
  
  
  
  

  

  
  

  جلس�م

  ةــة�ع�ى�مستوى�القمـــة�الدول�العربيـامعج
  ) 29(لدورة�العادية�ا

  "ة�القدســـــقم"

ــ الظهران ـــ   ا"ملكة�العربية�السعودية ـ

  هـ 1439 �ـــــ ر�29 � ـــا���ا�   �2018ن ــــ��/ 	ــــ ا���15
  ــــــــــــ

  
  

 
ً
  .القــــرارات  :  أو$

ــثاني ــ ــ ــــرانإعـــ  :  اــ ــ ــ ــ   .-ن�الظهــ

ـــثالث ــــ  ــ
ً
  .وثيقة�تعزيز�:من�القومي�العربي�"واجهة�التحديات�ا"ش01كة  :  ا

ــــرابع ـــ  ـ
ً
ــلمان�بــــن�عبــــد�العزيــــز�آل�ســــعود�  :  ا خطــــاب�خــــادم�الحــــرمEن�الــــشريفEن�ا"لــــك�ســ

ــــة�الـــــــسعودية� ــــك�ا"ملكـــــــة�العربيـــ ـــــيملــ ـــــدورة� Nــ ــال�الــ ــــة�Oعمـــــ ـــسة�Rفتتاحيـــ الجلــــ

  .عXى�مستوى�القمةالعربية�"جلس�جامعة�الدول�) 29(العادية�

 
ً
 :مــEن�العــام�لجامعــة�الــدول�العربيــةخطــاب�معــا]ي�الــسيد�أحمــد�أبــو�الغــيط�  :  خامسا

ــال�الـــدورة� الجلــــسة Nـــي "جلـــس�جامعــــة�الــــدول�) 29(العاديــــة�Rفتتاحيـــة�Oعمــ

  .عXى�مستوى�القمة العربية

 
ً
ع�.�Nــي�القمــة�د�الــدول�العربيــة�ا"ــشاركEنقائمــة�أســماء�القــادة�العــرب�ورؤســاء�وفــود  :  سادسا

)29.(  

  

  :مانة�العامة
  أمانة�شؤون�مجلس�الجامعة

{{{{{{{{{{{{{ 

 )0188($# -25)/18/04/(29ق 
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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضوع

 
ً
ـــــالق  :  أو$ ـــ   :راراتـــ

  :الشؤون�السياسية

 :التقارير المرفوعة إلى القمة  -1

عن نشاط هيئة   ) 28(ع  .تقرير رئاسة القمة د     -
  9------- 705------------متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات 

  9------- 706-----تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك      -
ضية الفلسطينية والصراع العربـي اإلسـرائيلي       الق  -2

  :ومستجداته
تسمية مجلس جامعة الدول العربيـة علـى          -

بالظهران ) 29(مستوى القمة الدورة العادية     
  10------707----------------------" دسقمة الق "بـ

ــضية    - ــسياسية للق ــورات ال ــة التط متابع
الفلسطينية والصراع العربـي اإلسـرائيلي      

  10------708--------------وتفعيل مبادرة السالم العربية
التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة       -

  21------709----------------------القدس المحتلة    
االستيطان، الجدار، االنتفاضـة،    (متابعة تطورات     -

  28------710-----------) األسرى، الالجئون، األونروا، التنمية                         
دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الـشعب         -

  40------711------------------------الفلسطيني 
  41------712------------الجوالن العربي السوري المحتل    -

  47------713------------------- ضامن مع لبنان ودعمه الت  -3

  56------714--------------------تطورات األزمة السورية  -4
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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضوع
  

  63------715-----------------تطورات الوضع في دولة ليبيا  -5
  68------716-----------تطورات األوضاع في الجمهورية اليمنية  -6
  72------717----------دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان     -7
  76------718---------------راليةدعم جمهورية الصومال الفيد    -8
  83------719------------------ دعم جمهورية القمر المتحدة     -9

احتالل إيران للجزر العربية الثالث طنـب الكبـرى           -10
وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات       

  86------720---------------العربية المتحدة في الخليج العربي 
  90------721------- التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية                                         -11
ذ موقف عربي إزاء انتهاك القـوات التركيـة         اتخا   -12

  96------722-------------------------للسيادة العراقية 
دعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنـازحين           -13

  97------723----------------------العراقيين بشكٍل خاص
  99------724-------- صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب      -14
  104-----725----------تطوير المنظومة العربية لمكافحة اإلرهاب    -15
  108-----726------------------- وير جامعة الدول العربية  تط   -16
  109-----727----------------------عقد قمة ثقافية عربية   -17
دعم ترشيح المملكة المغربية الستضافة نهائيـات          -18

  110-----728--------------2026كأس العالم لكرة القدم لسنة    

  :الشؤون�Rقتصادية�وRجتماعية

عــن العمــل االقتــصادي  تقريــر األمــين العــام  -19
  110-----729------------لمشترك واالجتماعي والتنموي العربي ا  

 قـرارات القمـة العربيـة      تقرير حول متابعة تنفيذ     -20
 في دورتها الثالثة االقتصادية واالجتماعية: التنموية

  111-----730-----------------)22/1/2013-21: الرياض(
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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضوع
  

منطقة التجارة الحرة العربية الكبـرى وتطـورات          -21
  113-----731---------------------االتحاد الجمركي العربي  

  114-----732-------------الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها  -22
 العربية للحد من مخـاطر الكـوارث        اإلستراتيجية   -23

2030-------------------------------733-----115  
االتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثيـة النباتيـة          -24

تقاسم المنـافع الناشـئة عـن       و ومعارفها التراثية 
  116-----734----------------------------استخدامها  

المترتبـة علـى     واالجتماعيـة األعباء االقتصادية     -25
استضافة الالجئين السوريين وأثرها علـى الـدول        

  117-----735-----------------------العربية المستضيفة
ودليل العمل   ةـ العربية للصحة والبيئ   اإلستراتيجية  -26

  119-----736------) 2030 -  2017( العربي االستراتيجي للصحة والبيئة                        
  121-----737------------------ اإلرهاب والتنمية االجتماعية  -27
ــسياسات  ز العربــيإنــشاء المركــ  -28 لدراســات ال

  122-----738------ على الفقر في الدول العربية  ءاالجتماعية والقضا 
  123-----739--------------تنظيم مهنة العمل االجتماعي العربي      -29
المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل     " نتائج وتوصيات   -30

القوة القائمـة   (إسرائيل  في ظل انتهاك     الفلسطيني
: ولـة الكويـت   د( "التفاقية حقوق الطفل  ) باالحتالل

12-13/11/2017(-----------------------740-----124  
  125-----741-----2030الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة     -31
لمجلـس  ) 30(موعد ومكان عقد الدورة العاديـة         -32

  126-----742-----------جامعة الدول العربية على مستوى القمة     
توجيه الشكر والتقدير للمملكة العربية الـسعودية         -33

  127-----743---------في الظهران  ) 29(دية الستضافتها القمة العا  
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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضوع

 
ً
  129--) 0202(ع - 39)/ 18/04/(29ق  --------------------إع-ن�الظهران  :  ثانيا

 
ً
ــي�"واجهــــة�  :  ثالثا وثيقــــة�تعزيــــز�:مــــن�القــــومي�العربــ

  139--) 0207( ث - 44)/04/ 18/(29ق ------------------ التحديات�ا"ش01كة

 
ً
ــــك�  :  رابعا ـــشريفEن�ا"لـــــ ـــ ــــــرمEن�الـــ ــادم�الحـــ ـــ ــــاب�خــــ ـــ خطــ

ـــــلما ــــك�ســـ ــــعود�ملــــ ـــ ـــــز�آل�سـ ـــــد�العزيـــ ــــن�عبـــ ن�بــــ

ــــسعودية� ــــ ــة�الـــ ـــ ــــ ــــة�العربيــ ــــ ــيا"ملكـــ ــــ ـــ ـــــسة� Nــ ـــ الجلـــ

ــــدورة� ـــــال�الـــــ ــــة�Oعمــــ ـــ ـــــة�Rفتتاحيــ ) 29(العاديــــ

عXــى�مـــستوى�العربيــة�"جلــس�جامعــة�الــدول�

  145--) 0200( خ - 37)/ 18/04/(29ق  --------------------------  القمة

 
ً
ـــــيط�   :خامسا ـــــو�الغـــ ــــد�أبـــ ـــــسيد�أحمــــ ــــا]ي�الـــ ــــاب�معــــ ـــ خطـ

