
 

 عن البيان الصادر 

 للجنة الوزارية العربية الرباعية  االجتماع الثامن عشر
 املعنية مبتابعـة تطـــورات األزمــة مـــع إيــــران وســــبل التصــدي لتدخالتها 

  يف الشؤون الداخلية للدول العربية

 2022 /6/9 الثالثاءمقر األمانة العامة: 

 ــــــــــــــــــــ

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات األزمة مع إيران وسببببببصد الت بببببببد  

لتدخالتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والمكونة من كد من: دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة 

)رئاسة اللجنة(، جمهورية م ر العربية، ومعالي األمين العام لجامعة  الصحرين، المملكة العربية السعودية

( لمجلس جامعة 158على هامش أعمال الدورة العادية )حضبببوريا  اجتماعها الثامن عشبببر الدول العربية، 

 .في مقر األمانة العامة 6/9/2022الدول العربية على المستوى الوزار ، وذلك بتاريخ 

تطورات األزمة مع الجمهورية اإلسبببببالمية اإليرانية ومسبببببار العالقات ناقشبببببج اللجنة الوزارية 

صد الت ببد  للتدخالت اإليرانية في الشببؤون الداخلية للدول العربية واطلعج اللجنة . العربية مع إيران وسببل

الداخلية  شبببببؤوناللتدخالت اإليرانية في اللجنة بشببببب ن ا التقارير المقدمة من عدد من الدول أعضبببببا على 

حول بند التدخالت اإليرانية الذ  أعدته األمانة العامة  الدور  اطلعج على التقرير، كما ل العربيةللدو

وعلى الرصد الذ  قامج به حول أبرز الت ريحات السلصية للمسؤولين  في الشؤون الداخلية للدول العربية

 اإليرانيين تجاه الدول العربية. 

تدخال نج اللجنة الوزارية اسببببببتمرار ال ية، وأدا لدول العرب ية ل لداخل ية في الشببببببؤون ا ت اإليران

واسببتنكرت في ذات الوقج الت ببريحات ازسببت اازية المسببتمرة من قصد المسببؤولين اإليرانيين  ببد الدول 

ت جيج مذهصي وطائ ي في الدول  به إيران من  صالغ إزا  ما تقوم  العربية، كما أعربج اللجنة عن قلقها ال

شيات اإلرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من العربية، بما في ذلك دعمه سليحها للميلي ا وت

فو ببى وعدم اسببتقرار في المنطقة يلهدد األمن القومي العربي، األمر الذ  يلعيج الجهود اإلقليمية والدولية 

 لحد قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالصتها بالكف عن ذلك.

وأدانج اللجنة مواصبببببلة دعا إيران ل عمال اإلرهابية والتةريصية في الدول العربية، واسبببببتمرار 

ميليشبببيا الحو ي إيران في تطوير برنامجها لل بببواريخ الصاليسبببتية وميرها من أنواا ال بببواريخ وتاويد 

ن داخد األرا ببي بها، وأدانج اسببتمرار عمليات إطالق ال ببواريخ الصاليسببتية إيرانية ال ببنع م اإلرهابية
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ودولة اليمنية، وكذلك الطائرات المسببببببيرة  ببببببد أهداي حيوية ومدنية في المملكة العربية السببببببعودية، 

يشببكد تهديدا  جديا  ل من وازسببتقرار في المنطقة وخرقا سببافرا  أن ذلك  باعتصاراإلمارات العربية المتحدة 

ية على دعمهبا لإ. وأكبدت (2015) 2216لقرار مجلس األمن رقا  جرا ات التي تتةبذهبا المملكبة العرب

ية المتحدة السببببببعودية  ية ألمنها ودولة اإلمارات العرب ية حما من أجد الت بببببببد  لهذه األعمال العدوان

 2231واسببببببتقرارها. كما أكدت اللجنة كذلك على  ببببببرورة التاام إيران بتن يذ قرار مجلس األمن رقا 

 .( فيما يتعلج بصرنامجها ال اروخي2015)

ما فيها  إيرانوقد أكدت اللجنة على أهمية دعا الجهود الرامية لمنع حيازة  السببببببالو النوو ، ب

م او بببات فيينا، وترى أن العودة لةطة العمد الشببباملة المشبببتركة محطة في سبببصيد تحقيج األمن، وليس 

ية، والعمد نقطة الوصببببببول، مع ت كيدها على  ببببببرورة تعايا الدور الرقابي للوكالة الدولية للطاقة الذر

الجاد للوصببببول الى ات اق أطول وأقوى، ومعالجة المسببببائد الةاصببببة باألمن اإلقليمي بما في ذلك برنامج 

ال ببببببباروخي، والت كيد على تعايا جهود التهدئة وعدم الت ببببببعيد ومواجهة السببببببلو  الماعاا  إيران

  لالستقرار.

