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  البنــد
  الموضــــوع

/ القرار
 البيان

  الصفحة

  البند األول  .6 .7723  .تطوير جامعة الدول العربية -1
تقرير عن نشاط األمانة العامة وإجراءات تنفيذ        -2  تقرير األمين العام

  ).141–140(س بين الدورتين قرارات المجل
7724. 7. 

مشروع جدول أعمال مجلس الجامعة على مـستوى          البند الثاني
  ).25(القمة في دورته العادية 

7725. 8. 

 .11 .7726  .للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان مشروع النظام األساسي  البند الثالث

 قبـل   المشكلة مـن  النظر في عمل اللجان الوزارية        البند الرابع
  .مجلس جامعة الدول العربية

7727. 12. 

  البند الخامس
  قضية فلسطين

  والصراع العربي اإلسرائيلي

متابعة التطورات السياسية للقضية الفلـسطينية       -1
والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيـل مبـادرة       

بما فيها مهمة الوفـد الـوزاري      (السالم العربية   
  .)م العربيةالعربي المنبثق عن لجنة مبادرة السال

7728. 13. 

القدس، االستيطان، الجـدار،    (متابعة تطورات    -2  
  ).االنتفاضة، الالجئون، األونروا، التنمية

7729. 20. 

 .34 .7730  .دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني -3  

 .36 .7731  .اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس -4  

ون تقرير وتوصيات مؤتمر المـشرفين علـى شـؤ         -5  
  .)91الدورة (الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة 

7732. 39. 

تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتـب        -6  
اإلقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلـس       

  ).141-140(الجامعة 

7733. 40. 

األمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في        -7  
  .األراضي العربية المحتلة

7734. 41. 

 .43 .7735  .الجوالن العربي السوري المحتل -8  
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  البنــد
  الموضــــوع

/ القرار
 البيان

  الصفحة

 .48 .7736  .التضامن مع الجمهورية اللبنانية -9  

 .54 .7737  .تطورات الوضع في سورية  البند السادس

االنعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة علـى لبنـان          السابعالبند 
  .جراء أزمة النازحين السوريين

7738.  56.  

 .57 .7739  .ضع في ليبياتطورات الو  الثامنالبند 

 .59 .7740  .تطورات الوضع في اليمن  التاسعالبند 

احتالل إيران للجزر العربية الثالث طنـب الكبـرى           العاشرالبند 
وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات       

  .العربية المتحدة في الخليج العربي

7741. 61. 

 .64 .7742  .في جمهورية السوداندعم السالم والتنمية   الحادي عشرالبند 

الحصار الجائر المفروض على السودان مـن قبـل            عشرالثانيالبند 
الواليات المتحدة بخـصوص شـراء أو اسـتئجار         
الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد        

  .سالمة وأمن الطيران المدني

7743. 66. 

 .68 .7744  .فيدراليةدعم جمهورية الصومال ال   عشرالثالثالبند 

 .71 .7745  .دعم جمهورية القمر المتحدة   عشرالرابعالبند 

 .73 .7746  . اإلريتري–الحل السلمي للنزاع الجيبوتي    عشرالخامسالبند 

 .74 .7747  .تعزيز نشر اللغة العربية في جمهورية تشاد  عشرالسادس البند 

   عشرالسابعالبند 
مخاطر التسلح اإلسرائيلي 

ى األمن القومي العربي عل
  والسالم الدولي

إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية وغيرهـا        
  .من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط

7748. 76. 

 .79 .7749  .اإلرهاب الدولي وسبل مكافحته   عشرالثامنالبند 

    : األفريقية–العالقات العربية  -1

 .82 .7750  . األفريقي–مسيرة التعاون العربي   -أ

   عشرالتاسعالبند 
العالقات العربية مع 
 .85 .7751  .الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية  -ب  ميةالتجمعات الدولية واإلقلي

    : األوروبية–العالقات العربية  -2  
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  البنــد
  الموضــــوع

/ القرار
 البيان

  الصفحة

 .86 .7752  . األوروبي–الحوار العربي   -أ  

 .87 .7753  . المتوسطية-الشراكة األوروبية   -ب  

 .88 .7754  .تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان -3  

     : اآلسيوية–العالقات العربية  -4  
  .89 .7755  .العالقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية  -أ  
 .91 .7756  .العالقات العربية مع جمهورية الهند  -ب  

 .92 .7757  . اليابانية–العالقات العربية   -ج  

 .   : التركية–لعالقات العربية ا -5  

 .93 .7758  . التركي–منتدى التعاون العربي   

 .   :العالقات العربية مع روسيا االتحادية -6  

 .94 .7759  . الروسي–منتدى التعاون العربي   

 .95 .7760  .العالقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية -7  

طلب جمهورية البرازيل االتحاديـة اعتمـاد        -8  
ا في جمهورية مصر العربية مفوضـاً       سفيره

  .لدى جامعة الدول العربية

7761. 97. 

  .98 .7762  .العالقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك -9  
الترشيحات لمناصـب األمـم المتحـدة ووكاالتهـا           العشرونالبند 

  .المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى
7763. 99. 

وضعية منظمة المرأة العربية وعالقتها بجامعة       -1
  .الدول العربية

  العشرونالحادي والبند   .102 .7764
  ن االقتصاديةالشؤو

  .103 .7765  .الحسابات الخاصة بالمجالس الوزارية العربية المتخصصة -2
  .104 .7766  .دعم المركز الثقافي العربي في بروكسل -1
ـ   -2 تراتيجية عربيـة موحـدة لحـوار       صياغة إس

  .الحضارات
7767. 105.  

   والعشرونالثانيالبند 
الشؤون االجتماعية 

  والثقافية
فنيـة  العربيـة   الفريقيـة   األلجنـة   آلية ال إنشاء   -3

  .معنية بالهجرةالتنسيقية وال
7768. 106.  
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  البنــد
  الموضــــوع

/ القرار
 البيان

  الصفحة

   والعشرونالثالثالبند 
  شؤون اإلعالم

 .107 .7769  .مشروع توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية

تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية       -1
-23عن اجتماعها الذي عقد بالقـاهرة يـومي      

24/2/2014.  

7770. 108. 

تعيين قضاة المحكمة اإلدارية لجامعـة الـدول         -2
  .العربية

7771. 109. 

مشروع النظام األساسـي المعـدل للمحكمـة         -3
  .اإلدارية لجامعة الدول العربية

7772. 110.  

 .111 .7773  .إنشاء المركز العربي للقانون الدولي -4

من المادة الرابعة في النظـام      ) 6(تعديل الفقرة    -5
  .األساسي لمجلس وزراء العدل العرب

7774. 112. 

تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقـوق        -6
في الفترة من   ) 35(اإلنسان في دورتها العادية     

2-6/2/2014.  

7775. 113. 

   والعشرونالرابعالبند 
  يةالشؤون القانون

  وحقوق اإلنسان

التقرير السنوي للجنة حقوق اإلنـسان العربيـة         -7
  ).لجنة الميثاق(

7776. 136. 

   والعشرونالخامسالبند 
  الشؤون اإلدارية والمالية

، 140نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس        -1
 واإلجراءات المتخـذة لتنفيـذ قـرارات        141

  .المجلس في مجال الشؤون اإلدارية والمالية

7777. 137.  

المركز المالي وموقف الدول األعـضاء مـن         -2  
  .تسديد األنصبة

7778. 138.  

  .139 .7779  .الدعم والتبرعات المقدمة لألمانة العامة -3  
تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة عن الحـساب         -4  

، ورد  2012الختامي للسنة المالية المنتهية في      
  .األمانة العامة على ما ورد فيه

7780. 140.  

تمديد للسيد محمد عبد اهللا إدريس رئيساً لمكتب       ال -5  
  .جامعة الدول العربية في الصومال

7781. 141.  



-5-  

  البنــد
  الموضــــوع

/ القرار
 البيان

  الصفحة

تعيين السيد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالرحمن        -6  
  .عبيد أميناً عاماً مساعداً لجامعة الدول العربية

7782. 142.  

  
عبد العزيز بوهدمة   . تجديد تعيين السيد السفير د     -7

  .اعداً لجامعة الدول العربيةأميناً عاماً مس
7783. 143.  

  .144 .181  .القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيليبيان بشأن 
  .146 .182  .الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربيةبيان بشأن التطورات السياسية في 

  .147 .183  .ربيةإدانة األعمال اإلرهابية التي حدثت مؤخراً في بعض الدول العبيان بشأن 
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  تطويـر جامعـة الـدول العربيـة
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 األمانة العامة، مذكرةعلى  �

وعلى تقرير األمانة العامة حول تطوير جامعة الدول العربيـة والمتـضمن تقـارير               �
علـى مـستوى   ية وتوصيات اللجنة مفتوحة العضوية إلصالح وتطوير الجامعة العرب  

 وفرق العمل األربعة المشكلة في إطارها،المندوبين الدائمين 

بتـاريخ  ) 23(ع  . د 567وعلى قرارات مجلس الجامعة على مـستوى القمـة رقـم             �
 بالدوحة، وقرارات   26/3/2013بتاريخ  ) 24(ع  . د 572 ببغداد، ورقم    29/3/2012

، 13/9/2011 بتاريخ )136(ع  . د 7372مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم       
بتـاريخ  ) 140(ع  . د 7652، ورقـم    6/3/2013بتـاريخ   ) 139(ع  . د 7582ورقم  

، وتقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى إلصـالح وتطـوير الجامعـة            1/9/2013
  وتقرير اللجنة المكلفة بمراجعة االتفاقيات،العربية،

  ر ُ�6ــــ�

ح وتطوير الجامعـة العربيـة علـى        توجيه الشكر إلى اللجنة مفتوحة العضوية إلصال       -1
مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دولة قطر وفرق العمل األربعة المشكلة في إطارهـا             
والخاصة بمراجعة الميثاق وتطوير اإلطار الفكري لمنظومة العمل العربـي المـشترك            

مهـا  برئاسة المملكة العربية السعودية، وبإصالح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومها         
برئاسة جمهورية مصر العربية، وبتطوير العمل االقتـصادي واالجتمـاعي العربـي            
المشترك برئاسة جمهورية العراق، وبتطوير البعد الشعبي للعمـل العربـي المـشترك          

التـي  برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واألمانة العامة، على الجهود          
 . في هذا الشأنلتنفيذ قرارات المجلسبذلتها 

رفع توصيات اللجنة مفتوحة العضوية ونتائج فرق العمل األربعة المنبثقة عنهـا إلـى               -2
بدولـة الكويـت للتوجيـه      ) 25(مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية         

  .بشأنها
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تنفيذ قرارات المجلس  وإجراءات نشاط األمانة العامةتقرير عن 
  )141- 140(الدورتين بين 

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،)141-140(وعلى تقرير نشاط األمانة العامة بين الدورتين  �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

انة العامة فيما بين الدورتين وعلى اإلجـراءات        أخذ العلم بما ورد في تقرير نشاط األم         
الشكر لألمين ويوجه للمجلس،  ) 140(التي اتخذتها األمانة العامة لتنفيذ قرارات الدورة العادية         

  .العام ومساعديه على الجهد المبذول في هذا الشأن
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7724رقم : ق(
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  عة على مستوى القمةمشروع جدول أعمال مجلس الجام
 )25(في دورته العادية 

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى المقترحات التي تقدمت بها وفود الدول األعضاء، �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وبعد مناقشة الموضوع، -

 ر ُ�6ــــ�

ع . مجلس جامعة الدول العربية على مـستوى القمـة د          اعتماد مشروع جدول أعمال   
  . للقمةبالصيغة المرفقة، لعرضه على اجتماع وزراء الخارجية التحضيري) 25(

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7725رقم : ق(

  )9/3/2014 - ج ؟؟؟ –) 141(ع .د – 7723رقم : ق( 
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   ��ول أ���ل�8وع

�� ا��ول ا������ �� ������ى ا���6 ���  
 ��  )25(ا��ورة ا���د

  ــــــــ
  

   :التقارير المرفوعة إلى القمة: أوالً
  

هيئة متابعـة   نشاط  تقرير رئاسة القمة عن       -
 .تنفيذ القرارات وااللتزامات

تم إدراج هذا البند اسـتناداً إلى       
من النظـام  ) 14(نص المـادة   

األساسي لهيئة متابعـة تنفيـذ    
  وااللتزامـــاتالقــرارات    

  

    

تقرير األمين العـام عـن العمـل العربـي            -
  .المشترك

تم إدراج هذا البند اسـتناداً إلى     
 327قــرار القمـة رقــم    

  29/3/2006بتاريخ  ) 18(ع  .د
  

        

تقرير األمين العام بـشأن إخـالء الـشرق           -
األوسط من األسلحة النووية وغيرهـا مـن        

ربعون عامـاً مـن     أ: أسلحة الدمار الشامل  
  .الجهود العربية

تم إدراج هـذا البند بناء علـى    
  اقــتراح األمـانة العــامة  

  

    

تم إدراج هذا البند اسـتناداً إلى       ).مشروع قرار(تطوير جامعة الدول العربية : ثانياً
 7652قـرار المجلس رقــم    

  1/9/2013بتاريخ ) 140(ع .د

    

  :ينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداتهالقضية الفلسط: ثالثاً
مبادرة السالم العربية ومهمة الوفد الوزاري        -

العربي المنبثق عن لجنة مبـادرة الـسالم        
  .العربية

  
  بنـد دائـم

    

  بنـد دائـم  .تطورات القضية الفلسطينية  -

    

 :ـــــــــ�ي
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وصمود الـشعب   دولة فلسطين   دعم موازنة     -
  .الفلسطيني

  ائـمبنـد د

  بنـد دائـم  .الجوالن العربي السوري المحتل  -

    

  .التضامن مع لبنان ودعمه  -
  

  بنـد دائـم

    

تم إدراج هـذا البند بناء علـى      .األزمة السورية  :رابعاً
  اقــتراح األمـانة العــامة  

  

    

مشاريع القرارات المرفوعـة مـن المجلـس          :خامساً
  .)25(التحضيري للقمة االقتصادي واالجتماعي 

تم إدراج هذا البند استناداً إلـى      
ع . د 280قرار قمة تونس رقم     

ــاريخ ) 16(   23/5/2004بتـ
  

    

تم إدراج هذا البند بنـاء علـى       .مشروع إعالن الكويت  :سادساً
  اقتــراح األمانــة العامــة  

  

    

لمجلس ) 26(موعد ومكان عقد الدورة العادية        :سابعاً
  .ول العربية على مستوى القمةجامعة الد

تم إدراج هذا البند استناداً إلى المادة       
ــادة ) 3( ــق ) ا/4(والم ــن الملح م

الخاص باالنعقاد الـدوري لمجلـس      
ــة  ــستوى القم ــى م ــة عل   الجامع

  

    

  :ما يستجد من أعمال
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  مشروع النظام األساسي
 للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان

  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

بتاريخ ) 140(ع  .د) 7655(وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم          �
1/9/2013،  

بتاريخ  بالدوحة   )24(ع  .د 573لس الجامعة على مستوى القمة رقم       قرار مج واستناداً إلى    -
26/3/2013،  

  ،شةوبعد المناق -

  ر ُ�6ــــ�

طة علما بنتائج أعمال اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول األعضاء اإلحا -1
  .إلعداد مشروع النظام األساسي للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان

، االنتهاء من صياغة المشروع   القانونيين  الخبراء  رفيعة المستوى من    لجنة  الالطلب من    -2
، ومـن ثـم     )25(ع  .التحضيري للقمة د  تمهيداً لعرضه على اجتماع وزراء الخارجية       

) 25(فـي دورتـه العاديـة       على مستوى القمة    الدول العربية   مجلس جامعة   رفعه إلى   
  .المقرر عقدها في دولة الكويت للنظر فيه

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7726رقم : ق(
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  ةـان الوزاريـل اللجـي عمـر فـالنظ
  لدول العربيةالمشكلة من قبل مجلس جامعة ا

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  مداخالت الوزراء ورؤساء الوفود واألمين العام،وفي ضوء  -

  ر ُ�6ــــ�

المشكلة من قبل مجلـس      دراسة حول اللجان الوزارية      إعدادعامة  الطلب من األمانة ال   
  . المجلس في دورته العادية المقبلةبهذا الشأن إلىوتقديم تقرير جامعة الدول العربية، 

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7727رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  ية الفلسطينيةمتابعة التطورات السياسية للقض
 مبادرة السالم العربيةتفعيل والصراع العربي اإلسرائيلي و

بما فيها مهمة الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة (
  )مبادرة السالم العربية

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

   بين الدورتين،وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما �
بتـاريخ  ) 140(ع  . د 7657وعلى قراراته السابقة في هذا الشأن وآخرها القرار رقم           �

، والبيان الصادر عن لجنة مبادرة السالم العربية التي عقدت في الكويـت   1/9/2013
  ،21/12/2013ع بتاريخ .غ. د7719، والقرار رقم 19/11/2013بتاريخ 

  ة،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسي �

  ر ُ�6ــــ�

التأكيد مجددا على أن السالم العادل والشامل هو الخيار االستراتيجي وأن عملية السالم              -1
 والتأكيد على أن السالم العادل والشامل في المنطقـة ال           ،عملية شاملة ال يمكن تجزئتها    

 من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلـسطينية والعربيـة            إاليتحقق  
/ حتلة بما في ذلك الجوالن العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من حزيـران             الم

 واألراضي التي الزالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصـل          ،1967 حزيران/ يونيو
 مبادرة السالم العربيـة ووفقـا       إلىإلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين استنادا        

 ورفـض كافـة أشـكال       ،1948لسنة  ) 194(متحدة رقم   لقرار الجمعية العامة لألمم ال    
التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمـا             

وأعادت التأكيد عليها ) 2002(جاء في مبادرة السالم العربية التي أقرت في قمة بيروت 
  . ومرجعياتها ذات الصلةالقمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية

يهودية ورفض جميع الـضغوطات     بإسرائيل دولة   الرفض المطلق والقاطع لالعتراف      -2
  .التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن
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عاصـمة لدولـة    كالتأكيد على أنه لن يكون هناك سالم دون القدس الـشرقية المحتلـة               -3
 من األراضي الفلسطينية التي احتلـت        والتأكيد على أن القدس جزء ال يتجزأ       ،فلسطين

 وأن االستمرار في االستيطان وتهويد المدينة المقدسـة واالعتـداء علـى             ،1967عام  
 واإلنـساني  والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس ارثها الحـضاري         اإلسالميةمقدساتها  

 اتإجـراء والتاريخي والثقافي والتغيير الديمغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر جميعهـا          
باطلة والغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية           

  .الهاي لحماية الممتلكات الثقافية
 المتواصـلة علـى     – السلطة القائمة بـاالحتالل      – إسرائيل اقتحامات واعتداءات    إدانة -4

ـ          ات اليمينيـة  المسجد األقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية المتطرفـة والجماع
 في محاوالت القتسامه زمانا     اإلسرائيليالعنصرية وبحماية من شرطة وجيش االحتالل       

 الكاملة عليه ولنزع الوالية األردنية الهاشـمية عنـه          اإلسرائيليةومكانا وبسط السيادة    
 زعزعـة  إلـى  األمر الذي سـيؤدي  ، هيكلهم المزعوموإقامةبهدف تنفيذ مخطط هدمه   

 إسرائيل فتيل حرب دينية تتحمل      بإشعالوالى العنف والكراهية وينذر     استقرار المنطقة   
 ومطالبة المجتمع الـدولي ومجلـس األمـن واالتحـاد األوروبـي         ،ليتها الكاملة ؤومس

لية في الحفاظ على المسجد األقصى المبارك باعتباره أبـرز          ؤوواليونسكو بتحمل المس  
  . في فلسطين المحتلةإسالميمعلم 

لمجموعة العربية في نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطـورة مـا           متابعة تكليف ا   -5
  .يتعرض له المسجد األقصى المبارك

التأكيد على أن مفاوضات عملية السالم يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية الـسالم               -6
والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية ومبدأ األرض            

 لألراضـي   اإلسـرائيلي  االحـتالل    إلنهـاء  زمني متفق عليه     إطارم وفي   مقابل السال 
 والتأكيد على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع         1967الفلسطينية التي احتلت عام     

 ورفض  ، األسرى ، المياه ، الحدود ، الالجئين ، القدس ، االستيطان : هي اإلسرائيليالعربي  
 تفتيت وحـدة األراضـي الفلـسطينية وكافـة          لىإ الرامية   اإلسرائيليةكافة المحاوالت   

  .إسرائيل أحادية الجانب التي تتخذها اإلجراءات
لية الكاملة لتعثر عملية الـسالم والتأكيـد علـى أن اسـتئناف             ؤو المس إسرائيلتحميل   -7

 جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس         اإلسرائيليةالمفاوضات الفلسطينية   
 وتغيير المنهجية الدولية    اإلسرائيلي االحتالل   بإنهاءربي المطالب   األمن مع التحرك الع   

 اإلدارة وهو ما تجاوبت معه ، عملية السالموإدارةالمتبعة في معالجة القضية الفلسطينية   
األمريكية موفرة الرعاية والضمانات الالزمة لعملية استئناف المفاوضات بما في ذلـك            
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 أو االسـتباق    اإلجحـاف  إلىأعمال من شأنها أن تؤدي       بعدم القيام بأية     إسرائيلالتزام  
 لوقف كافة إسرائيللنتائج مفاوضات الوضع النهائي وعلى المجتمع الدولي الضغط على 

النشاطات االستيطانية ومنح المفاوضات تحت رعاية الواليـات المتحـدة األمريكيـة            
 الدائم علـى المـسار       التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع     إلقرارالفرصة التي تستحق    

 والتأكيد على أن توفير األمن يتم من خالل الحل العادل والشامل للـصراع              ،الفلسطيني
 أي شـكل    وإنهاء واالنسحاب الكامل والشامل من األراضي المحتلة        اإلسرائيليالعربي  

  . في األراضي الفلسطينيةاإلسرائيليمن أشكال التواجد العسكري 
لياته والتحرك التخاذ الخطوات واآلليات الالزمـة       ؤو مس  تحمل إلىدعوة مجلس األمن     -8

 بكافة جوانبه وتحقيق السالم العـادل والـشامل فـي           اإلسرائيليلحل الصراع العربي    
لياته ؤو وتنفيذ قراراته وتحمل مس    ،1967المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود        

 الفلـسطينية والعربيـة    لألراضـي إسـرائيل  احتالل  إلنهاء المحتلة   نفلسطيتجاه دولة   
 القانون الدولي   وإعمال ،1967يونيو  /  خط الرابع من حزيران    إلى واالنسحاب   ،المحتلة

  .وقرارات المجلس ذات الصلة
 االعتـراف بدولـة     إلىدعوة الواليات المتحدة األمريكية وكافة دول االتحاد األوروبي          -9

  .متها القدس الشرقية وعاص،1967يونيو / فلسطين على حدود خط الرابع من حزيران
 واإلدارة مشاورات مع مجلـس األمـن        إلجراءاستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي       -10

 والتأكيد مجددا على االلتـزام      ،األمريكية وروسيا االتحادية والصين واالتحاد األوروبي     
العربي بما جاء في مبادرة السالم العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لتحقيق السالم             

 القانون الـدولي وقـرارات األمـم        إلىم والعادل في المنطقة والتي تستند جميعها        الدائ
 لألراضـي الفلـسطينية     اإلسرائيلي االحتالل   إنهاء إلىالمتحدة ذات الصلة وبما يفضي      

/  دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران           وإقامة
  .1967يونيو 

سطين المحتلة للحصول على عضوية الوكاالت الدولية المتخصـصة         دعم جهود دولة فل    -11
  . المواثيق والبروتوكوالت الدوليةإلىواالنضمام 

التأكيد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطـرح القـضية                -12
 االحتالل لألراضي الفلسطينية المحتلة مـستندا       إنهاءالفلسطينية من كافة جوانبها بهدف      

 ، وعلى رأسـها الحـدود     اإلسرائيلي قضايا التسوية النهائية للصراع العربي       إقرارى  عل
 ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات ، القدس والالجئين والمياه، االستيطان،األمن

 ووفقا لقرار الجمعية العامة لألمـم       ،عملية السالم المتفق عليها ومبادرة السالم العربية      
  .1948لسنة ) 194(قضية الالجئين رقم المتحدة والخاص ب



-17-  

 مجريـات   إزاءتكليف لجنة مبادرة السالم العربية باالستمرار في تقييم الموقف العربي            -13
عملية السالم من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار االلتزام العربي             

  : في النظرإعادة وكذلك ،في طرح مبادرة السالم العربية كخيار استراتيجي
 أي انجاز   إحرازجدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها وذلك في ضوء عجزها عن             •

  .باتجاه تحقيق السالم العادل والشامل
هجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلـسطينية      نالتعامل العربي مع الم     •

ة آليات جديدة    والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلور      ،اإلسرائيليوالصراع العربي   
 اإلسرائيلي االحتالل   إنهاء من أجل    ،للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية     

  .لفلسطين وباقي األراضي العربية المحتلة
 اجتماع مجلس جامعة الدول العربية      إلىعلى أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها        

  . العربية تمهيدا لعرضها على القمة،في دورة طارئة للنظر فيها
 من اعتداءات وانتهاكـات فـي       – السلطة القائمة باالحتالل     – إسرائيل ما تقوم به     إدانة -14

 ممـا يؤكـد خطـورة       ،منطقة األغوار لترحيل السكان عن أراضيهم واالستيالء عليها       
 دولة فلـسطينية    إقامة ومنع   ، لتقويض حل الدولتين   إسرائيلالمخطط الذي تنفذه حكومة     

 وتطويـق القـدس بالكامـل       ، وعاصمتها القدس الشرقية   1967م  مستقلة على حدود عا   
  .وعزلها عن بقية األراضي الفلسطينية

 عاما دوليا   2014التأكيد على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة والخاص باعتبار عام            -15
 ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات       ،للتضامن مع الشعب الفلسطيني   

 فعاليات ونشاطات تضامنية للتأكيد على الحقوق الثابتة للـشعب   إلطالقولي  المجتمع الد 
  .الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمته حقه في العودة وتقرير المصير

احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده فـي             -16
ت الشرعية للـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية        واحترام المؤسسا  مجال المصالحة الوطنية  

 بما في ذلك المجلـس التـشريعي الفلـسطيني          ،المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية    
 وااللتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ علـى مكتـسبات             ،المنتخب

ـ        ،وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر     ة  والتأكيد علـى أن المـصالحة الوطني
  .الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على األراضي الفلسطينية

 وبمـا   ،4/5/2011الترحيب بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ          -17
 والتعبير عن الشكر لجمهورية مصر العربيـة        ،يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني    

 ،ستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلـسطيني لرعايتها المتواصلة وا  
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 وذلك لمواجهة التحديات التي ، سرعة تنفيذ بنود هذا االتفاقإلىودعوة القوى الفلسطينية 
  .تواجهها القضية الفلسطينية

 الدوحة وما تم االتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفـاءات             بإعالنالترحيب   -18
 االنتخابات الرئاسـية  إلجراء وتعمل على التحضير ،مستقلة تنفيذا التفاق القاهرة   وطنية  

  .والتشريعية والمجلس الوطني
 من أجل رفع الحصار عن قطاع غـزة         إسرائيلمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على       -19

 فـي   إليـه وفتح المعابر من والى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصـل              
 إسـرائيل  وامتناع   ، سجن كبير  إلى تحول القطاع فعليا     أن وخاصة بعد    15/11/2005

 ممر آمن بـين     وإنشاء بناء المطار    وإعادة ،عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء      
عمار ما دمرته الحرب    إ إلعادة مواد البناء    إدخال ورفضها   ،قطاع غزة والضفة الغربية   

 التـي   لإلجـراءات التعبير عن الشكر والتقـدير       األخيرة على قطاع غزة و     اإلسرائيلية
اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلـسطيني            

  .في قطاع غزة
 إسـرائيل بذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي واألمم المتحدة للـضغط علـى              -20

عون في سجون االحتالل بما  عن جميع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقب  لإلفراج
فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقـا لقواعـد             

 اإلنـساني وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الـدولي والقـانون الـدولي             
هـود   ومطالبة األمين العام لألمم المتحدة بذل الج       ،1949واتفاقيات جنيف الرابعة عام     

 العاجـل عـن األسـرى     اإلفـراج  نحو   للسعيالحثيثة واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة      
واألطفال في السجون اإلسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيالً لقرار مجلس            

 وقرارات األمم المتحدة ذات الـصلة       2000تشرين أول   /  في أكتوبر  1325األمن رقم   
 48 عن لجنة وضع المرأة في األمم المتحدة دورة رقـم             الصادر 48/3وخاصة القرار   

  .2004مارس / في شهر آذار
مواصلة الطلب من المجموعة العربية في نيويورك تقديم طلب لعقد جلـسة اسـتثنائية               -21

للجمعية العامة لمناقشة قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعـرب فـي سـجون             
 إلـى لمجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب        ومتابعة تكليف ا   ،اإلسرائيلياالحتالل  

الجمعية العامة لألمم المتحدة الستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العـدل             
الدولية في الهاي حول الوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين والعـرب فـي سـجون              

رهم أسـرى    وذلك باعتبـا   ، وفقا ألحكام القانون الدولي ذات الصلة      اإلسرائيلياالحتالل  
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 االتصاالت الالزمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبنـي طلـب            وإجراء ،حرب
  .الرأي االستشاري

دعوة البرلمان العربي للقيام بزيارة لألراضي الفلسطينية وزيارة األسرى لتوثيـق مـا              -22
  .يتعرض له األسرى من انتهاكات وممارسات خطيرة

ة في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقـوق         مواصلة جهود تكليف المجموعة العربي     -23
 تطبيـق كافـة   إسرائيل باألمم المتحدة خاصة بقضية األسرى التخاذ قرار يلزم   اإلنسان

 واتفاقية جنيـف الرابعـة ذات العالقـة         ، ذات الصلة  اإلنسانمواثيق واتفاقيات حقوق    
حـتالل   الخاصـة بفـتح سـجون اال       اإلضـافية ومطالبتها بالتوقيع على بروتوكوالتها     

 اإلنـسانية  ومعتقالته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملـة           اإلسرائيلي
 وكذلك تشكيل لجنة تقصي حقـائق       ،اإلسرائيليةلألسرى والمعتقلين داخل هذه السجون      

 على  اإلنساني والقانون الدولي    اإلنسانللوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق        
  .اإلسرائيليلين في سجون االحتالل األسرى والمعتق

دعوة األمانة العامة ومجالس السفراء العرب وأجهزة اإلعالم العربية إلى التحذير مـن              -24
خطورة األوضاع المأساوية التي يعيشها المختطفون والمعتقلون واألسرى الفلسطينيون         

ع كافـة   والعرب في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية في ظل ممارسات بشعة تتنافى م          
الشرائع والمواثيق الدولية ومطالبة المجتمع الـدولي وخاصـة المنظمـات اإلنـسانية             
والحقوقية الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل لإلفراج عـنهم وكـشف األوضـاع             

  .الالإنسانية التي يتعرضون لها وبخاصة المعتقلين واألسرى من األطفال والنساء
 األمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إطار في  لجنة تقصي حقائقبإنشاءالمطالبة  -25

 وتقديم الـدعم    ، بعمليات سرقة األعضاء البشرية للعديد من المواطنين العرب        إسرائيلية
  .العربي والدولي للجان الوطنية التي تشكل للتحقيق في هذه الجرائم

  :تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة -26
 بعثة تقصي حقائق لتحري أوضاع أمـالك وأراضـي         إرسال مطالبة األمم المتحدة    •

 والعمـل علـى     1948الالجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين التاريخية عـام         
 إدارة(الحصول على نسخ كاملة من جميع الوثـائق والخـرائط الموجـودة لـدى               

 تقرير بهـذا    إعداد والطلب من األمين العام لألمم المتحدة        ،)إسرائيلاألراضي في   
  . الالزمة للحفاظ على أمالك الالجئيناإلجراءاتالشأن التخاذ 

 الالزمة وفق آلية    اإلجراءاتلياتها واتخاذ   ؤومطالبة األمم المتحدة القيام بتحمل مس       •
مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأمالك الالجئين الفلسطينيين في أراضي فلـسطين           