ــــة ـــ ـــدول�العربيـ ـــ ـــة�الــ ـــ ــام�لجامعــ ـــ ـــEن�العـــ ـــ ـــي :مــ ـــ  Nــ

العاديـــة�Rفتتاحيـــة�Oعمـــال�الـــدورة� الجلـــسة

ــــة) 29( ــــدول�العربيــــ ــــة�الــــ ـــــس�جامعــــ ـــى� "جلـــ ـــ عXــ

  151--) 0201( خ - 38)/ 18/04/(29ق  ---------------------مستوى�القمة

 
ً
قائمة�أسماء�القادة�العـرب�ورؤسـاء�وفـود�الـدول�  :  سادسا

ـــــــة�د ـــــي�القمــ ـــــشاركEن�Nــــ ــــــة�ا"ــــ ــــــة�) 29(ع�.العربيـــ مرتبـــ

  157--) 0184( نث  - 21/) 04/ 18/(29ق -حسب�الحروف�الهجائية�Oسماء�الدول�:عضاء
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  )0187(ق-24)/18/04/(29ق
  

  
� �

� �

� �

� �

� �

� �

  راراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقـــــــ
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التقارير المرفوعة إلى   
  :القمة

تقرير رئاسة القمـة    
عن نشاط  ) 28(ع  .د

هيئة متابعـة تنفيـذ     
  .القرارات وااللتزامات

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :طالعهبعد ا -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعـة تنفيـذ القـرارات        �
  وااللتزامات،

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

عبد اهللا الثاني ابن    توجيه الشكر والتقدير إلى جاللة الملك        -1
الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية، ورئيس الـدورة        

لمجلس جامعة الدول العربية على مـستوى       ) 28(العادية  
القمة، على رعايته الكريمة لجهود متابعة تنفيذ قـرارات         

 ).2017(قمة عمان 

تقديم الشكر إلى الدول أعضاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات          -2
ت واألمين العام على ما بذلوه من جهود مقدرة         وااللتزاما

 .لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د705: ق.ق(
  

التقارير المرفوعة إلى   
  :القمة

تقرير األمين العام عن  
ــي  ــل العربـ العمـ

  .المشترك

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 مة،على مذكرة األمانة العا �

وعلى تقرير األمين العام الذي تناول مختلـف مجـاالت           �
 العمل العربي المشترك،

وبعد االستماع إلى خطاب السيد األمين العام فـي الجلـسة            -
  االفتتاحية،
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…<†{{{{ÏŁèV< <

أخذ العلم بتقرير األمين العام عن العمل العربي المـشترك          
 الشكر  الذي تناول مختلف مجاالت العمل العربي المشترك، وتقديم       

  .له ولمساعديه على هذا التقرير
  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د706: ق.ق(

  
تسمية مجلس جامعة   
الدول العربيـة علـى     

الدورة  مستوى القمة 
) 29(العاديــــــة 
ـ   قمـة  "بالظهران بـ

  ."القدس

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
وبناء على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن          -

 عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية،

وتقديراً لمركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء         -
وعلى الهوية العربية للقـدس الـشرقية المحتلـة، وأمـام           

 تمر بها القضية الفلـسطينية قـضية        يالتحديات الجِسام الت  
 العرب األولى،

…<†{{{{ÏŁèV< <

دم الحـرمين الـشريفين الملـك       الموافقة على مقترح خا     
سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية الـسعودية           

لمجلـس  ) 29(على الدورة العاديـة     " قمة القدس "بإطالق تسمية   
  .جامعة الدول العربية على مستوى القمة

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د707: ق.ق(
  

القضية الفلـسطينية   
ــي   ــصراع العرب وال

لي اإلســـــــرائي
  :ومستجداته

ــورات  ــة التط متابع
ــضية  ــسياسية للق ال

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

ن االجتمـاع الثـاني لهيئـة       وعلى التوصية الصادرة ع    �
متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          
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الفلسطينية والصراع  
العربــي اإلســرائيلي 
وتفعيل مبادرة السالم   

  .العربية
  

 ،12/4/2018 عقد في الرياض بتاريخ يالوزاري الذ

وإذ يؤكد علـى جميـع قراراتـه الـسابقة علـى مختلـف              -
المــستويات، القمــة والــوزاري والمنــدوبون الــدائمون، 

  بخصوص متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية،
…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمـة          -1
العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقـدس الـشرقية         

وإعادة التأكيد على حـق     . المحتلة، عاصمة دولة فلسطين   
دولة فلسطين بالسيادة علـى كافـة األرض الفلـسطينية          

الهـا  ، بما فيها القدس الشرقية، ومج     1967المحتلة عام   
  .الجوي، ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوار

إعادة التأكيد على التمسك بالسالم كخيار استراتيجي، وحل       -2
الصراع العربي اإلسرائيلي وفق مبادرة الـسالم العربيـة         

 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السالم        2002لعام  
هاء مع إسرائيل وتطبيع العالقات معها، يجب أن يسبقه إن        

احتاللها لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عـام        
، واعترافها بدولـة فلـسطين وحقـوق الـشعب          1967

الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيهـا حـق تقريـر          
المصير وحق العودة والتعويض لالجئـين الفلـسطينيين،        
وحل قضيتهم بشكٍل عادل وفق قرار الجمعية العامة لألمم         

ورفـض أي صـفقة أو      . 1948 لعـام    194م  المتحدة رق 
مبادرة لحل الصراع ال تنسجم مـع المرجعيـات الدوليـة          

  . في الشرق األوسطلعملية السالم
إعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار الواليـات المتحـدة           -3

القـوة  (األميركية االعتراف بالقدس عاصـمة إلسـرائيل        
اره قـراراً   ، ونقل سفارتها إليها، واعتب    )القائمة باالحتالل 

باطالً، وخرقاً خطيراً للقانون الـدولي وقـرارات مجلـس        
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األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصّلة، والفتوى        
القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العـازل،         
وأن ال أثر قانوني لهذا القرار، الذي يقوض جهود تحقيق          

ب، ويهـدد بـدفع     السالم، ويعمق التوتر، ويفجر الغـض     
  .المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم االستقرار

 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمـن          -4
، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة      )1980( لعام   478و

في إطار دورتها االستثنائية الطارئة العاشرة على أسـاس   
 A/RES/ES-10/19(، رقـم  "االتحاد من أجل الـسلم "

، الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف          )2017
إلى تغيير طابع مدينة القـدس الـشريف أو مركزهـا أو            
تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثـر قـانوني، وأنهـا        
الغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثاالً لقرارات مجلس األمن        

بعثـات  ذات الصلة، ودعا جميع الدول لالمتناع عن إنشاء     
دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عمالً بقرار مجلـس         

، والذي أكد أيضاً علـى أن مـسألة         )1980 (478األمن  
القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلهـا          

  .عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة
دعوة الدول األعضاء إلى اتخاذ جميع اإلجراءات العمليـة          -5

الالزمة لمواجهة أي قـرار يعتـرف بالقـدس عاصـمة           
، والحيلولة دون اتخـاذ     )القوة القائمة باالحتالل  (إلسرائيل  

أي قرارات مماثلة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس        
  .الوزارية العربية المتعاقبة

تأييد ودعم خطة تحقيق السالم التي قدمها فخامة الرئيس          -6
فلسطين، في مجلـس األمـن      محمود عباس، رئيس دولة     

  .20/2/2018يوم 
العمل مع األطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آليـة دوليـة           -7

متعددة األطراف، تحت مظلة األمم المتحدة، لرعاية عملية        
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السالم، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي إلعـادة           
إطالق عملية سالم ذات مصداقية ومحددة بإطار زمنـي،         

ومبدأ األرض مقابل ت الشرعية الدولية  وعلى أساس قرارا  
/ وحل الدولتين على خطوط الرابـع مـن يونيـو         السالم  

  .1967حزيران عام 
تأييد ودعم قرارات فخامة الرئيس محمود عباس رئـيس          -8

دولة فلسطين، وقرارات ُأطر منظمة التحرير الفلـسطينية        
في مواجهة اعتراف اإلدارة األمريكية بالقـدس عاصـمة         

الل، والعمل مع دولة فلسطين علـى تحقيـق         لدولة االحت 
  .الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد

تقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه،         -9
والدعم لنضاله المشروع ضد االحتالل اإلسرائيلي الغاشم،       

