من دولة الكويت بمبلغ  -17

 1.6المركررز الطبرري لمفوضررية اإلت رراد األفريقرري، وكررذل  تخصرريص دولررة الكويررت مبلررغ 

 وبةة في أفريقيا.مليون دوالر أمريكي، إلنشاء مركز معني باأل

توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده المبذولة من أجرع دعرم مسريرة التعراون العربري  -18

 األفريقي.

الطلرر  مررن األمانررة العامررة متابعررة الموضرروع والعرررض علررى المجلررس فرري دورترره العاديررة  -19

 .المقبلة
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 التجمعات الدولية واإلقليميةالمنظمات و الع قات العربية ما

 األفريقية: –أوال: الع قات العربية 

-   - 

 الصندتق العربي للمعو ة الفن ة للدتل امفريق ة
\ 

 
 

 

     يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة،  ▪

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

( الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة الصندو  56وإذ يأخذ علماً بقرارات الدورة العادية ) ▪

 ،4/7/2022بتاري  

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

 يالتعاون العربوترقية عزيز وتفعيع كأداة فاعلة تساهم في تالصندو  وأهميته  دور التأكيد على

واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتقديم ما ي تاجه من مساعدات لدعم دوره في  ،ي في المجال الفنياإلفريق

ة والتضامن بين الدول العربية واإلفريقية، تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على  تمتين ع قات األخو 

( 157د.ع ) 8752المستوى الو ار  وهخرها القرار رقم  مستوى القمة وقرارات مجلس الجامعة على

 .9/3/2022بتاري  
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 التجمعات الدولية واإلقليميةالمنظمات والع قات العربية ما 

 :ما المنظمات الدولية الع قات العربيةثانيا: 

 -أ  -

 تاميم المتحدة التععت  ب ا تعيعة الدتل العرب ة

 

    يجلس تعيعة الدتل العرب ة نلل الم تو  الوزارت 

 :االنجابعد  -

 مذكرة األمانة العامة،على  ▪

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

د.ع  5228ورقررم  29/4/1992بترراري  ( 97د.ع ) 5175المجلررس رقررم   وعلررى قرررار ▪

اعتبرار بنرد التعراون برين الجامعرة واألمرم المت ردة بنرداً  بشأن، 13/9/1992( بتاري  98)

 دائماً في جدول أعمال المجلس،

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

ة الترحي  بنتائج االجتماع الخامس عشر للتعاون العام بين منظومتي جامعة الدول العربي -1

، 2022 تمو /واألمم المت دة الذ  عقد بمركز األمم المت دة بجنيف خ ل  هر يوليو

األمانة العامة البدء في الت ضير المبكر لعقد االجتماع الخامس عشر للتعاون  منوالطل  

القطاعي بين جامعة الدول العربية واألمم المت دة ووكاالتهما المتخصصة بمقرها أوائع 

 تعاون في مجال مكاف ة التغير المناخية.حول ةال 2023عام 

 :األمانة العامة منالطل   -2

االستمرار في اتخاذ المزيد من اإلجراءات لتعزيز التعاون المؤسسي القائم بين  -أ

المنظومتين في كافة المجاالت ذات االهتمام المشتر  ومن بينها، مواصلة 

يجاد حلول فعالة المشاورات الدورية، على جميا المستويات، من أجع السعي إل

مشتركة لمساعدة دول المنطقة في التغل  على الت ديات ال الية والنا ةة واأل مات 

 من خ ل تبادل المعلومات بهدف تكامع العمع بينهما.
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التنسي  ما األمم المت دة لب ث ُسبع إيجاد اآلليات المناسبة الستدامة الس م في  - 

األمانة العامة في هذا والدول األعضاء ي مناط  النزاعات وبناء قدرات العاملين ف

 الخصو .

الت ضير المبكر والجيد للمشاركة الفعالة في أعمال ةقمة المستقبعة التي ستعقدها  -ج

 بنيويور . 2023األمم المت دة خ ل عام 

إدراج هذا البند، بصفة دورية كع عامين، على جداول أعمال الدورات  الموافقة على -3

الدول العربية على المستوى الو ار  المقرر عقدها خ ل  هر العادية لمجلس جامعة 

 .أيلول/سبتمبر
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 التجمعات الدولية واإلقليميةالمنظمات والع قات العربية ما 

 :ما المنظمات الدولية الع قات العربيةثانيا: 

 -ب  -

 تيجلس اميا التععت  ب ا تعيعة الدتل العرب ة

    يجلس تعيعة الدتل العرب ة نلل الم تو  الوزارت 

 :ااالنجبعد  -

 مذكرة األمانة العامة،على  ▪

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

( 157الصررادر عررن الرردورة العاديررة ) 8763قراراترره السررابقة وهخرهررا القرررار رقررم وعلررى  ▪

 ،9/3/2022بتاري  

التوصيات الواردة في البيانات الرئاسية الصادرة عن جلسات مجلس األمرن رفيعرة وعلى  ▪

 ،23/3/2022 بتاري المستوى وهخرها التي عقدت 

التوصيات الصادرة عن جلسة ال وار التفاعلي غير الرسمي لمجلس األمرن رفيعرة وعلى  ▪

ء المجلررس، الترري المسررتوى بررين ترويكررا القمررة العربيررة علررى المسررتوى الررو ار  وأعضررا

ت ررت عنرروان ةتعزيررز التعرراون بررين مجلررس األمررن  22/9/2021 بترراري عقرردتها أيرلنرردا 

 ،ةوجامعة الدول العربية

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

جموعة العربية وبعثة الطل  إلى العضو العربي غير الدائم بمجلس األمن التنسي  ما الم -1

جامعة الدول العربية بنيويور  واألمانة العامة لمتابعة تنفيذ ما تضمنته البيانات الرئاسية 

 الصادرة عن جلسات مجلس األمن والجامعة العربية، ومن بينها ما يلي:

عقد جلسة إحاطة سنوية رفيعة المستوى ت ت رئاسته يشار  فيها السيد األمرين العرام  ▪

دول العربيررة ت ررت عنرروان ةالتعرراون بررين مجلررس األمررن وجامعررة الرردول لجامعررة الرر

العربيررةة بهرردف  يررادة توطيررد التعرراون بينهمررا بشررأن المسررائع المتعلقررة بصررون السررلم 
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واألمررن، السرريما علررى الصررعيد اإلقليمرري، والنظررر فرري السرربع الكفيلررة بت سررين األمررن 

 الجماعي ودعم المبادرات واألطر في هذا الصدد.

تماع سنو  غير رسمي لمندوبي مجلس األمن ومجلرس جامعرة الردول العربيرة عقد اج ▪

بمقررر األمانررة العامررة للتشرراور بررين المجمرروعتين حررول أبررر  المسررتجدات الترري تشررهدها 

 المنطقة العربية.

عقد اجتماع سنو  غير رسمي بين أعضاء المجلس وممثلي ةترويكرا القمرة العربيرةة  ▪

عربيررة علررى هررامو اجتماعررات الشرر  رفيررا المسررتوى واألمررين العررام لجامعررة الرردول ال

 .كلما أمكن للجمعية العامة

بررين جامعررة الرردول العربيررة ومبعرروثي األمررم  التشرراوروالعمررع علررى مواصررلة التنسرري   ▪

في الموضوعات المدرجرة علرى جردول أعمرال  المت دة وممثلي األمين العام الخاصين

الكتسررا  فهررم أ ررمع لتلرر   مجلررس الجامعررة، وذلرر  مررن خرر ل عقررد مشرراورات دوريررة

 .الموضوعات

الطل  إلى العضو العربي غير الدائم بمجلس األمن التنسي  والتشاور ما المجموعة  -2

العربية بنيويور  للعمع على وضا هلية لتفعيع مقترح المجموعة الخاصة بتوحيد موقف 

ل عربية مجلس األمن تجاه القضايا العربية ما ال د من استخدام ح  النق  وإيجاد حلو

 ناجعة للمشاكع العربية.

دائم على  ة كبندالتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس األمنالموافقة على ادراج بند ة -3

 جدول أعمال الدورات القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الو ار .
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 التجمعات الدولية واإلقليميةلمنظمات واالع قات العربية ما 

 :ما المنظمات الدولية الع قات العربيةثانيا: 

 -ج  -

الترط حع  لمنعصب اميم المتحدة تتكعالتيع 

 المتخصصة تينظمع  تيلس ع  دتل ة أخر 

 

    يجلس تعيعة الدتل العرب ة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 مذكرة األمانة العامة،على  ▪

 تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،لى وع ▪

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

  :دنم الترط حع  غ ر المتععرضة التعل ة لمنعصب في ينظوية اميم المتحدة : أتالل 

 (.2031-2025مم المت دة للقانون الدولي للفترة )لعضوية لجنة األ دولة قطرتر يد  -

)السيدة/  ين  الطال  موسى( لعضوية لجنة  الجمهورية اإلس مية الموريتانيةتر يد  -

 (.2027-2023حقو  الطفع للفترة )

)السيد/ رابد بودا ( لعضوية اللجنة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتر يد  -

 (.2025-2022اإلنسان للفترة ) االستشارية لمجلس حقو 

نيابة  (IAEA)لمقعد مجلس م افظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية  دولة الكويتتر يد  -

 (.2028-2026عن مجموعة الشر  األوسط وجنو  هسيا )ميسا( للفترة )

لعضوية المجلس التنفيذ  لمنظمة السياحة العالمية للفترة  جمهورية مصر العربيةتر يد  -

(2024-2027.) 

لعضوية المجلس التنفيذ  للمنظمة الب رية  دولة اإلمارات العربية المت دةإعادة تر يد  -

 (.2025-2024( للفترة )Bالفةة ) (IMO)الدولية 

)الدكتورة/ حميدة بنت سلوم الشكير ( لعضوية لجنة القضاء على  سلطنة ُعمانتر يد  -

 (.2028-2025للفترة ) (CEDAW)كافة ا كال التمييز ضد المرأة 
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عن  (ITU)لعضوية مجلس االت اد الدولي ل تصاالت  المملكة األردنية الها ميةتر يد  -

 (.2026-2023منطقة هسيا وأستراليا للفترة )

)السيدة/ سو ان جبور( لعضوية اللجنة الفرعية للوقاية  الجمهورية اللبنانيةإعادة تر يد  -

 (.2026-2023)التابعة لألمم المت دة للفترة  (SPT)من التعذي  

-2023للفترة ) (ITU)لعضوية مجلس االت اد الدولي ل تصاالت  جمهورية العرا تر يد  -

2026.) 

التابعة ل ت اد الدولي  (RRB)لعضوية لجنة لوائد الراديو  جمهورية العرا تر يد  -

 (.2026-2023للفترة ) (ITU)ل تصاالت 

معية العمومية للمستوطنات البشرية لعضوية المجلس التنفيذ  للج جمهورية العرا تر يد  -

(UN-HABITAT) ( 2026-2023للفترة.) 

)الدكتور/ م مد ال اج( لمنص  قاضي في الم كمة الدولية  جمهورية العرا تر يد  -

 (.2032-2023للفترة ) (ITLOS)لقانون الب ار 

ل   :ل و  كو(الترط حع  لمنعصب في ينظمة اميم المتحدة للترب ة تالعلم تالوقعفة )ا : ثع  ع

، والجمهورية اإلس مية الموريتانية، مملكة الب رينأخذ العلم وإحالة تر يد كع من  -

( إلى المجموعة 2027-2023لعضوية المجلس التنفيذ  للفترة ) جمهورية العرا و

العربية بالمنظمة التخاذ ال  م ن وهم طبقاً لقائمة األسس والمعايير التي أعدتها لتنسي  

( الصادر عن الدورة 6346ذل  تنفيذاً للفقرة ةثامناًة من القرار رقم )التر ي ات، و

 .9/9/2003( لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الو ار  بتاري  120)

ل   :الترط حع  لمنظمع  تيلس ع  دتل ة أخر  : ثعلوع

جنة ل رج ( لعضوية الل )اللواء/ ع ء الدين عبدجمهورية مصر العربية دعم تر يد  -

 (.2025-2022التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ةاإلنتربولة للفترة )

)السيد/ جمال إبراهيم صفر( لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة دولة ليبيا دعم تر يد  -

 (.2025-2022الدولية للشرطة الجنائية ةاإلنتربولة للفترة )

ل   :لععم لمعيد الععلم العربي ببعريسالترط حع  المتععرضة لمنصب المدير ا : رابعع

 (.2026-2022)الدكتورة/ ر يدة التريكي( للفترة ) الجمهورية التونسيةتر يد  -
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 (.2025-2022)السيد/ علي بدر حسين( للفترة ) جمهورية العرا تر يد  -

 .ل تفا  على مر د واحدبين الدول المعنية التشاور والتنسي   استمرار

ل  انة العامة اعتبار هذا البند دائم على جدول أعمال الدورات العادية الطل  إلى األم  :خعي ع

 القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الو ار .

ل  الطل  إلى األمانة العامة عدم إدراج ضمن هذا البند تر ي ات سب  وأن نظر فيها  :سعدسع

 المجلس.

ل  هذا البند تر ي ات لمناص  أو هيةات أو  الطل  إلى األمانة العامة عدم إدراج ضمن  :سعبعع

 مؤسسات حكومية ال تضم في عضويتها الدول العربية.

ل  الطل  إلى األمانة العامة عدم إدراج ضمن هذا البند تر ي ات لمناص  أو هيةات أو   :ثعينع

  كومية.المؤسسات عمع أو لجان عربية أو منظمات المجتما المدني أو غير 

ل  الدول األعضاء موافاة األمانة العامة بتر ي اتها للمناص  الدولية قبع الطل  إلى   :تعسعع

( يوم عمع على األقع من انعقاد الدورات العادية لمجلس الجامعة العربية ما ذكر 15)

 فترة  غع المنص .

الطل  إلى األمانة العامة عدم عرض ضمن هذا البند أ  تر يد لمنص  دولي يرد إليها  :نعطرال 

 د الم دد أو بدون ذكر فترة  غله.بعد الموع
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 التجمعات الدولية واإلقليميةالمنظمات والع قات العربية ما 

 األوروبية: -الع قات العربية ثالثا: 

 المتوسط ة -الشراكة امترتب ة 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 ى مذكرة األمانة العامة،عل ▪

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

 ،9/3/2022( بتاري  157د.ع ) 8754وعلى قراره رقم  ▪

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 :ُيقــــرر

 

 مية وجهودها خ ل رئاستها المشتركة ل ت اد من أجع ردنية الهاتثمين دور المملكة األ -1

 .2012المتوسط ما االت اد األوروبي منذ العام 

التأكيد على أهمية التنسي  العربي الجيد في كافة االجتماعات واللجان، خاصةً لجنة كبار  -2

المسؤولين في إطار االت اد من أجع المتوسط وفي إطار مجلس م افظي مؤسسة هناليند 

 قافية.الث

تثمين دور جمهورية مصر العربية كمنس  للمجموعة العربية في إطار الشراكة  -3

 األورومتوسطية.

الطل  من األمانة العامة متابعة الموضوع والعرض على المجلس في دورته العادية  -4

 المقبلة.
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 جمعات الدولية واإلقليميةالتالمنظمات والع قات العربية ما 

 العالقع  العرب ة يع رتس ع االتحعدية

 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،9/3/2022( بتاري  157د.ع ) 8755وعلى قراره رقم  ▪

 ،5/9/2022و 4ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي وفي  -

 

 :ُيقــــرر

 

الروسرري -الترحيرر  باستضررافة المملكررة المغربيررة للرردورة السادسررة لمنترردى التعرراون العربرري -1

 . 2022خ ل عام 

تكليررف األمانررة العامررة بمواصررلة التنسرري  مررا الجانرر  الروسرري ودراسررة الجوانرر  المختلفررة  -2

اء التفرراهم والتبررادل الثقررافي بررين ألررألإلنشرراء المركررز الثقررافي العربرري فرري موسرركو بهرردف بن

 الجانبين.

الطلرر  مررن األمانررة العامررة متابعررة الموضرروع والعرررض علررى المجلررس فرري دورترره العاديررة  -3

 المقبلة.
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 الدولية واإلقليمية التجمعاتالمنظمات والع قات العربية ما 

 تعزيز التععت  يع دتل آس ع الوسطل تتميورية أذرب جع 

 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،9/3/2022( بتاري  157د.ع ) 8756وعلى قراره رقم  ▪

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 :ُيقــــرر

 

الترحيرر  بعقررد الرردورة الثالثررة لمنترردى االقتصرراد والتعرراون العربرري مررا دول هسرريا الوسررطى  -1

 وجمهورية أذربيجان في دولة قطر في موعد يتف  عليه الجانبان. 