  . باعتبارها الغية وباطلة،1948عام 
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 العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القـرارات           دعوة األمانة  -27
 في الجمعيـة العامـة لألمـم        اإلسرائيليالمتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي      

 واالتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن          ،المتحدة وكافة الهيئات الدولية   
  . تغيير مواقفهالشرح وجهة النظر العربية ومحاولة

اعتبار بند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسـرائيلي            -28
 .وتفعيل مبادرة السالم العربية بنداً دائماً على جدول األعمال

 األمين العام لجامعة الدول العربية إجراء ما يلزم من اتصاالت ومـشاورات             إلىالطلب   -29
  .ارلمتابعة تنفيذ هذا القر

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7728رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  وراتـة تطـمتابع
  )القدس، االستيطان، الجدار، االنتفاضة، الالجئون، األونروا، التنمية(

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  قرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى ت �
بتـاريخ  ) 140(ع  . د 7659وعلى قراراته السابقة في هذا الشأن وآخرها القرار رقم           �

1/9/2013،  
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

 :القدس  :أوالً

ينية التـي   التأكيد على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل األراضي الفلسط           -1
 ورفض جميع اإلجـراءات اإلسـرائيلية غيـر         ، وعاصمتها القدس  ،1967احتلت عام   

 كافة البرامج والخطط والسياسات     وإدانة ،الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها     
 ودعوة  ،إسرائيل عاصمة لدولة    إعالنها إلى الرسمية وغير الرسمية الرامية      اإلسرائيلية

  .طبيق قرارات الشرعية الدولية في هذه الشأن تإلىالمجتمع الدولي 
مطالبة الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة بالتحرك الفـوري      -2

 ، للوقف الفوري لالستيطان في مدينة القـدس       إسرائيللياتهم والضغط على    ؤولتحمل مس 
حفظ األمن والـسالم     عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وت      إلىومطالبتها بأن تنصرف    

  .واالستقرار بدال من تقويض عملية السالم
التأكيد على عروبة القدس وإدانة االنتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي             -3

 في مدينة القدس وإدانة الحفريات في محيط بـاب المغاربـة وأسـفل    إسرائيلتمارسها  
 التوقف فورا عن كـل      إسرائيلمطالبة   و ،المسجد األقصى ومحيطه والتي تهدد بانهياره     

 وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة علـى           اإلجراءاتهذه  
لياتها ؤو ومطالبة منظمة اليونسكو تحمل مس     ، والمسيحية في القدس   اإلسالميةالمقدسات  
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 باب  إلىدي   استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤ      إسرائيلفي هذا الشأن خاصة وأن      
 وتعميـق   ، وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربـة           ،المغاربة

  .)أحد أبواب المسجد األقصى المبارك(الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة 
 والتي تعتبر فيها المسجد األقصى المبارك جزءا        اإلسرائيلية الشديدة للتصريحات    اإلدانة -4

 والتحـذير مـن أن      ،اإلسـرائيلي  وينطبق عليه القانون     ،لإسرائيال يتجزأ من أراضي     
 لتقسيم المسجد األقصى المبارك بين المسلمين واليهود يعتبر تصعيدا          إسرائيلمخططات  

  . والمسلميناإلسالميةخطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات 
ـ         إسرائيل مواصلة   إدانة -5 ي  النتهاكاتها الجسيمة وممارساتها العنـصرية واسـتمرارها ف

 ،مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها االستيطانية في المدينـة المقدسـة            
 وتعمدها بناء   ، مشروع القدس الكبرى   إنشاءومواصلتها بتجريف آالف الدونمات لصالح      

طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربيـة            
 الـسيطرة عليهـا     وإحكـام  ، القدس عن محيطهـا     واستكمال عزل مدينة   ، جنوبها إلى

  .وتهويدها
 ، مدينة القدس من قبـل اليونـسكو       إلى عدم سماحها بعثة الخبراء الدولية       إسرائيل إدانة -6

ومطالبة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في األمـم المتحـدة             
 لالستمرار  اإلسالميتعاون  كسو واالسيسكو ومنظمة ال   يلواالتحاد األوروبي ومنظمة األ   

 والذي يعد انتهاكا جديـدا      ، بعثة الخبراء  إيفاد في منعها    إلسرائيلفي جهودها للتصدي    
  . لليونسكو والمجتمع الدوليإسرائيللاللتزامات التي تعهدت بها 

ملـك  (توجيه الشكر للمملكة األردنية الهاشمية ولجاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين             -7
 بقـرار   واإلشادة ،على جهودهم المتواصلة لحماية المقدسات    ) ألردنية الهاشمية المملكة ا 

 والذي يعتبـر   ، ترميم باب المغاربة   إعادةاليونسكو والقاضي بحق األوقاف األردنية في       
  .جزءا ال يتجزأ من الحرم القدسي الشريف

ـ   اإلسرائيليةمطالبة الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة          -8 ضايا الملكيـة    تتعلق بق
االقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعـات كاثوليكيـة           

 مـع دولـة     إال وال يجوز عقد أي اتفاق بهـذا الخـصوص           ،واقعة في القدس الشرقية   
 إسرائيل وأي اتفاق مع     ،1967 وذلك ألن القدس هي أرض محتلة احتلت عام          ،فلسطين

يعتبر خرقا صـريحا للقـانون الـدولي والـشرعية الدوليـة            ) اللالقوة القائمة باالحت  (
  . مع دولة فلسطين2000 ومطالبة الفاتيكان بالتزامه باالتفاق الذي وقعه عام ،وقراراتها
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دعوة العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات        -9
واالقتصادية واالجتماعية والصحية للتوأمة    الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية      

  .مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها
 رفع قـضايا أمـام المحـاكم        إمكانيةالطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية دراسة          -10

  .لى انتهاكاتها في مدينة القدس قانونيا عإسرائيلالوطنية والدولية ذات االختصاص لمقاضاة 
 لتفعيل التعاون بينهما بما يخدم قـضية  اإلسالميالتعاون دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة       -11

 والمسيحية لمدينـة القـدس والحفـاظ علـى     اإلسالميةفلسطين والحفاظ على الهوية العربية    
  .ريدي خاص بمدينة القدس طابع بإلصدارالمقدسات الدينية واآلثار التاريخية فيها والتنسيق 

 والمسيحية وعلى القيود اإلسالمية األوقاف إدارة في محاوالتها السيطرة على   إسرائيل إدانة -12
 األماكن المقدسة، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة         إلىالتي تفرضها للوصول    

  .واإلسالميةيحية  لرفع تلك القيود، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المساإلسرائيلية
  مستوطنات جديـدة وتوسـيع     إقامة مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض       إدانة -13

 اإلسالمية وهدم العديد من المباني واآلثار       إزالة كذلك ما تقوم به من       ،مستوطنات قائمة 
في منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد             

 جسور وبناء آالف الوحدات االستيطانية داخل أسوار        وإقامةالمدينة المقدسة   األقصى و 
  .البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس

 باتخـاذ   – خاصـة مجلـس األمـن        –مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة األمم المتحدة        -14
 الفصل العنصري حول مدينة     اإلجراءات الالزمة إلرغام إسرائيل على وقف بناء جدار       

 وذلك تنفيذا للرأي االستشاري الـصادر عـن   ، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار   ،القدس
 وقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة رقـم         ،9/7/2004محكمة العدل الدولية بتاريخ     

  .20/7/2004بتاريخ ) 15/10(
 ربط جنـوب شـرق      إلىف   مشروع القطار الخفيف الذي يهد     إقامة على   إسرائيل إدانة -15

 المقامة على أراضي دولـة فلـسطين        اإلسرائيليةالقدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات     
 والذي يعتبر خطوة أخـرى فـي        ، وفصلها عن الضفة الغربية    1967التي احتلت عام    

 الممنهجة لتهويد القـدس ولتغييـر معالمهـا ولتكـريس           اإلسرائيلية اإلستراتيجية إطار
د سيطرتها على القدس عاصمة دولة فلسطين ومصادرة وضم مساحات          االحتالل ولتأكي 

 منتهكة بذلك القـانون الـدولي       ،شاسعة من أراضي دولة فلسطين الستكمال المشروع      
 ومطالبـة الحكومـة     ،وتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية       

لياتها وفقـا   ؤوانسجاما مع مـس   الفرنسية الصديقة اتخاذ الموقف الالزم في هذا المجال         
  .للقانون الدولي
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 إسرائيليةمطالبة الدول العربية بالضغط على الشركات األجنبية التي تعمل في مشاريع             -16
 ومطالبـة هـذه الـشركات       ،على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها مدينة القـدس         

 ذلك من انتهاكا    باالنسحاب فورا من مشاريع في األراضي الفلسطينية المحتلة لما يشكله         
  .صارخا وفاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية ذات العالقة

دعوة الدول والمنظمات العربية واإلسالمية إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنـوي             -17
لسكان القدس وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفـاظ           

  . ودعوة لجنة القدس لالستمرار بالقيام بدور فاعل في هذا المجال،على ممتلكاتهم
إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في منع سكان الضفة الغربية من الدخول إلى مدينة              -18

  .القدس، وذلك بهدف عزل مدينة القدس وسكانها عن محيطها الفلسطيني
لية األخرى في االلتزام بقـرارات      التأكيد على أهمية استمرار األونروا والمنظمات الدو       -19

 بما في ذلك اإلبقاء على مراكزها وإداراتها ومكاتبها         ،الشرعية الدولية بخصوص القدس   
  . وعدم نقلها إلى خارجها،الرئيسية في القدس المحتلة

 العربية لتخصيص أسبوع لدعم القدس ومواطنيها وتوضـيح مـا           اإلعالمدعوة وسائل    -20
من أخطار التهويد وتغيير طابعها التاريخي والسكاني ودعوة تتعرض له المدينة المقدسة 

  . العربي لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم القدسلإلعالماللجنة الدائمة 
 بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس والخاص بتمويـل              اإلشادة -21

 والـصحة   اإلسكان تهم قطاعات     وتمويل مشاريع  ،عملية ترميم محيط المسجد األقصى    
 ترميم المساجد والمبـاني     إلى إضافة ،ن االجتماعية والشباب والرياضة   ؤووالثقافة والش 

 والتأكيد على القرارات األخيرة الهامة التي أخـذتها لجنـة القـدس       ،األثرية في المدينة  
ة مراكش  في دورتها العشرين التي انعقدت بمدين      اإلسالميالمنبثقة عن منظمة التعاون     

 برئاسة جاللة الملك محمـد الـسادس ملـك          2014كانون ثاني   /  يناير 18 و 17يومي  
  .المملكة المغربية بشأن حماية القدس ودعم صمود المقدسيين

 والصناديق العربيـة ومنظمـات المجتمـع        واإلسالميةدعوة الدول والمنظمات العربية      -22
طاع التعليم والـصحة والـشباب      المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بق      

 وذلك لدعم الوجود العربي     ، في القدس  واإلسكانوالرفاه االجتماعي والقطاع االقتصادي     
  .فيها

دعوة الفعاليات الشعبية والمؤسسات واألفراد للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في            -23
 فتح حساب لدى     والطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية االستمرار في         ،القدس

  .البنوك في الدول العربية لهذا الغرض
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 والمتمثلة في تنفيذ قانون عنصري يستهدف حق المواطنين         اإلسرائيلية اإلجراءات إدانة -24
 حيث قامت وبموجب هذا القانون بسحب       ، في مدينتهم  اإلقامةالمقدسيين الفلسطينيين من    

يين اللذين يعيشون في ضـواحي      بطاقات الهوية المقدسية من آالف الفلسطينيين المقدس      
 إسـرائيل  ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية للضغط علـى          ،القدس أو خارجها  

لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تحارب الوجود الفلسطيني وتعمل على تفريغ           
المدينة من سكانها األصليين من خالل فرض الضرائب الباهظة وعدم منح التـراخيص     

  . مغادرة المدينة المقدسةإلى دفع الفلسطينيين إلىء مما يؤدي للبنا
 الوجود الفلسطيني فـي القـدس       إنهاء إلى التعسفية الهادفة    اإلسرائيلية اإلجراءات إدانة -25

 فتح هذه المؤسسات    بإعادة والمطالبة   ، المؤسسات الوطنية العاملة فيها    بإغالقوالمتمثلة  
رية لتمكينها من تقـديم الخـدمات للمـواطنين         وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجا     

  .المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة
عمـار المؤسـسات     مؤسسة األقـصى إل    إغالق) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيل إدانة -26

  . ومصادرة الوثائق والخرائط ذات العالقة بتاريخ القدس وعروبتها ومقدساتهااإلسالمية
 ودعوة ،جالس السفراء العرب والمسلمين في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس  تفعيل م  -27

هذه المجالس تكثيف نشاطاتها وجهودها في منظمة اليونسكو واألمم المتحدة لدعم جهود            
  .المحافظة على عروبة مدينة القدس

  :انـاالستيط  :ثانياً
ة في األراضي الفلسطينية    التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات اإلسرائيلي        -1

المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة            
 تنفيـذ  – السلطة القائمة باالحتالل   – إسرائيلوالتأكيد على ضرورة التصدي لمحاوالت      

عتبار  ورفض أي محاولة ال    ،إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على األرض       
 في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرا واقعا في انتهاك          اإلسرائيليةالمستوطنات  

  .خطير للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة
مطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في األراضـي             -2

تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة السيما قراري مجلس األمن رقم          الفلسطينية المحتلة و  
 اللذين يؤكدان على عدم شرعية االسـتيطان        1981 لعام   497 ورقم   1980 لعام   465

 حيث تمثل انتهاكاً للقـانون الـدولي والـشرعية          ،وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة   
راءات لمنع منتجات المـستعمرات  الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة واتخاذ إج       

  .اإلسرائيلية من االستفادة من أي تسهيالت وإعفاءات جمركية في األسواق الدولية
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 بعثة لدولة   إلرسالتكليف المجموعة العربية متابعة الجهود من أجل دعوة األمم المتحدة            -3
 في  ليةاإلسرائيفلسطين المحتلة من أعضاء مجلس األمن لتوثيق النشاطات االستيطانية          

  .األراضي الفلسطينية المحتلة
 والذي يحظر على    ،16/7/2013 بالقرار الصادر عن االتحاد األوروبي بتاريخ        اإلشادة -4

 واضحة  بإشارة ومطالبة أعضائه    ،اإلسرائيليةأعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات      
تـشير   واالتحاد األوروبي يجب أن      إسرائيلوصريحة على أن االتفاقيات الموقعة بين       

  .1967بصراحة على أنها ال تطبق في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 إلنشاء شرعية على البؤر االستيطانية العشوائية كبداية        إضفاء على   إسرائيل إقدام إدانة -5

 هذا العدوان  بإدانة ومطالبة المجتمع الدولي والرباعية الدولية       ،بلدات ومستوطنات جديدة  
  . الفلسطينيعلى أرض وممتلكات الشعب

 الدعوة بشأن تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم            إعادة -6
 التوسعية يقضي بوقف جميع أشكال النـشاط        إسرائيلمن مجلس األمن يدين مخططات      

 بنـاء آالف  إلـى  األخيـرة والهادفـة   اإلسرائيلياالستيطاني وخطط سلطات االحتالل   
 والتأكيد على أن االسـتيطان      ، الضفة الغربية والقدس الشرقية    الوحدات االستيطانية في  

 إسرائيل إللزام ومطالبة المجتمع الدولي أخذ التدابير الالزمة      ،غير شرعي وغير قانوني   
بوقف النشاط االستيطاني في دولة فلسطين ووقف تدمير البيئـة الجغرافيـة والطبيعـة     

 وتنفيذ القـرارات الدوليـة   ، جرائم حرب  والتي تعتبر  ،الديمغرافية لألراضي الفلسطينية  
لعـام  ) 497( ورقـم    ،1980لعام  ) 465(ذات الصلة السيما قراري مجلس األمن رقم        

  . وتفكيك جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين،1981
مطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما لالستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره             -7

 ، الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السالم          خرقا للقانون 
ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات             

 وكذلك مطالبة الـدول     ،االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها      
و تلك الشركات التـي لـديها عقـود ومـشاريع           التي تساهم الشركات المسجلة لديها أ     

  .استثمارية مرتبطة بهذا النشاط االستيطاني بوقف كافة هذه االستثمارات أو المشاريع
رفض السياسات اإلسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف            -8

ودية علـى الـسالم     الرابعة وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليه        
واالستقرار في المنطقة وعلى عالقتها ومصالحها مع الدول العربية والعمل على إبراز            

  .مدى صلف وعدوانية المواقف اإلسرائيلية في هذا الخصوص
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إدانة الممارسات اإلسرائيلية في استخدام األراضي الفلسطينية المحتلة للـتخلص مـن             -9
السامة الناتجة عن اسـتخدام سـكان المـستوطنات    النفايات الصلبة والنفايات الخطرة و 

اإلسرائيلية لما يتركه ذلك من تأثيرات صحية وبيئية سلبية على المواطنين في األراضي 
الفلسطينية المحتلة ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات والعمل على            

  .تالفي آثارها على الشعب الفلسطيني
 المستوطنون من جرائم عنصرية ضد الفلسطينيين العزل وممتلكـاتهم           ما يقوم به   إدانة -10

 ومطالبـة  ،اإلسـرائيلي ومزارعهم وأماكن عباداتهم ومقابرهم بحماية جيش االحـتالل    
المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكـا صـارخا للقـانون              

  .المدنيين والتفاقية جنيف الرابعة لحماية اإلنسانيالدولي 
 والمستوطنين الهادفة للسيطرة علـى أجـزاء        اإلسرائيليإدانة كافة ممارسات االحتالل      -11

 اإلبراهيمي الحرم   إلىكبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول          
والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتـشمل         وأماكن سكناهم ومدارسهم وأعمالهم،   

  . المدنيينحماية السكان
 مصادرة الجزء األكبر منها     إلى والهادفة   ،)ج( في المنطقة    اإلسرائيلية اإلجراءات إدانة -12

 مشاريع اقتـصادية فلـسطينية أو   إقامة ومنع  ،وربطها بالدورة االقتصادية للمستوطنات   
  .مشاريع ممولة من بعض الدول المانحة

يد في الضفة الغربيـة لـربط        شبكة سكة حد   بإقامة المقترح   اإلسرائيلي المشروع   إدانة -13
 ، والغور الفلسطيني  اإلسرائيلية بين بعضها البعض ومع المدن       اإلسرائيليةالمستوطنات  

 المحتلـة   ةالفلـسطيني مصادرة المزيد من األراضي     بالطرق االلتفافية العنصرية    وشق  
 اسـتحالة  إلـى يؤدي و ،لفرض واقع على األرض يقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة   

 ومطالبة المجتمع الدولي    ،دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة      قيام  
 قابلـة   يةئماً على أهمية قيام دولة فلسطين      التي تؤكد دا   ،وخاصة اللجنة الرباعية الدولية   

 للتوقف عن هذه االنتهاكات والممارسات العنصرية وذلـك         إسرائيلللحياة للضغط على    
  .دة الترابية الجغرافية لدولة فلسطين المستقبليةللمحافظة على الوح

  :جدار الفصل العنصري  :ثالثاً
توجيه التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الشعبية في القرى الفلسطينية            -1

 وللمتضامنين معهم من مؤسسات محلية ودولية في        ، والمعصرة ، ونعلين ،وخاصة بلعين 
صري واعتصامهم السلمي األسبوعي مما كان لـه األثـر          مقاومتهم لجدار الفصل العن   

 اإلسـرائيلي  الـشديدة للعـدوان      واإلدانة ، قضية الجدار حية أمام العالم     إبقاءاألكبر في   
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الهمجي المستمر على المعتصمين ضد هذا الجدار العنصري واستمرار سقوط الشهداء           
  .ل المتضامنين الدوليين واعتقال المتظاهرين وترحي،والجرحى منهم جراء هذا العدوان

مناشدة جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية االستجابة الفورية لما طالبت به        -2
محكمة العدل الدولية بشأن عدم االعتراف بالوضع الناشئ عـن إقامـة هـذا الجـدار                
 واالمتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عـن              

  .األضرار الناتجة عنه
 عبر الفضائيات العربية والتـي      اإلعالمية تكثيف حمالتها    إلىالطلب من الدول العربية      -3

 الرامية لفرض حدود جديدة لها وأخطـار        إسرائيلتبث باللغة االنجليزية لفضح أهداف      
  .هذا الجدار على األراضي الفلسطينية

 عمل لجنة تـسجيل األمـم المتحـدة         مطالبة الدول العربية للمساهمة في دعم استمرار       -4
لألضرار الناشئة عن تشييد الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة ألهميـة اسـتمرار           

 الناجمة عن بناء جدار الفصل العنـصري فـي األراضـي            راألضراعملها في توثيق    
  .الفلسطينية

دولية في حشد التأكيد على أهمية إشراك المنظمات غير الحكومية العربية واإلسالمية وال  -5
التأييد الالزم لتنفيذ ما ورد في الرأي االستشاري الصادر من محكمة العـدل الدوليـة               
وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه            

 والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو   ،وإزالته وتوثيق األضرار الناجمة عنه    
  .بنائهتعاون في 

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي ألي عملية تهجير جديـدة ألبنـاء               -6
  .الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات اإلسرائيلية ونتيجة إقامة جدار الفصل العنصري

التحذير من خطورة اإلسراع في استكمال بناء جدار الفصل العنصري حـول القـدس               -7
ـ  يراته السلبية علـى أوضـاع الـسكان الفلـسطينيين          وتأث) غالف القدس (والمسمى ب

وذلك بعزلهم عن مصادر رزقهم وأمـاكن عملهـم          المقدسيين القاطنين خارج الجدار،   
  .وحرمانهم من حقهم في المواطنة داخل مدينة القدس

التأكيد على دعوة األمانة العامة والدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمـع               -8
 وقرار الجمعيـة    ،9/7/2004أي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في       الدولي لتنفيذ الر  

العامة لألمم المتحدة حول عدم شـرعية جـدار الفـصل العنـصري الـصادر فـي                 
وقيام األمين العام لألمم المتحدة بإعداد سجل لألضرار المترتبـة عـن            ،  20/7/2004

  .الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة
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  :فاضـةاالنت  :رابعاً
توجيه تحية اعتزاز وتقدير إلى الشعب الفلسطيني ونضاله وتـضحياته والـى قيادتـه               -1

الشرعية المنتخبة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لصمودهم في وجه الممارسـات            
ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لسحب        الوحشية التي تقوم بها إسرائيل،    

لمحتلة وإقامة دولة فلـسطين المـستقلة كاملـة الـسيادة           قواتها من األراضي العربية ا    
وعاصمتها القدس وعودة الالجئين الفلسطينيين طبقاً لما نصت عليه قرارات الـشرعية            

 1948 لعـام    194الدولية التي قامت على أساسها عملية السالم وفي مقدمتها القـرار            
  .ومبادرة السالم العربية

 واالقتصادية التي يعاني منها الشعب      اإلنسانيةزمة  التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء األ      -2
الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة كنتيجة للحصار الجـائر الـذي تفرضـه إسـرائيل               

 مـن أجـل     إسرائيلومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على         
تلقـي  رفع الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلـسطيني مـن              

المساعدات العاجلة والمساعدات اإلنسانية من غذاء ودواء إلى األراضـي الفلـسطينية            
  .عمار اإلإعادة ومن ثم ، تأهيل المدارس والمستشفياتوإعادة ،المحتلة

دعوة األمانة العامة إلى استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمـات والمجـالس              -3
هود على معالجة األوضاع المعيشية المتدهورة في       الحكومية وغير الحكومية لتركيز الج    

األراضي الفلسطينية جراء الممارسات واإلجراءات القمعيـة اإلسـرائيلية وإجـراءات           
اإلغالق والحصار وتأثيراتها السلبية خاصة في مجاالت الـصحة والتعلـيم والطفولـة          

  .واإلغاثة واالقتصاد بشكل عام
ستئناف عقد مؤتمر جنيف لألطراف السامية المتعاقدة فـي          السعي ال  إلىدعوة الحكومة السويسرية     -4

اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة خاصة            
  .في ضوء استمرار انتهاك القوات اإلسرائيلية التفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي اإلنساني

  :الالجئـون  :خامساً
يد التمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاوالت التـوطين بكافـة             تأك -1

 ودعـوة   ، حق العـودة   إسقاطأشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها          
 وفي  ،األمانة العامة والدول األعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية          

لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قـرار الجمعيـة         لتأكيد هذا الحق وفقا      ،األمم المتحدة 
لية إسـرائيل  ؤوووفقا لمبادرة السالم العربيـة وتأكيـد مـس      ) 1948 (194العامة رقم   

  .القانونية والسياسية واألخالقية عن نشوء واستمرار مشكلة الالجئين الفلسطينيين
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نية وهي جزء ال    التأكيد على أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطي          -2
 ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة         ،يتجزأ من عملية السالم العادل والشامل     

  .1948 لعام 194كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 
مطالبة كافة أطراف الصراع في سوريا لوقف العـدوان علـى مخيمـات الالجئـين                 -3

منذ بدء الصراع وما مثلته     الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم          
 ومعاملة الالجئـين    ، من مالذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها         مخيماتهم

  .الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين
لياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في سوريا وتقديم كافـة  ؤو تحمل مسإلىدعوة األونروا   -4

 مساندتها في ذلـك لتقـديم الـدعم      إلى ودعوة المجتمع الدولي     ،لهمأشكال الدعم الالزم    
  .الالزم لها

إدانة المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى تدمير مخيمات الالجئين في الـضفة الغربيـة              -5
 ودعوة كافة الدول والمنظمات الدوليـة للتـدخل الفـوري لوقـف هـذه               ،وقطاع غزة 
  .المخططات

 الالجئين الفلسطينيين فـي مختلـف أمـاكن تواجـدهم          إلىتوجيه تحية اعتزاز وتقدير      -6
لتحركهم في مسيرات العودة نحو الحدود مع فلسطين في الذكرى الثالثة والستين لنكبـة              

 والتعبير عن الشكر والتقدير للجمـاهير العربيـة التـي تـضامنت             ،الشعب الفلسطيني 
  .ين الفلسطينيلالجئينوشاركت في هذه الذكرى للتأكيد على حق العودة 

 ،)أنها دولة يهوديـة    (إسرائيل وبعض األطراف الدولية تعريف      إسرائيلرفض مطالبة    -7
 الفلـسطينيين والتطهيـر العرقـي       لالجئين حق العودة والتعويض     إلغاءوالتي تستهدف   

  .1948العنصري ضد فلسطينيي عام 
ء  الفلسطيني في مخيمات اللجـو     اإلنسانالدعوة لتوفير الحد األدنى من مقومات صمود         -8

  .ورفع األذى والتمييز الجائر بحقه

  :األونروا  :سادساً
قرار الجمعية العامـة رقـم   (التأكيد على التفويض الممنوح لألونروا وفق قرار إنشائها          -1

ليتها ؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مس     ؤووعدم المساس بواليتها أو مس    ) 1949 لعام   302
 وكذا ،يتها القانونية األمم المتحدة والعمل على أن تبقى األونروا ومرجع،إلى جهة أخرى  

 لالجئـين لياتها في تقديم الخدمات     ؤوالتأكيد على ضرورة استمرار األونروا بتحمل مس      
داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يـتم حـل قـضية الالجئـين             
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 الفلسطينيين حال عادال وشامال وفق ما نصت عليه مبادرة السالم العربيـة وقـرارات             
  .)194(الشرعية الدولية ذات العالقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 

التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي الالزم لبرامج ونشاطات وكالة الغـوث              -2
 ودعوة األمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء         ،الدولية االعتيادية والطارئة  

 لحثها على   ،وات االتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة      العرب إلى مواصلة تفعيل قن    
الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيـام بمهامهـا              
كاملة ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي الزالت الحاجة له ماسة نتيجة االعتداءات            

 العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن  وعدم تحميل الدول،اإلسرائيلية وآثارها
  .لية األونرواؤومس

لية األعباء اإلضافية التي تتكبدها األونـروا       ؤوتحميل سلطات االحتالل اإلسرائيلي مس     -3
نتيجة إجراءات اإلغالق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها 

  .بالتعويض عن هذه الخسائر
 وتشغيل الالجئين إلغاثةرفض أي محاوالت لتغيير اسم وكالة األمم المتحدة التأكيد على  -4

 حيث يعتبر ذلك مخالفا لما نص عليه قرار األمم المتحدة رقـم             ،)األونروا(الفلسطينيين  
  . األونرواإلنشاء 1949لعام ) 302(

ـ  وأولئـك لياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في سوريا       ؤودعوة األونروا تحمل مس    -5 ذين  ال
 ومناشدة المجتمع الدولي مساندة األونروا مـن        ،نزحوا خارجها بتقديم الدعم الالزم لهم     

  .خالل تقديم التمويل الالزم
 التنسيق الكامل مع الدول العربية المضيفة خالل تنفيذ مشروع أرشفة إلىدعوة األونروا  -6

ـ          ائق األصـلية   سجالت الالجئين الفلسطينيين بما يكفل المحافظة على المعلومات والوث
المحفوظة لدى الوكالة وبما يضمن عدم المساس بها من أي جهة كانت أو اسـتخدامها               
من قبل منظمات أو هيئات أخرى تطلب الحصول عليها دون موافقة الـدول العربيـة               

  .المضيفة وبالطريقة التي تكفل حقوق الالجئين الموثقة ضمن وثائق األرشفة
 موازنتها حسب أولويات متطلبـات واحتياجـات        إعدادمطالبة األونروا باالستمرار في      -7

 مشاريع خاضـعة لتـوفير      إلى على أال يتم تحويل أي من البرامج األساسية          ،الالجئين
 ومطالبة وكالة الغوث التراجع عن التقليصات في خدمات الطوارئ التي تقدمها  ،التمويل

  . الالجئين الفلسطينيينإلى
 الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيـادة      ادبإيجمطالبة وكالة الغوث الدولية      -8

 والعمل علـى تطبيـق المعـايير        ،األموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة       
 ، ووفق االتفاقيات المحددة لذلك    ، اللجنة االستشارية  إلىالمتفق عليها النضمام هذه الدول      
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 والطلب مـن    ،ها بشكل منتظم ومتزايد   وبطريقة تضمن التزام هذه الدول استمرار دعم      
األونروا استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع األساسي للوكالـة كعنـوان             
اللتزام المجتمع الدولي بقضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض وفـق           

  .194قرار 
زنة األونروا وحث بـاقي     الترحيب بزيادة بعض الدول العربية مساهماتها في دعم موا         -9

 زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهمتها في ميزانيـة األونـروا بنـسبة             إلىالدول العربية   
وذلك تفعيال لقرارات متعددة صدرت عن مجلس الجامعة في عدة دورات منذ            % 7.83
 وتلبية لنداء األونروا لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الراهنة ولضمان           1987عام  

 ودعوة الهيئات الرسمية    ، الفلسطينيين لالجئينار تقديم خدماتها األساسية والحيوية      استمر
  . االستمرار في دعم برنامج األونروا االعتيادية الطارئةإلىوغير الحكومية 

 القطاع الخاص في الدول المانحة للمساهمة       إلشراكدعوة وكالة الغوث تركيز جهودها       -10
 على أال يكون ذلك بديال      ،تحسين أوضاع الالجئين   ل إضافيةفي تمويل برامج ومشاريع     

  .اللتزامات الدول المانحة تجاه األونروا
دعوة األونروا التنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق              -11

  .مع سياسات هذه الدول
وا ومساندتها   بجهود جامعة الدول العربية في السعي لتوفير الدعم الالزم لألونر          اإلشادة -12

  . الفلسطينيينلالجئينفي أداء خدماتها 

  :التنمية  :سابعاً
لياته ومواصلة التزامه بتقديم المـساعدات للـشعب        ؤودعوة المجتمع الدولي لتحمل مس     -1

الفلسطيني وسلطته الوطنية وعدم اللجوء إلى فرض شـروط سياسـية علـى الجانـب      
 الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية  وتنفيذ تعهداته،الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات  

  .دولة فلسطينالتي أعدتها 
توجيه الشكر للدول العربية التي قامت بدعم االقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمـام              -2