وإدانة . دفاعاً عن مقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف      
نهجة واسعة النطاق ضـد أبنـاء       الجرائم اإلسرائيلية المم  

الشعب الفلسطيني، المدنيين العزل، والتي ترقى إلى جرائم        
حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، بموجب القـانون الـدولي         
اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان؛ هذه الجـرائم        
التي كان آخرها االعتداء على المتظاهرين الفلـسطينيين        

ي مسيرة العودة السلمية، يـوم      السلميين، الذين خرجوا ف   
، في مختلف أنحاء األرض     2018آذار  / مارس 30الجمعة  

الفلسطينية المحتلة، وخاصة على خطـوط قطـاع غـزة          
المحاصر، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحـى        

  .من المدنيين العزل
مطالبة مجلس األمن، والجمعية العامة واألمين العام لألمم         -10

 حقـوق اإلنـسان ومفوضـه الـسامي         المتحدة، ومجلس 
ومقرريه، باتخاذ اإلجراءات الالزمة، لتشكيل لجنة تحقيق       

، والعمل على تمكـين     30/3/2018دولية في أحداث يوم     
هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطـار زمنـي،           
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وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين        
دم إفالتهم من العقـاب     اإلسرائيليين عن هذه الجريمة، وع    

  .العادل، وإنصاف الضحايا
مطالبة مجلس األمن بإنفاذ قراراته ذات الـصلة بحمايـة           -11

) 1994 (904المدنيين الفلـسطينيين، السـيما القـرار        
، القاضية بانطباق اتفاقيـة جنيـف       )1987 (605والقرار

الرابعة على األرض الفلسطينية المحتلة وضرورة تـوفير        
ودعوة الـدول   . للشعب الفلسطيني األعزل  الحماية الدولية   

األطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة          
لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفـاذ االتفاقيـة فـي          
أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية،         
من خالل وقف االنتهاكات اإلسـرائيلية للقـانون الـدولي      

ـ    دولي لحقـوق اإلنـسان، وإعمـال       اإلنساني والقانون ال
  .القواعد اآلمرة للقانون الدولي

حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على فـتح          -12
تحقيق عاجل في جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنـسانية،         

  .التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني األعزل
تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العـضوية          -13

لكاملة في األمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي         ا
لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية فـي نيويـورك         

  .بعمل ما يلزم بهذا الشأن
العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلـسطين،           -14

من خالل زيارات واتصاالت ثنائية ومتعددة األطراف لحثها      
حزيران / ن على خطوط يونيو   على االعتراف بدولة فلسطي   

، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وذلك كأسـاس         1967
 لمثـل   اإلستراتيجيةورافعة لعملية السالم، وشرح األهمية      

هذا االعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السالم         
  .واألمن في المنطقة والعالم
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تبني ودعم حق دولة فلسطين باالنضمام إلـى المنظمـات           -15
لمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية،   وا

  .وتجسيد استقاللها وسيادتها على أرضها المحتلة
دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مـساءلة         -16

إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، عـن جرائمهـا بحـق          
الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اإلجـراءات والتـشريعات         

 التي تتخذها لـشرعنة نظامهـا االسـتعماري         العنصرية
وإدامته، وتقديم المساندة الفنية والمالية الالزمـة لهـذه         
المساعي الفلسطينية، وتفعيـل تـشكيل لجنـة قانونيـة          
استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول         
رفع قضايا أمـام المحـاكم الدوليـة بـشأن االنتهاكـات            

لشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاتـه     اإلسرائيلية لحقوق ا  
ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التـي لحقـت         

، 1917عـام   " وعد بلفـور  "بالشعب الفلسطيني، بما فيها     
  .وتقديم مقترحات عملية بهذا الشأن

التأكيد على أن مقاطعة االحـتالل اإلسـرائيلي ونظامـه           -17
االستعماري، هي أحـد الوسـائل الناجعـة والمـشروعة          
لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعمليـة الـسالم،         
ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات واألفراد إلـى        
وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشـر مـع          
منظومة االحتالل االستعماري اإلسـرائيلي ومـستوطناته       
المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمـل مـع الجهـات          

دار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مـع        الدولية إلص 
المستوطنات اإلسرائيلية وفقاً لقـرارات مجلـس حقـوق         

  .اإلنسان ذات الصلة
مطالبة مجلس األمن بتنفيذ جميع قراراتـه ذات الـصلة            -18

 338و) 1967 (242بالقضية الفلـسطينية، بمـا فيهـا        
، وقرار مجلـس األمـن رقـم        )2003 (1515و) 1973(
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، والذي أكد، ضـمن جملـة أمـور         )2016( لعام   2334
أخرى، على أن االستيطان اإلسـرائيلي يـشكل انتهاكـاً          
صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السالم، وطالـب         

بالوقف الفوري والكامل   ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  
لجميع األنـشطة االسـتيطانية فـي األرض الفلـسطينية          

الشرقية، والذي أكد علـى أن  المحتلة، بما في ذلك القدس  
المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابـع       

، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس،       1967حزيران  / من يونيو 
سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفـان مـن خـالل           

ودعوة األمين العام لألمم المتحدة إلى تقـديم        . المفاوضات
فيذ قـرار مجلـس األمـن       تقاريره مكتوبة حول متابعة تن    

2334) 2016.(  
إعادة التأكيد على رفـض االعتـراف بإسـرائيل كدولـة            -19

وإدانة السياسة اإلسرائيلية الهادفـة إلـى سـن         . يهودية
تشريعات عنصرية ممنهجة لتقويض أسس السالم العادل        
في المنطقة، وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني،      

يلية على مدينة القـدس     ومحاوالت فرض السيادة اإلسرائ   
الشرقية المحتلة، وسلب وضـم أراضٍ فلـسطينية تحـت     
مسمى ضم الكتل االستيطانية غير القانونية، وكذلك تطبيق      
القانون اإلسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي       
الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين       

عقوبة اإلعدام ضد   ، ومحاوالت تشريع    1967المحتلة عام   
الفلسطينيين، ومحاوالت تشريع منـع دخـول النـشطاء         
الدوليين في مجال مقاطعة إسرائيل إلى األرض الفلسطينية        

  .المحتلة
القـوة القائمـة    (إعادة التأكيد على اعتبار أن إسـرائيل         -20

، من خالل ممارساتها وسياسـاتها وقوانينهـا،        )باالحتالل
ام فـصل عنـصري     تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظ     
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ضد الشعب الفلسطيني، فـي انتهـاك لمبـادئ         ) أبارثايد(
القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك ميثاق األمـم          

، واإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان        )1945(المتحدة  
، واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري    )1948(

ـ     )1965(بكافة أشكاله    شأن قمـع   ، واالتفاقية الدوليـة ب
، )1973(جريمة الفصل العنـصري ومعاقبـة مرتكبيهـا         

ومطالبـة  . وكافة التقارير والقرارات الدولية ذات الـصلة      
دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتـصدي لهـذه         
السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تُجرمها القوانين      

  .الدولية ذات الصلة
س الجامعة علـى المـستوى      التأكيد على تنفيذ قرار مجل     -21

ــم  ــوزاري رق ــة )149(ع . د8231ال ــشأن مواجه ، ب
االستهداف اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية واألمن القومي      
العربي في أفريقيا، وتنفيذ إعالن فلسطين الصادر عن قمة         

، وتعزيز العمل مع االتحـاد   2016مالبو العربية األفريقية    
ـ      ا فـي المحافـل     األفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراته

الدولية، والتصدي ألي محاوالت إسرائيلية لاللتفاف على        
مكانة قضية فلسطين في أفريقيا، والتي بنيت على القـيم          
المشتركة المناهضة لالسـتعمار واالضـطهاد والفـصل        

والتحذير مـن إقامـة مـؤتمرات إسـرائيلية         . العنصري
 أفريقية، وحث الدول األفريقية على عدم المشاركة بـأي        

والترحيب بتشكيل لجنة وزارية بهذا الشأن والطلب       . منها
  .إليها مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض

) 147(ع  . د 8118التأكيد على تنفيذ قرار المجلس رقـم         -22
، بشأن التصدي لترشيح إسرائيل لشغل      7/3/2017بتاريخ  

، 2020-2019مقعد غير دائم في مجلس األمـن لعـامي          
مقومات الترشـح بموجـب ميثـاق األمـم         لعدم انطباق   