اصرلة التنسري  مرا المملكرة األردنيرة الها رمية الستضرافة الردورة تكليف األمانرة العامرة بمو -2

األولررى لمررؤتمر رجررال األعمررال والمسررتثمرين العررر  مررا دول هسرريا الوسررطى وجمهوريررة 

 أذربيجان في موعد يتف  عليه الجانبان. 

الطلرر  مررن األمانررة العامررة متابعررة الموضرروع والعرررض علررى المجلررس فرري دورترره العاديررة  -3

 المقبلة.
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 التجمعات الدولية واإلقليميةالمنظمات والع قات العربية ما 
 

 العالقع  العرب ة يع تميورية الص ا الشعب ة

 
    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 مانة العامة فيما بين الدورتين،نشاط األاألمين العام عن وعلى تقرير  ▪

( بترراري  157د.ع ) 8757وإذ يؤكررد علررى قراراترره السررابقة فرري هررذا الشررأن وهخرهررا القرررار  -

 بشأن الع قات العربية ما جمهورية الصين الشعبية، 9/3/2022

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

عرا  عن حر  الدول األعضاء على تعزيز ع قاتها مرا جمهوريرة الصرين الشرعبية اإل -1

في مختلف المجاالت، وكرذل  فري ظرع ةمبرادرة ال رزام والطرير ة، والتأكيرد ُمجردداً علرى 

 دعم الدول العربية لمبدأ الصين الواحدة. 

جراد حلرول سرلمية تثمين الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الصرينية لردعم القضرايا العربيرة إلي -2

 لأل مات القائمة في المنطقة، بما يُعز  السلم واألمن على الصعيدين االقليمي والدولي.

الترحيرر  مجرردداً باستضررافة المملكررة العربيررة السررعودية للقمررة العربيررة الصررينية األولررى،  -3

، بمررررا يسرررراهم فرررري الرررردفا بالشررررراكة 2022 كانون أول/ديسررررمبر 9المزمررررا عقرررردها يرررروم 

ية العربيررة الصررينية إلررى هفررا  أرحرر ، ويخرردم المصررل ة المشررتركة للجررانبين، االسررتراتيج

واالرتقرراء بالليررات منترردى التعرراون العربرري الصرريني، وتكليررف األمانررة العامررة بالتنسرري  مررا 

الجهات المعنية في كع من المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، في إطار 

وعرررض هررذا  ،إلعررداد لهررذه القمررة الهامررة وإنجرراح أعمالهررااللجنررة الت ضرريرية الث ثيررة، ل

 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. (31)الموضوع على الدورة 

الترحي  مجدداً برغبة الجمهورية التونسية في استضافة الدورة ال اديرة عشررة ل جتمراع  -4

 .2024الو ار  لمنتدى التعاون العربي الصيني عام 
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أهمية المشاركة العربية الفعالرة فري مختلرف أنشرطة وفعاليرات منتردى التعراون التأكيد على  -5

العربي الصريني، ودعروة األمانرة العامرة لمواصرلة جهودهرا بالتنسري  مرا الجهرات العربيرة 

والصينية المعنية لإلعداد لألنشطة والفعاليات المزما عقردها فري إطرار البرنرامج التنفيرذ  

، بمررا فرري ذلرر  مررا يلرري: الرردورة السادسررة لمررؤتمر 2023-2022للمنترردى، خرر ل الفترررة 

الصداقة العربية الصينية في دولرة قطرر، والردورة الثالثرة لملتقرى المردن العربيرة والصرينية 

في الصين، والدورة الخامسة لندوة التعاون العربي الصيني في مجال اإلع م في الصين، 

ي مجرال الطاقرة فري الصرين، والردورة والدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربري الصريني فر

، جينغدتشنبمدينة  27/9/2022و 26الخامسة لمهرجان الفنون العربية في الصين يومي 

والدورة الرابعرة لمهرجران الفنرون الصرينية فري الردول العربيرة، والردورة العا ررة لمرؤتمر 

لمملكرة العربيرة والدورة الثامنة لندوة االستثمارات في ا ،رجال األعمال العر  والصينيين

الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الص ة في جمهوريرة والسعودية، 

مصر العربية، والدورة العا رة لندوة الع قات العربية الصينية وال وار بين ال ضرارتين 

العربيررة والصررينية فرري إحرردى الرردول العربيررة، والرردورة الخامسررة لمررؤتمر التعرراون العربرري 

لصيني لنقع التكنولوجيا واإلبداع، والدورة الخامسة الجتماع الخبراء العرر  والصرينيين ا

فري مجرال المكتبرات والمعلومرات، والردورة السادسررة لملتقرى التعراون العربري الصريني فرري 

مجال اإلذاعة والتليفزيرون، والردورة الرابعرة لمنتردى التعراون العربري الصريني فري مجرال 

الصناعية ةبايدوة، واالجتماع الرو ار  العربري الصريني فري مجرال  الم حة عبر األقمار

 السياحة.

الترحي  بمواصلة التعاون بين الجانبين العربي والصيني في مجال مكاف ة تداعيات وباء  -6

 .19-كوفيد

تكليف األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المسرتوى  -7

 دية المقبلة.الو ار  في دورته العا
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 التجمعات الدولية واإلقليميةالمنظمات والع قات العربية ما 

 العالقع  العرب ة يع تميورية اليند

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 شاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن ن ▪

بتراري   (157د.ع ) 8758القررار رقرم وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن وهخرهرا  -

 بشأن الع قات العربية ما جمهورية الهند،  9/3/2022

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

اإلعرا  عن حر  الدول األعضاء على تعزيز ع قاتها ما جمهورية الهنرد فري مختلرف  -1

المجرراالت السياسررية واالقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة مررن خرر ل تفعيررع هليررات منترردى 

 التعاون العربي الهند .

ة تكليررف األمانررة العامررة بمواصررلة التنسرري  مررا الجهررات الهنديررة المعنيررة لعقررد الرردورة الثانيرر -2

ل جتماع الو ار  لمنتردى التعراون العربري الهنرد  فري الهنرد فري موعرد م ئرم يرتم االتفرا  

 عليه بين الجانبين، والتأكيد على أهمية اإلعداد والت ضير الجيد لها.  

تكليف األمانة العامة بمتابعة جهودها بالتنسي  ما الجهات العربية والهنديرة المعنيرة لتنظريم  -3

عاليات في إطار منتدى التعراون العربري الهنرد  خر ل الفتررة المقبلرة، مختلف األنشطة والف

بما في ذلر : الردورة السادسرة لمرؤتمر الشرراكة العربيرة الهنديرة فري الهنرد، والردورة األولرى 

لمررؤتمر ر سرراء الجامعررات العربيررة والهنديررة فرري الهنررد، والرردورة الثالثررة لمهرجرران الثقافررة 

لدورة الثانية لندوة التعاون العربي الهند  في مجال اإلع م في العربية الهندية في الهند، وا

 الهند. ودعوة الدول األعضاء إلى المشاركة الفعالة في أنشطة المنتدى.

تكليف األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلرس الجامعرة علرى المسرتوى  -4

 الو ار  في دورته العادية المقبلة.
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 التجمعات الدولية واإلقليميةالمنظمات والع قات العربية ما 

 ال عبع  ة -العالقع  العرب ة 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

بتراري  ( 157د.ع ) 8759وإذ يؤكد على قراراتره السرابقة فري هرذا الشرأن وهخرهرا القررار رقرم  -

 ،بشأن الع قات العربية اليابانية 9/3/2022

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

ع قاتها ما اليابان في مختلف اإلعرا  عن حر  الدول األعضاء على تعزيز وتطوير  -1

المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيرة، واالسرتفادة مرن التقردم االقتصراد  

 والخبرات اليابانية للدفا بالجهود التنموية في الدول العربية. 

ى تكليف األمانة العامة بمواصلة التنسي  ما الجانر  اليابراني لعقرد الردورة الخامسرة للمنترد -2

 االقتصاد  العربي الياباني في اليابان، وذل  في موعد يتف  عليه الجانبان.

فري مقرر األمانرة  2023الترحي  بعقد الدورة الثالثة لل وار السياسي العربي اليابراني عرام  -3

العامررة بالقرراهرة، وتكليررف األمانررة العامررة بالتنسرري  مررا الجهررات العربيررة واليابانيررة المعنيررة 

 دورة.عداد لهذه اللإل

اإل ادة بكع المبادرات التري تقروم بهرا الردول العربيرة بمرا فري ذلر  الجهرود التري قامرت بهرا  -4

 تونس خ ل هذه السنة لدعم التعاون العربي الياباني.

تكليف األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المسرتوى  -5

 الو ار  في دورته العادية المقبلة.

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8820م )ق: رق
 



 -128- 

 التجمعات الدولية واإلقليميةالمنظمات والع قات العربية ما 

 العالقع  العرب ة يع يجمونة دتل تزر البعس ف ك

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 نة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األما ▪

بشرأن  9/3/2022( بتراري  157د.ع ) 8760رقم الساب  في هذا الشأن قراره  وإذ يؤكد على -

 ،الع قات العربية ما مجموعة دول جزر الباسيفي 

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

رد في إع ن أبوظبي الصادر عرن اجتمراع و راء الخارجيرة العرر  مرا التأكيد على ما و -1

وما تضرمنه مرن توصريات تصر  فري  24/6/2010مجموعة دول جزر الباسيفي  بتاري  

 إطار تعزيز التعاون ما دول جزر الباسيفي ، ووضا تل  التوصيات موضا التنفيذ.

اتهررا بشررأن التعرراون مررا دول دعرروة الرردول األعضرراء لمواصررلة موافرراة األمانررة العامررة بمرئي -2

جررزر الباسرريفي  وُمقرردرات هررذه األخيرررة ومواقفهررا مررن القضررايا العربيررة، مررن أجررع إعررداد 

 استراتيجية عربية في هذا الشأن.

أخررذ العلررم بررالتقرير الررذ  أعدترره األمانررة العامررة حررول الع قررات العربيررة مررا دول جررزر  -3

بالتشراور مرا دولرة اإلمرارات العربيرة  الباسيفي ، وتكليفهرا باالسرتمرار بمتابعرة الموضروع

 المت دة.

تكليف األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المسرتوى  -4

 الو ار  في دورته العادية المقبلة.

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8821)ق: رقم 
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 يةالتجمعات الدولية واإلقليمالمنظمات والع قات العربية ما 

 العالقع  العرب ة يع دتل أيريكع الجنوب ة

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

ة )إع ن على اإلع ن الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبيو ▪

 ،(2015 الرياض

 ،9/3/2022( بتاري  157د.ع ) 8761وعلى قراره رقم  ▪

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين اإلقليمين فري  رتى المجراالت والمشراركة فري جميرا  -1

 المقرر إقامتها.األنشطة واالجتماعات 

 دعرروة األمانررة العامررة إلررى مواصررلة التنسرري  مررا المنسرر  اإلقليمرري لرردول أمريكررا الجنوبيررة -2

)البرا يع( بشأن استضافة جمهورية فنزوي  اجتمراع مجلرس و راء الخارجيرة فري الردول 

 العربية ودول أمريكا الجنوبية، على أن يسبقه اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين.

ألمانة العامرة التنسري  مرا الجانر  األمريكري الجنروبي لت ديرد موعرد ومكران برديع تكليف ا -3

ل جتماع الثالث لرو راء االقتصراد فري الردول العربيرة ودول أمريكرا الجنوبيرة بعرد اعترذار 

 جمهورية بوليفيا.

تكليف األمانة العامة التنسري  مرا الجانر  األمريكري الجنروبي لت ديرد موعرد ومكران جديرد  -4

ع الثرراني لررو راء البيةررة فرري الرردول العربيررة ودول أمريكررا الجنوبيررة بعررد اعتررذار ل جتمررا

 جمهورية اإلكوادور.

تكليف األمانة العامة بمواصلة التنسي  ما و ارة السياحة بجمهوريرة مصرر العربيرة لعقرد  -5

 اجتماع و راء السياحة المشتر  للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.



 -130- 

للدول العربيرة االجتماع الثالث لو راء التربية والتعليم بالتنسي  لعقد  تكليف االمانة العامة -6

 ودول أمريكا الجنوبية في إحدى الدول العربية.

الترحيررر  باستضرررافة جمهوريرررة السرررودان ل جتمررراع األول للخبرررراء فررري مجرررال التعررراون  -7

ة فري هرذا الزراعي برين الردول العربيرة ودول أمريكرا الجنوبيرة، والردعوة للمشراركة الفاعلر

 االجتماع.

 .المقبلةالطل  من األمانة العامة العرض على المجلس في دورته العادية  -8

 

 
 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8822)ق: رقم 
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تيود اميع ة الععية لمتعبعة تنف   قرار يجلس الجعيعة 

 9/3/2022بتعري   8766نلل الم تو  الوزارت رقم 

 لأليا الغ ائي العربي"المعنو  " حو استرات ج ة 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

في ظل تفاقم التحديات التي تواجه األمن  الذنئا ي اللنالمي والل عني وجن  وجنه ال  نو    -

عسننعج جا حننر فينن ون  و وسننا المسننتجد ومننا ت سننا منن  تصمننات سياسننير واقت ننادير وعي يننر 

جن  سحنو مطدن د  ف ن   ون  فقندا  اللديند  طي ة تدت إل  ا تفاع مؤش ات الجوع والفق  و

م  الم اسنج التسموينر التني حققتانا الندولل وعنال ام من  الجانود الحييينر التني تعنئلاا الندول 

الل عيننر فنني سننئا الشننت   فننس  تجننق المسننتجدات قنند تسننامت فنني ت اجنن  و نن  األمنن  الذننئا ي 

جن  جواسعننه الل عني وجن  سحننو مقجنمل األمنن  النئ  يسنتدوي  نن و ة طن خ المو ننوع عم ت

  عش ل واجل

 ،على مذكرة األمانة العامة، وعلى الوثائ  المرفقة بها المتعلقة باألمن الغذائي العربي بعد اط عهو -

التواف  الذ  تم خ ل االجتماع التشاور  لو راء خارجية الردول العربيرة بتراري  وبناًء على  -

لكويت بشرأن ةإسرتراتيجية دولة الكويت، حول مقترح دولة ا -في قصر الس م  30/1/2022

 الغذائي العربية، األمن

، المعنون ةن و استراتيجية 9/3/2022( بتاري  157د.ع ) 8766وإذ يأخذ علماً بقراره رقم  -

د.غ.ع بتراري   2341لألمن الغذائي العربية، وقرار المجلرس االقتصراد  واالجتمراعي رقرم 

امعررة الرردول العربيررة علررى بشررأن الملررف االقتصرراد  واالجتمرراعي لمجلررس ج 21/7/2022

 ( من ةأوالً المتعلقة باألمن الغذائي العربية،10(، ال سيما الفقرة )31مستوى القمة د.ع )

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 ُيقــــرر:

اتيجية  رراملة توجيرره الشرركر إلررى دولررة الكويررت علررى اقتراحهررا الررداعي إلررى إعررداد اسررتر -1

الموضروع أكثرر ذلر  وتكاملية لألمن الغذائي العربي، في هذه الظروف التي أضر ى فيهرا 

 إل احاً من أ  وقت مضى.
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توجيه الشكر لألمانة العامة للجامعة وللمنظمة العربية للتنمية الزراعية على جهودهما في  -2

المبرادرات والبررامج مجال إعداد دراسة استراتيجية حول األمرن الغرذائي العربري تتضرمن 

 والدراسات التي سب  تداولها حول هذا الموضوع الهام.