 ودعوة باقي   ،التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية         
دولـة   ودعوة الجهات المختـصة ب     ،ادرة بهذا الشأن  الدول العربية لتنفيذ القرارات الص    

 لتزويد األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي فلسطين
  . الدول العربيةإلىتعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية 

 لاللتزام بكـل بنـود اتفاقيـة        إسرائيلالتأكيد على ضرورة ممارسة ضغط دولي على         -3
 لـضمان حريـة     ،)2005نوفمبر  / تشرين ثاني (لمعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني      ا
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حركة األفراد والبضائع في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبـين محيطهـا             
  . فتح مطار غزة وبناء الميناءوإعادة ،العربي

ه بتنفيذ التزاماته    ومطالبت ،لية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني     ؤوالتأكيد على مس   -4
 لألراضي الفلسطينية المحتلة    اإلسرائيلي االحتالل   إلنهاءوفق مقررات الشرعية الدولية     

 دولة فلسطين المستقلة كاملة الـسيادة       إقامة ومساعدة الشعب الفلسطيني في      ،1967عام  
 وتمكينه من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه فـي    ،وعاصمتها القدس الشرقية  

 وزيادة العون المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطـاع غـزة كـي            ،ميةالتن
  .اإلسرائيلي وتعزيز قدراته الذاتية وفك ارتباطه باالقتصاد ،يتمكن من تحقيق أهدافه

 اإلسـرائيلي  الحـصار    بإنهاءالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة          -5
كـانون  /  ينـاير  :الكويت(خاصة القمة العربية التنموية      وب ،عمار لقطاع غزة   اإل وإعادة

 ،)2010 آذار/  مـارس  :سرت( والقمة العربية العادية الثانية والعشرين       ،)2009 ثاني
 التأكيد  ،)2009 آذار/ مارس(عمار غزة    نتائج اجتماع قمة شرم الشيخ إل      إلى وباإلشارة

 المفروض على قطاع    ئيلياإلسرا كافة أشكال الحصار     إنهاء في   اإلسراععلى ضرورة   
 اجتماع آخر لتنفيذ إلىعمار غزة  ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ إل  ،غزة

 خطـوات تحقيـق     إلنجاح الدعم العربي    إطار وذلك في    ،االلتزامات المنصوص عليها  
  .المصالحة الفلسطينية وانجازها في أسرع وقت

رارات مؤتمرات القمم العربية والمجـالس      التأكيد على مواصلة االلتزام العربي بتنفيذ ق       -6
 وضمان اسـتمرار    ،الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية       

  .هذا الدعم وانتظام تدفقه
توجيه الشكر والتقدير للشعوب العربية التي شكل دعمها وتضامنها وتكافلها عونا بـالغ              -7

تياجات األساسية لكثيـر مـن األسـر        األهمية للشعب الفلسطيني وأسهم في توفير االح      
 ودعـوة   ،الفلسطينية ومكنها من الصمود في وجه العـدوان والحـصار اإلسـرائيلي           

المؤسسات الشعبية العربية والجمعيات الخيرية واألفراد إلى االستمرار فـي مواصـلة            
  .وتكثيف هذا الدعم

لـشعب الفلـسطيني    مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات المستحقة ل         -8
  .وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي المتواصل

 لتزويد األمانة العامـة بتقريـر دوري يوضـح          الجهات المختصة بدولة فلسطين   دعوة   -9
الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باالقتصاد الفلسطيني منذ انتفاضة األقصى           

، وذلـك لحـشد المـساندة       اإلسرائيليات العدوانية لالحتالل     جراء الممارس  2000عام  
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 لدفع التعويضات المستحقة للـشعب      إسرائيل الدولية للضغط على     واإلعالميةالسياسية  
  .الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن هذا العدوان

ثمار فـي   دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة فـي االسـت            -10
  .فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني

توجيه الشكر لمؤسسات التمويل العربية ومنظمات العمل العربي المشترك على جهودهم    -11
 مضاعفة هذه   إلى ودعوتها   ،المبذولة لدعم االقتصاد الفلسطيني وتطوير بنيته المؤسسية      

  .الجهود بما يتوافق وأولويات الخطط التنموية الفلسطينية
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7729رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  وصمود الشعب الفلسطينيدولة فلسطين دعم موازنة 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

على التوصية الصادرة عن اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامـات علـى             و �
  في هذا الشأن،5/9/2012المستوى الوزاري بتاريخ 

 ون السياسية،ؤوعلى توصية لجنة الش �

وإذ يؤكد على أهمية االلتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول األعـضاء فـي دعـم                 -
، وشـرم الـشيخ     )2002(قرارات القمم العربية فـي بيـروت        وفقاً ل دولة فلسطين   موازنة  

، )2007(، والريـاض    )2006(، والخرطوم   )2005(، والجزائر   )2004(، وتونس   )2003(
  ،)2013(، والدوحة )2012( وبغداد ،)2010(، وسرت )2009(، والدوحة )2008(ودمشق 

ع . د 7301ه رقم   ، وقرار 16/9/2010بتاريخ  ) 134(ع  . د 7224وإذ يؤكد على قراره رقم       -
، وكذلك قراره الصادر عن االجتماع الطارئ لمجلـس الجامعـة           2/3/2011بتاريخ  ) 135(

 وكذلك القرار رقم    ،31/5/2011بتاريخ  ع  .غ. د 7366الدائمين رقم   على مستوى المندوبين    
 الصادر عن مجلس الجامعة على مـستوى المنـدوبين          26/7/2011ع بتاريخ   .غ. د 7368

، 13/9/2011بتاريخ  ) 136(ع  . د 7376ه غير العادية، وكذلك قراره رقم       الدائمين في دورت  
) 138(ع  . د 7516، وقـراره رقـم      10/3/2012بتـاريخ   ) 137(ع  . د 7453وقراره رقم   

، والبيان الصادر عن اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية الذي عقد فـي             5/9/2012بتاريخ  
عن اجتماع مجلس الجامعة علـى المـستوى        ، والقرار الصادر    9/12/2012الدوحة بتاريخ   

ع . د 7588، وقراره رقـم     13/1/2013 بتاريخ   7579الوزاري في دورته غير العادية رقم       
 ،1/9/2013بتاريخ ) 140(ع . د7660، وقراره رقم 6/3/2013بتاريخ ) 139(

  ر ُ�6ــــ�

مكن بمبلـغ    توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت م       إلىالتأكيد على دعوة الدول العربية       -1
 وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضـوء مـا          ،لدولة فلسطين مائة مليون دوالر شهريا     
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 في عدم تحويلها لألموال المستحقة      إسرائيلتتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار       
  . وتوجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها بشبكة األمان المالية،لدولة فلسطين

 للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً فـي             توجيه الشكر  -2
دعم موارد صندوقي األقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العاديـة             

) 14ع  .د( قمة بيروت    مقررات للصندوقين وفق    اإلضافي وفي تقديم الدعم     2000لعام  
 سـرعة  اإلضـافي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم  ودعوة الدول العربية التي  2002لعام  

  .الوفاء بهذه التزامات
 الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولـة فلـسطين             إلىتوجيه الشكر    -3

 الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقـصى سـرعة         إلىودعوة الدول العربية األخرى     
 .دولة فلسطينزنة والتأكيد على أهمية االستمرار في دعم موا

 بنداً دائماً على جـدول      الفلسطينياعتبار بند دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب          -4
  .األعمال

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7730رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس
  

  
  ري،إن مجلس الجامعة على المستوى الوزا

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 ورقم  ،1/9/2013بتاريخ  ) 140(ع  . د 7661وعلى كافة قراراته وآخرها قراره رقم        �
 الصادر عـن الـدورة غيـر        180، والبيان رقم    9/10/2013ع بتاريخ   .غ. د 7714

 ،26/2/2014العادية بتاريخ 

 ون السياسية،ؤوعلى توصية لجنة الش �

  ر ُ�6ــــ�

 اإلضافيبشأن القدس والخاص بزيادة الدعم      ) 503( رقم   2010الدعوة لتفعيل قرار قمة سرت       -1
 مليون دوالر، والطلب من     500 إلى لصندوقي األقصى والقدس     2002المقرر في قمة بيروت     

  . القدسإلنقاذخطة التحرك العربي األمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل 
 الهيكلي  اإلسرائيلي كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط            إدانة -2

، إلسـرائيل  اعتبار القدس عاصـمة موحـدة   إلى، والذي يهدف 2020والمعروف بالمخطط  
، وذلـك   2020 ألف وحدة استيطانية حتـى عـام         50والمتمثل بتنفيذ مخطط لبناء أكثر من       

  .لخفض نسبة سكان القدس العرب وليصبح الفلسطينيين أقلية داخل مدينة القدس
 والذي تمت المصادقة عليه     ،E1 المشروع االستيطاني الجديد والمعروف بمشروع       إدانة -3

 دولة مراقبة غيـر     إلىبعد قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لرفع مكانة دولة فلسطين           
 مئات الوحدات االستيطانية الجديدة في مـستوطنة معاليـه          مةبإقا والذي يقضي    ،عضو
 األمر الذي سيقضي ، جزئين منفصلينإلى تقسيم الضفة الغربية     إلى مما سيؤدي    ،أدوميم
  . دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة جغرافياوإقامة حل الدولتين إنهاءعلى 

ارات لبناء وحـدات سـكنية       قر بإصدار اإلسرائيلية الشديدة الستمرار الحكومة     اإلدانة -4
جديدة على أراضي القدس الشرقية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيـف             

 والقرارات التي أصدرها مجلس األمن المتعلقة باعتبار االسـتيطان غيـر            1949لعام  
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 مؤكدة مجددا أنها ال تسعى للسالم وتعمل على تقويض أي جهود            ،شرعي وغير قانوني  
  .تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقةمبذولة ل

 لما تقوم به من حفريات في مدينة سلوان وقرب مسجد العـين التـاريخي،               إسرائيل إدانة -5
ومطالبة مجلس األمن واليونسكو للتدخل الفوري لمنع الكارثة الخطيـرة التـي تـسببها              

  .واإلنسانيضاري  بهدف تزييف التاريخ وتغيير معالم القدس وارثها الحإسرائيلسياسات 
 بمبادرة الشباب الفلسطيني في القدس للتصدي لالستيطان والعـدوان والتهويـد            اإلشادة -6

 قرى باسم بـاب     بإقامةومصادرة األراضي عن طريق تجسيد نموذج للمقاومة الشعبية         
 وتعبيرا منهم عن    ،الشمس وقرية الكرامة على أراضي مدينة القدس المهددة بالمصادرة        

  . على مواجهة االحتالل ومشاريعه االستيطانيةوإصرارهفلسطيني صمود الشعب ال
ملـك المملكـة    (الترحيب باالتفاق الهام الموقع بين جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحـسين              -7

 31/3/2013بتاريخ  ) رئيس دولة فلسطين  (وفخامة الرئيس محمود عباس     ) األردنية الهاشمية 
 وحمايتها قانونيا بكل السبل     اإلسالميةارك والمقدسات   بهدف الدفاع عن المسجد األقصى المب     

 والمسيحية في   اإلسالميةالممكنة وتثمين الدور األردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات          
  . الرعاية الهاشمية التاريخية والتي أعاد هذا االتفاق التأكيد عليهاإطارالقدس في 

 في القـدس عـن طريـق سـحب          رائيلإس سياسة التطهير العرقي التي تمارسها       إدانة -8
 وتحميـل الحكومـة     ،قامات وطرد السكان لتغيير معالمهـا الـسكانية والجغرافيـة         اإل

 ودعـوة   ،لية كافة التداعيات المترتبة علـى سياسـاتها وممارسـاتها         ؤو مس اإلسرائيلية
الحكومة السويسرية الستئناف انعقاد اجتماع األطراف السامية المتعاقدة التفاقية جنيـف         

 ، لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق االتفاقية على األراضي الفلسطينية المحتلـة        1949عام  ل
  .وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت االحتالل

 مقدسيين خارج مدينة القدس من الناشطين       إبعاد الذي يستهدف    اإلسرائيلي المخطط   إدانة -9
قدس في سـابقة خطيـرة   السياسيين والشخصيات االعتبارية على خلفية نشاطاتهم في ال       

 القدس من الشخصيات المدافعة عن المدينة والتي تعمل على كشف مخططـات             إلفراغ
  . من تنفيذ هذا المخططإسرائيل والعمل على منع ، التهويديةإسرائيل

 ، المتكررة لعقدها مؤتمرات دولية في مدينة القـدس المحتلـة          إسرائيلرفض محاوالت    -10
 إعمـاال ولية عدم القبول والمشاركة في هذه المؤتمرات        ومطالبة المنظمات والهيئات الد   

 ومطالبـة المنظمـات والهيئـات الدوليـة     ،للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها 
بااللتزام بأن القدس عاصمة دولة فلسطين جزء ال يتجزأ من أراضي دولة فلسطين التي              

ربية بمخاطبة األمـين العـام    وتكليف األمين العام لجامعة الدول الع،1967احتلت عام   
  .لألمم المتحدة بهذا الشأن
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مطالبة المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحـف             -11
التـي تـضم قبـور      ) أقدم مقبرة إسالمية  (على األرض المصادرة من مقبرة مأمن اهللا        

 إيقـاف لدولية للعمل على     ومطالبة منظمة اليونسكو ا    ،اآلالف من الشخصيات التاريخية   
 إسـرائيل  والضغط علـى     ،هذا االنتهاك الخطير ألحد معالم التراث اإلنساني اإلسالمي       

  .لوقف مواصلتها انتهاك حرمة القبور ونبشها
 الستئناف تطبيقها لقانون أمالك الغائبين والذي يستهدف مصادرة عقارات          إسرائيل إدانة -12

تكليف األمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة         و ،المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم    
  . من التصرف بأمالك المقدسيينإسرائيلللبحث عن آلية مناسبة لمنع 

تكليف المجموعة العربية لدى اليونسكو باستمرار متابعة عدم وضع مدينة القدس علـى              -13
ارخ ، لما يمثله ذلك من انتهاك صإلسرائيلالموقع االلكتروني الخاص باليونسكو كعاصمة 

  .ومخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس
 والمراجع الدينية والثقافية في العالم لتعبئـة الـرأي العـام            اإلسالميالتعاون  مطالبة منظمة    -14

 والمسيحية وحمايتها، ووقـف االعتـداءات التـي         اإلسالميةالعالمي لوقف تدمير المقدسات     
  .ا رجال الدين المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس وباقي األراضي الفلسطينيةيتعرض له

 في القدس والتي طالت قطاع التعليم وتهويد الثقافة للنيل من           اإلسرائيلية االنتهاكات   إدانة -15
 خطة جديدة تهـدف     اإلسرائيلية حيث أقرت الحكومة     ،االنتماء العربي للطالب المقدسي   

 والقـدس كعاصـمة     ،قدسي بدراسة التراث اليهودي والـصهيوني      الطالب الم  إلزام إلى
 في الوقت الذي يمنع فيه      ، ودراسة تاريخ اليهود في مدارس البلدية التابعة لها        ،إلسرائيل

  . بناء أو ترميم المدارس المقدسية العربية1967االحتالل ومنذ عام 
يـق عمليـات التهويـد       جامعة الدول العربية لمتابعة توث     إطارتشكيل لجنة قانونية في      -16

واالستيالء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين فـي القـدس           
 وتقديم المقترحـات العمليـة لمتابعـة هـذا          ، أو هدمها  إزالتهاالمحتلة أو تلك التي يتم      

الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدوليـة أو المحكمـة الجنائيـة                
  .الدولية

 . اإلسرائيلية في القدس بنداً دائماً على جدول األعمالاإلجراءاتاعتبار بند  -17

 التي تـم    اإلجراءات األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول           إلىالطلب   -18
  . الدورة القادمة للمجلسإلىاتخاذها بهذا الشأن 

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7731رقم : ق(
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  :ين والصراع العربي اإلسرائيليقضية فلسط
  
 

  تقريـر وتوصيـات
مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين 

  )91الدورة (في الدول العربية المضيفة 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 ،)91(ير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته وعلى تقر �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

أخذ العلم بتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي الـدول العربيـة              
-22والتي انعقدت بمقر األمانة العامة بالقاهرة خالل الفتـرة مـن         ) 91(المضيفة في دورته    

26/12/2013.  
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7732رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي
  والمكاتب اإلقليمية لمقاطعة إسرائيل

  )141-140(بين دورتي مجلس الجامعة 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 كرة األمانة العامة،على مذ �

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

بتأجيل عقد مؤتمر ضباط اتصال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة إسـرائيل إلـى          أخذ العلم   
 .موعد الحق
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  :ن والصراع العربي اإلسرائيليقضية فلسطي
  
 

األمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه 
  في األراضي العربية المحتلة

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

) 140(ع  . د 7664الشأن وآخرها القـرار رقـم       وعلى قرارات مجلس الجامعة بهذا       �
 ،1/9/2013بتاريخ 

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

وإذ يؤكد مجدداً على أهمية تحقيق األمن المائي العربي بالمحافظة على الحقوق العربيـة               -
 ومواجهة التحديات المائية في الوطن العربي،

  ر ُ�6ــــ�

 لمصادرتها واستغالل واستنفاذ الموارد المائية      –حتالل   القوة القائمة باال   –إدانة إسرائيل    -1
في األراضي العربية المحتلة في فلسطين والجوالن العربي السوري المحتل وجنـوب            
لبنان، وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع عليها مما يشكِّل تهديـداً لألمـن المـائي        

الممارسات باطلة وتمثـل انتهاكـاً      العربي وبالتالي لألمن القومي العربي، واعتبار هذه        
خطيراً لقواعد القانون الدولي وللشرعية الدولية التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب             
الواقعة تحت االحتالل األجنبي على مواردها الطبيعية بما فيها األراضي والمياه، والقيام    

مل مسؤولياتهم تجاه ما    بتحرك عربي جاد لدى القائمين على صيانة الشرعية الدولية لتح         
  .تقترفه إسرائيل من انتهاكات وتعديات في هذا المجال

 باتخاذ اإلجراءات – خاصة مجلس األمن –مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة األمم المتحدة  -2
الالزمة إلرغام إسرائيل على وقف نهب وسرقة المياه العربية، واسـتمرارها باسـتغالل             

العربية المحتلة والتسبب في ضياعها واستنفاذها وتعريضها       الموارد المائية في األراضي     
  .للخطر، وإلزام إسرائيل بتطبيق القوانين الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس األمن

  .اإلعالم العربي بإبراز تعديات إسرائيل غير الشرعية وسرقتها للمياه العربيةاستمرار  -3
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راضي الفلسطينية المحتلة وخاصـة     تقديم مساعدات عاجلة لتحسين نوعية المياه في األ        -4
  .في قطاع غزة

تكليف األمانة العامة باالستمرار في متابعة الموضوع، والطلب إلى المجالس الوزاريـة    -5
والمنظمات العربية المتخصصة المعنية بهذا الموضوع، طرح هـذا الموضـوع فـي             

ئة والمياه، من خالل المحافل والمؤتمرات والندوات الدولية واإلقليمية المعنية بشؤون البي
فضح إسرائيل وممارساتها وحشد الدعم والتأييد للمطالب العربية المحقة، وعرض مـا            

  .يستجد على دورات المجلس القادمة
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7734رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  الجوالن العربي السوري المحتل
  

  
  معة على المستوى الوزاري،إن مجلس الجا

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

ع . د 7230، وقراره رقـم     3/3/2010بتاريخ  ) 133(ع  . د 7161وعلى قراره رقم     �
، 2/3/2011بتـاريخ   ) 135(ع  . د 7306، وقراره رقم    16/9/2010بتاريخ  ) 134(

) 137( ع .  د7457، وقراره رقم 13/9/2011بتاريخ ) 136(ع . د7381م وقراره رق
، وقـراره   5/9/2012بتاريخ  ) 138(ع  . د 7521، وقراره رقم    10/3/2012بتاريخ  

) 140(ع  . د 7665، وآخرها قراره رقم     6/3/2013بتاريخ  ) 139(ع  . د 7593رقم  
  ،1/9/2013بتاريخ 

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
ع .د 578رقـم   الدوحـة   ر قرارات مؤتمرات القمة العربية، وآخرها قرار قمة         وإذ يستذك  -

  ،26/3/2013بتاريخ ) 24(
  وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

  ر ُ�6ــــ�

تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة             -1
، 1967حزيـران   / ل إلى خط الرابع من يونيـو      كامل الجوالن العربي السوري المحت    

 إلى أسس عملية السالم، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجـز فـي           اًاستناد
  .1991إطار مؤتمر السالم الذي انطلق في مدريد عام 

 وقراراته الالحقة وآخرهـا     13/2/1982 بتاريخ   4126التأكيد مجدداً على قراره رقم       -2
 الذي ينص على رفض كل ما اتخذته 9/9/2009بتاريخ ) 132(ع  .د 7085قراره رقم   

سلطات االحتالل اإلسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي           
والديمغرافي للجوالن العربي السوري المحتل، وآخرها قـرار الكنيـست اإلسـرائيلي            

 من الجوالن العربي الـسوري      األخير الذي دعا إلى إجراء استفتاء عام قبل االنسحاب        
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المحتل والقدس الشرقية، واعتبار اإلجراءات اإلسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غيـر           
 لالتفاقيات الدولية ولميثاق األمم المتحدة وقراراتها، اًقانونية والغيه وباطلة، وتشكل خرق

رتها الثالثة ، وقرار الجمعية العامة في دو)1981 (497والسيما قرار مجلس األمن رقم     
 والذي أكد علـى أن قـرار إسـرائيل فـي        5/12/2008 بتاريخ   99/63والستين رقم   

  بضم الجوالن العربي السوري المحتل غير قانوني والغ وباطل وغير           14/12/1981
وكـذلك  ) 1981 (497 لقرار مجلس األمن رقم      اً خطير اًذي أثر قانوني ويشكل انتهاك    

، 2/12/2009 بتـاريخ    21/64الرابعة والستين رقـم     قرار الجمعية العامة في دورتها      
 106/65، ورقـم    25/11/2010 بتاريخ   18/65وكذلك قرارا ت الجمعية العامة رقم       

، وقرار مجلـس حقـوق      1/12/2011 بتاريخ   A/66/19، ورقم   10/12/2010بتاريخ  
، وتقرير األمين العام لألمم المتحـدة المقـدم         24/3/2010 بتاريخ   13/5اإلنسان رقم   

  . في هذا الشأن19/10/2011 الصادر في A/66/400للجمعية العامة رقم 
 1967التأكيد من جديد أن استمرار احتالل الجوالن العربي السوري المحتل منذ عـام               -3

  . للسلم واألمن في المنطقة والعالماً مستمراًيشكل تهديد
لة فـي االسـتيالء   إدانة إسرائيل لممارساتها في الجوالن العربي السوري المحتل المتمث         -4

على األراضي والموارد المائية، وإقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة الميـاه،             
 وتحويلها إلى مـزارع     اً مكعب اًوسحب مياه بحيرة مسعدة البالغ سعتها سبعة ماليين متر        

للمستوطنين واستنزاف بحيرتي طبريا والحولة، وحرمان المزارعين السوريين من أهم          
لمياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، وكـذلك إدانـة بنـاء المـستوطنات             مصادر ا 

وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغالل مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليهـا،           
كانون أول  / وآخرها قيام ما يسمى بمجلس المستوطنين في الجوالن خالل شهر ديسمبر          

ة جديدة في الجوالن العربي السوري المحتل        بحملة دعائية لبناء وحدات استيطاني     2010
واستقطاب ثالثة آالف عائلة إسرائيلية جديدة لالستيطان " تعال إلى الجوالن"تحت عنوان 

في الجوالن العربي السوري المحتل في إطار هذا المشروع، إضافة إلى اإلعالن عـن              
نشاء مزارع  مناقصة لعرض وبيع عشرة مناطق في الجوالن العربي السوري المحتل إل          

للكرمة، وإقامة مصانع للخمور عليها، وفرض المقاطعة االقتصادية علـى المنتجـات            
  .الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها

تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة             -5
أي اعتداء عليهما اعتداء    االعتداءات والتهديدات اإلسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار       

  .على األمة العربية
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دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم         -6
في تصديهم لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم          

ف الرابعـة لعـام     وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جني        
 على مواطني الجوالن العربي السوري المحتـل وإدانـة سـلطات االحـتالل              1949

اإلسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين الـسوريين الـواقعين تحـت            
 بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعـد الـشرعية   اً وصغاراًاالحتالل في الجوالن كبار 
 االحتالل من نزوح آالف السكان وتشريدهم وسلب أراضـيهم  الدولية وما ينجم عن هذا   

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

  ).االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
دة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان، ضمان احتـرام إسـرائيل           مطالبة األمم المتح   -7

التفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام  
سكان الجوالن العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم في الوطن األم سـورية             

  . للصليب األحمرعبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية
إدانة الممارسات واالستفزازات التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد أبناء قرية             -8

الغجر السورية في الجوالن العربي السوري المحتل، بهدف تقسيمها وتهجيـر سـكانها          
واعتبار أن قيام إسرائيل بعمليـة إجبـار        . وبناء جدار يفصلهم عن أراضيهم وأرزاقهم     

 للقانون الدولي اًرية المدنيين على االنتقال إلى القسم الجنوبي منها، يشكل انتهاك سكان الق 
وكـذلك  ". جريمة ضد اإلنـسانية   "اإلنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، كما تعتبر        

اعتبار أن أي عملية تقسيم للقرية من شأنها المساس بالوضع السيادي لسورية عليهـا،              
أن يتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لمنعها من تقـسيم          ومطالبة المجتمع الدولي ب   

القرية ووقف المعاناة اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية لـسكانها الـرازحين تحـت            
االحتالل، ودعم سورية في االحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون 

  .تقسيم القرية
 15ي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسـرائيلية بتـاريخ         إدانة المجازر والجرائم البشعة الت     -9

الذكرى الرابعة واألربعين  (2011حزيران /  يونيو 5 و )ذكرى نكبة فلسطين  (أيار  / مايو
، والمتمثلة بإطالق الرصاص الحي علـى المتظـاهرين         )1967حزيران  / لنكسة يونيو 

ب السوري مـن    والعزل من أي سالح، وهم في الجان      ) سوريين وفلسطينيين (السلميين  
 38خط وقف إطالق النار في الجوالن العربي السوري المحتل، الذي أدى إلى سـقوط               

  .اً جريح350 وأكثر من اًشهيد
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إدانة الممارسات العدوانية واإلجرامية التي تقوم بها سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي،              -10
المحتلـة،  والمتمثلة بحملة االعتقاالت الكبيرة التي طالت أبناء قريـة مجـدل شـمس              

وعمليات إبعاد العشرات من أبنائها إلى خارج الجـوالن بـشكٍل قـسري، وتغـريمهم               
بغرامات مالية كبيرة، والحكم على بعضهم بالسجن الفعلـي، وتأجيـل الـبعض إلـى               
محاكمات متتالية، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية في إدانة تلك الممارسـات            

  .الممارسات بحق أبناء قرية مجدل شمس المحتلةوالضغط على إسرائيل لوقف تلك 
مطالبة األمانة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنـسان ومنظمـات          -11

المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني بالضغط على            
ون اإلسرائيلية مـن    إلفراج عن جميع األسرى والمعتقلين السوريين في السج       لإسرائيل  

أبناء الجوالن العربي السوري المحتل، ومطالبة الهيئات اإلنسانية الدولية بحمل إسرائيل           
على السماح لمندوبي الصليب األحمر بزيارة هؤالء األسرى والمعتقلين برفقة أطبـاء            

جـراء  مختصين للوقوف على حالتهم الصحية والنفسية وإنقاذ حياتهم ورفع معانـاتهم            
رسات القمعية اإلسرائيلية وظروف االعتقال الالإنسانية التـي يعيـشونها داخـل            المما

السجون اإلسرائيلية وسياسة القهر المادي والمعنوي التي تمارسها السلطات اإلسرائيلية          
وحرمانهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية، األمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتهم            

 اًطر واعتبار ما قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي مؤخرالصحية، وتعرض حياتهم للخ
باعتقال العديد من المواطنين السوريين بتهم مفبركة في محاولة منها إلرهاب المواطنين            

يعتبـر  حيث  السوريين في الجوالن وتكريس احتاللها لهذا الجزء األساسي من سورية،           
ة وللقانون الدولي اإلنساني وألبسط قواعد       لقرارات األمم المتحد   اً سافر اًهذا العمل انتهاك  

  .حقوق اإلنسان
التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم االعتراف بأي أوضاع تـنجم عـن               -12

النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي العربية المحتلة، باعتبـاره إجـراء غيـر             
ـ     اً وال ينشئ التزام   اًمشروع ال يرتب حق    ة مـستوطنات، واسـتقدام     ، واعتبـار أن إقام

 للملحق األول اً التفاقيات جنيف، وجريمة حرب وفقاً خطيراًمستوطنين إليها، يشكل خرق
 ألسس عملية السالم، مما يحتم وقف كافة األنشطة االستيطانية          اًلهذه االتفاقيات، وانتهاك  

  .اإلسرائيلية في الجوالن العربي السوري المحتل، واألراضي العربية المحتلة
حث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط االستيطاني         -13

اإلسرائيلي في الجوالن العربي السوري المحتل، وذلك من خـالل إدانـة ممارسـات              
لالستيطان   إلى استقطاب ثالثة آالف عائلة جديدة      اًالحكومة اإلسرائيلية التي أدت مؤخر    

 بعد الحملة   2010كانون أول   / المحتل خالل شهر ديسمبر   في الجوالن العربي السوري     
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الدعائية لما يسمى بمجلس المستوطنين وتلك التـي جـرى اإلعـالن عنهـا بتـاريخ                
بقصد إقامة تسع مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها ومضاعفة عـدد            31/12/2003

ات السلمية العربية  للتوجهاًالمستوطنين فيها ورصد االعتمادات الالزمة لتنفيذ ذلك، خالف
 لقرارات الشرعية الدولية اًوالدولية الرامية لتحقيق سالم عادل وشامل في المنطقة استناد 

  .2002ومبادرة السالم العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 
المستمر  إدانة سياسة الحكومة اإلسرائيلية التي دمرت عملية السالم، وأدت إلى التصعيد           -14

، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات األمم           للتوتر في المنطقة  
المتحدة المتعلقة باالنسحاب اإلسرائيلي التام من الجوالن العربي السوري المحتل ومـن            

، واإلعراب  1967حزيران  / جميع األراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيو        
ي الجوالن من خالل إقامة إسرائيل لجـدار        عن رفض اإلجراءات اإلسرائيلية المتخذة ف     

  .على طول الحدود السورية اإلسرائيلية) جدار ذكي(أمنى متطور 
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7735رقم : ق(
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  :قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي
  
 

  التضامن مع الجمهورية اللبنانية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :اطالعهبعد  -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،تقرير وعلى  �

ع . د 7666وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وآخرها قراره رقم            �
 ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
  ،)2013(رها قمة الدوحة وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخ -
 وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان، -

  ر ُ�6ــــ�

تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي واالقتصادي له ولحكومته   -1
 .بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه

 المبنـي   1701عم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس األمـن             د -2
، عبر وضـع حـد نهـائي النتهاكـات إسـرائيل      426 ورقم 425على القرارين رقم    

والترحيب وتأكيد الدعم لخالصات ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية،        
 في نيويـورك    2013أيلول  /  سبتمبر 25مقررة بتاريخ   مجموعة الدعم الدولية للبنان ال    

 وخالصـات   2013تشرين ثـاني    /  نوفمبر 26 مجلس األمن الحقاً بتاريخ      االتي تبناه 
 .2014آذار /  مارس5المجموعة نفسها التي صدرت في فرنسا بتاريخ 

صـون  اإلشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى األمنية اللبنانية فـي               -3
االستقرار والسلم األهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتـى              
الحدود المعترف بها دولياً، والترحيب بالمساعدة االستثنائية للجيش اللبناني التي قدمها خادم 

دية الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية الـسعو              
 مليار دوالر أمريكي، وحث الدول لالقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قـدرات الجـيش      3بقيمة  

 .اللبناني والقوى األمنية اللبنانية لتمكينهما من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقهما
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توجيه التحية لصمود لبنان في مقاومته العدوان اإلسرائيلي المستمر عليه وعلى وجـه              -4
، والتـرحم علـى أرواح الـشهداء        2006تموز من العـام     / وص عدوان يوليو  الخص