المتحدة، حيث أنها قوة احتالل ذات سـجل طويـل مـن            
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االنتهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية، ومبـادئ       
ودعوة الدول األعضاء   . القانون الدولي، وحقوق اإلنسان   

إلى التصدي لهذا األمر الخطير من خالل عالقاتها الثنائية         
حيـب بتـشكيل لجنـة وزاريـة        والتر. ومتعددة األطراف 

للتصدي لهذا األمر والطلب إليها مواصلة عملهـا وفـق          
  .الخطة المعدة لتحقيق الهدف

الدعوة إلى استمرار العمل العربي واإلسـالمي المـشترك          -23
على مستوى الحكومات والبرلمانات واالتحـادات لـدعم        

واستمرار تكليف األمين العام للجامعة     . القضية الفلسطينية 
ور مع األمين العام لمنظمـة التعـاون اإلسـالمي          بالتشا

والتنسيق معه في مختلف المواضيع واإلجـراءات التـي         
تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية       

  .واإلسالمية في هذا الشأن
رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتـة، أو           -24

واجهـة  أي تجزئة لألرض الفلسطينية، والتأكيـد علـى م    
المخططات اإلسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غـزة         
عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمـاهي أي          

  .طرف مع هذه المخططات
التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسـة         -25

فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجـال         
لفصائل والقـوى   المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة ا    

الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق        
 وآليات وتفاهمـات    2011أيار  / القاهرة الموقع في مايو   

، وتمكـين حكومـة     2017تنفيذه وأخرها اتفاق القـاهرة      
الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة فـي قطـاع          

ـ          ن، غزة، وإجراء االنتخابات العامة في أقرب وقـت ممك
وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير         
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلـسطيني،       
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والترحيب بعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني يـوم        
واإلشادة بـالجهود   . ، والتطلع لنجاح أعماله   30/4/2018

الحثيثة التي تبذلها جمهورية مـصر العربيـة لتحقيـق          
حة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها لالستمرار فـي        المصال

  .تلك الجهود
إدانة محاولة االغتيال اآلثمة التي تعـرض لهـا رئـيس            -26

الوزراء ورئيس المخابرات العامة لدولة فلـسطين، مـن         
خالل تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور موكبهما في شـمال          

، والتأكيـد علـى ضـرورة       13/3/2018قطاع غزة يوم    
قيقات في هذه الحادثة على أسس صـحيحة،        استكمال التح 

  .وتقديم مرتكبيها والمسؤولين عنها للمحاكمة
الترحيب برئاسة المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة        -27

 للقمة العربية، للجنة مبادرة السالم العربية، وتوجيـه         29
الشكر والتقدير للمملكة األردنية الهاشمية علـى الجهـود         

لتي بذلتها خـالل رئاسـتها الـسابقة        الحثيثة والمتميزة ا  
  .للجنة

الترحيب بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، مـن          -28
خالل عضويتها في مجلس األمن، في متابعـة تطـورات          
القضية الفلسطينية، والدفاع عـن الحقـوق المـشروعة         

، وخاصةً ما قامت به خـالل رئاسـتها         للشعب الفلسطيني 
، مـن عقـد     2018 شباط   /لمجلس األمن في شهر فبراير    

جلسة لمجلس األمن حول الحالة في الشرق األوسط بمـا          
في ذلك القضية الفلسطينية، بمـشاركة فخامـة الـرئيس          
محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وأيضاً عقد جلـسة         

 (Arria Formula) غير رسمية لمجلس األمن تحت مسمى
برئاسة معالى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـر        ) اريا(

الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الـصباح وذلـك يـوم        
ـ  22/2/2018الخميس الموافـق     ـ (ول  ـ ح اق حـل   ـآف
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والتي تركزت حول تنفيذ القرار     ) الدولتين من أجل السالم   
  ).2016 (2334رقم 

استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقـوق       -29
اإلنسان واليونسكو، بالتحرك مـع الـدول والمجموعـات         

ليمية لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين        اإلق
  .في المنظمتين

  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة -30
حشد الدعم والتأييد للقـرارات المتعلقـة بالقـضية          �

الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل       
 مجلس األمن لتحمل مسؤولياته في حفظ األمن والسلم     

الدوليين، وإنهاء االحتالل، ووقف كافة الممارسـات       
  .اإلسرائيلية غير القانونية

 بـشأن   2334متابعة تنفيذ قـرار مجلـس األمـن          �
  .االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني

متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملـة         �
  .في األمم المتحدة

ائيل اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي لترشيح إسر       �
، وأي  2020-2019لعضوية مجلس األمـن عـامي       

ترشيح إسرائيلي ألي منصب في أجهزة ولجان األمم        
  .المتحدة

متابعة تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحـداث ذكـرى      �
  .30/3/2018يوم األرض 

تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير          -31
 على المـستوى    بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة     

 .الوزاري

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د708: ق.ق(
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القضية الفلـسطينية   
ــي   ــصراع العرب وال
اإلســـــــرائيلي 

  :ومستجداته
التطورات واالنتهاكات  
اإلسرائيلية في مدينة   

  .القدس المحتلة
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  األمين العام عن العمل العربي المشترك،وعلى تقرير �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          

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

وإذ يؤكد علـى جميـع قراراتـه الـسابقة علـى مختلـف              -
ن الــدائمون، المــستويات، القمــة والــوزاري والمنــدوبو

بخصوص متابعة التطورات واالنتهاكـات اإلسـرائيلية فـي         
  مدينة القدس المحتلة،

…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد مجدداً أن القدس الـشرقية هـي عاصـمة دولـة             -1
فلسطين، ورفض أي محاولة لالنتقـاص مـن الـسيادة           

  .الفلسطينية عليها
اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط        -2

 المدينـة   ضم تستهدفسرائيلية غير القانونيـة التـي       اإل
 هويتهـا العربيـة، وتغييـر تركيبتهـا         شويهوتالمقدسة  

السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلـك         
مصادقة برلمان االحتالل اإلسرائيلي على ما سمي بقانون        

، 2018كانون الثاني   / ، بداية شهر يناير   "القدس الموحدة "
د على أن هذه السياسات والخطـط والممارسـات،         والتأكي

تشكل خرقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، بما فيهـا          
ــرارات   478 و476و) 1969 (267و) 1968 (252القـ

)1980.(  
إدانة ورفض قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتـراف         -3

، )القـوة القائمـة بـاالحتالل     (بالقدس عاصمة إلسرائيل    
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اء هذا القرار المخـالف للقـانون الـدولي         ومطالبتها بإلغ 
وقرارات الشرعية الدولية، والتحذير من العبث بالقـدس        

 فيهـا   لقائمومحاوالت تغيير الوضع القانوني والتاريخي ا     
واستفزاز مشاعر المسلمين والمـسيحيين علـى امتـداد         
العالمين العربي واإلسالمي، والتأكيد على متابعـة تنفيـذ         

 8221لمستوى الوزاري رقم     على ا  قراري مجلس الجامعة  
 في  ،1/2/2018 م.ع.غ. د 8222، و 9/12/2017 بتاريخع  .غ.د

  .مواجهة القرار األمريكي المذكور
اعتبار توجه الواليات المتحدة األمريكية لنقل سفارتها إلى         -4

مدينة القدس الشريف، واختيارها لذكرى نكبـة الـشعب         
 الخطوة غير   ، موعداً لهذه  2018الفلسطيني في هذا العام     

القانونية، حلقة جديدة في مسلسل انتهاك القانون الـدولي         
 الصلة بمدينة   ذاتوعدم احترام قرارات الشرعية الدولية      

القدس الشريف، واستفزازاً لمشاعر األمة العربية، وزيادة       
في توتير وتأجيج الصراع وعدم االستقرار في المنطقـة         

  .والعالم
ال نيتها نقل سفارتها إلـى      إدانة إعالن جمهورية جواتيما    -5

مدينة القدس الشريف فـي خطـوة تتبـع قـرار اإلدارة            
األمريكية بهذا الشأن، وتنتهك القانون الدولي وقـرارات        
الشرعية الدولية ذات الصلة، ومطالبتها بالتراجع عن هذا        

 وقـرارات   دوليالقرار غير القانوني وااللتزام بالقانون ال     
  .الشرعية الدولية ذات الصلة

رفض وإدانة كافة االنتهاكات التي تقـوم بهـا إسـرائيل            -6
لالمـاكن المقدسـة اإلسـالمية      ) القوة القائمة باالحتالل  (