اإلحاطررة علمرراً بمضررمون البرنررامج العربرري السررتدامة األمررن الغررذائي وهليررات إنفرراذه، الررذ   -3

ضررمن  21/7/2022اعتمررده المجلررس االقتصرراد  واالجتمرراعي خرر ل اجتماعرره بترراري  

 بية العادية المقرر عقدها في الجزائر.الملفات االقتصادية المرفوعة للقمة العر

أخررذ العلررم بالوثررائ  المتعلقررة باإلطررار االسررتراتيجي لمبررادرة األمررن الغررذائي العربرري للفترررة  -4

، ودراسة هليات وأطر تمويع التنميرة الزراعيرة واألمرن الغرذائي العربري، 2033 – 2023

القتصراد  واالجتمراعي ، وإحالتها إلى المجلرس االعربي وبطاقة مشروعات األمن الغذائي

الت ضررير  للقمررة للنظررر فيهررا بصررفتها وثررائ  مكملررة للبرنررامج العربرري السررتدامة األمررن 

الغررذائي، وذلرر  قبررع عرضررها علررى القمررة العربيررة المقبلررة المقرررر عقرردها فرري الجزائررر فرري 

، وطرح الموضوع أيضا على جردول أعمرال الردورة الخامسرة للقمرة العربيرة نوفمبر القادم

بغيرة النظرر  2023ية: االقتصادية واالجتماعية التي ست تضرنها موريتانيرا فري عرام التنمو

في هليات وسبع تنفيذه، ما التأكيد على ضرورة مواصلة االهتمام براألمن الغرذائي العربري 

 في القمة المشار إليها، نظراً ألهميته للدول العربية.

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8823)ق: رقم 
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ل في الدتل العرب ة دن  م النعزح ا داخل ع

 تالنعزح ا العراق  ا بشكل خع 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة ما بين الدورتين، ▪

 ،5/1/2022بتاري   4/117ج//3وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العرا  رقم  ▪

 ،5/2/2020( بتاري  54/2020وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لدولة الكويت رقم ) ▪

 ،12/2/2020( بتاري  63/2/2020وعلى مذكرة الجمهورية اليمنية رقم ) ▪

وإذ يؤكد على كافة قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وهخرها قررار قمرة ترونس رقرم  -

وقرررارات المجلررس علررى المسررتوى الررو ار  وهخرهررا  31/3/2019اري  ( بترر30د.ع ) 761

 ،9/3/2022( بتاري  157د.ع ) 8767قراره رقم 

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

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 ُيقــــرر:

من ظاهرة النزوح السيما ال كومة  يكومات الدول العربية التي تعانمساندة جهود ح -1

العراقية في إطار تقديم الدعم للنا حين ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في إعادة 

الخا  إعمار المدن الم ررة من سيطرة العصابات اإلرهابية، بما في ذل  إ را  القطاع 

، وتثمين ا يؤمن عودة جميا النا حين إلى ديارهم األصليةالعربي في هذه الجهود اإلنسانية، وبم

( مخيماً 147الجهود التي بذلتها وال تزال تبذلها ال كومة العراقية والتي افضت إلى غل  )

 وإعادة أعداد كبيرة من النا حين إلى مناط  سكناهم.

 .2021( لسنة 8زيديات رقم )يتثمين جهود العرا  في تشريا قانون الناجيات اإل -2

دعوة الدول العربية إلى تقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلغاثة األعداد الكبيرة من  تجديد -3

ً بالعرا ، السيما بعد بلوغهم أعداداً ومستويات خطيرة تفو  إمكانيات ال كومة  النا حين داخليا

 .ت داعو اإلرهابيةالعراقية، والمساهمة في إعادة إعمار الم افظات التي تم ت ريرها من عصابا
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توجيه الشكر إلى الدول العربية التي قدمت مساعدات لرفا معانراة النرا حين العرراقيين منرذ  -4

 .2003تغيير النظام عام 

عقررد مررؤتمر دولرري برعايررة جامعررة الرردول العربيررة لمناقشررة موضرروع النررا حين داخليرراً فرري  -5

ا بمشرراركة الرردول العربيررة المنطقرة العربيررة للوقرروف علررى واقررا مأسرراتهم وإيجرراد ال لررول لهرر

األعضرراء والمنظمررات اإلقليميررة والدوليررة والمرران ين مررن أجررع تقررديم المسرراعدات ال  مررة 

 للنا حين.

اإل ادة بنجاح الزيارة التي قام بها مندوبي الدول األعضاء في مجلس األمن لدولرة الكويرت  -6

المت ردة األمريكيرة،  وجمهورية العرا ، وذل  برئاسة مشتركة بين دولة الكويت والواليات

والترري صرردر عنهررا بيرران صرر في  رردد علررى دعررم أعضرراء مجلررس األمررن السررتمرار تعررافي 

العرا  في مرحلة مرا بعرد الصرراع، وأهميرة سريادة ووحردة أمرن العررا  وسر مة أراضريه، 

وتأكيرررد الوفرررد علرررى أهميرررة العرررودة اآلمنرررة والكريمرررة والطوعيرررة لجميرررا النرررا حين داخليررراً 

 الصراع بما في ذل  المناط  الم ررة من تنظيم داعو.المتضررين من 

التأكيد على حث الدول واألطراف التي تعهردت بتقرديم مسراعدات ماليرة لإلسرهام فري الجهرد  -7

العرا ، الرذ  عقرد  إعمارالعرا  خ ل مؤتمر الكويت الدولي إلعادة  إعمارالدولي إلعادة 

 ، بالوفاء بتعهداتها.14/2/2018-12خ ل الفترة 

لتأكيد على دعم الدول التي عانت من ظروف عدم االسرتقرار، وحثهرا علرى تبنري مشراريا ا -8

إعادة اإلعمار، والتمكين االقتصاد ، والمصال ة الوطنية بما يضمن بيةة همنة تسمد بعودة 

 النا حين إلى ديارهم.

ترمي دعوة الدول العربية والمنظمات الثقافية والتربوية المتخصصة إلط   حملة تربوية  -9

إلى إ الة هثار الفكر التكفيرر  المتشردد الرذ  روجرت لره التنظيمرات اإلرهابيرة فري المنراط  

سنة ممرن ال يزالرون فري مقاعرد  18-7التي سيطرت عليها والتركيز على الفةة العمرية من 

 الدراسة.

دعوة الدول العربية لدراسة إمكانية إنشاء صندو  لردعم إعرادة إعمرار المردن الم رررة مرن  -10

لتنظيمرررات اإلرهابيرررة فررري الررردول العربيرررة التررري كانرررت بعررر  مررردنها ت رررت سررريطرة هرررذه ا

التنظيمات، وذل  تسهي ً لعودة النا حين إلى مدنهم كاللية فاعلرة وناجعرة وسرريعة للتخفيرف 

 من اآلثار السلبية لعملية النزوح الداخلي.
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 تعانيي للدول العربية التي دعوة األمانة العامة والدول العربية لتقديم الدعم الفني واللوجست -11

من ظاهرة النزوح الداخلي بشكٍع عام، والعررا  بشركٍع خرا ، مرن خر ل تردري  مروظفي 

 الو ارات المعنية بظاهرة النزوح.

( الصرررادر عرررن مجلسررري و راء 4/12/2018(، 1)د. .  3الترحيررر  برررالقرار رقرررم )  -12

ضررروية حرررول الررردعم الشرررؤون االجتماعيرررة والصررر ة العرررر ، بونشررراء اللجنرررة مفتوحرررة الع

 االجتماعي والص ي للنا حين داخلياً في الدول العربية والنا حين العراقيين بشكع خا .

( الصادر عن مجلرس و راء العردل 21/11/2019 – 35د  -1811الترحي  بالقرار رقم ) -13

العر ، بتشكيع لجنة مشتركة من خبراء وممثلي و ارتي العردل والداخليرة العرر  لدراسرة 

ورية العرا  بشأن إعداد اتفاقية عربية خاصة ل ماية ومساعدة النا حين داخلياً مقترح جمه

 في المنطقة العربية، وعرض ما ستتوصع إليه اللجنة على المجلس في دورته المقبلة.

دعوة الدول العربية إلى مساندة جهود حكومة الجمهورية اليمنية لمواجهرة ت رديات ظراهرة  -14

 منها الب د.النزوح الداخلي التي تعاني 

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8824)ق: رقم 
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 نال  القعهرة للمرأة: لـ " المراتعة اإلقل م ة امتلل

 "2030أتندة التنم ة للمرأة في المنطقة العرب ة 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد اط عه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،(2017-( 28د.ع. ) 701) .  معة على مستوى القمة رقم قرار مجلس الجاوعلى  ▪

بشرأن المراجعرة في دورتها االستثنائية، عن لجنة المرأة العربية  وعلى التوصية الصادرة ▪

األولررى لررأل ةإعرر ن القرراهرة للمرررأة: أجنرردة التنميررة للمرررأة فرري المنطقررة العربيررة  اإلقليميررة

اإلنصاف والتكافؤ بين الجنسين من ول ةاإلع ن الو ار  حعلى  ةبشأن الموافق ة2030

 (ة،2028-2023أجندة تنمية المرأة العربية )أجع استدامة تنموية وبيةية 

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 ُيقــــرر:

إلقليمررري حرررول األخرررذ علمررراً بررراإلجراءات التررري اتخرررذتها األمانرررة العامرررة إلعرررداد التقريرررر ا -1

بعررد خمررس  2030ةالمراجعررة اإلقليميررة األولررى ألجنرردة تنميررة المرررأة فرري المنطقررة العربيررة 

 سنواتة.

اإلع ن الو ار  حول اإلنصراف والتكرافؤ برين الجنسرين مرن أجرع اسرتدامة ةالموافقة على  -2

لى مجلس جامعة الدول العربيرة علرى مسرتوى القمرة إة ورفعه 2028-2023تنموية وبيةية 

 .دورته القادمة للنظر في اعتمادهفي 

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8825)ق: رقم 
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 اإلعالن الوزاري حول 

 استدامة تنموية وبيئية " " اإلنصاف والتكافؤ بين الجنسين من أجل

 (2028-2023أجندة تنمية املرأة العربية )
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  تالجيع  الوان ة المعن ة بشلت  المرأة في  حا الوزيرا  تالوزراذ ترؤسعذ اآلل ع

 الدتل العرب ة:

نؤكد على أهمية وثيقة إع ن القاهرة للمرأة العربية: أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية  .1

بم اوره األربعة حول التمكين السياسي واالجتماعي واالقتصاد  وحماية المرأة “ 2030

 .    2017مستوى القمة العربية في  من العنف ة، والذ  تم اعتماده على

بالتقدم الم ر  من قبع الدول العربية ن و التنفيذ الفعال إلع ن القاهرة للمرأة ت ذ  ش د  .2

، من خ ل اإلجراءات المتضافرة على ”2030ةأجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 

والتدابير اإليجابية جميا المستويات وفي مجاالت متنوعة ومن خ ل السياسات العامة 

والخطط الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة وت قي  منظور تكافؤ الفر  والتوا ن 

 والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

المبادرات المبتكرة والر ى الريادية التي قدمتها ال كومات العربية على  ت ذ  وما .3

وللتصد  للثار  19-ة كوفيداألصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية السيما خ ل جائ 

االجتماعية واالقتصادية أل مة تغير المناخ، والتي رصدتها المراجعة اإلقليمية إلع ن 

القاهرة من خ ل االستعراض الطوعي   للتقدم الم ر  في تنفيذ ة أجندة تنمية المرأة في 

 .2017( لعام 701ة تنفيذاً لقرار القمة العربية )2030المنطقة العربية 

  لل:  دش ر ذ ت .4

، وإطار سندا  لل د من مخاطر الكوار  لعام 2015اتفاقيات ريو الث  ، وإع ن باريس 

، واتفاقية 2016، وإع ن مراكو للعمع من أجع المناخ للتنمية المستدامة لعام 2015

، وإع ن ومنهاج عمع بيجين 1979القضاء على جميا أ كال التمييز ضد المرأة لعام 

بشأن المرأة واألمن والسلم لعام  1325ر مجلس األمن التابا لألمم المت دة ، وقرا1995

، واالستراتيجية اإلقليمية: حماية المرأة العربية األمن والس م، وأهداف أجندة 2000

، واالتفا  العالمي من أجع الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية لعام 2030التنمية المستدامة 

وخطة العمع ذات  2030العربية لل د من مخاطر الكوار   ، و اإلستراتيجية2018

بصفتها استراتيجية متعددة القطاعات تابعة للمجلس االقتصاد   2024 - 2021األولوية 

 واالجتماعي لجامعة الدول العربية. 
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 ت ذ   ت كر   .5

اإلع ن العربي الت ضير  للجنة وضا المرأة باألمم المت دة  الصادر عن االجتماعات 

 2021و  2020قليمية الت ضيرية العربية للجنة وضا المرأة باألمم المت دة للدورات اإل

، وت ديداً   اإلع ن العربي   حول ة ت قي  المساواة بين الجنسين وتمكين جميا 2022و

النساء والفتيات في سيا  تغير المناخ، والسياسات والبرامج البيةية وال د من مخاطر 

الصادرة عن االجتماع االستثنائي عبر المنصة الرقمية للجنة  الكوار ة، والتوصيات

على المرأة  19-المرأة العربية على المستوى الو ار  حول ةب ث هثار فيرو  كوفيد

والفتاة العربيةة، واإلع ن العربي حول مناهضة العنف ضد المرأة الصادر عن لجنة 

العربية على المستوى الو ار   حقو  اإلنسان والمعتمد على مستوى مجلس جامعة الدول

 (، 157)د.ع. 

 ت ذ  دقر بـأهم ة: .6

 تعئج المراتعة اإلقل م ة امتلل إلنال  القعهرة بعد خمس سنوا  تالتي طملت ستة 

)الم عر ال  عسي  تالم عر االقتصعدت  تالم عر االتتمعني تي عر  ي عرا  تنموية

 عر المرأة تالب  ة تتغ ر المنع ( ينعهضة العنه  تي عر المرأة تاميا تال الم  تي 

األولويات والتقاطعات المختلفة يا  من خ ل عدد من المؤ رات التي رصدت عدداً 

النا ةة على األجندة التنموية وع قتها بتمكين وحماية المرأة على المستويين الوطني 

 واإلقليمي.

وسياستها في التعاطي ما  ما التأكيد على احترام القوانين الوطنية لكع دولة، وتوجهاتها،

 المسائع المختلفة ما الجهات المختصة فيها.

 :  جدد الحر  نلل تحق ب يع يلي

 أتالل: الم عر ال  عسي: 

االستمرار في تطوير التشريعات الوطنية، وسن القوانين ال  مة التي تتيد المشاركة  .1

ابات الوطنية والبرلمانية اآلمنة للنساء في المجال العام. ودعم النساء للمشاركة باالنتخ

 وتبوئها لمناص  قيادية عليا في المؤسسات الرسمية للدولة.

االستمرار في تطوير السياسات غير التمييزي ة لتعزيز ح   المرأة في المشاركة في كافة   .2

 مستويات اإلدارة للسلطات الث   التنفيذية والتشريعية والقضائية تمثي ً عادالً.
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مشاركة المرأة في العمع الدبلوماسي وفي البعثات الخارجية للدولة في العمع على تعزيز  .3

المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والبيةية وفي الوفود الرسمية 

 المشاركة في عمليات التفاوض وحفا الس م.

الفر  تعميم سياسة ادماج احتياجات المرأة والتوا ن والمساواة بين الجنسين وتكافؤ  .4

 ضمن البرامج والسياسات الوطنية.

بناء قدرات موظفي الهيةات ال كومية من الجنسين في مجال السياسات العامة لتمكين   .5

 المرأة. 

مشاركة النساء في وضا وصياغة كافة السياسات العامة للدولة السيما تل  المتعلقة بأ مة  .6

 تغير المناخ وسياسات التعافي من األوبةة والكوار .

تمرار تمكين النساء والفتيات من ذوات اإلعاقة واالحتياجات الخاصة في المشاركة اس .7

واالندماج في المجتما، وأهمية إتاحة الفرصة لهن للمساهمة في كافة جوان  ال ياة العامة 

 والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية على قدم المساواة.

ة رسمية مصنفة حس  الجنس والعمر تطوير قاعدة بيانات من طرف جهات حكومي .8

ومستوى الدخع والمستوى التعليمي والوظيفة واإلعاقة والموقا الجغرافي حتى يتم 

 استخدام هذه البيانات كمصدر للبرامج والسياسات العامة للدولة.

العمع على تمكين المرأة والفتاة من الوصول إلى مواقا صنا القرار وتعزيز دورها في  .9

 ذل .