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

والمطالبة بوقفهـا علـى     إدانة االنتهاكات اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً،          -5
، وكذلك إدانـة الخـرق اإلسـرائيلي        1701الفور كونها تُشكل انتهاكاً صارخاً للقرار       

للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العمالء ونشر شبكات التجسس اإلسرائيلية وارتكابها           
 األعمال اإلرهابية التي تشكل اعتداء على سيادته وانتهاكاً صارخاً لها وتهديـداً لألمـن   

القومي اللبناني ولسالمة مواطنيه، بما يتناقض والقوانين واألعراف الدولية وقـرارات           
 .األمم المتحدة

  :تأكيد المجلس على -6
ضرورة انسحاب إسرائيل من األراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتـالل              �

ة كفر شوبا اللبنانية وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني مـن بلـد             
 .1701الغجر، وذلك استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة والسيما القرار 

حق لبنان واللبنانيين، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتالل كفر شوبا والجزء              �
، بالوسـائل   إسـرائيلي أو احـتالل     اللبناني من قرية الغجر، ومقاومة أي اعتـداء       

ى التزام حكومة لبنان بقرار مجلس األمن رقم        المشروعة والمتاحة كافة، والتأكيد عل    
 . بكامل مندرجاته1701

مطالبة إسرائيل بتسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر           �
غير المتفجرة كافة، بما فيها القنابل العنقودية التي ألقتها بـشكٍل عـشوائي علـى               

، 2006نها عليـه فـي صـيف العـام          المناطق المدنية اآلهلة بالسكان إبان عدوا     
ومطالبتها بتسليم المعلومات المتعلقة بتاريخ وأماكن وكمية وأنواع القنابل العنقودية          
التي ألقتها القوات اإلسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي واألمم المتحدة باالسـتمرار           

سرائيل خالل  في توفير الدعم المالي والتقني للبنان ألجل نزع األلغام التي زرعتها إ           
 .احتاللها لألراضي اللبنانية وإزالة القنابل العنقودية

إدانة الحرب االلكترونية المتناهية األبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهورية اللبنانيـة             -7
عبر الزيادة الملحوظة في عدد األبراج والهوائيات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة           

بمحاذاة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وتوجيههـا        اإلسرائيلية التي جرى تركيبها     
نحو األراضي اللبنانية والتي أكدت األجهزة المختصة اللبنانية بعـد رصـد وتحليـل              
وظائفها أن إسرائيل تستخدمها بهدف القرصنة والتجسس علـى شـبكات االتـصاالت             
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هـاتف الثابتـة، شـبكة      شبكة الهاتف الخليوي، شبكة ال    (والمعلوماتية اللبنانية المختلفة    
، خاصةً تلك العائدة للجيش اللبناني وقـوات األمـم          )االنترنت ومختلف شبكات الراديو   

، كما وشـبكات االتـصاالت وحـسابات البريـد          )اليونيفيل(المتحدة المؤقتة في لبنان     
االلكترونية للمؤسسات اللبنانية العامة والخاصة والشركات المالية والمصارف التجارية،         

فارات األجنبية في لبنان، كما وشبكات التواصل االجتماعي بما يشكل خطراً متنامياً والس
وتهديداً مباشرة وداهماً على السيادة واألمن القومي واالقتصادي للجمهوريـة اللبنانيـة            

 :وشركائها في الوطن العربي ويمثل

واألعـراف الدوليـة،    انتهاكاً مستمراً ومتمادياً لسيادة الجمهورية اللبنانية والقوانين         �
 .ولميثاق األمم المتحدة

، وتهديـداً   )2006 (1701خرقاً فاضحاً ومضطرداً لقرار مجلس األمن الدولي رقم          �
 .لألمن والسلم الدوليين

الحـق فـي   "انتهاكاً لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وتناقضاً مع القـرار حـول           �
لعامـة لألمـم المتحـدة      الذي اعتمدته الجمعيـة ا    " الخصوصية في العصر الرقمي   

 .18/12/2013باإلجماع بتاريخ 

 .انتهاكاً لدستور االتحاد الدولي لالتصاالت �

تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان، وعن    -8
االستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية، الذي يشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقـانون            

، وتحميـل إسـرائيل أيـضاً مـسؤولية         1949دولي اإلنساني والتفاقيات جنيف لعام      ال
التعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير          
المباشرة التي لحقت باللبنانيين وباالقتصاد اللبناني جـراء االعتـداءات اإلسـرائيلية،            

يـستوجب  شكل جرائم حرب    على لبنان ي  اعتداءاتها  ئيل خالل   إسراواعتبار ما قامت به     
والتأكيد على قرارات الجمعية العامـة      . مالحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة     

 2007/ 12/ 19 تاريخ 188/62 ورقم 20/12/2006 تاريخ 194/61لألمم المتحدة رقم 
/  جراء عـدوان يوليـو     ، بشأن التلوث البيئي من    19/12/2008 تاريخ   211/63ورقم  
، والقاضية بتحميل إسرائيل مسؤولية األضرار الناجمة عنه والطلب إليهـا           2006تموز  

دفع تعويضات فورية وكافية إلى لبنان والدول األخرى التي تضررت من جـراء هـذا       
  .التلوث

التأكيد على حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضـمن مناطقـه البحريـة               -9
طقة االقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقاً للخرائط التي أودعتها الحكومـة            والمن

 11/10/2010 وتـاريخ    9/7/2010اللبنانية جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بتاريخ        
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 بنـاء   2011تشرين أول   /  أكتوبر 1 تاريخ   6433والتي صدرت بموجب المرسوم رقم      
قانون تحديد وإعالن المناطق     (2011آب  / أغسطس 18 تاريخ   163على القانون رقم    

 ).البحرية للجمهورية اللبنانية

التأكيد على رفض لبنان لإلحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل فـي األمـم               -10
المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة التـي            

عة لها، حيث إسرائيل تنتهك وتعتدي بشكٍل واضح على حقـوق           تدعي إسرائيل أنها تاب   
لبنان السيادية واالقتصادية في مياهه اإلقليمية ومنطقته االقتصادية الخالـصة وتقتطـع            

 .2 كلم860منهما مساحة أكثر من 

دعم عمل الحكومة اللبنانية الهادف إلى تعزيز دور لبنان العربي والدولي، السيما مـن               -11
فاعل في منظمة األمم المتحدة، للدفاع عن حقوقه الوطنية، والحقـوق           خالل الحضور ال  

العربية وقضايا العدل والسالم في العالم، وفي مقدمتها قضية فلسطين وحقـوق شـعبها       
الوطنية المشروعة في مواجهة إسرائيل وممارسـتها العدوانيـة، واسـتمرار احـتالل          

كها للقانون الدولي بمـا فيـه القـانون         األراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتها    
 .الدولي اإلنساني

دعم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بااللتزام بأحكام الدستور لجهة رفـض التـوطين              -12
والتمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتثمين دعم الموقف الواضح 

 فـي الـدول     نالالجئين الفلسطينيي والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين       
المضيفة خاصةً في لبنان، وفقاً لما تضمنته الفقرة الرابعة من المبادرة العربية للـسالم              
لجهة رفض التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص فـي البلـدان العربيـة              
ـ                اً المضيفة، والتحذير من أن عدم حل قضيتهم على قاعدة حق العودة إلى ديـارهم وفق

لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي أو محاولة توطينهم، يزعـزع األمـن        
واالستقرار في المنطقة ويعيق السالم العادل فيها، والترحيب بجهود الحكومة اللبنانيـة            
في تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني من أجل معالجة كافة المسائل الحياتية واالجتماعية            

لالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات بالتعاون مع وكالـة األمـم المتحـدة         واالقتصادية  
، وكذلك في معالجـة القـضايا األمنيـة         "األونروا"لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     

العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني، الخاصة بالسالح الفلـسطيني فـي             
بنانية إلعادة إعمار مخيم نهر البـارد، ويـدعو         لبنان، كما يثني على جهود الحكومة الل      

الدول والمنظمات إلى الوفاء بااللتزامات المتخذة في مؤتمر فيينا إلعادة إعمار مخـيم             
 .نهر البارد، وإلى تقديم العون بغية انجاز هذا األمر
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التأكيد على حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جالء             -13
يقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيداً عن أي             الحق

وأن تسييس أو انتقام بما ال ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسـلمه األهلـي،                
الحكومة تواكب باهتمام كلي إجراءات المحكمة الخاصة من أجل لبنـان التـي بـدأت               

 .هاي في ال16/1/2014أعمالها بتاريخ 

دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة اإلمـام موسـى الـصدر                -14
ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، مـن أجـل التوصـل إلـى                
تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمـة،             

ليبيا على هذا الصعيد ودعوتها إلى المـضي فـي          والترحيب بالجهود التي تبذلها دولة      
تحقيقاتها ومواصلة تعاونها مع السلطات اللبنانية المختصة على المستويات كافة توطئة           

 .لكشف مالبسات هذه القضية الوطنية وتحرير سماحة اإلمام ورفيقيه

دعم الجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعباً حيـال موضـوع النـازحين الـسوريين                -15
والفلسطينيين الالجئين في سورية لجهة استضافتهم وتوفير العناية واالحتياجات الطبيـة        
والحياتية الالزمة وتقديم المساعدات الضرورية واإلنسانية الممكنة لهم رغـم إمكاناتـه            
المحدودة والتأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسـم األعبـاء              

ايد تلك األعباء واألعداد من النازحين والتشديد على أن يكـون  واألعداد معه، ووقف تز 
وجودهم مؤقتاً، لما في األمر من تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بكل ما أمكـن               

 .لتأمين عودتهم إلى بالدهم في أقرب وقت ممكن

دعم جهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى السير في تطبيق وتطـوير سياسـة اإلصـالح      -16
قتصادي، بهدف تحديث بنية اقتصاده الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص           اال

نموه، فضالً عن المساعدة في تحرير باقي الهبات والقروض التي تعهدت بهـا الـدول               
 .والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية

ل العربية بمكافحته بفاعلية وعلى     التأكيد على إدانة اإلرهاب الدولي والذي تشارك الدو        -17
أهمية وضرورة التفريق بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة ضد االحتالل اإلسـرائيلي           
التي هي حق أكدت عليه المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمـل              

  .المقاوم عمالً إرهابياً
فجيـرات اإلرهابيـة علـى اخـتالف        اإلدانة الشديدة لألعمال والتحركات المسلحة والت      -18

أنواعها، ومنها تلك التي ضربت لبنان مؤخراً في عدة مناطق من طرابلس إلى البقـاع               
وبيروت وضاحيتها، كما استهدفت بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهوريـة          
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الـوطني  اللبنانية موقعة بنتيجتها األبرياء من الشعب اللبناني ومهددة األمن واالستقرار           
 .الداخلي واإلقليمي

اإلشادة بالجهود التي يقوم بها األمين العام واألمانة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة                 -19
بالتشاور مع الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من           

على وحدتـه   أجل تكريس االستقرار وتعزيز النمو االقتصادي المستدام في لبنان حفاظاً           
وأمنه واستقراره، واإلشادة بمقررات الحوار الوطني التي صدرت في مجلس النـواب            

  .اللبناني وهيئة الحوار الوطني المنعقدة في القصر الجمهوري في بعبدا
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7736رقم : ق(
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
  ،اريالوزمستوى الإن مجلس الجامعة على 

 :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

) 23(ع  .د 554 مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم          يواستناداً إلى قرار   -
، 26/3/2013بالدوحـة بتـاريخ   ) 24(ع . د580رقـم  ، و29/3/2012ببغداد بتـاريخ    

اللجنـة  بيانـات   ووعلى مستوى المندوبين الـدائمين      ستوى الوزاري،   الم على   هوقرارات
 الوزارية المعنية بالوضع في سورية،

 وبعد استماعه إلى كلمة رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، -

  وفي ضوء تقرير السيد األمين العام ومداخالت السادة رؤساء الوفود، -

  للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية،وإذ يؤكد على موقفه الثابت -

  ر ُ�6ــــ�

دعوة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالـة الجمـود التـي أصـابت مـسار               -1
المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، والطلب إلـى األمـين             

 المتحـدة والممثـل الخـاص       العام للجامعة مواصلة مشاوراته مع األمين العام لألمـم        
المشترك لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف األطراف المعنيـة مـن أجـل              
التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى انجاز الحل السياسي التفاوضي لألزمـة             
السورية وإقرار االتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صالحيات تنفيذية كاملـة             

 ).1( نص عليه بيان مؤتمر جنيف وفقاً لما

 وقـرار المجلـس     26/3/2013 بتاريخ   580التأكيد مجدداً على قرار قمة الدوحة رقم         -2
 وما نصا عليه بشأن الترحيب بشغل االئتالف        6/3/2013 بتاريخ   7595الوزاري رقم   

الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة           
، ودعوة األمانـة    )1(ول العربية، واالعتراف به ممثالً شرعياً وحيداً للشعب السوري        الد

                                                
مع األخذ في االعتبار تحفظات كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العـراق،         )1(

  .والنأي بالنفس بالنسبة للجمهورية اللبنانية على هذين القرارين
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العامة لمواصلة مشاوراتها مع االئتالف بشأن مقعد الجمهورية العربية الـسورية فـي             
الجامعة، وذلك طبقاً ألحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس، وعـرض نتـائج تلـك              

 .لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري استثنائية أوالمشاورات على دورة عادية 

دعوة رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التحدث أمام القمة             -3
ـ             ورؤيـة   فالعربية المقبلة في دولة الكويت الطالع القادة العرب على تطورات الموق

ذلـك فـي ضـوء      االئتالف للبدائل والخيارات المطروحة لحل األزمـة الـسورية، و         
 ).2(المستجدات الخطيرة لألزمة بعد تعطل مسار مفاوضات جنيف 

 بشأن األوضاع اإلنسانية    22/2/2014 بتاريخ   2139الترحيب بقرار مجلس األمن رقم       -4
المتدهورة في سورية، ودعوة مجلس األمن إلى تفعيل تنفيذ بنود هذا القـرار واتخـاذ               

الق النار وجميع أعمال العنف واإلرهـاب       التدابير الالزمة لفرض الوقف الفوري إلط     
والتدمير واالستخدام العشوائي المفرط لألسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير           
عمليات اإلغاثة وإتاحة وصول المساعدات اإلنسانية دون أية عوائق لجميـع المنـاطق           

 .المحاصرة والمتضررة في سورية

والذي ني للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سورية        الثاالترحيب بنتائج المؤتمر الدولي      -5
انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الـسمو أميـر دولـة الكويـت بتـاريخ                

، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قـدمتها، وذلـك             15/1/2014
ثـة  بمساعدة الدول المجاورة لسورية، والدول العربيـة األخـرى فـي جهودهـا إلغا             

واستضافة الالجئين والنازحين السوريين، مع التأكيد على ضرورة دعم تلـك الـدول             
 .ومساعدتها لتحمل أعباء هذه االستضافة

الطلب من األمانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المـضيفة لالجئـين والنـازحين               -6
اء الملقـاة   السوريين، وذلك لتوفير الدعم الالزم لتلك الدول ومساعدتها على تحمل األعب          

على عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المـساعدات اإلنـسانية العاجلـة              
 .لالجئين والنازحين السوريين

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7737رقم : ق(

                                                                                                                                       
في ظل عـدم التوافـق      : "موقف الجمهورية اللبنانية بالنسبة لبند تطورات الوضع في سورية يعتبر أنه            )2(

 السوري على الكثير مما ورد في هذا القرار، وهو ما ال يؤمن مصلحة لسورية وال يعطي                 –السوري  
لى الموقـف   مصلحة للجامعة في لعب أي دور أو أخذ أي مبادرة مساعدة للمصلحة السورية، نؤكد ع              

 ".اللبناني بالنأي بلبنان عن هذا القرار
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االنعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان 
  جراء أزمة النازحين السوريين

  

  
  لى المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة ع

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

وإزاء الوضع الذي يشهده لبنان والمتمثل بنزوح المواطنين الـسوريين إلـى األراضـي               -
 اللبنانية نتيجة للمعارك الدائرة في سورية،

دهم ونظراً الزدياد االحتياجات الصحية والغذائية والتربوية لإلخوة النازحين الذين فاق عد           -
  المليون حسب اإلحصاءات الرسمية لألمم المتحدة،

  ر ُ�6ــــ�

دعم جهود الحكومة اللبنانية مادياً وتقنياً في تـوفير احتياجـات النـازحين الـسوريين                -1
ومساعدتها في احتياجاتها والطلب إلى الدول األعضاء في جامعة الدول العربية السعي            

 .انبها المادية والعدديةإلى المشاركة في تحمل األعباء من مختلف جو

التأكيد على أن وجود النازحين السوريين على األراضي اللبنانية مؤقت، والعمل علـى              -2
  .عودتهم إلى بالدهم في أسرع وقت

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7738رقم : ق(
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  تطـورات الوضـع فـي ليبيــا
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 28وعلى تقرير وفد األمانة العامة عن نتائج زيارته لدولة ليبيا خـالل الفتـرة مـن            �

 ،2013تموز /  يوليو3حزيران إلى / يونيو

دة في الدوحـة    المنعق) 24(وعلى ما جاء باإلعالن الصادر عن القمة العربية العادية           �
 بشأن التزام الدول العربية بتقديم ما تحتاجه دولة ليبيا من دعـم             26/3/2013بتاريخ  

 للحفاظ على استقاللها وتعزيز األمن واالستقرار والتنمية الشاملة في ربوعها،

وعلى القرارات والبيانات الصادرة عن جامعة الدول العربية بشأن تطورات األوضاع            �
 الصادر عـن الـدورة      1/9/2013 بتاريخ   7668رها القرار رقم    في دولة ليبيا وآخ   

  لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري،) 140(العادية 
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

اإلعراب مجدداً عن تضامن الدول العربية مع دولة ليبيا الشقيقة ومساندة جهودها فـي               -1
ها ومقاومة أي محاولة تستهدف النيل من استقرارها        سبيل الحفاظ على سيادتها واستقالل    

  .ووحدة أراضيها
دعم االستحقاقات الجوهرية التي تتطلبها المرحلة والمتعلقة بصياغة الدستور واالستفتاء           -2

عليه وتفعيل المصالحة الوطنية، واإلشادة بالتطورات االيجابية والمتمثلة في االنتخابات          
 . هيئة صياغة مشروع الدستور الليبيالتي جرت مؤخراً الختيار أعضاء

دعم جهود الحكومة الليبية الهادفة إلى إعادة اإلعمـار والنهـوض بعمليـات التنميـة                -3
االقتصادية واالجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية واألمنية وتكليف األمانـة العامـة           

ومة الليبية  بدعوة المجالس والمنظمات والهيئات العربية ذات العالقة بالتواصل مع الحك         
 .للتعرف على احتياجاتها وما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من دعمٍ في هذا المجال
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تعزيز التعاون بين األجهزة األمنية للدول العربية واألجهزة األمنية في دولة ليبيا مـن               -4
أجل التصدي لكافة أشكال المحاوالت التخريبية التي تستهدف زعزعة االسـتقرار فـي    

ل المنطقة، وتكليف األمانة العامة للجامعة بالتنسيق مع أمانـة مجلـس وزراء           ليبيا ودو 
 .الداخلية العرب والهيئات العربية ذات الصلة للنهوض بمسؤولياتها في هذا الشأن

دعم المبادرات الليبية واإلقليمية الرامية إلى تعزيز األمن اإلقليمـي بـين ليبيـا ودول                -5
كافحة أنشطة الجماعات اإلرهابية وعصابات تجارة الجوار في مجاالت ضبط الحدود وم

 .السالح والمخدرات والهجرة غير الشرعية

الترحيب بالنتائج االيجابية التي صدرت عن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي عقد             -6
، ومناشدة المجتمع الدولي تفعيل التوصيات 6/3/2014بالعاصمة االيطالية روما بتاريخ  

 .ول إلى تحقيق األمن واالستقرار والتنمية في ليبياالصادرة عنه للوص

تعاون الدول العربية مع الدولة الليبية في سبيل تسهيل إجراءات تسليم المواطنين الليبيين  -7
المتواجدين على أراضيها والمطلوبين للعدالة عن تهم جنائية لمقاضاتهم أمام محاكم ليبية 

 .المنظمة للتعاون القضائي بين الدول العربيةمختصة وذلك عمالً بالمواثيق واالتفاقيات 

دعم حق الشعب الليبي في استعادة أمواله المهربة إلى الخارج ومطالبة الدول المعنيـة               -8
 .بالتعاون الجاد من أجل تمكين الشعب الليبي من استعادة أمواله المنهوبة

ـ            -9 ى الـدورة العاديـة     تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إل
  .القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7739رقم : ق(
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  تطـورات الوضـع فـي اليمــن
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،3/2/2014دى الجامعة بتاريخ على مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لو �
  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  وبعد االستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس وفد الجمهورية اليمنية، -

  ر ُ�6ــــ�

رفـض أي   تأكيد االلتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقالله، و           -1
تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في كل ما يتطلـع               
إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الـشاملة التـي              

  .يسعى إليها
الترحيب بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فـي الجمهوريـة اليمنيـة،              -2

ى أهمية تنفيذها وصياغتها في دستور جديد يحـتكم إليـه الجميـع ويلبـي               والتأكيد عل 
طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني في ظل يمن موحد مزدهر ومستقر تسوده             
وتحكمه دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم            

  .الرشيد
ائية التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور         اإلشادة العالية بالجهود االستثن    -3

هادي في سبيل إنجاح أعمال مؤتمر الحوار، ودعوة كافة األطراف والقوى الـسياسية             
اليمنية إلى االلتفاف حول فخامة الرئيس، وتغليب مصلحة الوطن العليا على ما عـداها              

  .اليةبغرض دعم وإنجاح العملية السياسية ومهام المرحلة االنتق
دعوة الدول األعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم الالزم في الجوانب الـسياسية              -4

واألمنية واالقتصادية والمالية، لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحـديات التـي            
تواجهها، وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار األوضـاع واسـتكمال الترتيبـات            

  .ء على الدستور ومن ثم إجراء االنتخاباتالخاصة باالستفتا
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الراعية للمبادرة الخليجية وفي مقدمتها المملكة  اإلعراب عن الشكر والتقدير لكافة الدول      -5
العربية السعودية على ما بذلوه من جهود مخلصة حثيثة، وما قدموه مـن دعـم مكّـن               

قـدير المجتمـع    اليمنيون من تجاوز األزمة السياسية بصورة سلمية حظيت بإعجاب وت         
الدولي وذلك من خالل مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه كافة األطـراف              
والقوى السياسية اليمنية دون استثناء بما في ذلك الشباب والمرأة ومنظمـات المجتمـع              

  .المدني
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7740رقم : ق(
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  احتالل إيران للجزر العربية الثالث
  نب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسىط

  في الخليج العربيةالتابعة لدولة اإلمارات العربية المتحد
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 بتـاريخ   510رقم  ) 22(ع  .ا بقرارات القمة السابقة وآخرها قرار قمة سرت د        واسترشاد -
طنب الكبرى وطنب الـصغرى     :  بشأن احتالل إيران للجزر العربية الثالث      28/3/2010

  وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي،
بتـاريخ  ) 140(ع  . د 7670رار رقـم    قراراته السابقة وآخرها الق   بياناته و وإذ يؤكد على     -

1/9/2013،  

  ر ُ�6ــــ�

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

  .ا المحتلةالتي تتخذها دولة اإلمارات الستعادة سيادتها على جزره
استنكار استمرار الحكومة اإليرانية في تكريس احتاللها للجزر الثالث وانتهاك سـيادة             -2

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

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

إدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي تشمل جزر دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة              -4
الثالث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلـى الميـاه اإلقليميـة              

 الثالث باعتبارها   واإلقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة للجزر       
 ال يتجزأ من دولة اإلمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثـل               اًجزء
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هذه االنتهاكات واألعمال االستفزازية التي تعد تدخالً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة            
 ذات سيادة، وال تساعد على بناء الثقة، وتهدد األمن واالستقرار في المنطقة، وتعـرض            

  .أمن وسالمة المالحة اإلقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر
إدانة إيران بافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولـة اإلمـارات العربيـة                -5

 إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة اإلمارات           اًالمتحدة مطالب 
  .العربية المتحدة على أراضيها

راب عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي ُأعلن فيها أن أعضاء لجنـة األمـن               اإلع -6
القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى اإليراني يعتزمون القيام بهـا إلـى             

 اً ذلك انتهاكاًالجزر اإلماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبر
بية المتحدة علـى أراضـيها، وال يتماشـى مـع الجهـود             لسيادة دولة اإلمارات العر   

والمحاوالت التي تبذل إليجاد تسوية سلمية، ودعوة إيران إلى االمتناع عن القيام بمثـل    
  .هذه الخطوات االستفزازية

عادلة اإلشادة بمبادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تبذلها إليجاد تسوية سلمية و            -7
مـع  ) طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى     (حتلة  ث الم لحل قضية الجزر الثال   

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

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

إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثالث باعتبار أن تلك اإلجراءات واإلدعاءات  
باطلة وليس لها أي أثر قانوني وال تنقص من حق دولة اإلمارات العربية المتحدة الثابت 

 ،1949 منافية ألحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعامفي جزرها الثالث، وتعد أعماال
 لمبادئ وقواعـد القـانون   اًومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفق       

  .الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية
ـ يد الجمهورية اإلسالمية اإلي  اإلعراب عن األمل في أن تع      -9 ة النظـر فـي موقفهـا    راني

الرافض إليجاد حل سلمي لقضية جزر دولة اإلمارات العربية المتحدة الثالث المحتلة،            
  .إما من خالل المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العالقات مع الدول العربية، وفي               -10
وار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قوال وعمال، باالستجابة الـصادقة            الح

للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيـان   
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة،             
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 الدولية والدول الصديقة، واألمين العام لألمم المتحـدة       ومن الدول العربية والمجموعات     
الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثالث المحتلة بالطرق السلمية، وفـق األعـراف              
والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خالل المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى            

من واالستقرار في منطقة الخلـيج      محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز األ        
  .العربي

التزام جميع الدول العربية في اتصاالتها مع إيران بإثارة قضية احتالل إيران للجـزر               -11
الثالث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطالقاً من أن الجزر الثالث هي أراضـي عربيـة               

 .محتلة

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

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

  .العادية المقبلة
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7741 رقم :ق(
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  دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وحكومة السودان،وعلى قرارات اآللية المشتركة بين األمانة العامة  �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ،)2013(وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قمة الدوحة  -
  وإذ يؤكد على قراراته السابقة بشأن دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان، -

  ر ُ�6ــــ�

 ا واسـتقالله  اي سـيادته  التأكيد على التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ عل         -1
  . الداخليةا ورفض التدخل في شؤونهاووحدة أراضيه

مساندة الحكومة السودانية في موقفها الثابت من التنفيذ الكامل لكل االتفاقيات المبرمـة              -2
بينها وجنوب السودان مع إعطاء األولوية التفاقية الترتيبات األمنية، والتأكيد على دعم            

ي حل قضية أبيي وحسم المناطق الحدودية الخمس المتنازع         فالتفاوضي  موقف السودان   
  .عليها مع جنوب السودان

دعوة الدول األعضاء والمجتمع الدولي إلنفاذ التعهدات الدولية بسد العجز في االقتصاد             -3
  .السوداني عقب انفصال الجنوب والعمل على إعفاء ديونه

فـصيل  (حركة العدل والمـساواة     الترحيب بتوقيع اتفاق سالم بين الحكومة السودانية و        -4
، والتأكيد علي ضرورة انضمام جميع الحركات       6/4/2013في الدوحة بتاريخ    ) السالم

، 2011المتمردة إلى اتفاقات السالم الموقعة حول دارفور وآخرها اتفاق الدوحة لعـام             
لجهود ودعوة الدول العربية في اتصاالتها مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى بذل ا

كافة لمنع إيواء الحركات أو وصول أي شكل من أشكال الدعم لها والعمل علي ضمان               
  .انحيازها للخيار التفاوضي وتوقيع اتفاق سالم

 األوضاع المشتركة لدعم ومعالجة     اآلليةاإلشادة بدور األمانة العامة وجهودها من خالل         -5
  .رحلة التعافي المبكر في ملآلليةاإلنسانية في دارفور، وكذلك الدور الحالي 
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دعوة الدول األعضاء وصناديق التمويل واالستثمار العربي إلي تفعيل قرارات المجلس            -6
االقتصادي واالجتماعي في دورته االستثنائية على المستوى الوزاري والتي عقدت في           

 لمبادرة فخامة رئيس جمهوريـة      اًنفاذإ،  2014 كانون ثاني / يناير 20الخرطوم بتاريخ   
ان لالستثمار الزراعي العربي في السودان، وذلك بالتعاون مع الجهود المبذولـة            السود

  .من قبل جمهورية السودان واألمانة العامة
دعوة الدول األعضاء والمنظمات العربية المعنية الحكومية وغير الحكومية والمجـالس            -7

 وضـاع األالوزارية المتخصصة والتي لم تف بالتزاماتها في مؤتمر دعـم ومعالجـة             
 بهذه التعهدات وااللتزامات في اقرب وقت ممكن تنفيذا         اإليفاء إلىاإلنسانية في دارفور    

لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري في هـذا الـشأن،         
 المشتركة من استكمال المشروعات التي تمكن من العودة الطوعيـة           اآلليةحتى تتمكن   

  . قراهم ومزارعهم وتوفير سبل كسب العيش لهمإلىللنازحين والالجئين 
أهمية توسيع مهام اآللية المشتركة بين جمهورية السودان واألمانة العامـة لمواصـلة              -8

  .جهودها علي الصعيدين اإلنساني والتنموي لتشمل جميع واليات السودان
 نيـسان / أبريـل  بمخرجات مؤتمر الدوحة للمانحين بدارفور والذي عقد فـي           اإلشادة -9

 تعهداتها  إنفاذ، وحث الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها في هذا المؤتمر على             2013
 بدارفور من تنفيذ المشاريع الخاصة      اإلقليميةفي اقرب وقت ممكن حتى تتمكن السلطة        

  .عمار اإلبإعادة
الموافقة على إدراج بند دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان كبند دائم في جدول               -10

  .مال مجلس الجامعة على المستوى الوزاريأع
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7742رقم : ق(
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  من قبل الواليات المتحدةالسودان الحصار الجائر المفروض على 
  بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار

  ونتائج هذا الحصار التي تهدد سالمة وأمن الطيران المدني
  

  
  معة على المستوى الوزاري،إن مجلس الجا

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
بتـاريخ  ) 36(وعلى توصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بدورتـه            �

12/4/2006،  
  ،1/9/2013بتاريخ ) 140(ع . د7672وعلى قراراته السابقة وآخرها القرار رقم  �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

، 29/3/2006 بتـاريخ    351في الخرطوم رقـم     ) 18(وإذ يؤكد علي قرار القمة العربية        -
بتـاريخ  ) 21(ع  . د 464، وقـرار قمـة الدوحـة رقـم          )3 و 2 الفقـرتين    -البند ثانياً   (

  ،28/3/2010بتاريخ ) 22(ع . د513، وقرار قمة سرت رقم 30/3/2009

  ر ـ�ُ�6ـــ

التأكيد مجددا على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجـواء               -1
  .حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك

رفض الحظر المفروض على السودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارهـا،             -2
قطـع غيارهـا فـي      وكذلك الحظر األمريكي المفروض على قطاع السكك الحديدية و        

جمهورية السودان، واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وميثاق 
جامعة الدول العربية، وانتهاكاً لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية الخاصـة بـالطيران            

  .المدني
مات الدولية دعوة جميع الدول العربية للسعي لدى جميع الدول المعنية، ولدى كافة المنظ           -3

واإلقليمية المعنية بشؤون الطيران المدني، والسيما سالمة الطيران المدني للعمل علـى            
رفع هذا الحظر المفروض على الطيران المدني السوداني، وشركات الطيران السودانية           
مما يتيح لها شراء واستئجار الطائرات وقطع الغيار والتجهيزات للتمكن من تحقيق أمن             
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طيران المدني لكافة الركاب الذين يستخدمون الطائرات والمطارات السودانية         وسالمة ال 
  .من مختلف الجنسيات