والمسيحية، وخاصة المحاوالت الرامية إلى تغيير الوضع       
التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى المبـارك،        

 المسلمين  الةوتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية ص     
فيه وإبعادهم عنه، بمحاولة السيطرة على إدارة األوقـاف         
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اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة واالعتداء علـى        
موظفي إدارة األوقاف اإلسالمية األردنيـة فـي القـدس          
ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولـة فـرض القـانون          

ـ  / اإلسرائيلي على المسجد األقصى المبارك      يالحرم القدس
قيام بالحفريات اإلسرائيلية أسـفل المـسجد       الشريف، وال 

  .األقصى وأسواره
إدانة االعتداءات المتكررة من المسؤولين والمـستوطنين        -7

المتطرفين اإلسرائيليين على حرمـة المـسجد األقـصى         
المبــارك، تحــت دعــم وحمايــة ومــشاركة الحكومــة 
اإلسرائيلية، والتحذير من أن أي مساس بحرمة المـسجد         

 الحرم القدسي الشريف سيكون له تبعات       /األقصى المبارك 
  . خطيرة على األمن والسلم الدوليينساتوانعكا

التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري         -8
حول إدانة ورفـض المحـاوالت      ) 149(ع  . د 8229رقم  

اإلسرائيلية الحثيثة لتقويض الكنائس وإضـعاف الوجـود        
وصلت ذروتها فـي    المسيحي في المدينة المقدسة، والتي      

اآلونة األخيرة من خالل فرض الضرائب اإلسرائيلية غير        
 على ممتلكات وأوقاف الكنائس، وإصدار أوامـر        الشرعية

حجز ومصادرة ألصول وأمالك وأراضي وحسابات بنكيـة        
تعود للكنائس في مدينة القدس الشريف، وذلك بـالتزامن         

ى مع االستهداف اإلسرائيلي المتواصل للمـسجد األقـص       
المبارك، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضـع القـانوني     

 لمقدسات المدينـة، ومخالفـة خطيـرة        قائموالتاريخي ال 
لالتفاقات وااللتزامات الدولية التي تضمن حماية وحقـوق        

  .األماكن المقدسة في المدينة
لمصادرتها أراضي  ) القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل    -9

ن وهدم بيوتهم أو احتاللهـا، خدمـة        المواطنين المقدسيي 
لمشاريعها االستيطانية داخـل أسـوار البلـدة القديمـة          
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وخارجها، وكذلك مواصلة تجريف آالف الدونمات لصالح       
ـ     ـ  "القدس الكبرى "إنشاء مشروع ما يسمى ب  فيهـا   ا، بم

، وبنـاء طـوق     )E1(المشروع االسـتيطاني المـسمى      
يني بهـدف   استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلـسط     

  .إحكام السيطرة عليها
إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيـق قـانون          -10

عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في اإلقامة       
في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من         
آالف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضـواحي        

ـ     القدس المحتلة أو خارجها، و      رائيلإدانـة اسـتئناف إس
ـ   ) القوة القائمة باالحتالل  ( قانون أمالك  "تطبيق ما يسمى ب

والذي يستهدف مصادرة عقـارات المقدسـيين،       " الغائبين
ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط علـى        

لوقف قراراتها وقوانينها ) القوة القائمة باالحتالل(إسرائيل 
 سـكانها فريغ المدينة مـن     العنصرية والتي تعمل على ت    

األصليين، عبر إبعادهم عـن مـدينتهم قـسراً، وفـرض         
  .الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء

إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية باسـتمرار إغـالق         -11
المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعـادة        

 التجاريـة،   فتحها، وعلى رأسها بيت الـشرق والغرفـة       
لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية       

  .الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة
مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عـن األمـم           -12

المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القـضية       
الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التـراث العـالمي التابعـة           

/ كو، والتي أكدت على أن المسجد األقصى المبارك       لليونس
 عبادةالحرم القدسي الشريف هو موقع إسالمي مخصص لل       

وجزء ال يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، وأدانت         
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االعتداءات والتدابير اإلسرائيلية غير القانونية في مدينـة        
  .الحرم القدسي الشريف/ القدس والمسجد األقصى المبارك

وة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القـدس،         دع -13
ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكوميـة التعليميـة        
والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والصحية، للتوأمة مع      
المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة       

  .وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها
لملك عبداهللا الثاني ابـن الحـسين،    اإلشادة بجهود جاللة ا    -14

ملك المملكة األردنية الهاشمية، صاحب الوصـاية علـى         
األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف       
في الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديـد رفـض كـل           

 بهذه  مساسال) القوة القائمة باالحتالل  (محاوالت إسرائيل   
، وتثمين الدور األردني فـي      الرعاية والوصاية الهاشمية  

رعاية وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية والمـسيحية       
في القدس فـي إطـار الرعايـة والوصـاية الهاشـمية            
التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها االتفاق الموقـع بـين          
جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحـسين ملـك المملكـة           

حمود عباس، رئيس   األردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس م    
، والتعبير عن الـدعم     31/3/2013دولة فلسطين، بتاريخ    

والمؤازرة إلدارة أوقاف القدس والمسجد األقصى األردنية       
في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنه           

 ،في ظل الخروقات اإلسرائيلية واالعتداءات على موظفيها      
بالتوقف عـن   ) الحتاللالقوة القائمة با  (ومطالبة إسرائيل   

  .اعتداءاتها على اإلدارة وموظفيها
اإلشادة بالجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد الـسادس          -15

ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينـة           
واإلشادة بالجهود التـي    . المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني    

  .لجنة القدس مال القدس التابعة لتبذلها وكالة بيت
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التأكيد على أهمية االتصاالت التي يجريها الوفد الـوزاري     -16
العربي المشكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم        

، والطلب إلى الوفد الـوزاري      9/12/2017 بتاريخ   8221
مواصلة جهوده واتصاالته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة       

  .القادم
صرة القدس، الذي عقـد   اإلشادة بمؤتمر األزهر العالمي لن     -17

، والعمـل   2018كانون الثاني   /  يناير 18-17في القاهرة   
على تحقيق توصياته لحماية القدس الـشريف والحفـاظ         
على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة واألمـاكن        

وتبنـي  . الالمقدسة فيها، ودعم صمود أهلها بكافة األشك      
  .دس الشريف، عاماً للق2018اقتراحه بأن يكون عام 

الدعوة إلى دعم وزيـارة القـدس والمقدسـات الدينيـة            -18
اإلسالمية والمسيحية والتـشديد علـى زيـارة المـسجد          

الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض      / األقصى
عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعـات         
اليهودية المتطرفة، وفي هذا السياق تثمين الزيارات التي        

م بها المسؤولون العـرب لمدينـة القـدس الـشريف           قا
والمسجد األقصى المبارك، وخاصة الزيارتين األخيـرتين       

ـ الشؤون الخارجية   المسؤول عن   وزير  اللمعالي   سلطنة ب
يوسف بن علوي، ومعالي وزير الـشؤون       معالي  عمان،  

الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية السيد ناصـر        
  .بوريطه

مساندة الكاملين لـصمود الـشعب الفلـسطيني        الدعم وال  -19
ومؤسساته في مدينة القدس المحتلـة، ودفـاعهم عـن          
المدينة والمقدسات اإلسالمية والمـسيحية فيهـا، وفـي         
مقدمتها المسجد األقصى المبارك في مواجهة االنتهاكـات        

 يةواالعتداءات اإلسرائيلية، والتصدي للمحاوالت اإلسرائيل    
  .ي والقانوني القائملتغيير الوضع التاريخ
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التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه        -20
القدس، ودعـوة جميـع الـدول والمنظمـات العربيـة           
واإلسالمية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني،      

روعات الـواردة   ـيذ المش ـإلى توفير التمويل الالزم لتنف    
ـ  ةـاإلستراتيجية  ـفي الخط  ـ ة ا ـ للتنمي ة فـي   ـلقطاعي

ـ    )2022-2018(ة  ـ الـشرقي  دسـالق تها ـ، التـي قدم
ة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسـة وحمايـة         ـدول

مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، فـي مواجهـة الخطـط          
والممارسات اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس الـشرقية،        

  .وتهجير أهلها
وزاري التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى ال        -21

، حـول الموافقـة علـى الخطـة     )149(ع  . د 8228رقم  
اإلعالمية الدولية للتـصدي للقـرار األمريكـي األحـادي       