ل:   الم عر االقتصعدت: ثع  ع

استمرار تمكين النساء للمشاركة في االقتصاد الوطني وتسهيع وصولهن إلى خدمات  .10

لخل  فر  اقتصادية لهن ودعم برامج م و األمية  الشمول المالي التي توفرها الدولة

المالية، وتعديع التشريعات والقوانين الوطنية لل د من التمييز ضد المرأة وضمان 

 التامة عند التقدم لطل  ال صول على هذه الخدمات واالستفادة منها. استق ليتها

تطوير قوانين عمع تضمن حقو  النساء في العمع بأجر متساو  ما الرجال وضمان  .11

توفير بيةة عمع عادلة تتوفر بها معايير الس مة واألمن، وتخلو من العنف والتمييز المبني 

جتماعية أو الوضا االقتصاد  أو اإلعاقة إن على نوع الجنس أو العمر أو ال الة اال

 ُوجدت. 
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دعم االستثمار في برامج تعليم ريادة األعمال للنساء لتشجيعهن على تنفيذ مشاريا صغيرة  .12

ومتوسطة ت سن من دخلهن واالستثمار في المؤسسات النسائية وتوجيه عدد من البرامج 

مسل ة والنساء في وضا اللجوء في لدعم الغارمات والمعنفات والنساء ض ايا النزاعات ال

بع  الدول العربية لتشجيعهم على االندماج في المجتما وال صول على استق لهن 

 الماد  مما يدعم رفاهية أسرهن بالتشار  لت قي  االستقرار األسر . 

اتخاذ تدابير من  أنها تشجيا النساء العام ت في االقتصاد غير الرسمي، والعام ت من  .13

والعام ت في مجال تقديم الرعاية وصاحبات المشاريا الصغيرة والمتوسطة على  المنزل،

االنتقال إلى سو  العمع الرسمية من خ ل برامج ت فيزية ما اتخاذ ضمانات ت مي النساء 

 العام ت في االقتصاد غير المنظم أثناء األ مات. 

لعمع على دمج اقتصاد الرعاية توفير الموارد والخدمات العامة الداعمة ألعمال الرعاية وا .14

ضمن األطر الرسمية ل قتصاد الوطني من أجع تخفيف ع ء الرعاية غير مدفوعة األجر 

 عن النساء وتشجيعهن على المشاركة في سو  العمع.

تنفيذ برامج وطنية لبناء قدرات النساء والفتيات لل صول على عمع الئ  في قطاعات  .15

د األخضر، واأل ر  والطاقة المستدامة، والزراعة الذكية، التكنولوجيا والرقمنة، واالقتصا

ومصائد األسما ، والعمع على م و األمية الرقمية للنساء لتمكينهن من الوصول إلى 

المعلومة ومواكبة احتياجات سو  العمع ال ديثة وال صول على وظائف الئقة ودخع 

 مستدام. 

 على المستوى الوطني. 19-ي بعد كوفيددمج احتياجات النساء االقتصادية في خطط التعاف .16

ل: الم عر االتتمعني تالوقعفي:  ثعلوع

على التوا ن والمساواة بين الجنسين في ال قو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية التأكيد  .17

ً ل (   2004الصادر عن لجنة حقو  اإلنسان العربية )لميثا  العربي ل قو  اإلنسان وفقا

سية وقانونية واقتصادية واجتماعية وإع ميه تقوم على التوا ن من خ ل تقديم أطر سيا

والمساواة بين الجنسين والممارسة على المستويات الم لية والوطنية واإلقليمية والدولية 

 من خ ل استراتيجيات وأنشطة دائمة التطور في كع من تل  األطر.

االجتماعي في القطاعين  وضا و تطوير السياسات وأنظمة ال ماية االجتماعية والضمان .18

وغير الرسمي بما في ذل  التأمينات االجتماعية والتغطية  - العام والخا  -الرسمي 
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الص ية الشاملة والتعويضات النقدية في حالة المرض واست قاقات األمومة من إجا ات 

مدفوعة األجر والمعا ات التقاعدية ، والمعا  والتعويضات عن إصابات العمع وإعانات 

التغطية الص ية الشاملة وتطوير نظم  لبطالة والمخصصات العائلية، وضمان توفير ا

وبصفة خاصة للعمالة الغير منظمة وللعام ت الوافدات والمهاجرات لضمان وصول 

 المرأة والفتاة للخدمات القانونية المجانية وللقضاء العادل وخدمات الشرطة دون تمييز.

ومستجي  للتغيير اإليجابي في أنماط السلو  تبني خطا  إع مي توعو  هادف  .19

االجتماعية عند النساء والرجال من أجع التصد  للقوال  النمطية والممارسات القائمة 

على سلو  التمييز ضد النساء. واستثمار منصات وسائع التواصع االجتماعي في نشر 

 ثقافة حقو  المرأة والفتاة من كافة أ كال العنف والتمييز. 

ية وتطوير وسائع اإلع م والبرامج الموجهة لألطفال )أف م الكرتون( ومراجعة التوع .20

المناهج الدراسية وتطويرها بما يتما ى ما نموه العقلي والنفسي بشكع يرس  قيم العدل 

 والمساواة بين الجنسين باعتماد مقاربة التربية على حقو  الطفع.

  ترا  والمورو  الثقافي للشعو .إبرا  دور المرأة في ال فاظ على ال .21

ل: ي عر القضعذ نلل العنه ضد المرأة:ج  رابعع

وضا وتطوير استراتيجيات وقوانين وتشريعات وطنية  املة لمكاف ة كافة أ كال العنف  .22

ضد المرأة والفتاة، ب يث تشمع هذه االستراتيجية توفير  بكة خدمات وقائية وحمائية 

ء والفتيات الناجيات من العنف، وتنفيذ برامج تستهدف النساء والفتيات وقانونية للنسا

الناجيات من العنف في مجال الدعم النفسي واالجتماعي والدعم الص ي والتمكين 

 االقتصاد .

تدري  طواقم العمع ال كومية في مجال التعامع ما قضايا العنف ضد النساء والفتيات من  .23

عاية الشاملة للنساء والفتيات الناجيات من العنف وتوفير حيث إدارة ال الة وتوفير الر

 خدمات الرعاية النفسية لهم.

االستفادة من برامج الدولة وهليات النهوض بالمرأة ومؤسسات المجتما المدني المتعلقة  .24

بال ماية والتمكين االجتماعي واالقتصاد ، وتدري  الموظفين على طر  استقبال 

ة بالعنف األسر ، واإلجراءات القانونية ال  مة لمتابعة هذه الشكاوى الرسمية المتعلق

 الشكاوى، وتوثي  مؤسسات الدولة المعنية لقضايا العنف ضد المرأة والفتاة. 
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العمع على توفير م جئ همنه للنساء والفتيات الناجيات من العنف المبني على التمييز على  .25

 مة والعون القانوني المجاني، خاصة أسا  الجنس وتوفير لهن ال ماية القانونية ال 

 للنساء والفتيات األكثر احتياجاً   ما السعي ن و إدماجهن االجتماعي والمهني.

 

ل: ي عر المرأة تاميا تال الم:  خعي ع

العمع على توفير أدوات فعالة لرصد أعمال العنف ضد النساء والفتيات أثناء فترة  .26

  ال رو  والنزاعات المسل ة واالحت ل.

، وفي مجال حع 1325تصميم برامج بناء قدرات للنساء والفتيات حول قرار مجلس األمن  .27

النزاعات والتفاوض وبناء الس م، ودعم برامج وطنية تشجا النساء والفتيات على 

 المشاركة في المؤتمرات العربية والدولية التي تناقو قضايا المرأة واألمن والس م.

لنساء وسيطات الس م على المستوى االقليمي، والعمع على دعم عمع الشبكة العربية ل .28

 متابعة تنفيذ االستراتيجية االقليمية للنساء وسيطات الس م وخطة عملها.

العمع على تعزيز دور المرأة على جميا مستويات صنا القرار في جميا المؤسسات  .29

 مات والدبلوماسية العاملة في مجال الس م واألمن، بما في ذل  حفا الس م وإدارة األ

 الوقائية وفي جميا مراحع وساطة الس م والتفاوض.

متابعة االقتراح الذ  تقدمت به جامعة الدول العربية في كلمتها خ ل جلسة مجلس األمن  .30

حول العمع على إط    2022حول المرأة واالمن والس م التي رأستها البانيا  هر يونيو 

مرأة والوساطة الدولية ومراعاة الخصوصية لبع  قرار جديد لمجلس االمن حول ال

 الدول.

 

ل: ي عر الب  ة تتغ ر المنع :  سعدسع

ً الفتاة في عضوية ورئاسة اللجان الم لية والوطنية  .31 إ را  المرأة وعند الم ءمة أيضا

المختصة بال ماية من المخاطر البيةية والص ية، واالستجابة للطوارئ وتغير المناخ، 

طرح ال لول والبدائع للتغل  على ت ديات التلو  البيةي، وتغير المناخ،  وتشجيعهن على

والطوارئ التي تتعرض لها الب د بصفتهن صانعات قرار ومؤثرات وليس فقط ض ايا 

 لتغير المناخ والتهديدات البيةية. 
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ضمان مشاركة النساء والفتيات باألب ا  البيةية والمؤتمرات العلمية المختصة بتغير  .32

ناخ، وتشجيا النساء والفتيات للتخصص في مجال العلوم ال يوية والبيةية والهندسة الم

والتكنولوجيا لطرح حلول ابداعية لقضية التدهور البيةي وتغير المناخ، ول ستجابة 

 لمتطلبات التطور العلمي في مجال التعامع ما اآلثار البيةية لتغير المناخ. 

عية، وتثقيف على المستوى الوطني لتوعية رصد ميزانية مخصصة لعمع حم ت تو .33

، والتلو  19-النساء والفتيات في مجال التعامع ما المخاطر الص ية لجائ ة كوفيد

 البيةي، وتغير المناخ.

 أنال    تفب نلل:  اعر تنف   ترصد التقدم بشأ  اإلنال  تفي

ن تكليف األمانة االستمرار في تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بشأ .34

العامة لجامعة الدول العربية بالتنسي  ما الدول األعضاء إلعداد مراجعة إقليمية لرصد 

التقدم الم ر  في تنفيذ أجندة التنمية للمرأة في المنطقة العربية كع خمس سنوات، ووفقاً 

ية للت ديثات الواردة في إع ن اإلنصاف والتكافؤ بين الجنسين من أجع استدامة تنمو

 (.2028-2023وبيةية ة أجندة تنمية المرأة العربية )
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 نداد يلحب خع  بعلبعد الحقوقي تالقع و ي تاإل  ع ي 

يضعف الل "الخطة الشعيلة للحد يا نمل ع  تجن د 

 امافعل في الصرانع  الم لحة تاالرهعب ة"

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد اط عه: -

 ،العامة على مذكرة األمانة ▪

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

 ،9/3/2022( بتاري  157( د.ع )8783وعلى قراره رقم ) ▪

نوفمبر/تشررين  18وعلى البيان الصادر عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتراري   ▪

 ، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطفع،2021ثاني 

( لمجلررس و راء الشررؤون االجتماعيررة 41الصررادر عررن الرردورة ) 960القرررار رقررم وعلررى  ▪

 ،23/12/2021العر  بتاري  

( للمجلرس االقتصراد  واالجتمراعي 109الصرادر عرن الردورة ) 2338القرار رقرم على و ▪

 ،10/2/2022بتاري  

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 ُيقــــرر:

المل   الخا  بالبعد ال قوقي والقانوني واإلنساني  إعداد مشروع الطل  من األمانة العامة

في التصد  لعمليات تجنيد األطفال في النزاعات المسل ة، الذ  يضاف إلى ةالخطة الشاملة لل د 

المقترح الوارد من عمليات تجنيد األطفال في الصراعات المسل ة واإلرهابيةة، ما االستفادة من 

وأ  دولة أخرى تمهيداً لعرضه على لجنة الطفولة في اجتماعها مشكورة من المملكة المغربية 

 .القادم ومن ثم على اللجان والمجالس المعنية

 
 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8826)ق: رقم 
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 يبعدرة طير اللغة العرب ة

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 د اط عه:بع -

 ،مذكرة األمانة العامةعلى  ▪

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

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 ُيقــــرر:

 رباط إلرى    /يررفبرا 21 مرن فري الفتررةالموافقة على إط   مبرادرة ة رهر اللغرة العربيرةة،  -1

  .من كع عام / أذار مار  22

تكليف األمانة العامة بمتابعة تنفيذ المبرادرة بالتنسري  مرا و ارات الثقافرة والتربيرة والتعلريم  -2

 .والتعليم العالي بالدول األعضاء

 

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8827)ق: رقم 
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تقرير تتوص ع  اللجنة العرب ة الدائمة لحقوق 

 التي نقد  (50الععديـة )ع ـع  في دترتيـاإل  

 بمقر اميع ة الععية 28/7/2022ت  27يويي 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

  العامة، األمانة مذكرة على ▪

( 50وعلى تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمرة ل قرو  اإلنسران فري دورتهرا العاديرة ) ▪

 ،28/7/2022و 27 يوميألمانة العامة المنعقدة بمقر ا

 وبعد الدراسة والمناقشة، ▪

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 :ُيقــــرر

 

أخذ العلم بالتقرير والموافقة على التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة ل قو  

، بالصيغة 28/7/2022و 27 يومي( المنعقدة بمقر األمانة العامة 50اإلنسان في دورتها العادية )

 المرفقة.

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8828)ق: رقم 
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 ) يرفب (

 

 

 

 للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسانا

 ( 50الدورة العادية )

 

 

 التقرير والتوصيات 
 ــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28/7/2022 

 مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية
ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
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 تقرير   وتوصيات

 اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان 

 ( 50الدورة العادية )

  28/7/2022إلى  27/7/2022من 

 مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( خالل الفترة من50في دورتها العادية ) عقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسانان

في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية  28/7/2022 الخميس إلى 27/7/2022 األربعاء

دولة  -دنية الهاشمية اململكة األر  كل من: ممثلي ومشاركة اململكة األردنية الهاشمية برئاسة

الجمهورية الجزائرية  -الجمهورية التونسية  - مملكة البحرين اإلمارات العربية املتحدة

 - جمهورية السودان - اململكة العربية السعودية -جمهورية جيبوتي  -الديمقراطية الشعبية 

 -دولة ليبيا  - دولة الكويت - دولة قطر  - دولة فلسطين -سلطنة عمان  -العراق  جمهورية

الجمهورية اإلسالمية  -اململكة املغربية  -ة جمهورية مصر العربي - الجمهورية اللبنانية

عالوة على ممثلي كل من البرملان العربي ولجنة حقوق  ،الجمهورية اليمنية -املوريتانية 

م املساعد األمين العاالعربية )اإلنسان العربية/لجنة امليثاق واألمانة العامة لجامعة الدول 

دارة حقوق اإلنسان/األمانة الفنية للجنة العربية الدائمة إ -رئيس قطاع الشؤون االجتماعية 

قطاع فلسطين واألراض ي العربية  -إدارة الصحة واملساعدات اإلنسانية  - لحقوق اإلنسان

واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني املتمتعة بصفة  املحتلة(

 .)مرفق قائمة املشاركين( اقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسانمر 
 

في مستهل أعمال الدورة دعت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، األمين العام املساعد للشؤون 

( للجنة 50االجتماعية، ممثلي الدول األعضاء إلى اختيار رئيس إلدارة أعمال الدورة العادية )

حقوق اإلنسان، نظرا لتعذر حضور رئيس اللجنة سعادة األستاذ/أسامة العربية الدائمة ل

سليمان الذويخ، وتم باإلجماع اختيار ممثل اململكة األردنية الهاشمية سعادة الوزير 

 .املفوض/علي محمد أنور البصول، إلدارة أعمال الدورة
 

لي الدول األعضاء وفي كلمة افتتاحية شكر الوزير املفوض/علي محمد أنور البصول ثقة ممث

 مبتكرة تخلص إلى توصياتمعربا عن أمله في أن (، 50رئاسة أعمال الدورة )على إسناده 

ومشيرا إلى أن تعطي دفعة جديدة ملسيرة العمل العربي املشترك في مجال حقوق اإلنسان. 

ولى بنودا نسعى إلى تعزيز جهودنا بشأنها وفي مقدمتها قضية العرب األ جدول األعمال يتضمن 

وما تحمله في طياتها من انتهاكات من قبل القوة القائمة باالحتالل من املهم التصدي لها، 
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أن تنضم إليه كافة الدول سعى إلى الذي نو امليثاق العربي لحقوق اإلنسان إلى بند إضافة 

  األعضاء.
 