الطلب من األمانة العامة متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير عن نتائج اتصاالتها إلـى               -4
  .المجلس في دورته المقبلة

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7743رقم : ق(
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   الفيدراليةمالة الصوم جمهوريدع
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

   الشأن،وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا -

  ر ُ�6ــــ�

الترحيب بالنجاح المتحقق على صعيد العملية السياسية وإنهاء الفترة االنتقالية بانتخـاب             -1
، وحصول رئـيس الـوزراء      10/9/2012البرلمان ورئيسه وانتخاب رئيس الدولة في       

 على ثقة البرلمان مما يشكل أساسا قويا إلحـداث التحـول            17/10/2012المعين في   
  .الصومالمقراطي في السياسي والدي

الترحيب بالتحسن المضطرد في األوضاع األمنية على الساحة الصومالية واإلعراب عـن             -2
التقدير للدور الذي تضطلع به بعثة االتحاد األفريقي في الصومال، وتعاونها مـع قـوات               
الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع األمني، وإدانة الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم           

  .شباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة االتحاد األفريقي العاملة في الصومالال
 الصوماليةدعوة الدول األعضاء تقديم أشكال الدعم كافة سياسيا وماديا وماليا للحكومة             -3

لتمكينها من مواصلة تحقيق التقدم على الصعيدين السياسي واألمني ومـساعدتها علـى    
  .بناء مؤسسات الدولة

نة أي عمليات تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة، ودعوة األطراف التي لم تنضم إلى             إدا -4
مسيرة المصالحة أن تعيد النظر في موقفها، وان تتخلى عن العنـف لتحقيـق الوفـاق                

 كافة، وقيام األمانة العامة بمواصلة الصومالالوطني ونشر األمن واالستقرار في ربوع      
  .الصوماليةعملية المصالحة تقديم الدعم المالي واإلنساني ل

ية وخليج عدن، وتعزيز التعاون العربي      الصومالإدانة عمليات القرصنة قبالة الشواطئ       -5
لمكافحتها والتنسيق مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمة مرتكبيها ورفض أي           
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مـن  محاوالت تستهدف تدويل منطقة البحر األحمر، وتعزيز التعاون العربي لتحقيق األ          
في البحر األحمر وخليج عدن، أخذاً في االعتبار مسؤولية الدول العربية المتشاطئة على 

  .البحر األحمر في تأمين سواحلها
إدانة كافة العمليات اإلرهابية والتفجيرية واالغتياالت من جانب اإلرهابيين المتطـرفين            -6

 .في الصومال) جماعة الشباب(

العربية المتحدة للمؤتمر الـدولي الثالـث لمكافحـة         الترحيب باستضافة دولة اإلمارات      -7
 وذلك  2013أيلول  / ية وخليج عدن في سبتمبر    الصومالالقرصنة البحرية قبالة السواحل     

  .في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اإلمارات على المستوى اإلقليمي والدولي
ظمة التعاون اإلسـالمي    سرعة تنسيق جهود األمانة العامة لجامعة الدول العربية مع من          -8

واالتحاد األفريقي ومنظمات ووكاالت األمم المتحدة المعنية، بما في ذلك عقد مـؤتمر             
فني عاجل فيما بينها يضم منظمات العمل العربي ذات الخبرة في مجال اإلغاثة، بغيـة               
حشد أكبر قدر ممكن من الدعم اإلنساني وضمان سرعة إيصال وتوزيـع المـساعدات              

  .ية المنكوبةالصوماللى جميع المتضررين السيما في المحافظات اإلغاثية ع
الطلب من الدول األعضاء وجمعيات الهالل األحمـر والمنظمـات الخيريـة العربيـة          -9

مواصلة تقديم العون اإلنساني إلي المتأثرين من الجفـاف وتـداعيات المجاعـة فـي               
ؤتمر إنساني عربي موسـع     ، والطلب مجدداً من األمانة العامة اإلعداد لعقد م        الصومال

 الـصومال يخصص للنظر في أفضل السبل الناجحة لمواجهة الجفاف والنـزوح فـي             
تُشارك فيه المنظمات العربية المتخصصة وصناديق التمويل العربية والقطاع الخـاص           

  .العربي ورجال وسيدات األعمال والمنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني
مة التنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي         الطلب من األمانة العا    -10

لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة ومجلس وزراء الـصحة العـرب ومجلـس             
وزراء الشؤون االجتماعية العرب تكثيف تعاونها مع منظمات ووكاالت األمم المتحـدة            

 العالمية لسرعة إعداد خطة عمل      المعنية، خاصة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الغذاء      
  . ودول القرن األفريقيالصوماللمواجهة مشكلة الجفاف وآثاره الكارثية على 

الطلب من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة إعداد      -11
برامجها المادية والتنموية والفنية لعرضها على مجالسها التشريعية الستصدار قرارات          

 وخاصة في مجاالت الصحة والتنمية والشؤون       الصومالسهم في إعادة إعمار وتنمية      تُ
  .الخ... االجتماعية والكهرباء واالتصاالت والمواصالت

دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لالضطالع بدور أساسي في تنسيق العون        -12
  .الصومال العربي إلعادة تأهيل قطاع التعليم باللغة العربية في
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، الـصومال مساهمتها في حساب دعـم      األعضاء التي سددت     الدول   إلىتوجيه الشكر    -13
 إلى سداد التزاماتها تنفيذَاً الصومالودعوة الدول التي لم تسدد مساهمتها في حساب دعم 

  .لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة
الفيدراليـة   ة الـصومال  جمهوري الديون المترتبة على     إعفاء إلى األعضاءدعوة الدول    -14

لديها نظرا لظروفها االقتصادية الصعبة وتمكينا لها من االقتـراض مـن المؤسـسات              
  .والهيئات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي

الطلب من الدول األعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثـات الدبلوماسـية والقنـصلية      -15
ء العرب بالمساهمة في تحمل كلفة البعثات       ية المعتمدة لديها وقيام مجالس السفرا     الصومال

. ية، وتلك المعتمدة لدى المنظمات الدولية واإلقليميـة فـي الخـارج       الصومالالدبلوماسية  
  .الصومالودعوة الدول العربية التي ليس لها سفارات في مقديشو إلى فتح بعثات لها في 

صحة وإطفـاء الحرائـق     الطلب من األمانة العامة مجددا سرعة توفير احتياجات قطاع ال          -16
وإصحاح البيئة وذلك بشراء عربتي مطافي ومعدات إصحاح بيئة وأجهزة ومعدات طبيـة             
تشمل أجهزة مختبرات لغسيل الكلى ولألشعة، وتخصيص سيارات إسعاف وأجهزة ومعدات 

  . لدى الجامعةالصومال، وذلك خصما من حساب دعم الصومالطبية لمنطقة ارض 
 كل من الجامعة العربية واالتحاد األفريقي ومنظمـة اإليجـاد           الدعوة إلي تضافر جهود    -17

واألمم المتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي، لتوفير أنجـح الـسبل لمـساعدة الـشعب              
ي ومؤسساته إلنهاء الفترة االنتقالية وفق ما ورد في اتفاقية كمبـاال وخارطـة              الصومال

ؤسسات الدائمة بعيداً عن فرض  لمرحلة المالصومالالطريق ومبادئ جاروي واالنتقال ب
  .أي نوع من الوصاية

 بهدف دعم   صومالدعوة الدول األعضاء إلى دعم وتمويل صندوق االستقرار المحلي لل          -18
ية الصومالية المحررة حديثاً، وتقديم الدعم العاجل للحكومة    الصومالاالستقرار في المدن    

التنمويـة لتـوفير االسـتقرار      إلعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة األمنية والعسكرية و       
وتقديم الخدمات األساسية للمواطنين، ودعوة مجلس األمن لرفع الحظـر عـن توريـد              

  .يةالصومالالسالح إلى الحكومة 
توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده المبذولة من اجل تحقيق المـصالحة الـصومالية                -19

لي من كارثـة الجفـاف والمجاعـة    وعلى جهوده في مساعيه الرامية إلغاثة الشعب الصوما   
وعلى المساعي المبذولة من األمانة العامة في هذا اإلطار، والطلب إلى األمين العام مواصلة              

  .جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته القادمة
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  وريـة القمـر المتحـدةدعـم جمه
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

  ر ُ�6ــــ�

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

تقدير الجهود المشتركة للجامعة العربية واالتحاد األفريقي واألمم المتحدة ودول الجوار            -2
خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنيـة، ودعـوة األمانـة العامـة               

قليمية والدول المعنية بالوضع في جمهورية القمر المتحدة إلـى          والمنظمات الدولية واإل  
  .مواصلة جهودها في هذا الشأن

التأكيد على هوية جزيرة مايوت القمرية ورفض االحتالل الفرنسي لها، ومطالبة فرنسا             -3
بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلـى              

  .السيادة القمرية
، حـول انـدماج     29/3/2009دم االعتراف بنتائج االستفتاء الذي أجرته فرنسا فـي          ع -4

جزيرة مايوت القمرية وتحويلها إلى مقاطعة فرنسية، واعتبار اإلجراءات التي تتخـذها            
  .فرنسا بموجب نتائج هذا االستفتاء غير قانونية وباطلة وال ترتب حقا وال تنشئ التزاماً

اون مع مفوضية االتحاد األفريقي إلنشاء آلية وسـاطة تـشجع           دعوة األمانة العامة للتع    -5
  .المشاورات بهدف تحقيق مطالب ومواقف الحكومة القمرية بشأن جزيرة مايوت القمرية

تأييد خطة العمل التي أقرتها قمة االتحاد األفريقي االستثنائية الخاصة ببحث وتـسوية              -6
ي أكدت على الحـرص علـى       والت) 31/8/2009-30طرابلس  (النزاعات في أفريقيا    

وحدة وسالمة األراضي القمرية وفقاً لقرارات االتحاد األفريقي المتعلقة بجزيرة مايوت           
القمرية، والدعوة إلعادة تفعيل مجموعة الدول السبعة المعنية بجزيرة مايوت، وضرورة 
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قانونياً عقد اجتماع لها على هامش الجمعية العمومية لألمم المتحدة، وتأكيد أنه ال يجوز              
المس بسالمة أراضي القارة األفريقية من خالل استفتاءات تنظمها قوى أجنبيـة علـى              

  .األراضي األفريقية
الترحيب بالخطوات المتخذة والجهود التي بذلت من قبل دولة قطر واألمانة العامة لتنفيذ              -7

ة، ودعوة  نتائج وتعهدات المؤتمر العربي لالستثمار والتنمية في جمهورية القمر المتحد         
الدول األعضاء وصناديق االستثمار والتمويل العربية والمنظمات العربية المتخصـصة          
والمجالس العربية الوزارية وغيرها من المؤسسات التي أعلنت تعهدات بـشأن تنميـة             
جزر القمر أن تقوم بتنفيذ هذه التعهدات بالتنسيق مع اللجنة العربية للتنمية واالسـتثمار              

  .في جزر القمر
دعوة الدول األعضاء التي لم تسدد مساهماتها المالية في حساب دعم جمهورية القمـر               -8

المتحدة إلى سداد التزاماتها والمساهمة في رأسمال صندوق التنمية واالستثمار في جزر            
  .2010القمر تنفيذاً لقرار قمة سرت 

فياً والطلب من بقية    تقديم الشكر إلى الدول األعضاء التي قدمت دعماً مالياً وتنموياً إضا           -9
الدول زيادة الدعم المالي المقدم إلى جمهورية القمر المتحدة، ومطالبة مؤسسات التمويل            
واالستثمار العربية وخاصة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتمـاعي تقـديم           
الدعم التنموي لجمهورية القمر المتحدة في مختلف المجاالت وخاصة في مجـال دعـم          

  .ة الوطنية الوليدة بجمهورية القمر المتحدةالجامع
الطلب من الدول األعضاء ومؤسسات التمويل واألطراف العربيـة معالجـة الـديون              -10

  .المترتبة على جمهورية القمر المتحدة إسهاماً في مسيرة السالم والتنمية في البالد
مكن لـدعم التعلـيم     الطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقديم الدعم الم          -11

  .باللغة العربية في جمهورية القمر المتحدة
مناشدة الدول األعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسية القمرية، وحـث             -12

مجالس السفراء العرب في المساهمة في تحمل كلفة البعثات الدبلوماسية القمرية، وتلك            
  .الخارجيةالمعتمدة لدى المنظمات الدولية واإلقليمية و

اإلعراب عن التقدير لجهود األمين العام دعم المصالحة واالستقرار والتنمية في جـزر              -13
  .القمر وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى القمة في دورتها العادية المقبلة
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   اإلريتري-الحل السلمي للنزاع الجيبوتي 
  

  
  امعة على المستوى الوزاري،إن مجلس الج

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

) 140(ع  . د 7676وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن وآخرهـا قـراره رقـم                -
  ،1/9/2013بتاريخ 

  ر ُ�6ــــ�

 مجدداً على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسالمة أراضـيها            التأكيد -1
  .ورفض االعتداء على األراضي الجيبوتية

  .الدعوة مجدداً إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين عشية االستقالل -2
بين جمهورية جيبوتي ودولـة     الترحيب بالوساطة القطرية الهادفة إلنهاء الخالف القائم         -3

إريتريا بالطرق السلمية وإعادة الوضع في منطقة رأس دوميرا وجزيرة دوميرا إلى ما             
  .2008شباط /  فبراير4كان عليه قبل 

حزيران /  يونيو 6الترحيب باالتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة إريتريا بتاريخ           -4
االتفاق من اجل معالجة جميع القـضايا        تحت رعاية دولة قطر، ودعم تنفيذ هذا         2010

المطروحة وتعزيز تطبيع العالقات بين البلدين، والتعبير عن األمل في أن ينعكس هـذا          
  .التطور اإليجابي على الوضع في منطقة القرن األفريقي بصفة عامة

تي الطلب من الجانبين تنفيذ بنود االتفاق الذي يمنح تفويضاً لدولة قطر لوضع حد لألزمة ال     -5
  . في منطقة رأس دوميرا، وتبادل إطالق األسرى بينهما2008شباط / اندلعت منذ فبراير

 19/12/2010الترحيب بالبيان المشترك الصادر عن مجلس الـسلم واألمـن بتـاريخ         -6
  .للجامعة العربية واالتحاد األفريقي حول النزاع بين جيبوتي وإريتريا

ستجدات على ضوء الوساطة القطرية وتقديم      الطلب من األمين العام متابعة تطورات الم       -7
  .تقرير إلى الدورة المقبلة للمجلس على المستوى الوزاري
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  تعزيز نشر اللغة العربية في جمهورية تشاد
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  على تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،و �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 بشأن إنشاء صـندوق     13/9/2011بتاريخ  ) 136(ع  . د 7412وإذ يؤكد على قراره رقم       -
  عربي لدعم اللغة العربية في تشاد،

ق  بشأن إنـشاء صـندو     5/9/2012بتاريخ  ) 138(ع  . د 7468وإذ يؤكد على قراره رقم       -
  عربي لدعم اللغة العربية في تشاد،

  ر ُ�6ــــ�

المتضمن دعوة ) 1/9/2013 -2 ج-)140(ع . د -7677(التأكيد على تنفيذ قراره رقم       -1
الدول األعضاء لتقديم الدعم لتجسيد مجموعة من األنشطة الرامية إلى تعزيـز اللغـة              

  .العربية في تشاد
 بتونس، 30/5/2014-29م يومي   عرض الموضوع على اجتماع وزراء التربية والتعلي       -2

بهدف بحث أدوات التنسيق والمتابعة للبرامج واألنشطة المتضمنة في تقرير بعثة جامعة         
  .الدول العربية إلى تشاد

الطلب من المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا وضع دعم اللغة العربية في              -3
العربـي المـشترك بهـدف قيـام     تشاد على جدول االجتماع القادم للجنة تنسيق العمل       
  .مؤسسات التمويل العربية بدعم اللغة العربية في تشاد

الطلب من المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا القيام بتمويل دراسة جـدوى              -4
  .تقدم أفكار جديدة حول إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في تشاد

علوم بالتعاون مع الحكومة التـشادية بـصياغة        قيام المنظمة العربية للتربية والثقافة وال      -5
وتوفير موازنة )  ثانوي- إعدادي-ابتدائي(مناهج وطنية للتدريس والتعليم باللغة العربية 

  .لطباعتها وتوزيعها بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية
  .دعوة الدول األعضاء بتحمل كلفة إرسال معلمين باللغة العربية إلى تشاد -6
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ل األعضاء إلى تقديم الدعم المالي والمادي لترميم المباني التعليميـة القائمـة    دعوة الدو  -7
  .وإنشاء مباني جديدة للتعليم تتضمن مختبرات وقاعات دراسية

  .قيام الدول األعضاء بتوفير المنح الدراسية للطلبة التشاديين في الجامعات العربية -8
لعروبة فـي تـشاد وكليـة       تقديم الدعم لجامعة الملك فيصل وهي صرح من صروح ا          -9

الدراسات اإلسالمية والمعهد العالي إلعداد المعلمين باللغة العربيـة، وذلـك لتحـديث             
مبانيها وتوسيعها وتوفير العتاد البيداغوجي لها وتغذية مكتباتها بـالمراجع والمؤلفـات            

  .العربية
سالمية للتربيـة   دعم بناء وتحديث التعليم في المدارس القرآنية بالتعاون مع المنظمة اإل           -10

  .والثقافة والعلوم
  .دعم مشروع التعليم الفني والتأهيل المهني باللغة العربية -11
  .دعم مشروع تعريب اللوحات والالفتات اإلرشادية -12
مواصلة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية تقديم عونه الفني لعملية التعليم             -13

  .لفني لجامعة الملك فيصلباللغة العربية في تشاد، وتقديم دعمه ا
  .تعزيز التعاون الثقافي على الصعيد الثنائي بين الدول األعضاء وجمهورية تشاد -14
دعوة الجمعيات األهلية والخيرية العربية إلى المساهمة في تعزيز نشر اللغة العربية في              -15

  .تشاد
ويـل  فتح نافذة لمؤسسات التمويل العربية وقطاع المصارف والبنوك للمساهمة فـي تم            -16

 .عملية نشر اللغة العربية في تشاد
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  على األمن القومي العربي والسالم الدوليسرائيليمخاطر التسلح اإل
  
 

  إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية
  وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط

  

  
  المستوى الوزاري،إن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
وعلى توصيات لجنة كبار المسؤولين من وزارات الخارجية واألمانة العامة للتحضير            �

 إلخالء منطقة الشرق األوسط من األسـلحة       2012لمشاركة الدول العربية في مؤتمر      
  ووية وجميع أسلحة الدمار الشامل األخرى،الن

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

 المؤجل حول إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وجميع 2012التحضير لمؤتمر  : أوالً
  :أسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط

ن وزارات الخارجية واألمانـة العامـة       لجنة كبار المسؤولين م   "أخذ العلم بتقرير وتوصيات      -1
 إلخالء منطقـة الـشرق األوسـط مـن     2012للتحضير لمشاركة الدول العربية في مؤتمر    

في اجتماعها الرابع والعشرين بتاريخ     " األسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل األخرى      
اغة مواقـف   وتوجيه الشكر ألعضاء اللجنة على الجهود المبذولة لـصي        . 16-17/2/2014

  .عربية قوية، وعلى الحفاظ على الموقف الجماعي العربي بما يحقق المصالح المشتركة
 2012تكليف لجنة كبار المسؤولين بالمشاركة في االجتماعات التحـضيرية لمـؤتمر             -2

 القادم، والحفاظ على وحـدة      نيسان/ أبريلالمؤجل المزمع عقدها في جنيف خالل شهر        
رجعيات والتكليفات التي حددها مؤتمر األطراف في معاهـدة         الموقف العربي وعلى الم   

  .2010عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض المعاهدة عام 
لجنة كبار المسؤولين بأهمية المشاركة العربية بفاعلية في أعمـال          أخذ العلم بتوصيات     -3

 النوويـة   لجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسـلحة          لا"
، وتقديم أوراق عربية    )9/5/2014-28/4نيويورك  " (2015الستعراض المعاهدة عام    
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حول محاور المؤتمر كافة، وخاصة ما يتعلق بالشرق األوسط، واالستمرار في الحفاظ            
  .على موقف عربي موحد

ـ  " شبكة المراكز البحثية العربية   "الترحيب بتحرك األمانة العامة للتنسيق مع        -4 ي العاملة ف
مجاالت ضبط التسلح واألمن اإلقليمي، للتحرك وعقد ندوات وأنشطة تـدعم المواقـف             
والمصالح العربية على هامش أعمال اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر األطـراف فـي             

  .2015معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض المعاهدة عام 
  :على النحو التالي" ولين العربلجنة كبار المسؤ"الموافقة على توسيع اختصاصات  -5

تختص بالموضوعات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وإخالء الشرق األوسط من هذه  �
األسلحة على الساحة الدولية أو اإلقليمية، وصياغة مواقف عربية مشتركة ووضـع    

  .الدولية ذات العالقة خطط للتحرك في المحافل
مؤجل حول إنشاء منطقـة خاليـة مـن          ال 2012تستمر اللجنة في اإلعداد لمؤتمر       �

 بـصفتها  ،األسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط  
 المؤجل والتحـضير    2012الجهة الوحيدة المكلفة بالتفاوض والتباحث حول مؤتمر        

  .له بمختلف جوانبه السياسية والفنية واإلجرائية
عام قبل اجتماعات مجلس جامعـة الـدول        تجتمع اللجنة بشكل منتظم مرتين في ال       �

العربية، وترفع توصياتها وتقاريرها إلى مجلس الجامعـة؛ ولهـا أن تـدعو إلـى               
  .اجتماعات إضافية كلما اقتضى األمر لذلك

 المستوى التنفيذي المناسـب   التأكيد على رفع مستوى التمثيل في اللجنة لتكون على           �
ين اللجنة والوفود العربية بما تراه من       في وزارات الخارجية العربية، على أن تستع      

  .خبراء قانونين وعسكريين وفنيين إلثراء عملها
لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا األسـلحة        "إعادة تسمية اللجنة لتصبح      �

، وإلغاء أية لجان أخرى تعمل في هـذه         "النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل     
  .االختصاصات

  :للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية) 58(ر العربي للدورة العادية التحضي  :ثانياً
 58على جدول أعمال الـدورة العاديـة        " القدرات النووية اإلسرائيلية  "بند   إدراج -1

م تقـدي  اتخاذ قـرار بـشأن   إرجاءللمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع  
  . يتضح الموقف في ضوء التطورات، حتىمشروع القرار العربي هذا العام

 األمانة العامة تقديم عرض متكامل حول مخاطر القـدرات النوويـة            إلىالطلب   -2
 المنطقـة   إقامة وتطورات الجهود المبذولة على الساحة الدولية بشأن         اإلسرائيلية
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الخالية من أسلحة الدمار الشامل، وكافة اآلليات المرتبطة بهذه الموضوعات على           
 . في دورته العادية القادمةالوزاريعة على المستوى مجلس الجام

 إلعدادتكليف لجنة كبار المسؤولين بالتنسيق مع مجلس السفراء العرب في فيينا             -3
لوكالة الدولية للطاقة   المؤتمر العام ل  تقييم متكامل وشامل حول الجهود العربية في        

فـي  العربي   القرار   إلنجاحالذرية، واقتراح الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها        
  .المستقبل

الترحيب بإرسال جميع الدول العربية خطابات إلى األمين العام لألمم المتحـدة، طبقـاً                :ثالثاً
لمبادرة جمهورية مصر العربية، تؤيد فيها إعالن منطقة الشرق األوسط منطقة خاليـة             

ع بتاريخ  .غ.د 7718من جميع أسلحة الدمار الشامل، تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم           
10/11/2013.  

عرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورتـه            : رابعاً
  .القادمة

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7748رقم : ق(
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  هـل مكافحتـي وسبـاب الدولـاإلره
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  العامة،على مذكرة األمانة �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

الموافقة على التقرير والتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحـة             -1
 إلـى ، ودعوتـه    )25/02/2014-24القـاهرة   ( اجتماعه الخامس عشر     في اإلرهاب

 من اإلرهاب تعزيز قدرات جامعة الدول العربية في مكافحة إلىه الرامية مواصلة جهود
خالل المهام المنوطة به، ومساعدة الدول العربية على أن تصبح أطرافا في االتفاقيـات          

 وعلـى تطبيـق تلـك االتفاقيـات         باإلرهابوالبروتوكوالت العربية والدولية المتصلة     
  .باإلرهاب في المسائل الجنائية المتعلقة والبروتوكوالت، وبناء القدرات الوطنية

 ومظاهره وأيـا كـان      أشكاله بجميع   اإلرهاب القوية ألعمال    اإلدانةالتأكيد مجددا على     -2
  . الفكرية والماليةمنابعه والعمل على مكافحته واقتالع جذوره وتجفيف ،مصدره

 الحنيـف  مياإلسال وبين الدين - ال هوية له وال دين الذي - اإلرهابرفض الخلط بين     -3
  . والتطرفاإلرهاب قيم التسامح ونبذ إعالء إلى يدعو الذي

 بالتهديـد أو قتـل      اإلرهابيـة  االبتزاز من قبل الجماعات      أشكالضرورة التصدي لكل     -4
  .اإلرهابيةالرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها 

عات التأكيد على منع اإلرهابيين من االستفادة بشكٍل مباشر أو غير مباشر مـن مـدفو               -5
الفدية ومن التنازالت السياسية مقابل إطالق سراح الرهائن وذلك تنفيذاً لقرار مجلـس             

 .27/1/2014 بتاريخ 2133األمن رقم 

الترحيب بصدور قرار خادم الحرمين الشريفين بمكافحة اإلرهاب ومعاقبـة كـل مـن               -6
كرية متطرفة يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيار أو جماعة دينية أو ف         

أو مصنفة كمنظمة إرهابية أو يؤيد أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صـورة كانـت أو                 
 .اإلفصاح عن تعاطفه معها بأي وسيلة كانت بالسجن المشدد
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 القضائي مجال التعاون    في لم تصادق على االتفاقيات العربية       التيدعوة الدول العربية     -7
فعيل هذه االتفاقيات، وبخاصة االتفاقية العربيـة        القيام بذلك، والعمل على ت     إلى واألمني
  .اإلرهابلمكافحة 

 تطبيق بنودها   إلى اإلرهابدعوة الدول العربية المصدقة على االتفاقية العربية لمكافحة          -8
، وحث الجهـات    اإلرهاب التنفيذية لالتفاقية العربية لمكافحة      اآللية، وتفعيل   إبطاءدون  

لم ترسل تشريعاتها الوطنية واالتفاقيات الثنائية والجماعية  التيالمعنية في الدول العربية 
 موافاة األمانة العامة بها قـصد اسـتكمال         إلىالتي أبرمتها في مجال مكافحة اإلرهاب       

ية التشريعات الوطنية واالتفاقيات الثنائية والجماع    "إعداد الدليل التشريعي العربي حول      
  ".لمكافحة اإلرهاب

 حيز النفـاذ،    اإلرهاب وتمويل   األموالقية العربية لمكافحة غسل     الترحيب بدخول االتفا   -9
 وثـائق   وإيداع التصديق   إجراءات إتمام إلىودعوة الدول العربية التي لم تصدق عليها        

  . العامةاألمانةالتصديق لدى 
دعوة الدول العربية التي لم ترسل إجاباتها على االستبيانات الخاصـة بمتابعـة تنفيـذ                -10

  . القيام بذلكإلى اإلرهابربية لمكافحة االتفاقية الع
 الدولي مع قواعد القانون     اإلرهابالتأكيد على أهمية مواءمة التدابير التي تتخذ لمكافحة          -11

  .اإلنسان لحقوق الدوليوخاصة القانون 
 لـصالح   مـواالً أ جمع   أو توقيع العقوبات على من يقوم بتقديم        إلىدعوة الدول العربية     -12

  . أو تيسيرها أو المشاركة فيهاإرهابية أعمالدمها في ارتكاب  كيانات تستخأو أشخاص
 اإلرهاب المتحدة العالمية لمكافحة األمم إستراتيجيةمواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ  -13

، وتعزيز التعاون القائم بين     A/RES/60/288التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم       
  .اإلرهاب في مجال مكافحة واإلقليميةلدولية جامعة الدول العربية والمنظمات ا

 القـضائي  شـبكة للتعـاون   إلنشاءالتأكيد على القرارات السابقة بشأن مواصلة الجهود        -14
 لـم   التـي  مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، ودعوة الدول العربية          في العربي

  . القيام بذلكإلى الشبكة، إلنشاء كخطوة أولى ،تحدد بعد نقاط اتصال
  .اإلرهاب المتحدة الشاملة حول األمم اتفاقية إعداد في اإلسراعالتأكيد على ضرورة  -15
 كافة المجـاالت    في الالزم   الفنيالتأكيد على تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والدعم         -16

 مجـاالت تـأمين الحـدود       في بين الدول العربية، خاصة      اإلرهابالمرتبطة بمكافحة   
، ومكافحة حيـازة    اإلرهابية وتأمينها من الهجمات     شخاصواألومراقبة حركة البضائع    

  .إرهابية ألغراض الدمار الشامل أو مكوناتها، أو استخدام االنترنت ألسلحة اإلرهابيين
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الترحيب بعقد مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة اإلرهاب في العاصمة العراقية بغداد يـومي          -17
العربية إلى المشاركة المكثفة في     ، ودعوة الجهات المعنية في الدول       13/3/2014 و 12

 .هذا المؤتمر

مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية واإلقليميـة             -18
 1373المعنية بمكافحة اإلرهاب، وبخاصة اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس األمـن            

، وفريق العمـل    )2004 (1540، واللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس األمن        )2001(
، ومكتب األمـم  اإلرهاب المتحدة العالمية لمكافحة األمم إستراتيجيةالمعنى بمتابعة تنفيذ   

 األوروبـي ، والمنـسق    )اإلرهابشعبة مكافحة   (المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة     
  .لمكافحة اإلرهاب

 الذي" الحدود الثاني حول أمن اإلقليميالمؤتمر الوزاري "الترحيب بما صدر عن أعمال  -19
 خطة عمل طرابلس، والتأكيد على إطار في، 14/11/2013 و13 يومي الرباط فيعقد 

أهمية تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين الجهات المعنيـة مـن الـدول               
 وتنـامي التطـرف ونـشاط       األسـلحة العربية، وتنسيق التعاون بينها لمواجهة انتشار       

  .لجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وااإلرهابيةالجماعات 
  . العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمةاألمين إلىالطلب  -20

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7749رقم : ق(



-84-  

  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
   األفريقية-العالقات العربية 

  - أ -
  
 

   األفريقي–تعاون العربي مسيرة ال
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -

  ر ُ�6ــــ�

 الجابر الصباح   األحمدمتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح        عن بالغ اال   اإلعراب -1
 والعربية من   األفريقية دومة دولة الكويت لما لقيته الوفو      دولة الكويت، وشعب وحك    أمير

 الثالثة المنعقـدة فـي      األفريقية القمة العربية    أعمالحفاوة االستقبال وكريم الضيافة في      
  .2013 شرين ثانيت / نوفمبر20 و19مدينة الكويت في 

 الجيد من قبل دولة الكويت بالتعاون مع الجامعـة العربيـة            واإلعداد بالتحضير   اإلشادة -2
  . وفر لها ابلغ النجاح الذياألمر لكافة فعاليات القمة األفريقيواالتحاد 

 الجـابر   األحمد عن بالغ االمتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح          أيضا اإلعراب -3
 خالل القمة من المبادرة السخية بمـنح قـروض          أعلنلة الكويت، لما     دو أميرالصباح،  

 في غضون السنوات الخمس القادمة،      أمريكي بقيمة مليار دوالر     األفريقيةميسرة للبلدان   
من خالل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، وكذلك بتمويل استثمارات فـي            

، من خـالل  أمريكيوالر دة التحتية، بقيمة مليار  وتأمينها، مع التركيز على البني  أفريقيا
  . البنك الدولي وغيره من المؤسساتالتعاون والتنسيق مع

 تخصصها دولة الكويت تخليدا    أمريكي دوالر   مليون جائزة سنوية بقيمة     بإنشاءالترحيب   -4
، تحت رعاية   أفريقيا، للبحث في التنمية في       السميط الرحمن الدكتور عبد الراحل  لذكرى  