ستنكارها وإدانتها للايارات وال ت ريحات ازست اازية للمسؤولين وأكدت اللجنة الوزارية على ا

اإليرانيين تجاه الجار اإلماراتية الثالث المحتلة )طنب الكصرى وطنب ال بببببببرى وأبو موسببببببى(. بما في 

 د القوة الصحرية للحرس الثور  اإليراني علي ر بببببببا تنكسببببببير التي قام بها قائ األخيرة اتذلك الايار

الى جايرة طنب الكصرى وإعالنه  15/2/2022إلى الجار الثالث المحتلة، وبتاريخ  18/7/2022بتاريخ 

 وذلك في تعد  وخرق وا ح لسيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة. عن افتتاو مطار في الجايرة، 

واستنكرت اللجنة وأدانج استمرار التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية لمملكة الصحرين، وقيام 

نة إي ندة اإلرهاب وتدريب اإلرهابيين وإيوائها وتهريب األسببببببلحة والمت جرات، وإ ارة ال ت ران بمسبببببببا

دربة من الحرس الثور  اإليراني  مولة ومل والنعرات الطائ ية، وت سببببببيسببببببها لجماعات إرهابية بالمملكة مل

بقرارات عدد من اللجنة كما رحصج . وذراعيه كتائب ع ببببببائب أهد الحج اإلرهابية وحاب ا اإلرهابي

الدول بت نيف ما يلسمى بسرايا األشتر وسرايا المةتار اإلرهابيتين في مملكة الصحرين واللتين تتةذان من 

كة الصحرين في كد ما تتةذه من إجرا ات ، إيران مقرا لهما، كمنظمتين إرهابيتين وأكدت على دعا ممل

 للح اظ على أمنها واستقرارها.

ن األمين العام لحاب ا اإلرهابي من إسبببببا ات مرفو بببببة للمملكة وأدانج اللجنة ما ي بببببدر ع

العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة الصحرين والجمهورية اليمنية، األمر الذ  يلشكد 
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تدخال  سببببببافرا  في شببببببؤونها الداخلية يق ببببببد به إ ارة ال تنة والحض على الكراهية، ويعتصر امتدادا  للدور 

  .لةطير الذ  يقوم به هذا الحاب الذ  يلعد أحد أذرا إيران والماعاا ل من وازستقرار في المنطقةا

ونددت اللجنة باسبتمرار التدخد اإليراني في األزمة السبورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة 

ية وأن مثد هذا على مسببببتقصد سببببوريا وسببببيادتها وأمنها واسببببتقرارها ووحدتها الوطنية وسببببالمتها اإلقليم

سوريةالتدخد ز يةدم الجهود المصذولة من  سوية األزمة ال سلمية وفقا لمضامين جنيف ) أجد ت  ،(1بالطرق ال

 .اإليرانية من األرا ي السوريةوالقوات مطالصة بسحب جميع المليشيات 

وحلي ه في مواجهة تدخالت النظام اإليراني مع المملكة المبربية  هاتضبببببببامن على اللجنة أكدتو

تهدد وحدة  ان  بباليةخاصببة ما يتعلج بتسببليح وتدريب عناصببر الداخلية ها في شببؤون لصنانيال "حاب ا"

 تي اسببتمرارا  لنهج ه، وتؤكد أن هذه الممارسببات الةطيرة والمرفو ببة تواسببتقرار هأمنالترابية و المبرب

  الماعاا ل من وازستقرار اإلقليمي. ييرانالنظام اإل

للجنة أيضببببببا األعمال التةريصية التي طالج السبببببب ن التجارية في المياه اإلقليمية لدولة كما أدانج ا

مان، وأعربج عن إدانتها للتهديدات اإليرانية المصاشببببببرة للمالحة  اإلمارات العربية المتحدة وفي بحر عل

ديدها للمالحة ته، وكذلك وآخرها احتجاز سببب ينة النقد اليونانية هرماالدولية في الةليج العربي ومضبببيج 

 2بتاريخ بما فيها قيام ميليشببببببيات الحو ي اإلرهابية الدولية في الصحر األحمر عصر وكالئها في المنطقة، 

باختطاي سبببببب ينة الروابي التابعة لدولة ازمارات العربية المتحدة، قصالة مينا   2022 كانون الثاني/يناير

للجنة على أهمية الوقوي بكد حام وقوة  ببببببد أ  وأكدت االحديدة واحتجاز طاقمها وشببببببحنتها المدنية. 

محاوزت إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسببببببالمة المنشببببببب ت الصحرية في الةليج العربي والممرات 

 .الصحرية األخرى، سوا  قامج به إيران أو أذرعها في المنطقة

وأكدت اللجنة على أهمية مواصبببببلة الجهود من أجد تن يذ قرارات مجلس الجامعة على مسبببببتوى 

القمة وعلى المسببببببتوى الوزار ، وخاصببببببة ما يتعلج منها بالتوجه إلى األجهاة المعنية في األما المتحدة 

ثاق األما المتحدة7( ال قرة )2إلدراج المو ببببببوا على أجندتها وفقا ألحكام المادة ) التي تحرم  ( من مي

دعوة المجتمع والتدخد في الشبببؤون الداخلية للدول، وإصبببدارها كو ائج رسبببمية من و ائج األما المتحدة، 

الدولي إلى اتةاذ اإلجرا ات المناسبببصة زسبببتمرار حظر تسبببليح النظام اإليراني للحد من جرائا هذا النظام 

 وعدائيته.