، ة الحضور بالسادبالترحيب ستهلتها ا كلمة هيفاء أبو غزالة الدكتورة السفيرةإثر ذلك ألقت 

ضرورة على و  ،أهمية ما تقدمه اللجنة في مسار تعزيز وحماية حقوق اإلنسانعلى مؤكدة 

إلى كما دعت ا. بعادها ومستوياتهأمن أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف  جهودف الثتكا

مزيد من التنسيق والتعاون بين اآلليات األربعة القائمة تحت مظلة منظومة حقوق اإلنسان 

اللجنة األم ولجنة امليثاق العربي  -ي اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان العربية وه

البرملان العربي واملؤتمر السنوي في لحقوق اإلنسان واللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 

للمسؤولين عن حقوق اإلنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام نطاق اختصاص كل 

كما أكدت  ود أضحى ضروريا ألن القضية واحدة والهدف واحد.تناغم الجهسيما أن منها، 

أال يكون عمل اللجنة في معزل عما تقدمه املؤسسات الوطنية لحقوق سيادتها على أهمية 

اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني من إسهام، فالتفاعل مع جميع أصحاب املصلحة من 

 القادمة. شأنه أن يضفي بعدا متميزا لعمل اللجنة خالل الفترة
 

تها العادية دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في جدول أعمال  إثر ذلك تم اعتماد

  :( على النحو التالي50)

: تقرير األمانة العامة عن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن البند األول  •

 ( 24/2/2022-22( )49)اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها العادية 

: التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية واملمارسات العنصرية في األراض ي العربية البند الثاني •

 ةاملحتل

: األسرى واملعتقلون العرب في السجون اإلسرائيلية وجثامين الشهداء البند الثالث •

 األرقام الفلسطينيين والعرب املحتجزين لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلية في مقابر 

 : امليثاق العربي لحقوق اإلنسانالبند الرابع •

 2023مارس/آذار  16 : اليوم العربي لحقوق االنسانالبند الخامس •

اقب للمؤسسات الوطنية لحقوق  ط: ضوابالبند السادس • ومعايير منح صفة مر

 لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان االنسان
  

دم رئيس وفد دولة فلسطين إحاطة بشأن ق الثاني والثالث، وفي إطار مناقشات البندين هذا،

ما استجد من انتهاكات في األراض ي العربية املحتلة على يد القوة القائمة باالحتالل، بما يشمل 

املعتقلين واألسرى وجثامين الشهداء، حيث تناول سيادته قضايا اإلجراءات التعسفية 

الطعام من قبل  نمن إضراب ع ذلك الت وما يصحبوالتنكيل باألسرى واالعتقاالت واالغتيا

  .املعتقلين
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وفي إطار مناقشات البند الرابع، أكد املستشار/جابر صالح املري، رئيس لجنة حقوق 

دعم جهود اإلنسان العربية )لجنة امليثاق( تطلع اللجنة إلى أن تصدر عن الدورة توصيات ت

ي لحقوق االنسان املتمثل بامليثاق العربي طار املعياري األساس ي للنظام العربإل تفعيل ا

  .لحقوق االنسان

ى توسيع نطاق التصديقات عل تشملهذا الدعم سيتوزع على محاور متعددة وأكد سيادته أن 

. وختم مداخلته بالتأكيد اللتزامات املترتبة على التصديقبايالء االهتمام الواجب إو  امليثاق،

إقامة شراكات بين مختلف تستدعي عربي لحقوق االنسان ن تعدد وتنوع آليات النظام العلى أ

نسان في إلهذه اآلليات كونها تعمل في مساحة واحدة وبهدف واحد يتمثل بتعزيز حقوق ا

 الخبرات وتبادل اإلنسان حقوق  وحماية لتعزيز  العربي التعاون  ما يؤكد أهمية ،الدول العربية

 املجال. هذا في
 

ق ــــــــــيات على النحو املرفـــــــة توصــــــــــــــاألعمال، اعتمدت اللجنهذا، وإثر مناقشة بنود جدول 

 (.1)مرفق 
 

 الخاتمة
  

ممثلو وجه (، 50اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها العادية ) في ختام أعمال

لجامعة  نة العامةوإلى األما الدورة إلدارته الحكيمة،الشكر والتقدير إلى رئيس  الدول األعضاء

األمانة الفنية للجنة  -إدارة حقوق اإلنسان  -الدول العربية )قطاع الشؤون االجتماعية 

ساهم بشكل كبير في نجاح الش يء الذي  ،على اإلعداد الجيد العربية الدائمة لحقوق اإلنسان(

 .الدورة أعمال

 حمد أنور البصول علي م/الوزير املفوض       هيفاء أبو غزالة السفيرة/د.       

  

 األمين العام املساعد               

 رئيس قطاع الشؤون االجتماعية           

 ممثل األمانة العامة         

 

 

 

 

 رئـيس                              

 ( 50الدورة )                                    

 اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان      
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 البند األول 

 تقرير األمانة العامة عن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن 

 ( 24/2/2022-22) -49-عادية اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها ال

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

 على تقرير األمانة العامة ▪

( بتاريخ 155د.ع ) 8638جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  وعلى قرار مجلس ▪

3/3/2021 

( بتاريخ 156د.ع ) 8701وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

9/9/2021 

( بتاريخ 157د.ع ) 8768وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

9/3/2022 

 

 وبعد البحث واملناقشة -

 تـوصـي بـ:

أخذ العلم بتقرير األمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن اإلجراءات املتخذة  -1

في دورتها لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان 

 .24/2/2022-22( املنعقدة خالل الفترة من 49السابقة )
 

لعامة على جهودها في متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن توجيه الشكر لألمانة ا -2

 .في دوراتها املتعاقبة اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
 

خالل ( للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان 51تحديد موعد الدورة العادية ) -3

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول  2023من شهر فبراير/شباط  الثانيالنصف 

في أجل  لعربية، ما لم تعبر إحدى الدول األعضاء عن رغبتها في استضافة أعمال الدورةا

 .2022نوفمبر/تشرين الثاني  30أقصاه 
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 البند الثاني

 في األراض ي العربية املحتلة اإلسرائيلية واملمارسات العنصريةالتصدي لالنتهاكات 

 

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 ها:بعد اطالع -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

( بتاريخ 155د.ع ) 8638وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

3/3/2021، 

( بتاريخ 156د.ع ) 8701وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

9/9/2021 

( بتاريخ 157د.ع ) 8768ى الوزاري رقم وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستو  ▪

9/3/2022 

 على كافة قرارات مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري السابقة املعنية  ▪
ً
وتأكيدا

ببند التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية واملمارسات العنصرية في األراض ي العربية املحتلة 

 الدولي،و  ليمياإلق يينالعمل على تنفيذها على املستو ضرورة و 
 

 وبعد االستماع إلى اإلحاطة التي قدمها وفد دولة فلسطين  -
 

 وبعد البحث واملناقشة، -

 تـوصـي بـ:
 

ضرورة التأكيد على أولوية ومركزية القضية الفلسطينية وضرورة إحقاق الحقوق  .1

املشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير املصير 

والعودة، وذلك من خالل مواصلة تكثيف الجهود العربية في املحافل الدولية  واالستقالل

 على املستويات كافة.
 

 في نيويورك وجنيف العربية لدى األمم املتحدة جموعاتمخاطبة املبتكليف األمانة العامة  .2

يجب  أن ازدواجية املعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالينى املجتمع الدولي لدللتأكيد 

في  ،الحالية التي تستغل األزمة الدولية ،تشجع الحكومة اإلسرائيلية ن تتوقف، ألنهاأ

، بما فيها هدم املمتلكات، ومصادرة تنفيذ املزيد من مخططاتها التوسعية االستعمارية

األراض ي، والقتل العمد وسياسات العقاب الجماعي وجميع انتهاكات القانون الدولي في 

 .حتلةاألرض الفلسطينية امل
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تمثل نظام فصل عنصري  (إسرائيل) إعادة التأكيد على أن القوة القائمة باالحتالل .3

"أبارتهايد" واعتماد ذلك الوصف في جميع القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية 

 أينما وردت كلمة إسرائيل.  

دة من أجل العربية لدى األمم املتح اتإعادة تكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموع .4

استمرار تعاون الدول مع لجنة التحقيق الدولية املستمرة، والعمل مع املجتمع الدولي 

 بالتقرير الذي عرض في الدورة )ل
ً
( ملجلس حقوق 49تنفيذ التوصيات الصادرة عنها بدءا

 .(2022ذار )مارس/أاإلنسان 
 

ر العمل مع الدول الستمرا في جنيف املجموعة العربية بمخاطبةمانة العامة أل تكليف ا .5

وما يمارس عليه من  ملجلس حقوق اإلنسان، السابع ملحاوالت إلغاء البندتصدي لل

بعض الدول، وعلى رأسها ومن  (إسرائيل) القوة القائمة باالحتالل ضغوط من قبل

 الواليات املتحدة األمريكية. 
 

واملجموعات  العربية لدى األمم املتحدة اتتكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموع .6

وقف جميع ل (إسرائيل) السياسية األخرى من أجل الضغط على القوة القائمة باالحتالل

بما فيها  ،انتهاكاتها بحق املقدسات اإلسالمية واملسيحية في األرض الفلسطينية املحتلة

اقتحامات املستوطنين بحماية من و  ،مدينة القدس املحتلة التي تمارس بشكل يومي، و

 سرائيلية.الشرطة اإل 
 

تأكيد الحاجة ل منظمة اليونيسكو تكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموعة العربية لدى  .7

اقبة التفاعلية إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها،  إليفادامللحة  بعثة اليونسكو للمر

 يفادإل لضمان ااملجموعات السياسية األخرى مع املنظمة ومع وبذل كل الجهود املمكنة 

االنتهاكات اإلسرائيلية داخل وحول مدينة القدس القديمة  تصاعد ظل، في لها السريع

 .وأسوارها
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 البند الثالث

 األسرى واملعتقلون العرب في السجون اإلسرائيلية 

 وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب

 املحتجزين لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلية في مقابر األرقام

 

 لعربية الدائمة لحقوق اإلنسان،إن اللجنة ا

 بعد اطالعها: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

( بتاريخ 155د.ع ) 8638وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

3/3/2021، 

( بتاريخ 156د.ع ) 8701وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

9/9/2021 

( بتاريخ 157د.ع ) 8768رار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم وعلى ق ▪

9/3/2022 

 على كافة قرارات مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري السابقة املعنية  ▪
ً
وتأكيدا

ببند األسرى واملعتقلون العرب في السجون اإلسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب 

املحتجزين لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلية في مقابر األرقام والعمل على تنفيذها على املستوى 

 الدولي واإلقليمي،
 

 وبعد االستماع إلى اإلحاطة التي قدمها وفد دولة فلسطين -
 

 وبعد البحث واملناقشة، -

 تـوصـي بـ:

ية في عواصم الدول واملجموعات العربتكليف األمانة العامة بمخاطبة البرملان العربي  .1

 (إسرائيل) القائمة باالحتالل قوةللعمل مع البرملانات الدولية للضغط على الاملؤثرة 

سياسة اإلهمال الطبي املتعمد بحق األسرى واألسيرات التي أدت إلى الفوري لوقف لل

تموز يوليو/ 3سعدية فرج هللا التي استشهدت بتاريخ  استشهاد عدد منهم آخرهم الشهيدة

2022. 
 

العربية لدى األمم املتحدة ملطالبة لجان  اتتكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموع .2

بفتح تحقيق في ظروف استشهاد  التحقيق الدولية بما فيها لجنة التحقيق الدولية املستمرة

 األسيرة سعدية فرج هللا داخل سجون االحتالل.
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ى األمم املتحدة للعمل مع املجتمع تكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموعة العربية لد .3

وقف جميع سياسات االعتقال ل (إسرائيل) الدولي للضغط على القوة القائمة باالحتالل

واملعاملة الالإنسانية واملهينة وعمليات  ،ال سيما اعتقال األطفال ،التعسفية بشكل كامل

 ة.ألسرى الفلسطينيين والتي تزداد جساماملمنهجة باألسيرات وا التنكيل

تكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموعة العربية لدى األمم املتحدة ملتابعة العمل مع  .4

ولجنة مناهضة التعذيب لألمم  ،جميع الجهات ذات الصلة بما فيها الصليب األحمر الدولي

في مالحظاتها الختامية حول التقرير املقدم  2016التي دعت في تقريرها لسنة  ــــــــاملتحدة 

ة من القوة القائمة باالحتالل )إسرائيل( إلى "أن تتخذ التدابير الالزمة إلعادة جثامين للجن

الفلسطينيين الذين لم ُيعادوا بعد إلى أقربائهم في أقرب وقت ممكن حتى يتمكنوا من دفنهم 

 ـــــــ وفقا لتقاليدهم وعاداتهم الدينية، ولتجنب حدوث حاالت مماثلة تتكرر في املستقبل"

ط على القوة القائمة باالحتالل )إسرائيل( لتسليم كافة جثامين الشهداء املحتجزين للضغ

استرداد جثامين الشهداء الذين  ي ذلكلدى االحتالل إلى عائالتهم دون شروط مسبقة، بما ف

 .يحملون جنسيات عربية
 

س وخاصة مجل ،العربية لدى األمم املتحدة اتتكليف األمانة العامة بمخاطبة املجموع .5

حقوق اإلنسان في جنيف بضرورة الضغط على القوة القائمة باالحتالل )إسرائيل( إلطالق 

 دون قيد أو شرط، وإنهاء كافة أشكال 
ً
سراح األسيرات واملعتقالت الفلسطينيات فورا

 العنف ضد املرأة الفلسطينية وما تتعرض له من معاملة ال تليق بالكرامة اإلنسانية.
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 البند الرابع

 امليثاق العربي لحقوق اإلنسان

 

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

( بتاريخ 155د.ع ) 8638وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

3/3/2021، 

( بتاريخ 156)د.ع  8701على قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم و  ▪

9/9/2021، 

( بتاريخ 157د.ع ) 8768وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

9/3/2022 
 

 وبعد البحث واملناقشة، -

 تـوصـي بـ:
 

الترحيب بتصديق جمهورية القمر املتحدة على امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، ودعوتها  -1

 لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية.إلى سرعة إيداع وثيقة التصديق 
 

مواصلة اتصاالتها ومشاوراتها وتعزيز األمانة العامة لجامعة الدول العربية ب تكليف -2

  لى امليثاق العربي لحقوق اإلنسانإبعد  نضمالدول األعضاء التي لم ت الحوار مع
ً
تمهيدا

 .النضمامها
 

اريرها األولية والدورية إلى لجنة حقوق توجيه الشكر إلى الدول األطراف التي قدمت تق -3

لم تقدم تقريرها األول أو الدوري بعد إلى التي  األطرافدعوة الدول اإلنسان العربية، و 

في املوعد املحدد كما ورد  -لجنة امليثاق  -تقديم تقريرها إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية 

 لحقوق اإلنسان. ( من امليثاق العربي48( من املادة )3-2في الفقرتين )
 

 

تعديل حث الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان التي لم تصادق بعد على  -4

ن من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان بشأن ي( من املادة الخامسة واألربع1نص الفقرة )

تعديل مسمى "لجنة حقوق اإلنسان العربية" إلى "لجنة امليثاق العربي لحقوق اإلنسان" 

( ملجلس الجامعة على 155الدورة العادية )الصادر عن قرار الالنحو املبين في  على

 ، إلى سرعة القيام بذلك.3/3/2021( بتاريخ 8640املستوى الوزاري رقم )
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 الخامسالبند 

 اليوم العربي لحقوق االنسان

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: -

 امة،على مذكرة األمانة الع ▪

( بتاريخ 142د.ع ) 7835وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

7/9/2014 

( بتاريخ 156د.ع ) 8701وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  ▪

9/9/2021 
 

 وبعد البحث واملناقشة، -

 توص ي بــ:
 

املتحـدة علـى استضـافتها احتفاليـة اليـوم العربـي  توجيه الشكر إلى دولة اإلمارات العربية -1

اإلشـادة بجهـود الـدول ، و 2020ضمن فعاليـات إكسـبو دبـي  2022لحقوق اإلنسان للعام 

اليـوم العربـي لحقـوق االنسـان، ودعـوة بـا ي  تنظيم فعاليـات بمناسـبةب تقومالعربية التي 

 .على املستوى الوطني إلحياء هذا اليوماألعضاء الدول 
 

افاتهـــــا األمانـــــة العامـــــة بتقـــــارير خاصـــــة بأنشـــــطتها  توجيـــــه -2 الشـــــكر للـــــدول العربيـــــة علـــــى مو

تحـــــت شـــــعار  2022مـــــارس  16الوطنيـــــة بمناســـــبة إحيـــــاء اليـــــوم العربـــــي لحقـــــوق اإلنســـــان 

 ".بيئة صحية وسليمة ومستدامة"الحق في 
 

رس مـا 16" إلحياء اليوم العربي لحقـوق اإلنسـان )الحق في تعليم ذي جودةاختيار شعار " -3

2023.) 
 