  . العلمية الكويتيةاإلنمائيةسسات مؤال



-85-  

/  نوفمبر 12 و 11الترحيب بنتائج المنتدى االقتصادي العربي األفريقي الذي عقد يومي           -5
 في الكويت لدفع التعاون العربي األفريقـي فـي مجـال التنميـة              2013تشرين ثاني   

تنمية لعقد  واالستثمار، واإلشادة بالتحضيرات الجارية التي يقوم بها الصندوق الكويتي لل         
  .هذا المنتدى بالتعاون مع الجامعة العربية واالتحاد األفريقي

 المملكة العربية السعودية الستضافتها االجتمـاع الـوزاري         إلىتوجيه الشكر والتقدير     -6
تـشرين أول   /  أكتـوبر  2 و 1العربي األفريقي للتنمية الزراعية واألمن الغذائي يومي        

 2013أيلول /   سبتمبر30 و29 التحضيري يومي ، وعقد اجتماع كبار المسؤولين2013
 تنفيـذ قـرار     إلـى ودعوة الدول األعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك المعنية         

 الثالثة، والترحيب باستضافة المنظمة العربية األفريقيةالرياض المعتمد في القمة العربية    
ألفريقية المشتركة حـول  للتنمية الزراعية لوحدة التسهيل الخاصة بخطة العمل العربية ا    

التنمية الزراعية واألمن الغذائي في أفريقيا والمنطقة العربيـة والتأكيـد أن الميزانيـة              
) $517000(السنوية للوحدة المتمثلة في خمسمائة وسبعة عشر ألـف دوالر أمريكـي           

يجب أن تغطي مناصفة بين األمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية االتحاد األفريقي،            
كانون ثاني من كل عام، ودعوة األمانـة   / على أن تكون الموازنة متاحة في شهر يناير       

  .العامة إلى المبادرة بتسديد حصتها
 30 فـي    أبابـا  أديس الثانية والعشرون التي عقدت في       األفريقيةالترحيب بقرار القمة     -7

، 2016 في عام غينيا االستوائيةالرابعة في األفريقية ، بعقد القمة العربية 31/1/2014و
مـع غينيـا االسـتوائية     التشاور األفريقي العامة ومفوضية االتحاد األمانةوالطلب من   

  .القمة وضمان التحضير الجيد النعقادهاهذه لعقد بهدف تحديد المواعيد الدقيقة 
الترحيب باستضافة المملكة المغربية المعرض التجاري العربي األفريقـي فـي الـدار              -8

، ودعوة األمانة العامة ومفوضية     2014آذار  /  مارس 23-19ترة من   البيضاء خالل الف  
االتحاد األفريقي إلى مواصلة التحضير الجيد لتنظيم المعرض ودعوة الدول األعـضاء            
والقطاع الخاص العربي للمشاركة في فعالياته واإلعراب عن التقدير للجهود المبذولـة            

 أفريقيا لدعمه المتواصل للمعـرض      من جانب المصرف العربي للتنمية االقتصادية في      
التجاري والترحيب بالتزامه لتمويل مشاركة البلدان األفريقية األقل نموا وجناح جامعـة    

  .الدول العربية في الدورة السابعة للمعرض
التأكيد على أهمية مواصلة الجهود إلزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيـل وتطـوير               -9

م اجتماعات أجهزته، وذلك في ضوء قـرارات القمـة          التعاون العربي األفريقي وتنظي   
، وانطالقا من إستراتيجية التعاون المشترك ومقـررات        2010العربية األفريقية الثانية    

  .ويعززهاإعالن سرت وبما يصون العالقات العربية األفريقية 
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افـة  التأكيد على أهمية دعم الدول األعضاء المعهد الثقافي العربي األفريقـي للثق           إعادة   -10
والدراسات اإلستراتيجية حتى يتمكن من أداء الدور المنوط به تنفيذا لمقـررات القمـة              

  .2010األفريقية العربية الثانية 
الترحيب بإقامة المهرجان السينمائي األفريقي العربي لدعم العالقـات الثقافيـة بـين شـعوب            -11

مع مفوضية االتحـاد األفريقـي      المنطقتين العربية واألفريقية وتكليف األمانة العامة بالتعاون        
  .والمعهد العربي األفريقي للثقافة والدراسات اإلستراتيجية مواصلة العمل إلقامة هذا المهرجان

دعوة مجالس السفراء العرب في أفريقيا إلى إقامة أسابيع ثقافية عربية أسوة بما يتم في                -12
ج جادة في إطـار تفعيـل   كل من جنوب أفريقيا وإثيوبيا لما تحققه تلك األسابيع من نتائ    

  .التعاون العربي األفريقي في المجال الثقافي
اإلعراب عن التقدير لموقف االتحاد األفريقي المؤيد للموقف العربـي تجـاه القـضية               -13

الفلسطينية والمتمثل في القرار الخاص بدعم القضية والذي صدر عـن قمـة االتحـاد               
انعقدت في أديس أبابا خالل الفترة مـن        األفريقي في دورته العادية الثامنة عشرة التي        

يهيب بجميع الدول األعـضاء     : "، والذي نص على   2012كانون ثاني   /  يناير 30 – 24
وخاصة األعضاء منها في مجلس األمن لألمم المتحدة لدعم الجهود الفلسطينية خـالل             

ئمـة  الدورة القادمة للجمعية العامة لألمم المتحدة في ضمان حصول دولة فلـسطين القا            
 وعاصمتها القدس الشريف، على العضوية الكاملة في األمم المتحدة          1967على خطوط   

  ".تعجل بذلكويحث كافة الدول األعضاء التي لم تعترف بدولة فلسطين، على أن 
دعوة مجالس السفراء العرب وخاصة في العواصم األفريقية لبذل كافة الجهود مـع الـدول                -14

  .منع حصول إسرائيل على وضعية مراقب في االتحاد األفريقياألفريقية واالتحاد األفريقي ل
دعوة مجالس السفراء العرب في مختلف دول العالم بالتعاون مـع مجـالس الـسفراء                -15

األفارقة لتشكيل لجان السفراء العرب واألفارقة ألهمية هذه اللجان في تنسيق المواقـف             
ك، وذلك تنفيذا لقـرارات القمـة       العربية واألفريقية تجاه القضايا ذات االهتمام المشتر      

  .العربية األفريقية الثانية
توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده المبذولة من اجل دعم مسيرة التعاون العربي               -16

  .األفريقي
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7750رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
   األفريقية- العالقات العربية

  - ب -
  
  

 الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  األفريقي، العربي دعم التعاون فيق وانطالقاً من تقدير دور الصندو -

  ر ُ�6ــــ�

 تعزيـز وتفعيـل التعـاون      فيالتأكيد على دور الصندوق وأهميته كأداة فاعلة تساهم         
، تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وقرارات مجلس الجامعة           األفريقي العربي

 يؤكـد  الذي 1/9/2013ريخ  بتا) 140(ع  .7681 وآخرها القرار رقم     الوزاريعلى المستوى   
  .الفني مجال العون في األفريقي العربي دعم التعاون فيعلى أهمية ذلك الدور 

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7751رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
   األوروبية-العالقات العربية 

  - أ -
  
 

  األوروبـي- الحـوار العربـي 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

الترحيب بدخول قرار االتحاد األوروبـي الـذي يحظـر التعامـل االقتـصادي مـع                 -1
 .1/1/2014ي العربية المحتلة حيز التنفيذ يوم المستوطنات في األراض

 ا األوروبي، التـي تستـضيفه  –الترحيب بعقد الدورة الثالثة لالجتماع الوزاري العربي        -2
 11/6/2014-10 يـومي    اوالمقـرر عقـده   ) دولة رئاسة االتحاد األوروبي   (اليونان  

  األوروبيـة –عربية  العالقات اللدعموالتأكيد على أهمية المشاركة بفاعلية في االجتماع     
  .الجماعية وتنشيطها

الترحيب بنتائج االجتماع الثاني بين السادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية             -3
 6الذي عقـد فـي      ) PSC(وسفراء اللجنة السياسية واألمنية لمجلس االتحاد األوروبي        

عم مواصلة هـذا     في مقر االتحاد األوروبي ببروكسل، ود      2013تشرين ثاني   / نوفمبر
  .النهج لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات االهتمام المشترك بين الطرفين

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7752رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
   األوروبية-العالقات العربية 

  - ب -
  
 

  المتوسطيـة–الشراكـة األوروبيـة 
  

  
  لس الجامعة على المستوى الوزاري،إن مج

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

لتحرك العاجل للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية على أهـالي          إلى ا دعوة الدول العربية     -1
، والدعوة لدعم إمداد    2015 توفر مياه صالحة للشرب اعتبارا من عام         قطاع غزة لعدم  

القطاع بالطاقة حتى يتمكن من تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه القطاع، الممول من قبل              
بنك االستثمار األوروبي والبنك اإلسالمي للتنمية، والمتوقع تشغيله اعتبارا مـن عـام             

2017.  
الهاشمية في رئاستها المشتركة للجنوب، وتأكيد ضرورة الترحيب بدور المملكة األردنية  -2

استمرار التنسيق العربي الجيد برئاسة جمهورية مصر العربية في إطار آلية التنـسيق             
  .العربي في كافة اجتماعات ولجان المسار خاصة لجنة كبار المسؤولين

ـ            -3 ل المتوسـط   دعم المرشح الفلسطيني الجديد لمنصب نائب األمين العام لالتحاد من أج
  .لشؤون البيئة والمياه

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7753رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  
 

  وأذربيجانتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقر �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

الترحيب بعقد الدورة األولى لمنتدى االقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسـطى              -1
في الرياض،   13/5/2014 بتاريخ   على مستوى وزراء الخارجية واالقتصاد    وأذربيجان  

والعمـل  .  الستضافة الدورة الثانية للمنتدى    وأذربيجان الوسطى    دول آسيا  حدىإودعوة  
على سرعة توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة ودول آسيا الوسطى وأذربيجـان خـالل             

  .المنتدى
 طـالق إلتثمين جهود المملكة العربية السعودية واألمانة العامة للجامعة فـي اإلعـداد              -2

ـ "حـول   التي أعدتها الجامعة      عن التقدير للدراسة   اإلعرابو ،المنتدى ة مـستقبلية   رؤي
  ".للتعاون بين الجانبين

االجتمـاع  للمـشاركة فـي     من الجانبين   األعمال  تجمعات  التأكيد على ضرورة دعوة      -3
 رجال األعمال خالل األسبوع الثالث من شهر اتالمشترك التحاد الغرف العربية واتحاد

  .بية السعودية الذي دعت إليه المملكة العر2014نيسان / أبريل
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7754رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
   اآلسيوية-العالقات العربية 

  - أ -
  
  

 العالقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية
 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 لعامة،على مذكرة األمانة ا �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

بتـاريخ  ) 140(ع  . د 7685وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن وآخرها القرار            -
  بشأن العالقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية،1/9/2013

  ر ُ�6ــــ�

 األعضاء على تعزيز عالقاتها مع جمهورية الصين الشعبية         اإلعراب عن حرص الدول    -1
  .في مختلف المجاالت، والتأكيد مجدداً على دعم الدول العربية لمبدأ الصين الواحدة

التأكيد على أهمية تعزيز التعاون االقتصادي مع جمهورية الـصين الـشعبية، وذلـك               -2
 .لمجاللالستفادة من التقدم الذي حققه الجانب الصيني في هذا ا

الترحيب بنتائج الدورة الخامسة لمؤتمر رجال األعمال العرب والصينيين والدورة الثالثة  -3
  .10/12/2013-8لندوة االستثمار التي عقدت في الصين خالل الفترة 

التأكيد على أهمية المشاركة العربية الفعالة في الدورة الـسادسة لالجتمـاع الـوزاري               -4
حزيـران   / يونيو 6-5 المزمع عقده في الصين يومي       لمنتدى التعاون العربي الصيني   

/  يونيـو 4، يسبقه عقد الدورة الحادية عشرة الجتماع كبـار المـسؤولين يـوم         2014
 للتحضير لالجتماع الوزاري، وتكليف األمانة العامة بمتابعة التنسيق مع     2014حزيران  

ـ      ات االحتفاليـة المزمـع   الجهات الصينية والعربية المعنية لإلعداد لهذه الدورة والفعالي
  .تنظيمها احتفاء بمرور عشر سنوات على تأسيس المنتدى

دعوة األمانة العامة لمواصلة جهودها بالتنسيق مع الجهات العربية والـصينية المعنيـة       -5
لتنظيم مختلف األنشطة والفعاليات المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للمنتدى بـين    
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 بما في ذلك ،2014عاليات المزمع عقدها خالل عام ، ومختلف الف2014 –2012عامي  
الدورة الرابعة لندوة التعاون العربي الصيني في مجال اإلعالم المزمع عقدها خالل عام          

 في دولة الكويت، والدورة الرابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني فـي مجـال              2014
سعودية، والترحيب بتنظيم    في المملكة العربية ال    2014الطاقة المزمع عقدها خالل عام      

  .2014الدورة الثالثة لمهرجان الفنون العربية في الصين عام 
لدورة السادسة لندوة العالقات العربية الصينية والحوار       لالترحيب باستضافة دولة قطر      -6

للـدورة  واستضافة الجمهورية اللبنانية    ،  2015بين الحضارتين العربية والصينية عام      
ل األعمال العرب والصينيين والدورة الرابعة لندوة االستثمار عام         السادسة لمؤتمر رجا  

 .2016-2014فيذي للمنتدى بين عامي ، وذلك في إطار البرنامج التن2015

جمهورية العراق للدورة الثامنة لندوة العالقات العربية الـصينية         استضافة  والترحيب ب 
  .2019ارتين العربية والصينية عام والحوار بين الحض

لتأكيد على أهمية المشاركة العربية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات منتدى التعاون            ا -7
العربي الصيني، والمبادرة باستضافة األنشطة والفعاليات المزمع إقامتها فـي إحـدى            
الدول العربية، بما في ذلك الدورة الخامسة لمؤتمر الصداقة العربية الـصينية المزمـع              

  .2014عقدها عام 
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7755رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية 
   اآلسيوية-العالقات العربية 

  - ب -
  
  

 العالقات العربية مع جمهورية الهند
 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  مانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير نشاط األ �
وعلى مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وجمهورية الهند، والبرنامج التنفيـذي             �

 ،2016-2014للمنتدى بين عامي 

  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �
 بتـاريخ   7686وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الـشأن وآخرهـا القـرار رقـم                 -

  العالقات العربية مع جمهورية الهند، بشأن 1/9/2013

  ر ُ�6ــــ�

اإلعراب عن حرص الدول األعضاء على تعزيز عالقاتها مع جمهورية الهند في مختلف المجاالت               -1
  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل تفعيل آليات منتدى التعاون العربي الهندي

قتصادي مع جمهورية الهند، وذلك لالستفادة مـن        التأكيد على أهمية تعزيز التعاون اال      -2
 .التقدم الذي حققه الجانب الهندي في هذا المجال

الترحيب بعقد الدورة األولى لمنتدى التعاون العربـي الهنـدي علـى مـستوى كبـار                -3
  .25/11/2014-24خالل الفترة المسؤولين في جمهورية الهند 

العربي الهندي على المستوى الوزاري في      الترحيب بعقد الدورة األولى لمنتدى التعاون        -4
  .2015إحدى الدول العربية خالل الربع األخير من عام 

تكليف األمانة العامة بمتابعة جهودها بالتنسيق مع الجهات العربية والهنديـة المعنيـة              -5
لتنظيم مختلف األنشطة والفعاليات التي يتضمنها البرنامج التنفيـذي لمنتـدى التعـاون             

، بما في ذلك عقد الدورة الرابعة لمؤتمر الشراكة         2015 و 2014لعامي  دي  العربي الهن 
  . في الهند2014تشرين ثاني /  الهندية خالل النصف الثاني من شهر نوفمبر–العربية 

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7756رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  اآلسيوية -العالقات العربية 

  - د -
  
 

   اليابانيـة–العالقـات العربيـة 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

ان في كافة المجاالت، والمـشاركة فـي جميـع          التأكيد على استمرار التعاون مع الياب      -1
الفعاليات وعلى مختلف المستويات ألهمية التعاون معها واالسـتفادة مـن إمكانياتهـا             

  .المتقدمة
 الياباني االقتصادي العربي    للمنتدىالترحيب باستضافة المملكة المغربية للدورة الرابعة        -2

مؤسسات العمل   و دول العربية  وحث ال  ،2014 كانون أول / المزمع عقدها خالل ديسمبر   
 وتقـديم   ،المجتمع المدني إلى المشاركة الفعالة فيها      و القطاع الخاص  و العربي المشترك 

 وذلك للدفع بالعالقات العربية مع اليابان بمـا يحقـق المـصالح             ، بهذا الشأن  مبادرات
  .في جميع المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية المتبادلة

 علـى مـستوى وزراء      لحوار السياسي العربي الياباني   االجتماع األول ل  رحيب بعقد   الت -3
الخارجية في المملكة المغربية بالتزامن مع الدورة الرابعة للمنتدى االقتصادي العربـي            

، والتأكيد على أهمية المـشاركة      2014كانون أول   / الياباني المزمع عقدها في ديسمبر    
  .جتماعالعربية الفعالة في هذا اال

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7757رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
   التركية-العالقات العربية 

  
 

  التركي–منتدى التعاون العربي 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  مانة العامة فيما بين الدورتين،وعلى تقرير نشاط األ �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

ة لمنتـدى   استضافة الـدورة الـسادس    تكليف األمانة العامة بمواصلة االتصاالت بشأن        -1
، والعمل على التحضير الجيد لها مع        في إحدى الدول العربية     التركي -التعاون العربي 

  .الدولة المضيفة والجانب التركي
االجتماع األول لوزراء االقتصاد والتجارة واالستثمار العرب ونظرائهم فـي          بالترحيب   -2

 ، فـي مدينـة مرسـين   25/9/2013تركيا، الذي استضافته الجمهورية التركية بتاريخ      
  .2015واستضافة دولة الكويت لالجتماع الثاني الوزاري خالل عام 

ضم في عضويته االتحاد العام لغرف التجارة        تركي ي  –نشاء مجلس أعمال عربي     مواصلة العمل إل   -3
  .والصناعة والزراعة في البالد العربية ومؤسسات القطاع الخاص األخرى ونظيرتها التركية

وضـع رؤيـة مـشتركة للتنميـة        "الترحيب باستضافة دولة قطر لورشتي عمل حول         -4
فة وزارة  ، واستـضا  2014خالل عام   " األمن المائي في المنطقة العربية    "، و "المستدامة

" مشروع الربط البحري بين الدول العربية وتركيا      "النقل الجزائرية لورشة عمل لدراسة      
تبادل الخبرات في مجـال     "، ومقترحات دولة الكويت حول      2014بالجزائر خالل عام    

 2014خالل عـام    " تبادل زيارات بين الطلبة في المرحلة الثانوية      "، و "المناهج التعليمية 
  .انب التركيبالتبادل مع الج

دعوة باقي الدول العربية الستضافة ورش العمل والندوات والفعاليات الثقافية المذكورة            -5
  ".شاملة ومستديمة  تركية–لمبادرة الرباط من أجل شراكة عربية "في البرنامج التنفيذي 

  



-96-  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7758رقم : ق(
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  :واإلقليميةالعالقات العربية مع التجمعات الدولية 
  العالقات العربية مع روسيا االتحادية

  
 

  الروسي–منتدى التعاون العربي 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

الروسي التي تستـضيفها     -ير الجيد لعقد الدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي         التحض -1
  . في الخرطوم2014جمهورية السودان خالل عام 

تنفيذ األنشطة الواردة في خطة العمل     على  حث كل من الدول العربية وروسيا االتحادية         -2
  .2015-2013 لألعوامالصادرة عن الدورة األولى للمنتدى 

 توقيع اتفاقية مقر بعثة الجامعة العربية بموسكو بين جامعة الدول العربيـة             العمل على  -3
  .ووزارة الخارجية الروسية خالل الدورة الثانية للمنتدى

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7759رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  
  

 بيةالعالقات العربية مع دول أمريكا الجنو
 

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  ،)إعالن برازيليا(وعلى اإلعالن الصادر عن قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  �
  ،)إعالن الدوحة(عربية ودول أمريكا الجنوبية وعلى اإلعالن الصادر عن القمة الثانية للدول ال �
  ،)إعالن ليما(وعلى اإلعالن الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  �
  ،1/9/2013 بتاريخ) 140(ع . د7690وعلى قراره رقم  �
  ،وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية �

، وما جـاء فـي      28/3/2010خ  بتاري) 22(ع  . د 527واسترشاداً بقرار قمة سرت رقم       -
 ،29/3/2012بتاريخ ) 23(ع .من إعالن قمة بغداد د) 43(الفقرة 

  ر ُ�6ــــ�

التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين اإلقليمين في شتى المجاالت والمـشاركة           إعادة   -1
  .في جميع النشاطات واالجتماعات المقرر إقامتها

 :بما يليالترحيب  -2

دول أمريكا   و لسعودية الستضافة القمة الرابعة للدول العربية     دعوة المملكة العربية ا   ب �
  .2015الجنوبية في الرياض في 

دعوة مملكة البحرين الستضافة اجتماع وزراء الخارجية في الدول العربية ودول           ب �
  .2014في عام المنامة أمريكا الجنوبية في 

ربيـة ودول أمريكـا     بنتائج االجتماع الوزاري الثاني لوزراء التعليم في الدول الع         �
  .4/10/2013-2بيرو في الفترة من  /في ليماوالمنعقد الجنوبية 

نتائج اجتماع مجلس كبار المسؤولين في وزارات خارجية الـدول العربيـة ودول             ب �
  .26/2/2014أمريكا الجنوبية الذي انعقد في مقر األمانة العامة يوم 
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اء الصحة في الدول العربية     دعوة جمهورية بيرو الستضافة االجتماع األول لوزر      ب �
، والستـضافة   3/4/2014-2المزمع عقده في ليمـا فـي         و ودول أمريكا الجنوبية  

المنتدى الدولي األول للقيادات النسائية في دول أمريكا الجنوبية والـدول العربيـة             
  .9/4/2014-7المزمع انعقاده خالل الفترة من 

 الثالث لوزراء الثقافة فـي الـدول        مقترح المملكة العربية السعودية عقد االجتماع     ب �
-28مـن   الذي سيعقد بالريـاض خـالل الفتـرة         العربية ودول أمريكا الجنوبية     

30/4/2014.  
دعوة جمهورية اإلكوادور الستضافة االجتماع المشترك الثاني لوزراء البيئة فـي           ب �

  .2014عام 
الـسياحة فـي    دعوة المملكة األردنية الهاشمية الستضافة االجتماع األول لوزراء         ب �

  .2014الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في عام 
دعوة الجمهورية اللبنانية الستضافة االجتماع الثالث لوزراء الشؤون االجتماعيـة          ب �

  .2014عام في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية خالل 
ـ           ب � دول دعوة جمهورية بوليفيا الستضافة االجتماع الثالث لوزراء االقتصاد فـي ال

 .2015العربية ودول أمريكا الجنوبية في عام 

وبدعوة دولة الكويت الستضافة االجتماع الثالث لوزراء التعليم في الدول العربيـة             �
  .2016ودول أمريكا الجنوبية خالل عام 

 الطلب من األمانة العامة التنسيق مع الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بهدف تنفيذ ما  -4
  .ن ليما، وتحديد موعد ومكان االجتماعات المشتركة القادمةجاء في إعال

 على المجلس في دورته العاديـة       هعرضبمتابعة هذا الموضوع و   األمانة العامة   تكليف    -5
 .المقبلة

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7760رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  
  

  يل االتحاديةطلب جمهورية البراز
اعتماد سفيرها في جمهورية مصر العربية 

 مفوضاً لدى جامعة الدول العربية
 

  
  

  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
 وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �

الموجهة إلـى الـسيد     التحادية  البرازيل ا السيد وزير خارجية جمهورية     مذكرة  على  و �
بشأن طلب اعتماد سفيرها في جمهوريـة مـصر       14/10/2013األمين العام بتاريخ    

  العربية مفوضاً لدى جامعة الدول العربية،
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 وفي إطار تطوير العالقات العربية مع الدول الصديقة، -

  ر ُ�6ــــ�

في جمهورية مصر العربيـة     مهورية البرازيل االتحادية    ج سفيرالموافقة على اعتماد    
  . لدى جامعة الدول العربيةاًمفوض

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7761رقم : ق(
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  :العالقات العربية مع التجمعات الدولية واإلقليمية
  
  

 العالقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك
 

  
  اري،إن مجلس الجامعة على المستوى الوز

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
  وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

 1/9/2013بتـاريخ   ) 140(ع  . د 7692وإذ يؤكد على قراره السابق في هذا الشأن رقم           -
  ،بشأن العالقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك

  ر ــ�ُ�6ــ

 بالتـشاور مـع دولـة       الطلب من األمانة العامة االستمرار في متابعة هذا الموضوع        
  .اإلمارات العربية المتحدة في هذا الشأن

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7762رقم : ق(
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  الترشيحات لمناصب األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة
  ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى

  

  
  معة على المستوى الوزاري،إن مجلس الجا

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين، �
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية، �

  ر ُ�6ــــ�

  :الترشيحات العربية غير المتعارضة لمناصب األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة  :أوالً
  :تالية والعمل على توفير أقصى الدعم لهاتأييد الترشيحات ال  

  ).ITU( لعضوية مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت دولة الكويتإعادة ترشيح  -
 لعضوية مجلس حقـوق اإلنـسان       دولة اإلمارات العربية المتحدة   إعادة ترشيح    -

  ).2018-2016(للفترة 
ي  لعـضوية مجلـس االتحـاد الـدول        المملكة العربية الـسعودية   إعادة ترشيح    -

  ).2018-2015(للفترة ) ITU(لالتصاالت 
 لعـضوية المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي         الجمهورية اللبنانيـة  ترشيح   -

)ECOSOC ( للفترة)2018-2016.(  
لعضوية اللجنة المعنية   ) أحمد السيف / الدكتور (المملكة العربية السعودية  ترشيح   -

  ).2018-2015(بحقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة للفترة 
) عزوز كردون / السيد (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   إعادة ترشيح    -

  .لعضوية لجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
) ITU( لعضوية مجلس االتحاد الدولي لالتـصاالت        الجمهورية اللبنانية ترشيح   -

  ).2018-2014(للفترة 
 لعضوية مجلس االتحاد    زائرية الديمقراطية الشعبية  الجمهورية الج إعادة ترشيح    -

  ).2018-2014(للفترة ) ITU(الدولي لالتصاالت 
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لعـضوية اللجنـة االستـشارية      ) علي كرير / السيد( لعضوية   دولة ليبيا ترشيح   -
  .لشؤون اإلدارة والميزانية

 لعضوية مجلس االتحـاد الـدولي لالتـصاالت         المملكة المغربية إعادة ترشيح    -
)ITU.(  

لعضوية لجنة حقـوق الطفـل      ) هند إدريسي / السيدة (المملكة المغربية ترشيح   -
)CRC.(  

 لعضوية اللجنة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية        جمهورية العراق ترشيح   -
  ).2017-2015(للفترة 

لعضوية لجنة لـوائح الراديـو      ) مصطفى بسي / السيد (المملكة المغربية ترشيح   -
  .لي لالتصاالتالتابعة لالتحاد الدو

لعضوية المكتب الـدولي    ) جالل توفيق / البروفيسور (المملكة المغربية ترشيح   -
  ).2020-2015(للفترة ) INCB(لمراقبة المخدرات 

 لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية عن        جمهورية العراق ترشيح   -
  .مجموعة الشرق األوسط

ة مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت  لعضويجمهورية مصر العربيةإعادة ترشيح  -
)ITU.(  

لعـضوية لجنـة    ) جهاد ماضي / السفير (جمهورية مصر العربية  إعادة ترشيح    -
  ).2018-2015(للفترة ) CRC(حقوق الطفل 

 لمنصب عضو مناوب في مجلس إدارة منظمة        المملكة األردنية الهاشمية  ترشيح   -
  ).2017-2014(العمل الدولية للفترة 

  .لعضوية لجنة حقوق اإلنسان) عياض بن عاشور/ األستاذ (ة التونسيةالجمهوريترشيح  -
 لمنصب قاض فـي المحكمـة       )محمد بدن / الدكتور( جمهورية العراق ترشيح   -

  ).الدولية لقانون البحار
 لعضوية مجلس االتحاد الدولي لالتـصاالت       الجمهورية التونسية إعادة ترشيح    -

)ITU.(  
العدالة الجنائية للفتـرة     و نية بمنع الجريمة   لعضوية اللجنة المع   دولة قطر ترشيح   -

)2015-2017.(  
لجنة لوائح الراديو التابعة     لعضوية دولة اإلمارات العربية المتحدة   إعادة ترشيح    -

  ).2018-2015(لالتحاد الدولي لالتصاالت للفترة 
 .)2021-2020( للعضوية غير الدائمة بمجلس األمن للفترة الجمهورية اليمنيةترشيح  -
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لمنصب قاضي بمحكمـة    ) محمد بنونة / السفير (المملكة المغربية ة ترشيح   إعاد -
 ).2024–2015(للفترة ) CIJ(العدل الدولية 

 اللجنة المعنية بمنـع الجريمـة       لعضوية السعوديةالمملكة العربية   ترشيح  إعادة   -
 ).2017-2015(والعدالة الجنائية للفترة 

لمنصب )  خيرة وقيني/السيدة (بيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعترشيح   -
  .خبيرة في لجنة األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  :)اليونسكو(الترشيحات العربية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة   :ثانياً
-2015( لعضوية المجلس التنفيـذي للفتـرة        الجمهورية اللبنانية إحالة ترشيح    -

  . المجموعة العربية لدى المنظمة التخاذ الالزم نحوهإلى )2019
  :مؤسسات دوليةمنظمات والترشيحات العربية لمناصب في   : ثالثاً

لعضوية الهيئـة الدائمـة     ) حسن برو / السفير (الجمهورية اللبنانية دعم ترشيح    -
  .المستقلة لحقوق اإلنسان التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

  :ت األجنبية لعضوية مناصب في األمم المتحدةالترشيحا  : رابعاً
 للعضوية غير الدائمة بمجلس األمـن للفتـرة         جمهورية نيوزيلندا إحالة ترشيح    -

 إلى المجموعة العربية في نيويورك للتشاور واتخاذ الموقـف          )2015-2016(
 .المناسب حياله

-2022(لعضوية مجلس حقوق اإلنسان للفترة      وقية لوكسمبورج   دإحالة ترشيح    -
إلى المجموعة العربية في نيويورك للتشاور واتخاذ الموقف المناسـب          ) 2024
  .حياله

عدم إدراج ترشيحات لمناصب في منظمات عربية أو إقليمية حكومية ضمن هـذا                :خامساً
  .البند

 يوماً على األقل من     15أهمية موافاة األمانة العامة بالترشيحات للمناصب الدولية قبل           :سادساً
لدورات العادية لمجلس الجامعة العربية مع ضـرورة ذكـر فتـرة الترشـيح              انعقاد ا 

  .للمنصب، والطلب من األمانة العامة عدم عرض أي ترشيح يرد إليها بعد هذا الموعد
الطلب من األمانة العامة عدم عرض أي ترشيح سبق أن نظر فيه مجلس الجامعـة                 :سابعاً

  .العربية
االلتزام بتنفيذ ما يتم التوصل إليه واتخاذه من قـرارات          الطلب من الدول األعضاء       :ثامناً

  .في دورات مجلس الجامعة بشأن هذا البند
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  وضعية منظمة المرأة العربية وعالقتها بجامعة الدول العربية
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 األمانة العامة،على مذكرة  �

 بتـاريخ   44مذكرة سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الـشعبية رقـم           وعلى   �
5/2/2014، 

 وعلى توصية لجنة الشؤون االقتصادية، �

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

  وفي ضوء المناقشات، -

  ر ُ�6ــــ�

طار جامعة الدول العربية وذات     التأكيد على أن منظمة المرأة العربية منظمة منشأة في إ          -1
 .شخصية اعتبارية واستقالل مالي وإداري