ــ  ــمة لدول ــدس عاص ــاالعتراف بالق ــةـب الل ـ االحت
ائيلي، ودعوة وزارات ومؤسسات اإلعالم العربية      رـاإلس

 مع األمانة العامة في تنفيذ هـذه        لمساهمةإلى التعاون وا  
  .الخطة

تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة      استمرار   -22
تحركاتها لدى المجموعات اإلقليمية والسياسية في األمـم        
المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد األقـصى         
المبارك من إجراءات وممارسـات إسـرائيلية تهويديـة         
خطيرة، وذات انعكاسات وخيمـة علـى األمـن والـسلم           

  .ليينالدو
 العام متابعة تنفيذ هذا القـرار وتقـديم         الطلب إلى األمين   -23

تقرير حول اإلجراءات التي تم اتخاذها بهذا الـشأن إلـى           
  .الدورة المقبلة للمجلس

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د709: ق.ق(
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ــسطينية   ــضية الفل الق
ــي  ــصراع العربـ والـ

  :اإلسرائيلي ومستجداته
متابعـة تطــورات   

االستيطان، الجـدار،   (
سـرى،  االنتفاضة، األ 

الالجئون، األونـروا،   
  .)التنمية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          

 ،12/4/2018لذى عقد في الرياض بتاريخ الوزاري ا

وإذ يؤكد علـى جميـع قراراتـه الـسابقة علـى مختلـف              -
المــستويات، القمــة والــوزاري والمنــدوبون الــدائمون، 

  بخصوص تطورات مختلف مكونات القضية الفلسطينية،
…<†{{{{ÏŁèV< <

  :االستيطـان  :أوالً
اإلدانــة الــشديدة للــسياسة االســتيطانية االســتعمارية  -1

رائيلية التوسعية غير القانونية بمختلـف مظاهرهـا،        اإلس
، بمـا   1967على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام        

فيها القدس الشرقية، والتأكيـد علـى أن المـستوطنات          
اإلسرائيلية باطلة والغية ولن تشكل أمراً واقعاً مقبـوالً،         
وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقـرارات األمـم المتحـدة          

 جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظـام رومـا     واتفاقية
األساسي، وتحدياً للرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية       

، وتهدف إلى تقـسيم األرض      9/7/2004الصادر بتاريخ   
الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، والتأكيـد علـى        
ضرورة وضع خطط عمليـة للتـصدي لهـذه الـسياسة           

  .اإلسرائيلية
 الدولي بتنفيذ قرار مجلس األمـن رقـم         مطالبة المجتمع  -2

، الـذي أكـد علـى أن االسـتيطان          )2016( لعام   2334
اإلسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في   
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) القوة القائمة بـاالحتالل   (طريق السالم، وطالب إسرائيل     
بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االستيطانية فـي        

. المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية     األرض الفلسطينية   
وكذلك التأكيد على تنفيذ القرارات الدوليـة األخـرى ذات          
الصلة، القاضية بعـدم شـرعية وقانونيـة االسـتيطان          

 لعـام   465اإلسرائيلي، بما فيها قراري مجلس األمن رقم        
  .1981 لعام 497 ورقم 1980

ين اإلشادة بقرارات ومواقف االتحاد األوروبي التـي تُـد         -3
االستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غيـر قانونيـة،        
وتحظر تمويل مشاريع في المستوطنات اإلسرائيلية داخل       
األرض الفلسطينية المحتلة، وتضع عالمات مميزة لبضائع       
المستوطنات، وتشير إلى أن االتفاقيـات الموقعـة بـين          

 وأي مـن دول االتحـاد     ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  
  .األوروبي، ال تنطبق في األرض الفلسطينية المحتلة

استمرار دعوة جميع الـدول والمؤسـسات والـشركات          -4
واألفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مـع المـستوطنات          
اإلسرائيلية المقامة علـى األرض الفلـسطينية المحتلـة         
ومقاطعتها، بما في ذلـك حظـر اسـتيراد منتجاتهـا أو            

ل مباشر أو غير مباشـر لمخالفتهـا        االستثمار فيها، بشك  
وفي هذا الصدد يقـدر المجلـس جميـع         . للقانون الدولي 

المواقف الدولية التي تـدعو إلـى مقاطعـة المؤسـسات        
والشركات التي تعمل في المستعمرات اإلسـرائيلية فـي         

  .أرض دولة فلسطين المحتلة
اإلدانة الشديدة لجرائم المستوطنين اإلرهابية المـستمرة        -5

لسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم والتي      ضد الف 
القـوة  (تتم بحماية من سلطات االحتالل، وتحميل إسرائيل       

المسؤولية الكاملة عن هـذه الجـرائم       ) القائمة باالحتالل 
واالعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتـصدي لهـذه        
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الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي        
إلنساني، واتفاقيات جنيف األربع، وغيرها من المعاهدات       ا

والمواثيق الدولية التي تكفل سالم وأمن الشعوب الواقعـة       
تحت االحتالل، وتدعوها إلى إدراج مجموعات وعـصابات   

هذه الجرائم على قـوائم اإلرهـاب،       المستوطنين التي ترتكب    
  .بحقهموفرض عقوبات مالية عليهم واتخاذ التدابير القانونية 

إدانــة الممارســات اإلســرائيلية فــي اســتخدام األرض  -6
الفلسطينية المحتلة كمكب ومدافن للتخلص من النفايـات        
الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن اسـتخدام        
سكان المستوطنات اإلسرائيلية، ودعوة المنظمة الدوليـة       

ـ          ي للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لتالف
آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في األرض الفلـسطينية        

  .المحتلة
إدانة كافة ممارسات االحتالل اإلسـرائيلي والمـستوطنين         -7

الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة مـن مدينـة الخليـل           
وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصـول إلـى الحـرم          
اإلبراهيمي ومنازلهم ومدارسـهم وأعمـالهم، والـدعوة        

وسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتشمل حماية أهل مدينة         لت
  .الخليل المدنيين

  :جدار الفصل العنصري  :ثانياً
لبنائهـا جـدار    ) القوة القائمة بـاالحتالل   (إدانة إسرائيل    -8

الفصل والضم العنصري داخل أرض دولة فلسطين المحتلة       
، واعتبار هذا الجدار شكالً من أشكال الفـصل         1967عام  

 ومطالبة جميع الـدول والمنظمـات الدوليـة         العنصري،
ومجلس األمن باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلرغام إسـرائيل        

على إزالة ما تم بناؤه من هـذا        ) القوة القائمة باالحتالل  (
الجدار، والتعويض عن األضرار الناتجة عنـه، التزامـاً         
بالرأي االستشاري الصادر عن محكمـة العـدل الدوليـة          
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، وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة لألمـم       9/7/2004بتاريخ  
، والذي اعتبر   20/7/2004بتاريخ  ) 15/10(المتحدة رقم   

إقامة الجدار انتهاكاً للقواعد اآلمرة في القانون الدولي بما         
  .فيها حق تقرير المصير

مطالبة الدول األعضاء االستمرار في دعم عمل لجنة األمم          -9
ناشئة عن تشييد جدار    المتحدة المعنية بتسجيل األضرار ال    

الفـصل العنـصري فـي األرض الفلـسطينية المحتلــة،     
والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه اللجنة،         
وذلك ألهمية استمرار عملها في توثيق األضرار الناجمـة         

  .عن بناء الجدار
دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي ألي         -10

عب الفلسطيني نتيجة الممارسـات     عملية تهجير ألبناء الش   
اإلسرائيلية وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتـوى         
محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري،         

ـ           ة ـوإحالة ملف الجدار إلـى المحكمـة الجنائيـة الدولي
يدا إلدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفـة للقـانون         ـتمه

  .الدولي
  :االنتفاضـة  :ثالثاً
تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والتضامن معه في مواجهة         -11

  .العدوان اإلسرائيلي على أرضه ومقدساته وممتلكاته
التأكيد على حق الشعب الفلسطيني فـي ممارسـة كافـة            -12

أشكال النضال ضد االحتالل وفقاً ألحكام القانون الـدولي،         
بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقـات         

  .بية الممكنة لدعمهاالعر
إدانة قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باإلعدامات الميدانيـة         -13

واالعتقاالت لألطفال والفتيـات والـشباب الفلـسطينيين،        
ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليـات العدالـة         
الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلـى         
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سلطات االحتالل بهـدم بيـوت      وإدانة سياسة   . المحاكمة
  .الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم

التأكيد على العمل إلنهاء األزمة اإلنـسانية واالقتـصادية          -14
التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة فـي قطـاع          
غزة، نتيجة للحصار اإلسرائيلي الجائر عليـه، ومطالبـة         

ة الضغط على   المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارس    
إسرائيل لرفع حصارها عن القطاع وفتح المعـابر التـي          

  .تسيطر عليها بشكل فوري ودائم
استمرار التنـسيق مـع المجتمـع       بتكليف األمانة العامة     -15

الدولي والمنظمات الحكومية وغيـر الحكوميـة، لتركيـز       
الجهود على معالجة األوضاع المعيشية المتـدهورة فـي         

لة جـراء الممارسـات القمعيـة       األرض الفلسطينية المحت  
اإلسرائيلية بما فيها إقامة الحواجز وإغالق الطرق وفرض      
الحصار على المدن والقـرى الفلـسطينية، والتـأثيرات         

  .السلبية لكل ذلك في كافة المجاالت
القـوة  (إدانة كافة الممارسات التي تقوم بهـا إسـرائيل           -16

وتُعـرض حيـاة وحقـوق اإلنـسان        ) القائمة بـاالحتالل  
لفلسطيني بما فيهم األطفال للخطر أو للتهديـد، ودعـوة          ا

ـ        ـ  ـالمجتمع الدولي التخـاذ التـدابير الالزم ير ـة لتوف
ة الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزل، بما فـيهم        ـالحماي

األطفال وفقاً التفاقية حقوق الطفل التي تُعد إسرائيل طرفاً         
  .فيها

ـ        -17 دولي حـول   اإلشادة باستضافة دولة الكويت للمـؤتمر ال
القـوة  (معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسـرائيل         

 عقد يومي   يالتفاقية حقوق الطفل، والذ   ) القائمة باالحتالل 
 بدولة الكويت، ودعوة مجلس وزراء      13/11/2017 و 12

الشؤون االجتماعيـة إلـى مواصـلة متابعـة توصـيات        
  .ومخرجات المؤتمر
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  :األسرى  :رابعاً
 تنفيذ قـرار مجلـس الجامعـة علـى          التأكيد على متابعة   -18

ع بتـاريخ   .غ. د 8158مستوى المندوبين الدائمين رقـم      
، بشأن دعم نـضال األسـرى الفلـسطينيين         4/5/2017

  .والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي
إدانة مواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال واحتجاز        -19

قـادة  آالف الفلسطينيين بما في ذلك األطفال والنـساء وال        
الــسياسيين والنــواب، ولحملــة االعتقــاالت التعــسفية 
المستمرة، بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتبـار ذلـك        
مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانة إقرار الكنيست        
اإلسرائيلي لقانون اإلطعام القسري لألسـرى والمعتقلـين        

ـ        ات المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئ
الدولية ذات االختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة هذه         
الممارسات التعسفية واالنتهاكات الجسيمة بحق األسـرى       
الفلسطينيين والعمل على وقفها، وضمان إطـالق سـراح         

  .كافة األسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي
مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدوليـة وهيئـات         -20

 المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري      حقوق اإلنسان 
والعاجل إللزام الحكومة اإلسـرائيلية، بتطبيـق القـانون         
الدولي اإلنساني ومعاملة األسرى والمعتقلين في سجونها       

 بشأن  1949وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام         
معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسـة االعتقـال اإلداري         

ى الفلسطينيين، وتحميل سـلطات االحـتالل       لمئات األسر 
المسؤولية الكاملة عن حياة األسـرى الـذين يخوضـون          
إضراباً عن الطعام وعن حياة كافة األسرى، والتحذير من         
سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع       

  .داخل معتقالت االحتالل
ـ        -21 ضغط دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية لل
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على سلطة االحتالل اإلسرائيلي لإلفراج الفوري عن كافة        
األسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعـة مـن قُـدامى          
األســرى، والمرضــى واألطفــال والنــواب والمعتقلــين 
اإلداريين، وإجبارها على التخلي عـن سياسـة العقـاب          
الجماعي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيـف الرابعـة لعـام           

1949.  
لمجتمع الدولي إلرسال لجنة تحقيق إلى الـسجون        دعوة ا  -22

اإلسرائيلية لالطالع على االنتهاكات التي ترتكـب بحـق         
األسرى، والتأكيد على ضرورة قيام األطـراف الـسامية         

القوة (المتعاقدة في اتفاقيات جنيف األربع بإلزام إسرائيل        
بتطبيــق االتفاقيـات علــى األرض  ) القائمـة بـاالحتالل  

لمحتلة، بما في ذلك األسرى والمعتقلين فـي        الفلسطينية ا 
  .السجون اإلسرائيلية

دعم التوجه الفلسطيني لمالحقة ومـساءلة اإلسـرائيليين         -23
على جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبـت         
بحق األسرى وتخالف القانون الدولي اإلنساني وقـرارات        

دوليـة  األمم المتحدة وميثاق روما للمحكمـة الجنائيـة ال        
  .واتفاقيات جنيف األربع

دعوة الدول العربية واإلسالمية والمؤسسات واألفراد إلى        -24
دعم الصندوق العربي لدعم األسرى الذي تـشرف عليـه          
جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحـة الـدورة          

  .26/3/2013بتاريخ ) 19( فقرة 574بالقرار رقم ) 24(
  :الالجئـون  :خامساً

لى أن قضية الالجئين الفلسطينيين هـي جـوهر         التأكيد ع  -25
القضية الفلـسطينية، وعلـى التمـسك بحـق الالجئـين       
الفلسطينيين في العودة ورفض محاوالت التوطين بكافـة        
أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شـأنها          
إسقاط حق العودة، ودعوة األمانة العامة والدول األعضاء        
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 على الساحة الدولية، وفـي      إلى مواصلة وتكثيف جهودها   
األمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقـرارات الـشرعية          

) 1948 (194الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقـم        
ووفقا لمبادرة السالم العربية وتأكيد مـسؤولية إسـرائيل         

القانونية والسياسية واألخالقيـة    ) القوة القائمة باالحتالل  (
  .ة الالجئين الفلسطينيينعن نشوء واستمرار مشكل

مطالبة كافة أطراف الصراع فـي سـورية بعـدم الـزج             -26
بالالجئين الفلسطينيين في أتون المعارك رغم حيادهم منذ        
بدء الصراع، والتعبير عن بـالغ القلـق إزاء اسـتمرار           
األحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخالئها من الـسالح        

انها إليهـا،   والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سـك      
وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم الالجئين الفلسطينيين       

  .فيها
الدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة لالجئـين         -27

الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفـع األذى والتمييـز         
  .الجائر ضدهم

  :األونروا  :سادساً
 التأكيد على التفويض الممنوح لألونروا وفق قرار إنشائها        -28

وعـدم  ) 1949 عـام    302قرار الجمعية العامـة رقـم       (
المساس بواليتها أو مسؤوليتها وعـدم تغييـر أو نقـل           
مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى األونروا         
ومرجعيتها القانونية األمم المتحدة، وكـذا التأكيـد علـى          
ضرورة استمرار األونروا بتحمل مسؤولياتها في تقـديم        

جئين داخل المخيمات وخارجهـا فـي كافـة         الخدمات لال 
مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل          
قضية الالجئين الفلسطينيين حالً عادالً وشامال وفق قـرار   

، 1948لعـام   ) 194(الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم       
  .2002ومبادرة السالم العربية لعام 
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قليص دور ووالية وكالة    رفض وإدانة محاوالت إنهاء أو ت      -29
، من خـالل    )أونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     

والتحـذير مـن    . الحمالت اإلسرائيلية الممنهجة ضـدها    
خطورة أي قرار من أي دولـة بخفـض الـدعم المـالي             

ودعوة المجتمع الدولي إلى االلتـزام بتفـويض        . للوكالة
الزمـة  الوكالة وتأمين الموارد والمـساهمات الماليـة ال       

لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة        
القيام بدورها في تقديم الخدمات األساسية لضحايا النكبة،        
باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفـاء         

 لعام  194به وفقاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم         
  .لمنطقة، بما يعزز األمن واالستقرار في ا1948

اإلعراب عن القلق إزاء العجـز الـسنوي فـي موازنـة             -30
األونروا والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي        
الالزم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية االعتياديـة        
والطارئة، ودعوة األمانة العامة وبعثاتهـا فـي الخـارج          
ومجالس السفراء العرب إلـى مواصـلة تفعيـل قنـوات           