تكليــف األمانـــة الفنيــة للجنـــة العربيــة الدائمـــة لحقــوق اإلنســـان ب عــداد ورقـــة مفاهيميـــة  -4

" وتعميمهـا علـى الـدول األعضـاء قبـل انتهـاء عـام الحـق فـي تعلـيم ذي جـودة" حول موضوع

2022. 
 

 2022بمناســبة اليــوم العربــي لحقــوق اإلنســان لعــام  فعاليــةتكليــف األمانــة الفنيــة بعقــد  -5

التنسيق في هـذا الشـأن مـع اإلدارات املعنيـة باألمانـة و " الحق في تعليم ذي جودة" بعنوان

واألمانـــــة العامـــــة العامـــــة ومـــــع كـــــل مـــــن لجنـــــة حقـــــوق اإلنســـــان العربيـــــة والبرملـــــان العربـــــي 

ملجلــــس وزراء الداخليــــة العــــرب واملنظمــــات العربيــــة املتخصصــــة املعنيــــة، وبالتعــــاون مــــع 

 .الشريكةاملنظمات اإلقليمية والدولية 
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إقليميــة احتفــاء بــاليوم العربــي لحقــوق  -6 دعــوة الــدول األعضــاء إلقامــة فعاليــات وطنيــة و

، بالتنســــيق والتعــــاون مــــع األمانــــة الفنيــــة للجنــــة العربيــــة الدائمــــة 2023اإلنســــان للعــــام 

 لحقوق اإلنسان.
 

افــاة األمانــة العامــة بالتقــارير الخاصــة باألنشــطة الوطن -7  يــةالطلــب مــن الــدول العربيــة مو

 .(2023 آذار /مارس 16لالحتفال باليوم العربي لحقوق اإلنسان ) املخصصة
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 لبند السادسا

اقب للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان  ضوابط ومعايير منح صفة مر

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 بعد اطالعها: ▪

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

( بتاريخ 157د.ع ) 8768ية على املستوى الوزاري رقم وعلى قرار مجلس جامعة الدول العرب ▪

9/3/2022،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

بوضع الضوابط واملعايير  الخبراء الحكوميين العرب املعنيفريق  تقرير وتوصيات علىو  ▪

اقب للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان لدى  اللجنة واإلجراءات الخاصة بمنح صفة مر

 العربية الدائمة لحقوق اإلنسان 

 وبعد البحث واملناقشة، ▪

 توص ي بـــــــ:

تأجيل البت في املوضوع ملزيد من الدراسة ولفسح املجال للدول األعضاء إلبداء ما قد  •

أكتوبر/تشرين األول  31ن مالحظات، على أن يكون ذلك في أجل أقصاه يكون لها م

"فريق الخبراء الحكوميين العرب املعني بوضع ، وعرض ما قد يرد من مالحظات على 2022

اقب للمؤسسات الوطنية لحقوق  الضوابط واملعايير واإلجراءات الخاصة بمنح صفة مر

املشكل من قبل اللجنة العربية  إلنسان"اإلنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق ا

، وفي حال عدم ورود مالحظات دراستها( ل49الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها السابقة )

من الدول األعضاء خالل املدة املحددة يعاد عرض الصيغة املعروضة في الدورة العادية 

التخاذ ما تراه  (15( للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان على أعمال الدورة )50)

  .مناسبا
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 تع  ا رئ س اللجنة العرب ة الدائمة لحقوق اال  ع 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة، ▪

 أن،وفي ضوء نتائج االقتراع السر  الذ  أجراه المجلس في هذا الش -

 

 :ر ُيقــــر
 

مر د دولة الكويت، رئيساً للجنة العربية الدائمة  ط ل خالد المطير السيد سعادة تعيين 

 .5/9/2024إلى  6/9/2022من  تبدأ ل قو  اإلنسان لمدة سنتين

 

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8829)ق: رقم 
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تطوير ص ع ة اميا القويي العربي تيكعفحة اإلرهعب ت

 المنظوية العرب ة لمكعفحة اإلرهعب

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

ن واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلرى المسرتوى الرو ار  بشرأ ▪

 الم افظة على الس م واألمن بين الدول األعضاء وصيانة األمن القومي العربي، 

وإذ يؤكررد مررن جديررد عزمرره الثابررت علررى تعزيررز األمررن القررومي العربرري ومكاف ررة التنظيمررات  -

اإلرهابيررة والرردفاع عررن اسررتق ل الرردول العربيررة وحمايررة سرريادتها الوطنيررة، والررذود عررن وحرردة 

 أراضيها ضد أ  اعتداء،ترابها الوطني وس مة 

أ  اعتررداء علررى مجتمعاتهررا ومواطنيهررا أو  صرردوإذ يُشرردد علررى ال رر  الثابررت للرردول األعضرراء فرري  -

مؤسسات الدولة واألجهزة ال كومية، وكذل  حقها في اتخاذ جميا اإلجراءات واستخدام كافة الوسرائع 

نها وس مة مجتمعاتهرا، وذلر  التي ت ول دون تعرضها أل  تهديدات واعتداءات تُشكع خطراً على أم

 ،وفقاً لميثا  جامعة الدول العربية، وميثا  األمم المت دة وقواعد القانون الدولي

وإذ يُعر  عن إدانته ال ا مة لكع أ كال اإلرهرا  وبمختلرف صروره وممارسراته ومظراهره،  -

 ورفضه الثابت أل  توجه كان لربط اإلرها  بأ  دين أو حضارة أو أمة،

من جديد رفضره الترام أل   ركع مرن أ ركال الردعم الصرريد أو الضرمني للمنظمرات وإذ يؤكد  -

 اإلرهابية أو المنظمات المتطرفة، وإدانته ال ا مة للعمليات اإلرهابية بكع أ كالها وصورها،

وإذ يدعو الى تكثيف الجهود وتعزيز التنسي  ما المجتما الدولي ومنظماته الدولية واإلقليميرة  -

ها  وعلى ن ٍو خاٍ  في مجاالت تجفيف منرابا تمويرع اإلرهرا ، وظراهرة في مواجهة اإلر

سفر اإلرهابيين األجان  والعمع علرى ال رد مرن ترنقلهم برين الردول وإيجراد مر ذاٍت همنرة لهرم، 

واتخررراذ اإلجرررراءات القانونيرررة ال  مرررة التررري ت رررول دون اسرررتخدام اإلرهرررابيين لتكنولوجيرررا 

 المعلومات واالتصاالت،

 ،5/9/2022و 4نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي وفي ضوء  -
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 :ُيقــــرر

إدانة كع أ كال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية  -1

وفي كافة دول العالم، والتنديد بكع األنشطة التي تمارسها تل  التنظيمات المتطرفة والتي 

دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمع على الت ري  على الفتنة ترفا  عارات 

 والعنف واإلرها .

س مية التي تصون كرامة االنسان وتنبذ نسانية السم اء للعقيدة اإلالتأكيد على القيم اإل -2

 التمييز على اسا  العر  أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد.

اسياً من حقو  اإلنسان لما لإلرها  من هثار مدمرة على اعتبار مكاف ة اإلرها  حقاً أس -3

قدرة المواطنين على التمتا بال قو  السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتثمين الجهود 

اإلنسان العربية التي أدت في هذا السيا  إلى تمرير قرار هثار اإلرها  على التمتا ب قو  

 .جنة الثالثة للجمعية العامة لألمم المت دةفي كع من مجلس حقو  اإلنسان الدولي والل

حث الدول العربية التي لم تصاد  على االتفاقية العربية لمكاف ة اإلرها  واالتفاقية  -4

رها  واالتفاقية العربية لمكاف ة جرائم تقنية موال وتمويع اإلالعربية لمكاف ة غسع األ

األمانة العامة لجامعة الدول  المعلومات إلى التصدي  عليها وايداع وثائ  التصدي  لدى

 العربية.

دعوة الدول العربية التي لم تصد  على االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات الصلة  -5

رها  للنظر في إتمام اجراءات التصدي  عليها، بما يتما ى ما نظمها بمكاف ة اإل

 القانونية الوطنية.

تفاقية العربية لمكاف ة جرائم تقنية حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها في إطار اال -6

المعلومات، وذل  للعمع على ن و جماعي ل رمان التنظيمات اإلرهابية من استخدام 

وسائط التكنولوجيا ووسائع التواصع االجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكراهية 

 . تمويع اإلرها  والفتنة، وتعزيز التعاون في مجال مكاف ة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في

مواصلة ت ديث قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين اإلرهابيين األجان ، والقائمة العربية  -7

الموحدة للتنظيمات والكيانات اإلرهابية )القائمة السوداء لمنفذ  ومدبر  وممولي 

 رهابية( ودعوة الدول العربية على تغذيتها بالبيانات المطلوبة. األعمال اإل
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ول األعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ اإلجراءات والتدابير لتجريم دعوة الد -8

الفكر المتطرف والتكفير  لخطورته في تغذيته لإلرها  وإثارة النزعات الطائفية، 

والطل  إلى األمانة العامة تعزيز التنسي  ما الجهات العربية المعنية لمكاف ة اإلرها  

 اإلقليمية والدولية ذات الصلة. ومواصلة تعاونها ما المنظمات

حث الدول العربية على تجريم السفر ل لت ا  بالتنظيمات اإلرهابية الموجودة خارج  -9

ال دود الوطنية والمشاركة في األعمال القتالية ووضا التشريعات الوطنية الم ئمة 

لمناط  النزاع لم حقتهم قضائيا واعتبار تزوير وثائ  الهوية والسفر واستعمالها ل نتقال 

 ظرفا مشددا في القوانين الوطنية.

إلى االمتناع عن تقديم أ   كع من أ كال الدعم الصريد أو الضمني إلى دعوة الدول  -10

رهابية، ورف  كع أ كال االبتزا  من عمال اإل خا  الضالعين في األالكيانات أو األ

 دية.رهابية من تهديد أو قتع للرهائن أو طل  للفاإلقبع الجماعات 

ن تتف  ما قواعد أن جميا التدابير المستخدمة في مكاف ة اإلرها  يج  أالتأكيد على  -11

القانون الدولي بما في ذل  القانون الدولي ل قو  االنسان، والقانون الدولي اإلنساني، 

رفا الوعي لدى السلطات الوطنية المسؤولة عن مكاف ة إلى الدول األعضاء  ةودعو

 االلتزامات. اإلرها  بأهمية هذه

مواصلة تنسي  المواقف العربية في المنظمات والمؤتمرات االقليمية الدولية التي تشار   -12

فيها الدول العربية بشأن مكاف ة اإلرها ، واستمرار دعم التعاون القائم بين جامعة الدول 

  .العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية والوكاالت المتخصصة المعنية بمكاف ة اإلرها

أهمية تظافر جهود المجتما الدولي من أجع التوصع الى اتفاقية  املة تتعل  باإلرها   -13

 الدولي حتى تكون أداة فعالة للتصد  لإلرها .

دعم التعاون القائم بين منظومتي جامعة الدول العربية واألمم المت دة وتنفيذ البرامج  -14

 ة االرها  وف  مخرجات في التعاون القانوني والقضائي في مجال مكاف المشتركة

 . 14/7/2022و 13 يومي ُعقد االجتماع الدور  بين المنظومتين، والذ 

دعم التعاون المشتر  بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيةة العمع الخارجي في  -15

االت اد األوروبي في مجال التعاون القانوني والقضائي في مكاف ة اإلرها  وف  

 .9/6/2022و 8 يوميالتعاون المشتر  في هذا الشأن والذ  عقد مخرجات برنامج 
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دعوة مكت  األمم المت دة المعني بالمخدرات والجريمة لمواصلة تقديم الدعم الفني في  -16

مجال التعاون القانوني والقضائي الدولي في المجاالت المتعلقة بمكاف ة اإلرها  من 

ومكاف ة الجريمة واإلرها  والتهديدات خ ل البرنامج االقليمي للدول العربية لمنا 

الص ية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتما ى ما المعايير الدولية ل قو  االنسان 

(2016 – 2022.) 

دعوة الدول العربية لتعزيز التعاون ما المنظمات والوكاالت الدولية ل ستفادة من برامج  -17

رهابيين ألسل ة نية لمواجهة خطر حيا ة اإلالمساعدة الفنية المتاحة لبناء القدرات الوط

 الدمار الشامع ومكوناتها وتعزيز أمن المطارات والموانئ وال دود.

رها  المنشأ في نيويور  مم المت دة لمكاف ة اإلمكانيات مركز األإمواصلة االستفادة من  -18

المي بمبادرة من خادم ال رمين الشريفين، ومركز المل  عبد ل بن عبد العزيز الع

لل وار بين اتباع الديانات والثقافات في فيينا والمركز الدولي للتميز لمكاف ة التطرف في 

، والمركز االفريقي للب و  والدراسات في مجال مكاف ة االرها  بالجمهورية يأبو ظب

جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومركز النهرين للدراسات االستراتيجية في 

السودان، ومركز م مد بن نايف جمهورية تدى النهضة للتواصع ال ضار  بالعرا ، ومن

للمناص ة والرعاية بالمملكة العربية السعودية، وكع من مركز م مد الساد  للعلماء 

األفارقة، ومعهد م مد الساد  لتكوين األئمة والمر دين والمر دات بالمملكة المغربية، 

قطر، والمكت  العربي لمكاف ة التطرف دولة في ومركز الدوحة الدولي ل وار االديان 

واالرها  التابا لمجلس و راء الداخلية العر ، ومركز التمييز الدولي لمكاف ة التطرف 

العنيف )هداية(، ومركز صوا  بدولة اإلمارات العربية المت دة، وكع من مرصد 

والمركز اإلقليمي  األ هر لمكاف ة التطرف ومرصد دار اإلفتاء لدح  الفتاوى التكفيرية

لمكاف ة اإلرها  لتجما دول الساحع والص راء بجمهورية مصر العربية، ومركز المل  

حمد العالمي للتعايو السلمي بمملكة الب رين. والترحي  باستضافة المملكة المغربية 

 لمكت  األمم المت دة لمكاف ة اإلرها .

يسمى بسرايا األ تر اإلرهابية  الترحي  بوضا أسماء بع  األ خا  الذين ينتمون لما -19

في مملكة الب رين على قائمة االرهابين معتبرين أن هذا الموقف يعكس إصرار دول 

العالم على التصد  لكع أ كال اإلرها  على الصعيدين اإلقليمي والدولي وكع من يقوم 



 -166- 

بدعمه أو الت ري  عليه أو التعاطف معه ويمثع دعما لجهود مملكة الب رين 

 من واالستقرار والسلم فيها.  اءات التي تقوم بها في تعزيز األواإلجر

دعوة الدول األعضاء إلى تزويد األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقاريٍر  املة حول  -20

المبادرات الوطنية التي تقوم بها لمواجهة اإلرها ، بما في ذل  نتائج أعمال المؤتمرات 

 ة اإلرها ، والمنظمات المتطرفة.والندوات التي تنظمها حول مكاف 

مانة العامة لجامعة الدول العربية بما يتوفر مواصلة موافاة األإلى دعوة الدول العربية  -21

عمال اإلرهابية لديها من صور وأف م وثائقية ومطبوعات تبر  مالسي وهالم ض ايا األ

رهابية في ل اإللعرضها خ ل فعاليات اليوم العربي للتوعية بالالم ومالسي ض ايا االعما

احياء هذا إلى المنطقة العربية، ودعوة الدول العربية ومؤسسات العمع العربي المشتر  

 اليوم وموافاة األمانة العامة بالمبادرات التي تقوم بها في هذا الشأن.