عرض الموضوع على اللجنة القانونية الدائمة للنظر فيه وعرض النتائج على الـدورة              -2
 .العادية المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري
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  المجالس الوزارية العربية المتخصصةالحسابات الخاصة ب
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 بتـاريخ   44مذكرة سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الـشعبية رقـم           على  و �
5/2/2014،  

دورتـه   فـي    1833من قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم       ) أ(الفقرة  على  و �
 بشأن اإلبقاء على الحسابات الخاصـة للمجـالس         30/9/2010بتاريخ  ) 86(العادية  

  الوزارية المتخصصة التابعة للقطاع االقتصادي،
بتـاريخ  ) 87( في دورتـه     1862قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم      وعلى   �

 بشأن المعايير وضوابط الصرف مـن الحـسابات الخاصـة للمجـالس             5/5/2011
  ارية المتخصصة التابعة للقطاع االقتصادي،الوز

 ،توصية لجنة الشؤون االقتصاديةوعلى  �

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة للجامعة، -
  ،وفي ضوء المناقشات -

  ر ُ�6ــــ�

إنشاء حساب موحد للمجالس الوزارية المتخصصة لدى األمانة العامة للجامعة، تودع           
كتبرعات ومساهمات طوعية تخصص لدعم أنـشطة وبـرامج         فيه مساهمات الدول األعضاء     

محددة تقرها المجالس الوزارية المتخصصة ويخضع لألنظمة الماليـة واإلداريـة والرقابيـة             
  .المعمول بها في جامعة الدول العربية
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  لبروكسفي ي ز الثقافي العربدعم المرك
  

  
  لجامعة على المستوى الوزاري،إن مجلس ا

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،)141 – 140(وعلى تقرير نشاط األمانة العامة بين الدورتين  �

  وعلى توصية لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية، �

  ر ُ�6ــــ�

ن مع بالتعاووتكليف األمانة العامة بالتنسيق مع بعثة جامعة الدول العربية في بروكسل،            -1
، بإعـداد   )األلكـسو (والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم       مجلس السفراء العرب  

وجهوده واالحتياجات  في بروكسل   دراسة حول الصفة القانونية للمركز الثقافي العربي        
  .والدعم الالزم بما يسهم في النهوض بأعماله

ياتها حولهـا، وعقـد اجتمـاع       إحالة الدراسة إلى الدول العربية إلبداء مالحظاتها ومرئ        -2
خبراء للدول العربية لوضع التوصيات الالزمة بشأنها تمهيداً لعرضها علـى اجتمـاع             

  .مجلس الجامعة في دورته القادمة
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  اراتالحض واردة لح عربية موحإستراتيجيةصياغـة 
  

  
  زاري،إن مجلس الجامعة على المستوى الو

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،)141 – 140(وعلى تقرير نشاط األمانة العامة بين الدورتين  �

ع .د 7694قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �
 ،1/9/2013بتاريخ الصادر ) 140(

 ،وعلى نص مشروع اإلستراتيجية العربية الموحدة لحوار الحضارات �

  وعلى توصية لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية، �

  ر ُ�6ــــ�

الطلب من األمانة العامة إعادة مخاطبة الدول األعضاء لتلقي المالحظات فـي موعـد               -1
 اإلسـتراتيجية  إلتاحة المجال لتطوير مـشروع       2014 آذار   /أقصاه نهاية شهر مارس   

 الدولي السادس لتحـالف     العربية الموحدة لحوار الحضارات قبل عرضه على المنتدى       
  .اندونيسيافي المقرر عقده الحضارات 

 العربية  لإلستراتيجيةدعوة نقاط االتصال الوطنية لعقد اجتماع العتماد المسودة النهائية           -2
 ودعوة كافة الدول األعضاء للمشاركة فـي هـذا          2014 نيسان   /في نهاية شهر أبريل   

  .االجتماع
المنتدى الدولي السادس لتحالف الحضارات     إلى   تيجيةاإلستراتكليف األمانة العامة برفع      -3

، لتمثل الموقف العربي فـي      2014أب  / نهاية شهر أغسطس   اندونيسياالمقرر عقده في    
  .هذا الشأن
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عربية الفريقية األلجنة آلية الإنشاء 
  معنية بالهجرةالتنسيقية الوفنية ال

  

  
  لس الجامعة على المستوى الوزاري،إن مج

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،)141 – 140(وعلى تقرير نشاط األمانة العامة بين الدورتين  �

وعلى قرارات القمة العربية األفريقية الثالثة التي عقدت بدولة الكويـت فـي شـهر                �
  ، واإلعالن الصادر عنها،2013 تشرين ثاني/ نوفمبر

  قة شروط المرجعية للجنة األفريقية العربية الفنية والتنسيقية المعنية بالهجرة،وعلى وثي �
  وعلى توصية لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية، �

  ر ُ�6ــــ�

شروط المرجعية للجنة األفريقية العربية الفنية والتنسيقية المعنية بالهجرة         الالموافقة على    -1
  .األمانة العامة لجامعة الدول العربيةالتي أعدتها مفوضية االتحاد األفريقي و

شروط المرجعية علي الالطلب من األمانة العامة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض وثيقة  -2
الشراكة األفريقية العربية العتمادها كإحـدى بـرامج التعـاون العربـي            تنسيق  لجنة  

  .األفريقي
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  يق ذاكرة جامعة الدول العربيةمشروع توث
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، وعلى الدراسة الفنية التي أعدتها األمانة العامة، �

 ،)141 – 140(وعلى تقرير نشاط األمانة العامة بين الدورتين  �

  وعلى توصية لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية، �
يماناً من األمانة العامة لجامعة الدول العربية بأهمية الحفاظ على ذاكرة جامعة الـدول              إو -

العربية من خالل توظيف التقنيات الحديثة لحفظ المعلومات بشكل رقمي عـالي الجـودة،    
ورغبة في توفير معلومات موثقة حول جهود الجامعة والـدول األعـضاء فـي تحقيـق                

لعمل العربي المشترك في مختلف المجاالت السـتخدامها مـن          المصالح العربية والدفع با   
  جانب الدول األعضاء والباحثين والمهتمين بالشأن العربي،

  ر ُ�6ــــ�

الموافقة على تنفيذ مشروع توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية باعتباره مشروع عربـي           -1
  .لف مؤسساتهقومي يوثق حقبة زمنية هامة في منظومة العمل العربي المشترك بمخت

الطلب من الدول األعضاء دعم جهود األمانة العامة لجامعة الدول العربية الرامية إلـى           -2
الذاكرة الجماعية للعمل العربي المشترك على مدار أكثر من ثماني وستين           الحفاظ على   

عاماً، من خالل تزويدها بنسخ مرقمة من المواد الوثائقية حول جامعة الدول العربيـة              
  .ا والمحفوظة بدور الوثائق والمحفوظات واألرشيفات القوميةومؤسساته

الطلب من الدول األعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك تقديم الدعم الفني والتقني             -3
لألمانة العامة لتنفيذ هذا المشروع من خالل قيام المؤسسات العاملة بالتوثيق والتحويـل             

و البرمجيـات المتخصـصة أو تزويـدها    الرقمي بتزويدها بالتجهيزات التكنولوجيـة أ     
 .بالخبراء لإلسهام في تنفيذ هذا المشروع

عرض التكلفة المالية للمشروع على اللجنة الدائمة للشؤون اإلدارية والمالية في الدورة             -4
  .المقبلة
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  تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية
   اجتماعها الذي عقد بالقاهرةعن

  24/2/2014-23يومي 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،)141-140 (وعلى تقرير نشاط األمانة العامة بين الدورتين �

تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية فـي اجتماعهـا الـذي عقـد         وعلى   �
  ،24/2/2014-23رة يومي بالقاه

  وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية، �
  وبعد المناقشة، -

  ر ُ�6ــــ�

أخذ العلم بالتقرير الصادر عن اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذي عقد             
  .24/2/2014 -23يومي 
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  ية لجامعة الدول العربيةتعيين قضاة المحكمة اإلدار
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 النظام األساسي للمحكمة،وعلى  �

 وعلى نتيجة االقتراع السري الذي أجراه المجلس، �

  ر ُ�6ــــ�

، أعـضاء   )وفق الترتيب األبجدي ألسماء الدول العربيـة      (تعيين السادة اآلتية أسماؤهم       
 :1/10/2014بالمحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية لمدة ثالث سنوات اعتباراً من 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية      بن زروقي فافا/ السيدة -1

 المملكة العربية السعودية  علي بن سليمان بن علي السعوي/ الشيخ -2

 كويتدولة ال  نجيب ماجد عبد العزيز الماجد/ المستشار -3

 جمهورية مصر العربية    فريد نزيه حكيم تناغو/ المستشار -4

 المملكة المغربية      محمد نميري/ السيد -5
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  النظام األساسي المعدلمشروع 
  للمحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية

  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  مذكرة األمانة العامة،على  �
 ،)141–140(وعلى تقرير نشاط األمانة العامة بين الدورتين  �

 في دورتـه العاديـة      7625قم  ر قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري     وعلى   �
  ،6/3/2013بتاريخ ) 139(

 بتـاريخ   140ع  . د 7702 رقـم    يمجلس الجامعة على المستوى الوزار    قرار  وعلى   �
1/9/2013،  

تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية فـي اجتماعهـا الـذي عقـد           وعلى �
  ، 24/2/2014-23بالقاهرة يومي 

  توصية لجنة الشؤون القانونية،وعلى  �
  وبعد المناقشة،  -

  ر ُ�6ــــ�

تأجيل النظر في مشروع النظام األساسي المعدل للمحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية   
  . لمزيد من الدراسة2014أيلول / لة للمجلس في سبتمبرإلى الدورة المقب
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  إنشاء المركز العربي للقانون الدولي
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  جمهورية العراق،المندوبية الدائمة لمذكرة وعلى  �
  توصية لجنة الشؤون القانونية،على و �

  وبعد المناقشة، -

  ر ُ�6ــــ�

 .الترحيب باقتراح الحكومة العراقية بإنشاء المركز العربي للقانون الدولي -1

مناقشة تفاصيل االقتراح في اللجنة مفتوحة العضوية المعنية بتطوير الجامعة العربيـة،             -2
الجامعة على المستوى   قبلة لمجلس   وعرض نتائج هذه المناقشات على الدورة العادية الم       

 .الوزاري
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  من المادة الرابعة) 6(تعديل الفقرة 
  في النظام األساسي لمجلس وزراء العدل العرب

  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،26/11/2013المؤرخ ) 29( د-979وزراء العدل العرب رقم قرار مجلس وعلى  �
  من النظام األساسي لمجلس وزراء العدل العرب،) 14(المادة وعلى  �
  توصية لجنة الشؤون القانونية،وعلى  �

  وبعد المناقشة، -

  ر ُ�6ــــ�

من المادة الرابعة من النظام األساسي لمجلـس وزراء         ) 6(الموافقة على تعديل الفقرة     
  :يليالعرب لتصبح كما العدل 

 يجوز للوزير   ، حاالت الضرورة  في غير أنه    ، قاصرة على الوزراء   التنفيذيعضوية المكتب   "
  ".ما يعادلهاأن ينيب عنه من يمثله، على أال تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة أو 
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  تقرير وتوصيات
   الدائمة لحقوق اإلنسان اللجنة العربية

  6/2/2014-2في الفترة من  )35(في دورتها العادية 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  مذكرة األمانة العامة،على  �
 ،)141–140(وعلى تقرير نشاط األمانة العامة بين الدورتين  �

خالل ) 35(ن في دورتها    تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسا      وعلى   �
  ،6/2/2014 -2الفترة من 

  توصية لجنة الشؤون القانونية،وعلى  �
  وبعد المناقشة، -

  ر ُ�6ــــ�

) 35(الموافقة على تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها            
  .، بالصيغة المرفقة6/2/2014-2خالل الفترة من 

  
  )9/3/2014 - 3ج  –) 141(ع .د – 7775رقم : ق(
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  تقرير وتوصيات
  )35(الدورة الخامسة والثالثون 

  للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
2–6/2/2014  

  ــــــ

  :ةـمقدم: أوال
 من معالي األمين العام لجامعة الدول العربية، عقدت اللجنة العربيـة الدائمـة              بدعوة

، 6/2/2014 – 2بمقر األمانة العامة بالقاهرة خالل الفترة من        ) 35(لحقوق اإلنسان دورتها    
بحضور ممثلي الدول األعضاء، وممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية 

حاصلة على صفة مراقب في اللجنة، وممثل األمانة العامة لجامعة الـدول            بحقوق اإلنسان وال  
  ).مرفق قائمة المشاركين(العربية 

  :االفتتاح: ثانيا
 مدير إدارة حقوق اإلنـسان باألمانـة        -ي  الهام الشجن / مال الدورة السيدة  افتتحت أع 

الحاصلة على صفة   العامة رحبت فيها بالسادة ممثلي الدول األعضاء والمؤسسات والمنظمات          
 أهمية تبني اللجنة المشاريع المقترحة من قبل الدول التي من شـأنها أن              إلىمراقب، ومنوهةً   

  .تحمي حقوق اإلنسان
وأشارت إلى أن األمانة العامة طلبت إدراج بندين هامين يتعلقان بمراجعـة الالئحـة              

المعايير الخاصة بمنح صـفة     الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان وكذلك الضوابط و        
مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان والذي ترى األمانة العامة انه مـن شـأنهما                
تطوير عمل اللجنة وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية الحاصلة على صفة مراقب والـذي              

عربية ودعـوتهم   يعكس ما طالب به القادة العرب في قمة الدوحة بشأن تطوير جامعة الدول ال             
إلى مواصلة اإلصالحات التي تضمن توفير االستقرار السياسي واالجتماعي وتعزيز المشاركة   
الشعبية في آليات الحكم ومؤسساته وترسيخ حقوق المواطنين، وتجديـد التـزامهم بالمبـادئ              

بـادئ  األساسية والقيم اإلنسانية لحقوق اإلنسان في أبعادها الشاملة والمتكاملـة وتمـسكهم بم            

���ع ا���ون 
  ا��������

  إدارة ���ق ا����ن
  ـــــــ
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وأحكام الميثاق العربي لحقوق اإلنسان والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها الـدول،             
واحترام حرية الرأي والتعبير وضمان استقالل القضاء وتعزيز المشاركة الشعبية وتنشيط دور 
المنظمات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتأكيدهم على مواصلة العمل من اجل صـيانة             

  .امة المواطن العربي وحقه في العيش اآلمن والالئقكر
عمر احمد الكنـدري لرئاسـة      /وتم اختيار بالتوافق ممثل دولة الكويت السيد الدكتور       

/ على المري، عن الحضور، هذا وقد رحب الدكتور    / أعمال هذه الدورة نظرا العتذار الدكتور     
للجنة جهودها مـن أجـل تطـوير        عمر احمد الكندري بالسادة الحضور ومتمنياً أن تواصل ا        

  .وتعزيز حقوق اإلنسان في العالم العربي

  :جدول األعمال :ثالثاً
  :اعتمدت اللجنة مشروع جدول األعمال المعد من قبل األمانة العامة والمتضمن ما يلي

) 34(تقرير األمانة العامة عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ توصـيات الـدورة الـسابقة               -1
  .العربية الدائمة لحقوق اإلنسانللجنة  المستأنفة

  .التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة -2
األسرى والمعتقلون العرب في السجون اإلسرائيلية وجثـامين الـشهداء الفلـسطينيين             -3

  .والعرب المحتجزين لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلية في مقابر األرقام
  .ي لحقوق اإلنسانالميثاق العرب -4
  .حياء اليوم العربي لحقوق اإلنسانإ -5
  .)2014-2009(الخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان  -6
  .الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان -7
  .ترشادي العربي لمناهضة التعذيبمشروع الدليل االس -8
 لحقوق اإلنسان   المنظمات العربية غير الحكومية الوطنية والقومية والمؤسسات الوطنية        -9

والمنظمات الحكومية اإلقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان، الحاصلة على           
  .في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان صفة مراقب

  .تهاك لحق أساسي من حقوق اإلنسانتجريم ازدراء األديان كان -10
  .دائمة لحقوق اإلنسانمشروع تعديل الالئحة الداخلية للجنة العربية ال -11
مشروع تعديل الضوابط والمعايير الخاصة بمنح صفة مراقب في اللجنة العربية الدائمة             -12

  .لحقوق اإلنسان
النظر في طلبات منظمات المجتمع المدني للحصول على صفة مراقـب لـدي اللجنـة                -13

  .العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
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ة ببنود جدول األعمال المشار إليه أعاله       وقد اتخذت اللجنة عدداً من التوصيات المتعلق      
  ).مرفق(

  :الخاتمة: رابعاً
 العامة، والى السيد األمانةوفي ختام أعمال اللجنة، وجه أعضاؤها الشكر والتقدير إلى       

، والى األمانة العامة على اإلعداد والتحضير الجيد للدورة وتنظيم جلساتها           )35(رئيس الدورة   
  . ذي ساهم بشكل كبير في نجاح أعمالهاوإعداد وثائقها، األمر ال

    
  علي بن صميخ المري / الدكتور   يالشجنالهام / السيدة

    
   /عنـه  ممثل األمانة العامة

  رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان  مدير إدارة حقوق اإلنسان



-121-  

  ا�OX� اWول
��J ا���� �R ا��Kاءات ا���YZة ����P�( Y�SOتWا ��   ا����O ا������)�6

  ا����\�SJ) 34( ا��ا�6M� ��Nق ا��JKن *( دور)�Q ا�����6

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

  :بعد اطالعها -
  ،تقرير األمانة العامةعلى  �
ع . د 7628قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �

 ،6/3/2013بتاريخ ) 139(

ع . د 7704 جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم           قرار مجلس وعلى   �
  ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

 ،وبعد البحث والمناقشة -

  :ـي بـوصـت

أخذ العلم بتقرير األمانة العامة بشأن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ توصـيات اللجنـة العربيـة                . 1
  . المستأنفة)34(الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها 

مانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودها في متابعة توصيات اللجنـة            توجيه الشكر لأل   . 2
 .اللجنةالعربية الدائمة لحقوق اإلنسان الصادرة عن 
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)J�]ا� �OXا�  
���Mا������ ا�� )  ا��`�ي ��Q�JTآ�ت اK:�ا�6M� ����Nق ا��JKن *( اWر̂ا

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

  :بعد اطالعها -
  مذكرة األمانة العامة،على  �
ع . د 7628قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �

 ،6/3/2013بتاريخ ) 139(

ع . د 7704قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �
  ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

العربية في مجلس حقوق اإلنسان استمرار التنسيق مع مجموعـة الـدول            دعوة المجموعة    .1
أوضـاع  (اإلسالمية ومجموعة عدم االنحياز للتصدي لمحاوالت إسرائيل بإلغاء البند السابع           

كبند دائم على أجندة مجلس     ) حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى       
 .حقوق اإلنسان

 مجلس حقوق   في" ريتشارد فولك "الخاص باألراضي الفلسطينية المحتلة     المقرر  جهود   تثمين .2
االنتهاكـات اإلسـرائيلية لحقـوق     والتأكيد على أهمية الجهود التي يبذلها للفـضح       اإلنسان  

 .اإلنسان والتي تأتي منافية لكافة المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
لتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة االحتالل اإلسرائيلي         مطالبة المجتمع الدولي با    .3

على وقف جميع نشاطاتها االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة            
القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات اإلسرائيلية من تلك األراضـي والتـي تـشكل              

 .إلنسانيجريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي ا
التأكيد على أن مدينة القدس الشريف جزء ال يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب، وهـي                .4

عاصمة فلسطين األبدية، وتأمين حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات السماوية األخرى            
التي حفظها العرب والمسلمون على مدار القرون األربعـة عـشرة الماضـية وأن جميـع                

التي اتخذتها قوات االحتالل في أعقاب احتالل المدينة، تشكل مخالفـة صـريحة             اإلجراءات  
 .للقانون الدولي، ولقرارات هيئة األمم المتحدة

إدانة األعمال التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسـرائيلي مـن هـدم لمنـازل المـواطنين                  .5
تي تعتبر عملية تطهيـر     الفلسطينيين وترحيل العديد منهم في منطقة األغوار الفلسطينية، وال        

عرقي للمواطنين الفلسطينيين وتفريغ األراضي الفلسطينية من سكانها، وهذا يعـد انتهاكـا             
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صارخا لمبادئ حقوق اإلنسان العالمية، وعليه، دعوة المجتمع الدولي بإلزام دولة االحـتالل             
 .لوقف جميع هذه الممارسات ضد المواطنين الفلسطينيين ووقف مصادرة أراضيهم

تثمين دور المجتمع الدولي ومؤسساته العاملة في مجال حقوق اإلنسان في مساندتها لصمود         .6
المواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب وفي إفشال مخطط برافر الذي يهدف إلـى ترحيـل               

  .المواطنين الفلسطينيين واقتالعهم من أراضيهم ومصادرتها
ف من مدارس وجامعات وتمكينها من أداء       دعم المؤسسات التعليمية في مدينة القدس الشري       .7

وتقديم الدعم المالي الـالزم لتـرميم األبنيـة         . رسالتها في مناهضة تهويد المدينة المقدسة     
التاريخية والمساكن المهددة باالنهيار في القدس الشريف وبناء المساكن للمواطنين العـرب            

 .لتعزيز صمودهم وإفشال مخطط تهويد القدس الشريف
على تغطية رأسمال صندوق القدس، ووقفية هـذا الـصندوق حتـى تـتم مواجهـة                التأكيد   .8

االحتياجات الضرورية والملحة لدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني بشكل عام والمقدسيين 
 والتأكيد على ما جاء في بيان لجنة القدس األخيرة التي عقدت في شـهر  .منهم بشكل خاص 

المغربية بما يخص وقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحـق        بمدينة مراكش بالمملكة     2014يناير  
المقدسيين والمسجد األقصى الشريف وعملية التهويد للمؤسسات الفلسطينية فـي القـدس            

 .الشرقية
اعتماد تدريس مادة تاريخ وجغرافية فلسطين في جميع مدارس الدول العربية وفقاً للقرارات              .9

عريف أجيال األمة العربية بفلـسطين أرضـاً        الصادرة بهذا الشأن؛ وذلك من أجل مواصلة ت       
وشعباً وحقوقاً ومقدسات للحيلولة دون استمرار تشويه الحقائق التاريخية المتعلقة بعروبـة            
وإسالمية األراضي واألماكن المقدسة في فلسطين ومدينة القدس الشريف وخاصة المـسجد            

  . في أرضه ووطنهاألقصى المبارك، والحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني
دعوة الدول األطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لتـوفير الحمايـة               .10

الدولية لسكان األراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي             
لـسكان  التفاقية جنيف الرابعة في كل األحوال، كجزء من واجبها القانوني واألخالقي تجاه ا             

 .وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة
مطالبة المجتمع الدولي واألمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافـة أشـكال الحـصار                .11

 .اإلسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة
ة، مطالبة المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولي            .12

  .فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة
أو الدول األعضاء في االتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانيـة            /دعوة االتحاد األوروبي و    .13

من اتفاقية الشراكة اإلسرائيلية األوروبية التي تشترط استمرار التعـاون االقتـصادي بـين              
 ودعوة االتحاد األوروبـي إلـى مقاطعـة         فين وضمان احترام إسرائيل لحقوق اإلنسان     الطر

 .منتجات المستوطنات
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تقدير الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلـك منظمـات حقـوق اإلنـسان                  .14
ونقابات المحامين واالتحادات والمنظمات غير الحكومية، ولجان التـضامن، وحثهـا علـى             

رها في الضغط على حكوماتها من أجل احترام إسرائيل لحقـوق اإلنـسان فـي               مواصلة دو 
 .األراضي المحتلة، ووضع حد لالعتداءات على المدنيين الفلسطينيين

التأكيد على استمرار المسؤولية الثابتة لألمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل               .15
تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه  عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء االحتالل و       

الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولتـه               
 .المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف

ين التأكيد على المسؤولية المستمرة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطيني           .16
في تأدية مهامها تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطيني فـي كـل            ) نرواواأل(في الشرق األدنى    

أماكن وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة بهذا الشأن، ودعوة الدول األعضاء إلى التوجه             
 األمين العام لألمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مـع وكالـة اإلغاثـة                إلىبطلب  
 المعنية بإعداد حصر شامل لالجئين الفلسطينيين وأمالكهم ووضع تصور شامل لحل             والدول

ودعوة الدول  . 194مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقاً للقرار رقم            
 .إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الـشرق          التأكيد على مسؤولية     .17
 ودعوتها إلى القيام بدورها نحو الالجئين الفلسطينيين في سوريا وباألخص          )نرواواأل(األدنى  

 .في مخيم اليرموك
تقديم الشكر للدول األعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة دولـة فلـسطين                . 18

قية الدول األعضاء إلى اإلسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكينها من االضطالع ودعوة ب
بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات االحتالل وتجاوز األزمة المالية الطاحنة التي تواجهها       

وفى هذا اإلطـار تُـشيد      . وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه        
 .رة المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي إضافي لموازنة دولة فلسطيناللجنة بمباد

التأكيد على أن عدوان إسرائيل واحتاللها للجوالن العربي السوري يشكل انتهاكـاً جـسيماً               .19
 ،لنصوص ومبادئ ومقاصد ميثاق األمم المتحدة ولمبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنـساني           

السوريين في الجوالن العربي الـسوري المحتـل فـي رفـض        لى حق المواطنين العرب     وع
االحتالل ومقاومته بكل الوسائل، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل إلزام إسرائيل             
بالتوقف عن ممارساتها التي تنتهك حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في الجـوالن             

  . ومنها المادة األولى1949نيف الرابعة لعام اتفاقية جب إعماالالعربي السوري المحتل وذلك 
 القاضي بتطبيق القوانين اإلسرائيلية     1981التأكيد على إدانة قرار الكنيست اإلسرائيلي لعام         .20

على الجوالن العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير واإلجراءات التشريعية واإلدارية           
سرائيلي بهدف تغيير طبيعة الجـوالن العربـي        التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات االحتالل اإل      
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السوري المحتل ومركزه القانوني واعتبارها باطلة والغيه وليس لها أي أثر قـانوني لمـا               
الصادر ) 1981 (497تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس األمن رقم           

  .بهذا الشأن
يلية التـي حرمـت المـواطنين العـرب         دعوة المجتمع الدولي إلى إدانة اإلجراءات اإلسرائ       .21

السوريين من مياه الجوالن العربي السوري المحتل وحولتها إلى المستوطنات اإلسـرائيلية            
باعتبارها تشكل انتهاكاً ألحكام الفقرة التمهيدية السابعة والفقرة العاملة الخامسة من قـرار             

  .1949م  والتفاقية جنيف الرابعة لعا1980لعام / 465/مجلس األمن رقم
إدانة انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق األطفال والنساء السوريين في الجـوالن             .22

العربي السوري المحتل وألحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان، وبخاصة اتفاقيتي حقـوق الطفـل             
  .واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

يلي اإلرهابية في قرية الغجر السورية التـي ترمـي     إدانة ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائ     .23
إلى تمزيق النسيج االجتماعي للقرية وفصل أسرها مما يشكل جريمة ضد اإلنسانية، ودعوة             
المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالتوقف فورا عن تقسيم القرية بجدار فـصل عنـصري               

 .اللبنانية المحتلةوتهجير سكانها، واالنسحاب الكامل من األراضي السورية و



-126-  

a��]ا� �OXا�  
اW:�ى وا������6ن ا���ب *( ا����ن اK:�ا����N و�[��R ا�Q8�اء ا�R��O�c��S وا���ب 

���6 اWر%�م )* ����Nا�:Kل اT�efت ا�c�: ى�� R�g��Mا��  

  إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،
  :بعد اطالعها -

  مذكرة األمانة العامة،على  �
ع . د 7628قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم             وعلى �

 ،6/3/2013بتاريخ ) 139(

ع . د 7704قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �
 ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

 وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

دولية تكلف بزيارة األسرى في سجون      تشكيل لجنة دائمة من خبراء الطب الشرعي عربية و         .1
  .االحتالل اإلسرائيلي والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم

إطالق حملة دولية سياسية وإعالمية في جميع الساحات والمحافل اإلقليمية والدولية، مـن                .2
التحـرك لإلفـراج   التعبير عن التضامن مع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعـرب و      أجل  
 .عنهم

مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق اإلنسان باألمم         .3
المتحدة خاصة بقضية األسرى التخاذ قرار يلزم سلطة االحـتالل بتطبيـق كافـة مواثيـق                 

التوقيـع   احقوق اإلنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العالقة ويطالبه          واتفاقيات  
بروتوكوالتها اإلضافية الخاصة بفتح سجون االحتالل اإلسرائيلي ومعتقالته أمام اللجان           على  

المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة اإلنسانية لألسرى والمعتقلين داخل هذه الـسجون            الدولية  
ي وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القـانون الـدول             اإلسرائيلية،  

والقانون الدولي اإلنساني على األسرى والمعتقلين فـي سـجون االحـتالل             لحقوق اإلنسان   
 .اإلسرائيلي

السلطة القائمـة   ( لحقوق اإلنسان مواصلة اتصاالتها مع إسرائيل        ةمطالبة المفوضية السامي    .4
جنيف إللزامها بمعاملة األسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا التفاقية          ) باالحتالل 
وقواعد القانون الدولي واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات ذات الصلة، واستمرار            
زياراتها الميدانية لألراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له األسرى فـي              
 .سجون االحتالل اإلسرائيلي من انتهاكات وممارسات خطيرة 
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نيويورك تقديم طلب لعقد جلسة اسـتثنائية للجمعيـة العامـة           دعوة المجموعة العربية في        .5
قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون االحـتالل اإلسـرائيلي،            لمناقشة  

قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في الهـاي حـول المركـز                الستصدار  
تالل اإلسرائيلي وفقا ألحكام القـانون      الفلسطينيين والعرب في سجون االح     القانوني لألسرى   

وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة االحتالل،           الدولي ذات الصلة،    
الالزمة مع الدول المؤيـدة للقـضية الفلـسطينية لتبنـي طلـب الـرأي         وإجراء االتصاالت   

  .االستشاري
ي الدول العربية ونظيراتها فـي      العمل على تنسيق التحرك بين مؤسسات المجتمع المدني ف         .6

الدول األجنبية وذلك لشرح أوضاع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعـرب فـي سـجون               
من  االحتالل اإلسرائيلي، وحث منظمات المجتمع المدني في تلك الدول للضغط على حكوماتها              

 .أجل اإلفراج عن هؤالء األسرى والمعتقلين
ليب األحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية واإلنسانية تجاه   مطالبة اللجنة الدولية للص     .7

لوقف الممارسات الخطيرة بحـق     االحتالل اإلسرائيلي   األسرى وقيامها بتكثيف اتصاالتها مع       
والمعتقلين، وخاصة االنتهاكات الصارخة بحق األطفال والنساء والشيوخ والمرضى          األسرى  
 .األسرى وقدامى 

لسفراء العرب في مختلف العواصم األجنبية إلى شرح األوضـاع المأسـاوية            دعوة مجالس ا     .8
لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية من خالل التحرك السياسي            
  .واإلعالمي في الدول المعتمدين لديها 

 الفلسطينيين  تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع األسرى والمعتقلين           .9
 12/12/2012-11والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي والذي عقد في بغـداد يـومي              
وكذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدوليـة للتـضامن مـع األسـرى والمعتقلـين                

وتـونس  ) 2011(والمغرب  ) 2010(والعرب التي عقدت في كٍل من الجزائر         الفلسطينيين  
 مليون دوالر في صندوق دعم األسرى       2لمساهمة الكريمة للعراق بمبلغ     ا ، وتثمين   )2012(

وعائالتهم والتي تم اإلعالن عن إنشائه في المؤتمر الدولي الذي عقـد             الفلسطينيين والعرب   
 .في بغداد

تشكيل لجنة قانونية من األمانة العامة لجامعة الدول العربية التخـاذ اإلجـراءات الالزمـة                 .10
المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة بما في ذلك إدانة         اآلليات   ووضع  
االعتقال اإلداري واعتقال القاصرين والتي تنتهك االتفاقية الدوليـة لحقـوق الطفـل              سياسة  