( لفري  الخبراء العر  المعني بمكاف ة 31أخذ العلم بتقرير وتوصيات االجتماع ) -22

بمقر األمانة العامة لمجلس و راء الداخلية  31/8/2022و 30 يوميقد االرها  والذ  عُ 

 العر  في تونس.

أخذ العلم بتقرير وتوصيات االجتماع االستثنائي لفري  الخبراء العر  المعني بمكاف ة  -23

بمقر األمانة  14/6/2022-12خ ل الفترة من قد عُ االرها  بشأن تطوير عمله والذ  

 ية.العامة لجامعة الدول العرب

الطل  إلى األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار، وإعداد تقارير  -24

 .المقبلةدورية بشأن إجراءات تنفيذه، وتقديمها للمجلس في دورته 

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8830)ق: رقم 
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 تعئج أنمعل اللجنة يفتوحة العضوية نلل ي تو  

ا إلصالط تتطوير تعيعة الدتل المندتب ا الدائم 

 العرب ة تفرق العمل المنبوقة ننيع

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بترراري  157د.ع ) 8773وعلررى قرررار مجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الررو ار  رقررم   ▪

9/3/2022. 

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

 

دووة الججسر مفتوحر الل وير وج  مستوى المسدوعي  الدا مي  إل  خ وتطوي  جاملر 

  م  تا يخ  دو  سئا   ل شاالدول الل عير وف ق اللمل المسعيقر وساا إل  موا جر تومالاا 

( المصم  وقده 31اجتماع وص اء ال ا جير التح ي   لجقمر د.ع )وج  ستا جاا وو ض الق ا  

 عالجصا  .

 
 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8831)ق: رقم 
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 بعوع  تيكعتب تعيعة الدتل العرب ة في الخعرج

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 ج:بعد ااالن -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بترراري  157د.ع ) 8774وعلررى قرررار مجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الررو ار  رقررم   ▪

9/3/2022. 

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 :ــررُيقــ

 

كلة لمراجعة أوضاع بعثات ومكات  ومراكز الجامعة في الخارج إلى ش  دعوة اللجنة المُ 

 مواصلة أعمالها ورفا نتائجها إلى دورة عادية مقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الو ار .
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 دارية لفترة تديدةتمديد تالية الي  ة الحعل ة للمحكمة اإل

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى مذكرة رئيس الم كمة اإلدارية، ▪

 ( من النظام األساسي للم كمة اإلدارية لجامعة الدول العربية،5وعلى المادة ) ▪

 ،4/3/2020( بتاري  153د.ع ) 8502وعلى قراره رقم  ▪

 ،5/9/2022و 4نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  وفي ضوء -

 

 :ُيقــــرر

 

إعادة تعيين قضاة الم كمة اإلدارية لجامعة الدول العربية لمدة ث   الموافقة على 

 .30/9/2026الى  1/10/2023سنوات ابتداًء من 
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في تتوص ع  اللجنة الدائمة للشلت  القع و  ة تقرير 

 29/8/2022 ت 28يويي  ال ت نقداتتمعنيع 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 28وعلرررى تقريرررر وتوصررريات اللجنرررة الدائمرررة للشرررؤون القانونيرررة فررري اجتماعهرررا يرررومي  ▪

بترراري   918/5بموجرر  مررذكرة األمانررة العامررة رقررم  ، والررذ  تررم تعميمرره29/8/2022و

29/8/2022، 

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 :ُيقــــرر

 

أخذ العلم بتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذ  ُعقد يومي 

 لعامة.بمقر األمانة ا 29/8/2022و 28
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النظعم الداخلي للجنة حقوق اإل  ع  العرب ة يشرتع 

 "لجنة الم وعق"

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 مذكرة األمانة العامة،على  ▪

بترراري  ( 156د.ع ) 8702رقررم  علررى المسررتوى الررو ار قرررار مجلررس الجامعررة علررى و ▪

9/9/2021، 

 ،مشروع النظام الداخلي للجنة حقو  اإلنسان العربية ة لجنة الميثا ةوعلى  ▪

للشررؤون القانونيررة الترري عقرردت  وعلررى التقريررر والتوصرريات الصررادرة عررن اللجنررة الدائمررة ▪

 بمقر األمانة العامة، 29/8/2022و 28يومي 

الردول أعضراء اللجنرة حرول اتسرا   وبعد الدراسرة والمناقشرة والم حظرات التري أبرداها ممثلرو -

 النظام الداخلي ما أحكام الميثا ، 

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

مشروع النظام الداخلي للجنة حقو  اإلنسان العربية ةلجنة الميثا ة إلى لجنة حقو   إعادة -1

من الدراسة هخذة بعين االعتبار االتسا  ما الميثا  العربي  اإلنسان العربية، للمزيد

 ل قو  اإلنسان وم حظات األمانة العامة والدول األعضاء.

دعوة الدول األعضاء إلبداء م حظاتها على مشروع النظام الداخلي بما يت ئم ما الميثا   -2

 العربي ل قو  اإلنسان.

 جنة حقو  اإلنسان العربية من أعمالها.يعاد عرض الموضوع على اللجنة بعد انتهاء ل -3
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 تعديل النظعم امسعسي يشرتع 

 للمعيد الععلي العربي للترتمة 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 مذكرة األمانة العامة،على  ▪

 ،عهد العالي العربي للترجمةللم يمشروع تعديع النظام األساسوعلى  ▪

وعلررى التقريررر والتوصرريات الصررادرة عررن اللجنررة الدائمررة للشررؤون القانونيررة الترري عقرردت  ▪

 بمقر األمانة العامة، 29/8/2022و 28يومي 

 وبعد الدراسة والمناقشة،  -

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 :ُيقــــرر

 

في التعدي ت التي يراها مناسبة  عرضإلى العالي للترجمة دعوة المجلس األعلى للمعهد 

 .المقبلةعلى المجلس في دورته نظامه األساسي 
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يشرتع الالئحة التنظ م ة الموحدة التتمعنع  ال فراذ 

يعة الدتل العرب ة تيمولي الدتل العرب ة امنضعذ بجع

 لد  الدتل امخر  تالمنظمع  الدتل ة

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 مذكرة األمانة العامة،على  ▪

 ،5/7/2022بتاري   324/5908رقم  لمملكة العربية السعوديةالوفد الدائم لوعلى مذكرة  ▪

اعات السفراء وممثلي الدول العربية التنظيمية الموحدة الجتمالمرف  بها مشروع ال ئ ة 

 ،األعضاء بجامعة الدول العربية لدى الدول األخرى والمنظمات الدولية

وعلررى التقريررر والتوصرريات الصررادرة عررن اللجنررة الدائمررة للشررؤون القانونيررة الترري عقرردت  ▪

 بمقر األمانة العامة، 29/8/2022و 28يومي 

-  ً  ،امعة في الخارجم حظات ومرئيات بعثات الجب وإذ يأخذ علما

 وبعد الدراسة والمناقشة،  -

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

الترحي  بمشروع ةال ئ ة التنظيمية الموحدة الجتماعات السفراء وممثلي الدول العربية  -1

لمنظمات الدوليةة، المقترح من قبع األعضاء بجامعة الدول العربية لدى الدول األخرى وا

 المملكة العربية السعودية.

الطل  من الدول االعضاء وبعثات الجامعة في الخارج موافاة األمانة العامة بم حظاتها  -2

 ومرئياتها حول مشروع ال ئ ة.

تشكيع لجنة برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية من يرغ  من الدول العربية  -3

مانة العامة لدراسة ةمشروع ال ئ ةة، في ضوء الم حظات الواردة من األعضاء واأل

 الدول األعضاء وبعثات ومكات  الجامعة بالخارج.

 ( مقترحاتها إلى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية3ترفا اللجنة المشكلة في الفقرة ) -4

 وعرضها على المجلس الو ار  عند االنتهاء منها.
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في ع  اللجنة الدائمة للشلت  اإلدارية تالمعل ة  ر تتوصـتقري

 24/8/2022بتعري  التي ندقد  ( 102دترتيع الععدية )

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 :بعد ااالنج -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

الترري عقرردت بترراري  والماليررة ون اإلداريررة ؤاللجنررة الدائمررة للشررتقريررر وتوصرريات وعلررى  ▪

بتاري   549/05/00/10الذ  تم تعميمه بموج  مذكرة األمانة العامة رقم  24/8/2022

25/8/2022، 

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 :ُيقــــرر

 

والمالية في دورتها العادية  أخذ العلم بتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون اإلدارية

 .24/8/2022( التي عقدت بمقر األمانة العامة بتاري  102)
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 المركز المعلي تيوقه الدتل امنضعذ يا سداد ام صبة

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 (، 102في دورتها العادية )ون اإلدارية والمالية ؤللشاللجنة الدائمة توصية على  بعد اط عه -

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 :ُيقــــرر

ضرورة تقيرد الردول االعضراء بسرداد مسراهماتها كاملرة خر ل األ رهر الث ثرة األولرى مرن  -1

 ظام المالي، وبعملة الموا نة.( من الن28السنة المالية وفقا لنص المادة )

 .2022الشكر للدول التي قامت بسداد مساهماتها عن عام  هتوجي -2

لتررتمكن األمانررة  2022ضرررورة سررداد الرردول لمسرراهماتها فرري موا نررة األمانررة العامررة لعررام  -3

 .بالتزاماتهاالعامة من الوفاء 

أخرات سررنويا % مررن هررذه المترر 10التررزام الرردول األعضرراء الترري عليهررا متررأخرات بسررداد  -4

 تضاف الى حصة الدولة السنوية.

 االحتيراطي العرام لألمانرة العامرة اعتبراراً  يالتأكيد على الدول األعضاء بسداد مساهماتها ف -5

 .2010حتى  2006من موا نة 

مررن االحتيرراطي العررام البالغررة  ةالتأكيررد علررى التررزام األمانررة العامررة بوعررادة المبررالغ المقترضرر -6

مريكي فور سداد الدول لمساهماتها وذل  تأكيدا على مرا نصرت ( دوالر أ9564841.76)

 .ي( من النظام المال24 ،23عليه المادتين )
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 الدنم تالتبرنع  المقدية لأليع ة الععية

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 (، 102في دورتها العادية )ون اإلدارية والمالية ؤمة للشاللجنة الدائتوصية على  بعد اط عه -

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 :ُيقــــرر

 

 ي( مرن النظرام المرال20وف  أحكام المرادة )لكع منها ة والهدف الم دد ألقبول التبرعات للغاي -1

 كالتالي: يوهه الشكر للجهات المتبرعة ما توجيلألمانة العامة للجامعة 

دوالر  هريا بالريال البرا يلي مقدم من الغرفة التجارية العربية  5750ما يعادل  ▪

 .2022 حزيران/بالبرا يع لدعم أنشطة البعثة بالبرا يع حتى يونيو

 .4/2/2022تبرع من األمم المت دة الى إدارة المرأة بتاري   $13038مبلغ  ▪

 .2/6/2022بتاري   رع من األمم المت دة الى إدارة المرأةتب $19758مبلغ  ▪

 ( من النظام المالي فيما يتعل  بهذه التبرعات. 21تطبي  المادة ) -2

 الطل  من األمانة العامة تضمين جدول األعمال بالبيانات األساسية للتبرعات. -3
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 2023الدتل العرب ة لععم يواز ة تعيعة يشرتع 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

د.ع  586علد اط وه وج  ق ا  مججن جاملر الندول الل عينر وجن  مسنتوى القمنر  قنم  ▪

 ( مجيو  دوال  5عشت  صيادة مواصسر األماسر اللامر عمقدا  ) 2013( للام 24)

 وفي ضوء الطل  الذ  تقدمت به األمانة العامة، -

( 102في دورتها العاديرة )ون اإلدارية والمالية ؤاللجنة الدائمة للشتوصية على  اط عه بعدو -

 ،24/8/2022التي ُعقدت بتاري  

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 وفي ضوء مداوالت السادة الو راء، -

 

 :ُيقــــرر

ربية على مستوى المندوبين الدائمين في اعتماد موا نة تفوي  مجلس جامعة الدول الع

، 2022، وذل  بعقد اجتماع خا  بهذا الشأن قبع نهاية العام 2023األمانة العامة عن العام 

 وللدول إذا ارتأت دعوة ممثلها في اللجنة الدائمة للشؤون اإلدارية والمالية ل ضور االجتماع.
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 2023يواز ة المعيد الععلي العربي للترتمة لععم 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 (، 102في دورتها العادية )ون اإلدارية والمالية ؤاللجنة الدائمة للشتوصية على  بعد اط عه -

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 :ُيقــــرر

دوالر مليررون ( 2.000.000كموا نررة مسررتقلة بمبلررغ ) 2023اعتمرراد موا نررة المعهررد لعررام  -1

 .يأمريك

موا نة المعهد حتى يتمكن مرن اداء المهرام  يعضاء على تسديد مساهماتها فحث الدول األ -2

 الموكلة اليه.

 هم.ضرورة توضيد نشاط المعهد وتزويد الدول األعضاء بنسخة من اصدارات -3
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 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

 :التحفظـع 

 .2023لعام ة للترجم يعلى مشروع موا نة المعهد العرب المملكة امرد  ة اليعطم ةتت فا  -

 .2023لعام  ةللترجم يالعرب ية على مشروع موا نة المعهد العالالمت د دتلة االيعرا  العرب ةيت فا وفد  -

 .2023 للترجمة لعام يعلى موا نة المعهد العال يملكة البحرياتت فا  -

المشتر  وما يخدم مصالد االمة العربية اال أن وفد المملكة  يودعمها لجهود العمع العرب المملكة العرب ة ال عوديةما تقدير  -

موا نة المعهد، وعدم دفا كامع حصص الدول المشاركة فونها تلتزم فقط بدفا  يمعظم الدول األعضاء فظع عدم مساهمة  يف

 .2003فقط وفقا لموا نة المعهد لعام  ( دوالر140000مساهماتها والبالغألة )

% من  50.89لغة والبا 2023للترجمة لعام  يعلى البا  الثالث من مشروع موا نة المعهد العال تميورية العراقيت فا وفد  -

 وال الت مستمرة. 2020مجمع موا نة المعهد بسب  تأثير جائ ة كورونا في إقامة النشاطات والبرامج منذ عام 

 .ةللترجم يعلى موا نة المعهد العال دتلة قطرتت فا  -

كما تؤكد على توصيات تصدر بشأنه،   وأللترجمة  يالعرب يموا نة المعهد العال يعلى المساهمة ف دتلة الكويتتت فا  -

( لمجلس جامعة الدول العربية 84الدورة العاديألة ) يالمتخذ ف 4511ت فظاتها السابقة وتخص بالذكر ت فظها على القرار رقم 

  11/9/1985بتاري  

 .2023لعام  ةللترجم يالعرب يعلى مشروع موا نة المعهد العال دتلة ل ب ع تت فا -

 .2023موا نة المعهد العالي للترجمة، وكذا على موا نة المعهد عن سنة  على المساهمة في المملكة المغرب ةتت فا  -
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يواز ة الصندتق العربي للمعو ة الفن ة للدتل  

 2023امفريق ة لععم 

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 (، 102في دورتها العادية )ون اإلدارية والمالية ؤاللجنة الدائمة للشتوصية على  بعد اط عه -

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 :ُيقــــرر

 أمريكري( خمسرة م يرين دوالر 5,000,000بمبلرغ ) 2023اعتماد موا نة الصندو  لعرام  -1

 واع م مجلس ادارة الصندو  بذل .