 .الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والعهدين 
سسات المجتمع الدولي العاملة في مجـال حقـوق اإلنـسان           دعوة المؤسسات الدولية ومؤ    .11

 الشهداء  نبالضغط على دولة االحتالل ومساندة دولة فلسطين في مطالبتها باسترداد وجثامي          
 علما بأنه تم بعد جهود مكثفـة  ،الفلسطينيين والتي تحتجزهم دولة االحتالل في مقابر األرقام  
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اء وتبقى مـا     جثمانا للشهد  28 استرداد   2014ر  من القيادة الفلسطينية في نهاية شهر يناي      
 . جثمان400يقرب من 

االحتالل اإلسـرائيلي التـي تنتهـك      القيام بحملة إعالمية لفضح السياسة العنصرية لحكومة         .12
 .حقوق اإلنسان الفلسطيني والعربي حتى بعد موته

 نة وجثـامي  العمل على بناء شبكات ضغط دولي إللزام حكومة االحتالل اإلسـرائيلي بإعـاد             .13
الشهداء وتمكين ذويهم من تشييعهم ودفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية وبمـا يليـق بكـرامتهم               

 .اإلنسانية والوطنية
استمرار األمانة العامة في التواصل والتنسيق مع الهيئـات والمنظمـات الدوليـة المعنيـة                .14

 إلنهاء ممارساتها   -السلطة القائمة باالحتالل  –باألسرى وحقوق اإلنسان للضغط على إسرائيل     
التعسفية بحق األسرى وإنهاء االعتقال اإلداري المفروض على المعتقلـين دون تهمـة وال              
محاكمة إجحافا بحقهم في محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية، وإنهـاء العـزل االنفـرادي               

 .للمعتقلين واألسرى



-129-  

hا��ا� �OXا�  
  ا���[�ق ا����( ��6Mق ا��JKن

 بية الدائمة لحقوق اإلنسان،إن اللجنة العر

 :بعد اطالعها -

  مذكرة األمانة العامة،على  �
ع . د 7628قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �

 ،6/3/2013بتاريخ ) 139(

ع . د 7704قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �
  ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

  حث والمناقشة،وبعد الب -

  :ـي بـوصـت

الميثاق العربي لحقـوق    تصادق بعد على    الدول العربية التي لم      بمخاطبة   قيام األمانة العامة   . 1
  .على سرعة االنضمام إليهلحثها اإلنسان 

 الميثاق العربي لحقوق تصادق بعد علىدعوة ممثلي الدول العربية في اللجنة الدائمة التي لم  . 2
اءات مصادقة دولهم عليه، وتقديم تقرير حول ما تـم اتخـاذه مـن              اإلنسان إلى متابعة إجر   

  .إجراءات
 تقديم تقريرها األول للجنة حقوق اإلنسان العربية        إلىدعوة الدول التي صادقت على الميثاق        . 3

مـن الميثـاق    ) 48(من المادة   ) 2،3(في الموعد المحدد كما ورد في الفقرة        ) آلية الميثاق (
  .العربي لحقوق اإلنسان

إلى بحث سبل التعاون والتنسيق مع لجنة حقوق        ) إدارة حقوق اإلنسان  (عوة األمانة العامة    د . 4
بخصوص دراسة إمكانية اطالع اللجنة العربية الدائمة لحقوق        ) آلية الميثاق  (ةاإلنسان العربي 

تقدمه لجنة الميثاق عن التقارير الوطنية بـشان التـدابير التـي             اإلنسان على تقرير موجز   
 الدول إلعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وذلك حتـى يتـسنى    اتخذتها

 .للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان لالستفادة منها في أعمالها

 حث البرلمانات العربية على المصادقة على الميثاق العربي         إلىدعوة البرلمان العربي الدائم      . 5
  .لحقوق اإلنسان
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��Zا� �OXا�  
�رس���16م ا����( ��6Mق ا��JKن إ��eء ا   

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 :بعد اطالعها -

  مذكرة األمانة العامة،على  �
ع . د 7628قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �

 ،6/3/2013بتاريخ ) 139(

ع . د 7704اري رقـم    قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوز        وعلى   �
  ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

وطن عربي خال   "دعوة الدول العربية إلى االحتفال باليوم العربي لحقوق اإلنسان تحت شعار             . 1
 .وموافاة األمانة العامة بحصيلة أنشطتها في إطار إحياء هذا اليوم" من التمييز

اد وعرض تقرير شامل باألنشطة التي قامت بها الدول األعضاء في تكليف األمانة العامة بإعد . 2
إطار إحياء اليوم العربي لحقوق اإلنسان، استنادا إلى التقارير الواردة منهـا إلـي األمانـة                

  . من كل عامفبرايرالعامة في هذا الشأن، وذلك في دوراتها التي تعقد في 
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  ا�OX� ا���دس
   ا��JKنا��cZ ا������ ������� ��� �6eق

)2009-2014( 

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 :بعد اطالعها -

 مذكرة األمانة العامة،على  �

ع . د 432قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى القمة بدمشق رقـم            وعلى   �
  ،30/3/2008بتاريخ ) 20(

ع . د 7628قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �
 ،6/3/2013بتاريخ ) 139(

ع . د 7704قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �
  ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

للتربية على حقـوق    توجيه الشكر لفريق الخبراء الحكوميين العرب الذي اعد الخطة العربية            . 1
 .بعة تنفيذها وتقييمهامتااإلنسان والمكلف ب

 العرب المكلف بمتابعـة تنفيـذ       ندعوة األمانة العامة لعقد اجتماع استثنائي لفريق الحكوميي        . 2
 إلعداد تقرير تقويمي    2014  ابريل 10 إلى   6الخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان في        

 2014د عـام    للخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان يتضمن تصور آلفاق العمل لما بع           
في ضوء مالحظات ومرئيات الدول األعضاء الـواردة إلـى األمانـة            ) تاريخ انتهاء الخطة  (

 .العامة

الطلب إلى األمانة العامة إعادة تعميم هيكل محتويات التقرير النهائي الـشامل الـذي أعـده                 . 3
ـ                 ه الفريق وإعادة طلب موافاة األمانة العامة بالتقرير النهـائي الـشامل فـي موعـد غايت

 حتى يتسنى عرضه على     2014 على أن يتضمن تقديم رؤية مستقبلية لما بعد          15/3/2014
  .االجتماع االستثنائي للفريق

 العرب ن الذي سيعده فريق الخبراء الحكومييالتقييميدعوة األمانة العامة إلى عرض التقرير     . 4
لجنة فـي دورتهـا     المكلف بمتابعة تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان على ال          

)36.( 
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 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 :بعد اطالعها -

 مذكرة األمانة العامة،على  �

ع . د 7488قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �
 ،10/3/2012بتاريخ ) 137(

ع . د 7555 مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            قراروعلى   �
 ،5/9/2012بتاريخ ) 138(

ع . د 7628قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �
 ،6/3/2013بتاريخ ) 139(

ع . د 7704قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �
 ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

 . الدول التي وافت األمانة العامة بتقاريرها حتى تاريخهإلىتوجيه الشكر  . 1

الطلب إلى األمانة العامة إعادة تعميم النموذج الذي أعدته األمانة العامة إلعداد تقرير خطـة                . 2
ألمانة العامة بتقرير عـن     تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، متضمنا حث الدول األعضاء موافاة ا         

 .2014تنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في موعد أقصاه نهاية ابريل 

دعوة الدول األعضاء بموافاة األمانة العامة ببرامجها وخططها الوطنية في مجاالت تعزيـز              . 3
 .ثقافة حقوق اإلنسان

فـي  ر الواردة من الدول األعـضاء        بإعداد تقرير شامل في ضوء التقاري      قيام األمانة العامة   . 4
 ).36(وثيقة تعرض على اللجنة في الدورة 
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 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 :بعد اطالعها -

ع . د 7704قرار مجلس جامعة الدول العربية على المـستوى الـوزاري رقـم             على   �
 ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

قيام األمانة العامة بإعادة تعميم مشروع الدليل االسترشادي العربي لمناهضة التعذيب علـى              . 1
الدول األعضاء حتى يتسنى لها موافاة األمانة العامة بمالحظاتها حول مشروع الـدليل فـي               

 .2014 سبتمبرموعد أقصاه نهاية شهر 

بمالحظات الدول حتى يتسنى لها     ) صاحبة المقترح (ام األمانة العامة بموافاة دولة فلسطين       قي . 2
 .تضمين مالحظات الدول في مشروع الدليل

ودولة فلسطين بعقـد اجتمـاع      ) اإلدارة القانونية إدارة حقوق اإلنسان و   (ة العامة   قيام األمان  . 3
ل عرضه على اللجنة فـي دورتهـا        وبمشاركة الدول الراغبة لمراجعة الدليل االسترشادي قب      

)37.(  
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 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 :بعد اطالعها -

  مذكرة األمانة العامة،على  �
ع . د 7488قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �

 ،10/3/2012بتاريخ ) 137(

ع . د 7555قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �
 ،5/9/2012تاريخ ب) 138(

ع . د 7628قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �
 ،6/3/2013بتاريخ ) 139(

ع . د 7704قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الـوزاري رقـم            وعلى   �
 ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

في اللجنة العربيـة    ) المملكة المغربية (لمغربية لحقوق اإلنسان    إبقاء صفة مراقب للمنظمة ا     . 1
  .الدائمة لحقوق اإلنسان

في اللجنة العربية   ) جمهورية مصر العربية  (إبقاء صفة مراقب لجمعية أنصار حقوق اإلنسان         . 2
 .الدائمة لحقوق اإلنسان

فـي  ) اشـمية المملكة األردنيـة اله   (إرجاء البت في وضع المنظمة العربية لحقوق اإلنسان          . 3
رسـمية حـول    اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان إلى حين الحصول علـى معلومـات             

 .36، وعرض الموضوع في الدورة القادمة المقردولة وضعيتها القانونية من 

 في اللجنـة العربيـة      )الجمهورية اليمنية (عدم منح صفة مراقب للمعهد العربي الديمقراطي         . 4
  .عدم استكمال كافة الوثاق المطلوبةالدائمة لحقوق اإلنسان ل
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 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 :بعد اطالعها -

 على مذكرة ممثلية جمهورية العراق، �

 مذكرة األمانة العامة،وعلى  �

ع . د 7704لى المستوى الـوزاري رقـم       قرار مجلس جامعة الدول العربية ع     وعلى   �
  ،1/9/2013بتاريخ ) 140(

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

 المقتـرح الخـاص بتجـريم       ذعن كيفية تنفي  دعوة جمهورية العراق إلى إعداد تصور كامل         . 1
 وموافاة األمانة العامة به حتى يتـسنى لهـا    المستوى اإلقليمي والدولي  ازدراء األديان على    

 .37لى الدول األعضاء، تمهيدا لعرضه في الدورة تعميمه ع

قيام األمانة العامة بتعميم نص القانون العربي االسترشادي لمنع ازدراء األديـان والقـرار               . 2
 ).26/11/2013 – 29 د– 967ق (مجلس وزراء العدل العرب رقم  من الخاص به الصادر

 حول مقترح جمهوريـة العـراق،   حث الدول األعضاء على موافاة األمانة العامة بمالحظاتها    . 3
قـرار مجلـس وزراء     (أخذا بعين االعتبار القانون العربي االسترشادي لمنع ازدراء األديان          

 ).26/11/2013 – 29 د– 967ق (العدل العرب رقم 
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 دائمة لحقوق اإلنسان،إن اللجنة العربية ال

 :بعد اطالعها -

 مذكرة األمانة العامة،على  �

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

تكليف األمانة العامة بإعادة تعميم مشروع تعديل الالئحة الداخلية للجنـة العربيـة             
 في موعد أقـصاه شـهر       تها بمالحظاتها  الدول األعضاء لموافا   علىالدائمة لحقوق اإلنسان    

 .37الدورة ، حتى يتسنى عرضه في 2014سبتمبر 
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 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،

 :بعد اطالعها -

 مذكرة األمانة العامة،على  �

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

تعديل الضوابط والمعايير الخاصة بمنح صفة      ل هاتكليف األمانة العامة بإحالة مشروع     .1
مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان للمنظمات العربية غيـر الحكوميـة            
الوطنية والقومية والمنظمات الحكومية اإلقليمية والدولية والمؤسسات الوطنية العاملة 

فريق عمل تطوير البعد الشعبي للعمل العربي المشترك        " إلى   في مجال حقوق اإلنسان   
في إطار مراجعة الفريق  لدراسته ،"برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ت جامعة الدول   ليا إلى آ  للضوابط والمعايير الخاصة بانضمام منظمات المجتمع المدني      
 .مراقبالعربية المختلفة بصفة 

تعديل الضوابط والمعايير الخاصة بمنح صفة      ل هامشروعبتعميم  عامة  تكليف األمانة ال   .2
مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان للمنظمات العربية غيـر الحكوميـة            
الوطنية والقومية والمنظمات والحكومية اإلقليمية والدولية والمؤسـسات الوطنيـة          

فريق "وموافاة  مالحظاتها  ء إلبداء    الدول األعضا  علىالعاملة في مجال حقوق اإلنسان      
عمل تطوير البعد الشعبي للعمل العربي المشترك برئاسـة الجمهوريـة الجزائريـة             

  .بها" الديمقراطية الشعبية
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  العربية الدائمة لحقوق اإلنسان،إن اللجنة

 :بعد اطالعها -

 مذكرة األمانة العامة،على  �

  وبعد البحث والمناقشة، -

  :ـي بـوصـت

، )سـلطنة عمـان   (منح صفة مراقب لكل من اللجنة الوطنيـة لحقـوق اإلنـسان             
في اللجنة العربية الدائمة لحقوق     ) جمهورية السودان (وللمجموعة الوطنية لحقوق اإلنسان     

  .ن، بعد استيفائهما للشروط المطلوبةاإلنسا
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  )لجنة الميثاق(التقرير السنوي للجنة حقوق اإلنسان العربية 
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
  مذكرة األمانة العامة،على  �
 ،)141–140(وعلى تقرير نشاط األمانة العامة بين الدورتين  �

  جنة حقوق اإلنسان العربية،التقرير السنوي الخامس للوعلى  �
  توصية لجنة الشؤون القانونية،وعلى  �

  وبعد المناقشة، -

  ر ُ�6ــــ�

  .أخذ العلم بالتقرير السنوي الخامس للجنة حقوق اإلنسان العربية المنبثقة عن الميثاق -1
األخذ بعين االعتبار توصيات لجنة حقوق اإلنسان العربية إلى الدول األطراف بالميثاق             -2

  .زيز وحماية حقوق اإلنسانمن أجل تع
على تقـديم   ومملكة البحرين ودولة قطر     توجيه الشكر لدولة اإلمارات العربية المتحدة        -3

  .من الميثاق) 48(تقريرها األول إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية تنفيذا للمادة 
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7776رقم : ق(
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  141، 140لمجلس نشاط األمانة العامة بين دورتي ا
  واإلجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس

  في مجال الشؤون اإلدارية والمالية
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 توصية لجنة الشؤون اإلدارية والمالية،وعلى  �

  ر ُ�6ــــ�

 العامة لتنفيذ قرارات مجلس الجامعـة فـي         انةاألمأخذ العلم باإلجراءات التي اتخذتها       -1
  . والماليةاإلداريةمجال الشؤون 

  . والماليةاإلداريةن ؤو العام ولرئيس وموظفي قطاع الشاألمينتوجيه الشكر لمعالي  -2
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7777رقم : ق(
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  موقف الدول األعضاء من تسديد األنصبة والمركز المالي
  

  
  ،الوزاريمستوى ال الجامعة على إن مجلس

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 توصية لجنة الشؤون اإلدارية والمالية،وعلى  �

  )∗(ر ُ�6ــــ�

 التي لم تلتزم بسداد مساهماتها طبقا لقرارات مجلـس  األعضاءالتأكيد على ضرورة قيام الدول     -1
  .المتأخرات واالحتياطي بسداد تلك المبالغالجامعة على مستوى القمة فيما يتعلق بالمساهمات و

 من  األولى الثالثة   األشهر بسداد مساهماتها كاملة خالل      األعضاءضرورة التزام الدول     -2
  . من النظام المالي وبعملة الموازنة)28(السنة المالية تنفيذا لنص المادة 

 سـنويا  من هـذه المتـأخرات  % 10 التي عليها متأخرات بسداد    األعضاءالتزام الدول    -3
  . حصة الدولة السنويةإلىتضاف 

 العامة وفقا   لألمانة االحتياطي العام    في بسداد مساهماتها    األعضاءضرورة التزام الدول     -4
 وفقـا   ،23/3/2005بتاريخ  ) 321( البند رابعا من قرار قمة الجزائر رقم         فيلما جاء   

 الـدول العربيـة     من النظام المالي لألمانة العامة لجامعـة      ) 24(و) 23(لنص المادتين   
  .2006اعتبارا من موازنة 

  .2014للدول التي قامت بتسديد مساهماتها في موازنة عام  الشكر توجيه -5
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7778رقم : ق(
                                                

  :تحفظات ومالحظات الدول
  تؤكد المملكة العربية السعودية على تحفظها علـى زيـادة موازنـة جامعـة الـدول العربيـة بمقـدار                    - 

 العامة بهـذا    لألمانة المقترحات المقدمة منها     فيخمسة ماليين دوالر وذلك لحين النظر       ) 5, 000,000(
  .2013 العامة لعام األمانة وتلتزم بسداد حصتها وفق موازنة ،الشأن

 26/3/2013بتـاريخ   ) 586(تؤكد دولة الكويت على تحفظها على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم               - 
، وعلى كل مـا يترتـب   أمريكيخمسة ماليين دوالر    ) 5, 000,000(بشأن زيادة موازنة الجامعة العربية بواقع       

  . زيادةأية دون 2013 العامة لعام األمانةلقمة من التزامات وتلتزم بسداد حصتها وفق موازنة على قرار ا
 203 تود المندوبية الدائمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التـذكير بمـذكرتها رقـم            :الجزائر - 

  . العامة لجامعة الدول العربيةاألمانة إلى الموجهة بالخصوص 4/4/2013بتاريخ 
 .2013 الهاشمية التأكيد على التزامها بتسديد مساهماتها المالية طبقا لموازنة عام األردنيةتود المملكة  - 
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  الدعم والتبرعات المقدمة لألمانة العامة
  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 نة العامة،على مذكرة األما �

 توصية لجنة الشؤون اإلدارية والمالية،وعلى  �

  )∗(ر ُ�6ــــ�
  . الشكر للجهات المتبرعةتوجيه -1
 الموافقة على قبول التبرعات التالية وفقا للغاية والهدف المحدد لها ووفقا ألحكام المـادة          -2

  :من النظام المالي لألمانة العامة للجامعة) 20(
 إنـشاء  في مساهمة دولة قطر     أمريكين دوالر    عشرة ماليي  )10 ,000,000(مبلغ   -

  . العامة كدفعة تأسيسية لبدء العمل بهذا الصندوقاألمانة لموظفيصندوق معاشات 
 تبـرع مـن جمهوريـة       أمريكي خمسة عشر مليون دوالر      )15 ,000,000(مبلغ   -

  . العامة لجامعة الدول العربيةاألمانة مبنى إداري ملحق لمقر إلنشاءالعراق 
لحين فتح  ) كأمانات( تبرع من جمهورية العراق      أمريكياثنين مليون دوالر    ) 2 ,000,000(مبلغ   -

  .اإلسرائيلي الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون االحتالل األسرىصندوق لدعم 
 تبرع من جمهوريـة      أمريكي  وخمسمائة وستين دوالر   آالف ثمانية   )8 ,560(مبلغ   -

 مجـال   في اإلعالميين والطفولة وذلك لتمويل تدريب      رةواألس المرأة   إلدارةالعراق  
  . لحقوق الطفلاإلعالمي مكونات مشروع المرصد باقيحقوق الطفل وتمويل 

 من الغرفـة  البرازيلي ومائة دوالر شهريا بالريال      فآال أربعة )4, 100(ما يعادل    -
  .2013التجارية العربية البرازيلية لدعم أنشطة البعثة بالبرازيل حتى ديسمبر 

 الالزمة لفتح حساب بنكي باسم صندوق دعـم  اإلجراءات العامة باتخاذ األمانةتقوم   -
اإلسـرائيلي   الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون االحـتالل          األسرى

 الصادر عن مجلس الجامعـة علـى مـستوى المنـدوبين       7722تنفيذاً للقرار رقم    
  .19/2/2014الدائمين في دورته غير العادية بتاريخ 

  . من النظام المالي فيما يتعلق بهذه التبرعات)21(تطبيق المادة  -
  

                                                
 .تتحفظ المملكة العربية السعودية على إنشاء صندوق معاشات لموظفي األمانة العامة  )∗(
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 الختامي عن الحساب العامةتقرير الهيئة العليا للرقابة 
  2012 فيللسنة المالية المنتهية 

   العامة على ما ورد فيهاألمانةورد 
  

  
  ،الوزاريمستوى الى إن مجلس الجامعة عل

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 توصية لجنة الشؤون اإلدارية والمالية،وعلى  �

  ر ُ�6ــــ�

  . موعدهافي الهيئة العليا للرقابة فيضرورة التزام الدول بحضور ممثلها المختص  -1
  . الهيئة لفترة كاملة دون انقطاعفيالتأكيد على استمرارية مشاركة العضو  -2
 حال تخلـف    فيعمل على تحديد الدول االحتياطية للهيئة العليا للرقابة العامة لدعوتها           ال -3

  .بعض الدول من المشاركة
 مـن   األولـى  بسداد مساهماتها كاملة خالل الثالثة أشهر        األعضاءضرورة تقيد الدول     -4

  .السنة المالية
  .رات سنويامن هذه المتأخ% 10 عليها متأخرات بسداد التي األعضاءالتزام الدول  -5
 التعاقد والمهام   إجراءات الئحة تنفيذية تنظم التعاقد مع الخبراء تبين         إصدارالتأكيد على    -6

  .المطلوبة منهم
  .وفق النظام االجتماعيعمل الدراسة االكتوارية الخاصة بصندوق الضمان  -7
  .لميزانية افي ظل االعتمادات المالية المدرجة في والبرامج األنشطةالتأكيد على أولوية تنفيذ  -8
– 6767التأكيد على أهمية استمرار عقد اجتماعات فريق العمل المشكل بالقرار رقـم              -9

  .لمناقشة تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة 4/3/2007بتاريخ ) 127( ع.د
 وقرارات مجلس الجامعة بعدم التعاقد مع       األساسيالتأكيد على ضرورة االلتزام بالنظام       -10

  . عقود الحاليين منهم وعدم التجديد والتمديد لهموإنهاءمة من بلغ سن انتهاء الخد
 سبيل  في الهيئة العليا للرقابة العامة على الجهود المبذولة         وأعضاء الشكر لرئيس    توجيه -11

  .انجاز عملها
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7780رقم : ق(
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  ديد للسيد محمد عبد اهللا إدريسالتم
   الصومالفيالعربية رئيسا لمكتب جامعة الدول 

  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 توصية لجنة الشؤون اإلدارية والمالية،وعلى  �

  ر ُ�6ــــ�

 فـي  رئيسا لمكتب جامعة الدول العربيـة        إدريستمديد فترة بقاء السيد محمد عبد اهللا        
  .لتعاقد السابقةالصومال لمدة سنتين بنفس شروط ا

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7781رقم : ق(
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  عبيد تعيين السيد الدكتور عبد اللطيف بن عبد الرحمن
  أميناً عاماً مساعداً لجامعة الدول العربية

  

  
  ،الوزاريمستوى الإن مجلس الجامعة على 

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ق الجامعة،من ميثا) 12(وعلى المادة  �

 من النظام األساسي للموظفين،) 9(وعلى المادة  �

 وفي ضوء مداوالت المجلس في هذا الشأن، -

  ر ُ�6ــــ�

الموافقة على تعيين السيد الدكتور عبد اللطيف بن عبد الرحمن عبيـد أمينـاً عامـاً                
  .مساعداً لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141 (ع.د – 7782رقم : ق(
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  عبد العزيز بوهدمة. تجديد تعيين السيد السفير د
  أميناً عاماً مساعداً لجامعة الدول العربية

  

 
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 من الميثاق،) 12(واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة  -

 من النظام األساسي للموظفين،) 9(اً لنص المادة واستناد -

  ر ُ�6ــــ�

الموافقة على تجديد تعيين السيد السفير عبد العزيز بوهدمة أميناً عاماً مساعداً لمـدة              
  .خمس سنوات

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع .د – 7783رقم : ق(
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  ���ن

�� ا��ول ا������ ��� ا�����ى ا��زا�� ��� R� در�Pري  
 ��  )141(*( دور)' ا���د

)��Nا�:Kوا�`�اع ا����( ا ��O�c��Sا� ��m68\ن ا��  

  ــ

على المستوى الوزاري في دورتـه العاديـة        المنعقد   العربية الدول   ة مجلس جامع  إن
  ،9/3/2014  بتاريخ)141(

 فلـسطين، والـذي     ة دول خارجية العرض المقدم من معالي وزير       إلىوبعد استماعه   
  ،الفلسطينيةطورات القضية استعرض فيه ت

 اإلسـرائيلي ها إلنهاء االحـتالل     يعاي مس ف الفلسطينيةيؤكد المجلس على دعم القيادة      
 علـى    ويؤكـد مجـددا    ، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني     الفلسطينيةلألراضي  

  :القضايا الجوهرية التالية
  .يهودية دولةالرفض المطلق لالعتراف بإسرائيل  -1
 أن فلسطين، والتأكيـد علـى       دولة ل كعاصمة هنالك سالم دون القدس الشرقية       لن يكون  -2

  .1967 التي احتلت عام الفلسطينية األراضيالقدس جزء ال يتجزأ من 
 حتى خط الرابع مـن      المحتلة والعربية   الفلسطينية األراضي كافة من   إسرائيلانسحاب   -3

  ).1967 (242 طبقاً لقرار مجلس األمن رقم 1967حزيران / يونيو
وعاصمتها  1967عام  حزيران  / يونيو فلسطين المستقلة على خط الرابع من        ةدولإقامة   -4

  .العربيةمبادرة السالم  والدوليةالقدس الشرقية استنادا لما جاء في قرارات الشرعية 
 فـي قـرارات     المتمثلـة األساسية  مرجعيات  ال ترتكز على    أنمفاوضات السالم يجب     -5

 اإلسـرائيلي  إلنهـاء االحـتالل      العربيـة  ومبادرة السالم    لةالص ذات   الدولية الشرعية
  .1967 التي احتلت عام العربية الفلسطينيةلألراضي 

القـدس،  و ، هـي االسـتيطان    اإلسرائيلي الصراع العربي    ةقضايا الحل النهائي لتسوي    -6
  . األمنو ،األسرىو ،المياهوالحدود، والالجئين، و

  ا)&��ـــ� ا�'�&ــــ�
  -�ون &*,+ ا�*�&'�أ&��� 

  ــــــــــــــــ

 )1101( ص-32)/14/03(01/141ج
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 تهويد القدس وطمس تاريخها     إلى الرامية ائيليةاإلسر السياسات   ة على رفض كاف   التأكيد -7
 اإلجراءات  هذه  جميع أنعلى   والتأكيد   ،الحضاري واإلنساني والثقافي والديني   وتراثها  

 الـشرعية  بموجب القانون الـدولي وقـرارات        الغية و باطلةالمتخذة في نطاقها تعتبر     
  .الدولية

  غير شرعي وغير قـانوني     حتلةالم الفلسطينية األراضي االستيطان في    أنالتأكيد على    -8
ـ      العتبـار المـستوطنات    الهادفـة    المحـاوالت    ةبموجب القانون الدولي، ورفض كاف

 الفلـسطينية  األراضي وجدار الفصل العنصري في      االستيطانية والسياسات   اإلسرائيلية
 تفتيـت وحـدة     إلـى  الراميـة  اإلسرائيلية المحاوالت   ةورفض كاف .  أمرا واقعا  المحتلة

  .إسرائيل الجانب التي تتخذها ةات أحادي اإلجراءة وكاففلسطينيةال األراضي
 العامـة  قرار الجمعيـة     إلى الالجئين الفلسطينيين استنادا     لقضية حل عادل    إلىالتوصل   -9

  .)2002 (العربيةومبادرة السالم  1948لعام  194لألمم المتحدة رقم 
  .اإلسرائيلية السجون  األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب منةإطالق سراح كاف -10
  . غير الشرعي عن قطاع غزةاإلسرائيليرفع الحصار  -11

  
  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع . د– 181بيان رقم (
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  �نـــ��

�� ا��ول ا������ ��� ا�����ى ا��زاري�� ��� R� در�P  
 ��  )141(*( دور)' ا���د

`� ا������ا����Qر�� ا������J و���Qر�*( ا���cرات ا����:�� �8\ن  �  

  ــ
  

) 141(إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتـه العاديـة              
  ،9/3/2014المنعقد بتاريخ 

في إطار متابعته للتطورات السياسية وما حصل من تغييرات في تونس ومصر سعياً             
  إلرساء المسار الديمقراطي والحكم الرشيد والعدالة االجتماعية،

لغ ارتياحه للخطوات االيجابية التي قطعتها الجمهوريـة التونـسية فـي            يعرب عن با  
مسارها االنتقالي الديمقراطي باعتماد دستورها الجديد في إطارٍ من التوافق الوطني واختيـار             
حكومة كفاءات مستقلة لتأمين المرحلة االنتقالية وصوالً إلـى تنظـيم االنتخابـات الرئاسـية             

  .هاية السنة الجاريةوالتشريعية في تونس قبل ن

كما يعرب المجلس عن ترحيبه بإقرار الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية عبـر          
استفتاء شعبي عام، وذلك في إطار استكمال استحقاقات خارطة المستقبل والمتضمنة إجـراء             

  .انتخابات رئاسية وتشريعية في األشهر القليلة المقبلة
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع . د– 182بيان رقم (

  ا)&��ـــ� ا�'�&ــــ�
  -�ون &*,+ ا�*�&'�أ&��� 

  ــــــــــــــــ

 )1060( ص-27)/41/30(01/411-01ج
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  �نـــ��

�� ا��ول ا������ ��� ا�����ى ا��زاري�� ��� R� در�P  
 ��  )141(*( دور)' ا���د

�Urًا *( ��} ا��ول ا������ �8\ن  }k�e )ره���� ا��Kل ا���Wا �Jإدا  

  ــ

) 141(إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتـه العاديـة              
  ، 9/3/2014تاريخ المنعقد ب

، 3/3/2014يدين بشدة التفجيرات اإلرهابية التي وقعت في مملكة البحرين بتـاريخ            
وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، إن هذا العمل اإلجرامي الجبان يهدف إلى زعزعة          
امن واستقرار مملكة البحرين وترويع المـواطنين اآلمنـين والعبـث بممتلكـاتهم وتعطيـل               

 كما يؤكد المجلس أن كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل اإلرهابي من منظمـات                مصالحهم،
  إرهابية يجب أن يمثل أمام العدالة ليلقى الجزاء الذي يستحقه،

كما يدين المجلس ما تعرضت له جمهورية مصر العربية مؤخراً من أعمال إرهابيـة              
رياء من شعبها، والجور على     استهدفت النيل من أمنها واستقرارها وأدت إلى سقوط ضحايا أب         

حقه في تصويب مسار ثورته وهو ما ترفضه كافة الشرائع السماوية والقـوانين اإلنـسانية،               
ويؤكد على أن اإلرهاب هو آفة مدمرة ال منطق من ورائه، ويهدد حياة اآلمنين ويعيق مسيرة                

  ،التنمية والتطوير ولذلك البد من تضافر الجهود العربية للتصدي له

ب المجلس عن وقوفه ودعمه الكامل لمملكة البحرين ولجمهورية مصر العربية           ويعر
في كل ما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات اإلرهابية والتصدي لكل من يقف من ورائها أو                
يدعمها أو يحرض عليها، ويتقدم مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتعازيه ومواسـاته             

  . العربية وأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابينلمملكة البحرين وجمهورية مصر
  

  )9/3/2014 - 3 ج –) 141(ع . د– 183بيان رقم (

  ا)&��ـــ� ا�'�&ــــ�
  -�ون &*,+ ا�*�&'�أ&��� 

  ــــــــــــــــ

 )0124( ص-45)/14/03(01/141ج