يررتمكن مررن أداء  موا نررة الصررندو  حتررى يحررث الرردول األعضرراء علررى تسررديد مسرراهماتها فرر -2

 الموكلة اليه. المهام

 
 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8843)ق: رقم 

 

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

 :التحفظـع 

 .2023فريقية لعام للمعونة الفنية للدول اال يعلى مشروع موا نة الصندو  العرب المملكة امرد  ة اليعطم ةتت فا  -

 .2023 للمعونة الفنية للدول االفريقية لعام يالمت دة على موا نة الصندو  العرب دتلة االيعرا  العرب ةتت فا  -

نظرا لعدم  2023موا نة صندو  المعونة الفنية للدول االفريقية لعام  يعلى سداد حصتها ف المملكة العرب ة ال عوديةتت فا  -

 موا نة الصندو . يربية بسداد حصصها فالتزام بقية الدول الع

 .2023للمعونة الفنية االفريقية لعام  يعلى موا نة الصندو  العرب يملكة البحرياتت فا  -

 2023للمعونة الفنية للدول االفريقية للعام  يعلى موا نة الصندو  العرب سلطنة نمع تت فا  -

ة الفنية للدول االفريقية حتى إعادة األمانة العامة المبالغ التي قامت على مساهماتها في الصندو  العربي للمعون دتلة قطرتت فا  -

بس بها من أرصدة الصندو  في السنوات السابقة حيث أنه لم يتبين لنا وجود أ  قرار من مجلس الجامعة بالموافقة على هذا 

مانة العامة حس  األسبا  التي أوض تها االجراء وكذل  المبالغة فيما يتم س به من مبلغ من حسا  الصندو  مقابع نقع مقر األ

 األمانة.

، حيث أن 2023للمعونة االفريقألألية لعام  يموا نة الصندو  العرب يعلى استمرار ت فظها على المساهمة ف دتلة الكويتتؤكد  -

 ليست عضو في الصندو  منذ إنشاءه الى وقتنا ال الي ليتم تسجيع متأخرات عليها. دولة الكويت

 يالحظة:

ترح الجمهورية التونسية النظر في تفعيع الصندو  العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية حتى يضطلا بدوره في تعزيز ةتق

التعاون العربي األفريقي وضمان ديمومته خاصة في ظع الصعوبات المالية التي يعيشها ما التأكيد على متخلدات الصندو  

تسويتها بعد، رغم الم اوالت المستمرة إليجاد تسوية لهذا الملف بصيغة ت فا مصالد  لفائدة الجمهورية التونسية والتي لم تتم

 وحقو  الطرفينة
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 2023يواز ة يشرتع ال خ رة العرب ة لععم  

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 (، 102في دورتها العادية )ون اإلدارية والمالية ؤاللجنة الدائمة للشتوصية على  بعد اط عه -

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 

 :ُيقــــرر

( مليرون دوالر 1,000,000بمبلرغ ) 2023اعتماد موا نة مشرروع الرذخيرة العربيرة لعرام  -

 .أمريكي

موا نرة المشرروع حترى يرتمكن مرن أداء  يحث الدول األعضراء علرى تسرديد مسراهماتها فر -

 الموكلة اليه. المهام
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 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

 :التحفظـع 

 .2023على مشروع موا نة الذخيرة العربية لعام  المملكة امرد  ة اليعطم ةتت فا  -

 .2023على مشروع الذخيرة العربية لعام  المتحدة دتلة االيعرا  العرب ةتت فا  -

 .2023على موا نة مشروع الذخيرة العربية لعام  يملكة البحرياتت فا  -

وذل  نظرا لعدم اتباع االجراءات القانونية ال  مة  2023على موا نة مشروع الذخيرة العربية لعام  دتلة الكويتتت فا  -

 إلنشائه.

 .2023مشروع الذخيرة العربية لعام  على موا نة دتلة ل ب عتت فا  -
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 بند يع ي تجد يا أنمعل

 

 الوقعفي تحمعية تصـو  يلس ة االسرة تالزتاج التنوعتعزيز 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 162-أ-1/2/21 مارات العربية المت دة رقم ج.عوعلى مذكرة المندوبية الدائمة لدولة األ ▪

 ،28/8/2022بتاري   166-أ-1/2/21، ورقم ج.ع25/8/2022بتاري  

وإذ يؤكررد أهميررة التنرروع الثقررافي فرري إثررراء ال ضررارة اإلنسررانية وتطررور األمررم وبنرراء جسررور  -

 التواصع بين الشعو  المختلفة،

قافرات وإذ يدر  أن احترام التنروع الثقرافي يعتمرد فري أساسره علرى احتررام االخرت ف برين الث -

 واحترام القيم والمبادئ التي تتبناها الشعو  دون إنكار لثقافة أو اعتراف بأخرى،

وإذ يؤمن بأن التسامد قيمرة إنسرانية سرامية، يجر  ترسريخها وتعزيزهرا بمرا يضرمن التعراون  -

 والتعايو بين الثقافات وال ضارات،

ة حرر  لجميررا فرراد واحترررام خصوصررياتهم وأمرورهم الشخصرريوإذ يؤكرد أن صررون حريررة األ -

 أفراد المجتمعات،

وإذ يسررتذكر ديباجررة اإلعرر ن العررالمي بشررأن التنرروع الثقررافي والترري نصررت علررى أن: ةالثقافررة  -

ينبغي أن يُنظر إليها بوصفها مجمع السمات المميزة، الروحية والمادية والفكرية والعاطفية، 

  الفنرون واآلدا ، التي يتصف بها مجتما أو مجموعة اجتماعية وعلى انها تشمع إلرى جانر

 طرائ  ال ياة، وأسال  العيو معاً، ونظم القيم، والتقاليد، والمعتقداتة،

وإذ يؤكد أن لكع مجتما معتقداته وقيمه ومبادئه التي يج  أال ينظر إليها باعتبارهرا خروجراً  -

 عن القواعد الدولية، بع بوصفها عام ً يثر  التنوع الثقافي على المستوى العالمي،

( من اإلعر ن العرالمي ل قرو  االنسران الرذ  نرص علرى: 3( البند )16لى المادة )إشير وإذ ي -

 ة،األسرة هي الخلية الطبيعية واألساسية في المجتما ولها ح  التمتا ب ماية المجتما والدولةة

( بشرأن حمايرة األسررة RES/ HRC/ A/11/26وإذ يستذكر قرار مجلس حقرو  االنسران ) -

ة بأن: ةاألسررة، باعتبارهرا المجموعرة األساسرية فري المجتمرا والبيةرة والذ  عب ر عن القناع
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الطبيعية لنمو ورفاه جميا أفرادها وبخاصة األطفال، ينبغري أن ت ظرى بال مايرة والمسراعدة 

 الضروريتين لتتمكن من االضط ع الكامع بمسؤولياتها داخع المجتماة،

ة األساسرية التري يجر  أن ت ظرى بكرع وإذ يؤكد أن األسرة هي عماد المجتمعات، وهي النروا -

 أنوع الرعاية وال ماية في سبيع حماية المجتما بشكع عام وتطوره،

( من البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة اإلس مي الرذ  80وإذ ينوه بالمادة ) -

والررذ  أ رراد بجهررود منظمررة التعرراون  2019عقررد فرري مكررة المكرمررة فرري  ررهر مايو/أيررار 

  مي في ال فاظ على قيم مؤسسة الزواج واألسرة،اإلس

( 43كمررا ينرروه بررالقرارات المتعلقررة بالشررؤون االجتماعيررة واألسرررة والمتخررذة فرري الرردورة ) -

لرررو راء خارجيرررة منظمرررة التعررراون اإلسررر مي والرررذ  عقرررد فررري طشرررقند بأو بكسرررتان فررري 

ة والذ  ُعقد في والمؤتمر الو ار  حول مؤسسة الزواج واألسر 2016أكتوبر/تشرين أول 

 ،2017جدة بالمملكة العربية السعودية في فبراير/ باط 

وبعد مناقشة الت ديات التي باتت األسرة العربية تواجههرا نتيجرة بعر  األفكرار والتوجهرات  -

 التي تمس بكينونتها الطبيعية المتعارف عليها،

 ،5/9/2022و 4وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي  -

 :ُيقــــرر

سررة والرزواج، والم افظرة علرى مقاصردها رف  أ  م اوالت إلعادة تعريرف مؤسسرة األ -1

 المتوافقة ما الفطرة السليمة.

الطل  من الردول العربيرة ال فراظ علرى مؤسسرة األسررة والرزواج ضرمن المفراهيم الطبيعيرة  -2

األسررة باعتبارهرا: ةوحردة المتما ية ما الفطرة البشرية السليمة، وضرمن سرياقات تعريرف 

 اجتماعية تتكون من األ : الرجع واألم: المرأة: واألبناءة.

لى حماية ح  الطفع فري التمترا ب يراة طبيعيرة برعايرة أ  وأم، وذلر  إدعوة الدول العربية  -3

عبر حمايرة مؤسسرة األسررة وت صرينها ضرد المفراهيم غيرر السروية المتعلقرة بطبيعرة نشروء 

 نواة األساسية للمجتمعات.األسرة التي تمثع ال

دعوة كافة الردول العربيرة والمنظمرات المعنيرة علرى المسرتوى العربري والروطني فري الردول  -4

تكثيف جهود ت صين مؤسسة الزواج، بالشركع الرذ  يضرمن حقرو  األطفرال إلى األعضاء 



 -183- 

  في التربية والتنشةة في بيةرة سرليمة متوافقرة مرا الفطررة السرليمة ومنظومرة القريم واألخر 

 الرفيعة.

التأكيد على ح  الطفع في التربية والتعليم في جو يتسرم برالروابط األسررية التري تقروم علرى  -5

 مفهوم الزواج التي تنشأ نتيجة ات اد رجع وامرأة ارتبطا لتأسيس عائلة.

عرردم المسررا  بقضررايا األسرررة باعتبارهررا النررواة األساسررية فرري المجتمررا والترري تقرروم علررى  -6

لقررريم والمبرررادئ الواجررر  احترامهرررا وتعزيزهرررا فررري مختلرررف الررردول منظومرررة راسرررخة مرررن ا

 األعضاء.

التأكيد على أن التنوع الثقافي واالخت ف بين المجتمعات سمة أصيلة من سمات اإلنسرانية،  -7

والبُد من تشجيا المزيد من القبول الدولي الخت ف الثقافات، وعدم تمييز ثقافة دون سواها 

تبنيهررا مررن جميررا دول العررالم، واحترررام خصوصررية كررع ثقافررة باعتبارهررا الثقافررة الواجرر  

 ومفاهيميها المتعلقة بأسالي  ال ياة وأنماطها ومنظومتها القيمية.

حث الدول األعضاء على تعزيز وتكثيف جهودها في عمع البرامج والمشاريا والمبادرات  -8

 السليمة بما يتوائم ما الفطرة السوية.

تنفيررذ هررذا القرررار مررا الررو راء المعنيررين بقطاعررات التعلرريم  الطلرر  مررن األمررين العررام متابعررة -9

والثقافررة والتنميررة االجتماعيررة والمؤسسررات المعنيررة باألسرررة والررزواج والطفولررة فرري الرردول 

 األعضاء، وبعثات جامعة الدول العربية لدى األمم المت دة.
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 علبند يع ي تجد يا أنم

 

لملتمر  27في استضعفة الدترة الـ تيود تميورية يصر العرب ةدنم 

 COP27أاراف اتفعق ة اميم المتحدة االاعرية لتغ ر المنع  

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد اط عه: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،25/8/2022 تاري ب 2257على مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية رقم و ▪

في ال د من  خطارية لتغير المناوإذ يرى أهمية مؤتمر أطراف اتفاقية األمم المت دة اإل -

ظاهرة تغير المناخ، وفرصة فريدة للمنطقة العربية لتسريا تنفيذ اإلجراءات المتخذة في 

 إطار عمع المناخ الدولي وتعزيزه، ما التركيز على بناء القدرة على التكيف ما تغير

 المناخ على المستويين الوطني واإلقليمي وتعزيز النظم والقدرات المؤسسية للدول العربية،

وفي ضوء الت ديات والتداعيات الُمعقدة الناجمة عن تغير المناخ وتأثيراتها على التنمية في  -

على مستوى  خالمنطقة العربية، كونها تعد من أكثر المناط  تضرراً نتيجة لتغير المنا

 ، وإحدى أكثر المناط  تأثراً به،العالم

طارية لتغير المناخ أطراف اتفاقية األمم المت دة اإللمؤتمر  27وفي ظع انعقاد الدورة الأل  -

COP27  والتي سيعقد خ لها 2022في جمهورية مصر العربية في نوفمبر/ تشرين ثاني ،

 قمة لر ساء الدول وال كومات،

 ،5/9/2022و 4وى المندوبين الدائمين يومي وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مست -

 :ُيقــــرر

لمرؤتمر أطرراف اتفاقيرة األمرم  27دعم جهود استضافة جمهورية مصر العربيرة للردورة الرأل  -1

، بمرا فري ذلر  قمرة 2022في نوفمبر/تشرين ثراني  COP27المت دة االطارية لتغير المناخ 

 افة الظروف الكفيلة بونجاحه.ر ساء الدول وال كومات التي ستعقد خ لها، وتسخير ك

 مساهماتها الم ددة وطنياً. أن ت د تشجيا الدول العربية على  -2

 دعم المبادرات التي ستطلقها الرئاسة المصرية للمؤتمر. -3
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لمؤتمر أطرراف  28الترحي  باستضافة دولة االمارات العربية المت دة لفعاليات الدورة الأل  -4

 .COP28 خر المناطارية لتغياتفاقية األمم المت دة اإل

الطل  من األمانة العامة لجامعة الدول العربية تقرديم كافرة أوجره الردعم الر  م إلنجراح هرذا  -5

 المؤتمر.
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 بند يع ي تجد يا أنمعل

 

تع  ا أينعذ نعي ا ي عنديا 

 لجعيعة الدتل العرب ة

 

 الوزارت    يجلس الجعيعة نلل الم تو  

 بعد ااالنج: -

 ( من ميثا  الجامعة،12على المادة ) ▪

 ( من النظام األساسي للموظفين،9وعلى المادة ) ▪

مندوبيات الدول األعضراء بشرأن  رغور التي تم تعميمها على األمانة العامة  ةوعلى مذكر ▪

 منص  أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية،

 ،9/3/2022بتاري   8782وعلى قرار المجلس رقم  ▪

 وفي ضوء مداوالت المجلس في هذا الشأن، -

 :ُيقــــر ر

لمدة  من سنسوات السيد  الد ع  محمد مسصالو  تميسا  واما  مساودا   الموافقر وج  تليي  -1

 .معاش ته لماامهاوتعا ا  م  تا يخ 

  الموافقر وج  تسمير السيد السفي  وجي ع  إع اسيم المال ي تميسنا  وامنا  مسناودا  عندي   ون -2

 السيد السفي  معا ق الااج    است ماال  لمدته.

  
 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8847)ق: رقم 
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 بند يع ي تجد يا أنمعل

التمديد لبعض رؤسعذ بعوع  تعيعة 

 الدتل العرب ة بعلخعرج

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 ،مذكرة األمانة العامة ▪

 ت المجلس في هذا الشأن،وفي ضوء مداوال -

 ُيقــــر ر:

تجديد التلاقد لمدة وام عسفن ش وط التلاقد الحالير م   ل م  السادة التالير الموافقر وج    -1

 تسماؤسم:

   ين علير سيويو ق. –السيد السفي  ماجد وعدالفتاخ  -

   ين علير الع اصيل. –السيد السفي  قين شقي   -

   ين علير األ جستي . –السيد السفي  سشام وعدالوساج  -

   ين م تج الجاملر في ال ومال. –السيد السفي    خ تحمد ال الح  -

  ين علير الجاملر في  -الموافقر وج  تجديد التلاقد م  السيد السفي    خ س حا   -2

 وعسفن ش وط التلاقد الحالير. 1/4/2023واشسط  حت  تا يخ 
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 بند يع ي تجد يا أنمعل

 

 (31عمال القمة )أمشروع جدول على تعديل اقتراح 
 بإضافة بند بعنوان "اصالح وتطوير جامعة الدول العربية"

 

    يجلس الجعيعة نلل الم تو  الوزارت 

 بعد ااالنج: -

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

الديمقراطيررررة الشررررعبية رقررررم مررررذكرة المندوبيررررة الدائمررررة للجمهوريررررة الجزائريررررة وعلررررى  ▪

 ،4/9/2022بتاري   2022/663

 وفي ضوء مداوالت المجلس حول الموضوع، -

 ُيقــــرر:

 

( الذ  تم اعتماده بموج  31الموافقة على إضافة بند على مشروع جدول اعمال القمة )

ت (، بعنوان ةاص ح وتطوير جامعة الدول العربيةة، ت 157قرار المجلس في دورته العادية )

 بند ما يستجد من اعمال. 

 

 (6/9/2022 - 2ج  -( 158د.ع ) - 8849)ق: رقم 

 