التصال المختلفة مع الدول المانحة كافـة، لحثهـا علـى        ا
الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وتمكينها من القيام        
بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء        

  .إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية األونروا
حث الدول األعضاء على استكمال تسديد مساهمتها فـي          -31

السنوية لألونروا، تفعيالً للقـرارات المتعاقبـة       الموازنة  
، 1987لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام        

وحث جميع الجهات التـي تـساهم فـي الـدعم المـالي             
لألونروا، إلى منح األولوية لـسداد أنـصبة الـدول فـي          
موازنة األونروا، ثـم تقـديم الـدعم الطـوعي لبـاقي            

  .المشروعات
ى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعـدة       دعوة األونروا إل   -32
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الدول المانحة وزيادة األموال الملزمة بها وفق احتياجات        
الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخـدمات التـي تقـدمها            

، 1949 لعـام    302الوكالة وفقاً لقـرار إنـشائها رقـم         
واالستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبـات     

ع الدول العربية المضيفة في إعـداد    الالجئين، والتنسيق م  
وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسـات تلـك الـدول،           
والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة فـي       
تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال الالجئـين        
على أال يكون ذلك بديالً اللتزامات الدول المانحـة تجـاه           

  .لعجز في موازنتهااألونروا، وبحث سبل سد ا
تحميل سلطات االحتالل اإلسـرائيلي مـسؤولية األعبـاء          -33

اإلضافية التي تتكبدها األونروا نتيجة إجراءات اإلغـالق        
والحصار وتقييد حركة إيصال المـساعدات لمـستحقيها         

  .ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر
دعوة األونروا لالستمرار في تحمـل مـسؤولياتها تجـاه         -34

 الفلسطينيين في سورية وأولئك الـذين نزحـوا         الالجئين
خارجها بتقديم الدعم الالزم لهم، وفق القوانين والمحددات        
والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة        
المجتمع الدولي مساندة األونروا من خالل تقديم التمويـل         

  .الالزم
ل الترحيب بالمؤتمر الوزاري لدعم وكالة غـوث وتـشغي         -35

الالجئين برئاسة جمهورية مصر العربية والمملكة األردنية 
 15/3/2018الهاشمية ومملكة السويد والذي تم عقده في        

بالعاصمة اإليطالية روما، ودعوة كافة الـدول والجهـات         
المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في المؤتمر        

ـ           سانية لدعم األونروا وتمكينهـا مـن أداء مهامهـا اإلن
وتفويضها السياسي تجاه الالجئين الفلسطينيين إلى أن يتم        

. 1948 لعـام    194حل قضيتهم وفقاً للقرار األممي رقـم        
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 مليون دوالر   50وتقديم الشكر لدولة قطر على تقديم مبلغ        
 مليـون دوالر    8أمريكي، ولدولة الكويت على تقديم مبلغ       

  .أمريكي دعماً لألونروا
  :التنمية  :سابعاً

القـوة  (نة التدابير الممنهجة التي تفرضـها إسـرائيل         إدا -36
الهادفة إلى استمرار تقويض االقتـصاد      ) القائمة باالحتالل 

الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل        
اد ــللتصرف في التنمية، وإضعاف حيوية وجدوى اقتص      

ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل علـى      . طينـة فلس ـدول
لشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل مـوارده        تمكين ا 

  .وممارسة حقه في التنمية
إدانة كافة الممارسات واإلجراءات والقوانين اإلسـرائيلية        -37

الهادفة إلى اسـتنزاف أو تجريـف أو إهـدار أو تهديـد             
الموارد والثـروات الطبيعيـة الفلـسطينية فـي األرض          

متواجدة في   بما فيها ال   1967الفلسطينية المحتلة منذ عام     
  .البر والبحر

التأييد الكامل لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم          -38
A/RES/71/20 ورقـــم 30/11/2016 بتـــاريخ ،
A\RES\70\12 ورقـــم 24/11/2015 بتـــاريخ ،
A\RES\69\20   خاصةً الفقـرة    25/11/2014 بتاريخ ،

التاسعة في كٍل من هذه القرارات، والتـي طلبـت فيهـا            
مة من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميـة   الجمعية العا 

أن يقدم إليها تقريراً عن التكاليف االقتـصادية        ) األونكتاد(
) األونكتـاد (لالحتالل اإلسرائيلي، والترحيب بجهود أمانة      

التي قدمت للجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي شـهر            
) A/71/174(، تقريراً أولياً    2016تشرين الثاني   /نوفمبر
لك التكاليف، وأوصت بضرورة تقديم تقرير سـنوي        عن ت 

بهذا الشأن إلى الجمعية العامـة، لتأسـيس وثـائق ذات           
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مرجعية دولية عن هذه التكاليف وعن الحقوق االقتصادية        
ودعوة الدول األعضاء للمساهمة فـي      . للشعب الفلسطيني 

تمويل هذه العملية التوثيقيـة المهمـة، والتـي قـدرتها           
  . مليون دوالر5األونكتاد بمبلغ 

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه        -39
بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسـسات دولـة         
فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبـرامج        

  .التنموية التي أعدتها دولة فلسطين
دعوة الدول العربية لالستمرار بدعم االقتصاد الفلـسطيني       -40

الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح أسـواقها        وفق  
أمام التدفق الحر للمنتجات الفلـسطينية المنـشأ، عبـر          
إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلـك تنفيـذاً للقـرارات          

  .السابقة الصادرة بهذا الشأن
العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية الـسابقة الخاصـة           -41

دة إعمـار قطـاع غـزة،       بإنهاء الحصار اإلسرائيلي وإعا   
، والقمة  )2009الكويت  (وبخاصة القمة العربية التنموية     
، ودعـوة   )2010سرت  (العربية العادية الثانية والعشرين     

الدول العربية لاللتزام بتحويل األموال التي تعهدت بها في         
مؤتمر القاهرة إلعادة بناء ما دمره االحتالل اإلسـرائيلي         

. 2014 قطاع غـزة صـيف       خالل الحرب التي شنها على    
ودعوتها مجددا لإليفاء بااللتزامات التي تعهدت بها الدول        

  .العربية خالل القمم العربية المتعاقبة
دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمـشاركة         -42

الفعالة في االستثمار في فلسطين ودعم القطـاع الخـاص        
  .الفلسطيني

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د710: ق.ق (
  



 

  40 

ــسطينية   ــضية الفل الق
ــي  ــصراع العربـ والـ

  :اإلسرائيلي ومستجداته
دعم موازنـة دولـة     
ــمود   ــسطين وص فل

  .الشعب الفلسطيني
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

جتمـاع الثـاني لهيئـة      وعلى التوصية الصادرة عن اال     �
متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          

 ،12/4/2018 عقد في الرياض بتاريخ يالوزاري الذ

وإذ يؤكد على أهمية االلتزام بسداد المـساهمات المتوجبـة           -
على الدول األعضاء في دعم موازنة دولة فلـسطين وفقـاً           

إلى ) 2002(وت  لقرارات القمم العربية المتعاقبة من قمة بير      
، وإذ يؤكد على جميع قرارات المجلـس        )2017(قمة عمان   

على مختلف المستويات، القمـة والـوزاري والمنـدوبون          
الدائمون، الخاصة بدعم موازنة دولـة فلـسطين وصـمود          

  الشعب الفلسطيني،
…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد على دعوة الدول العربية لاللتزام بمقررات الجامعة         -1
ل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ العربية وبتفعي 

مائة مليون دوالر أمريكي شهرياً دعماً لدولـة فلـسطين          
لمواجهة الضغوطات واألزمات المالية التي تتعرض لهـا        

باتخـاذ  ) القوة القائمة بـاالحتالل   (بفعل استمرار إسرائيل    
إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجـاز أمـوال         

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

توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في          -2
دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصـةً المملكـة العربيـة          
السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الـشعبية،       

ودعوة بـاقي الـدول     يد التزاماتهما،   اللتان تلتزمان بتسد  
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العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليهـا بأقـصى         
سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربيـة فـي        

  .دعم موازنة دولة فلسطين
 677دعوة الدول األعضاء لتنفيذ قرار قمة عمـان رقـم            -3

، بشأن زيادة رأس مـال      29/3/2017بتاريخ  ) 28(ع  .د
 مليـون دوالر    500قي األقصى والقـدس بمبلـغ       صندو

وتوجيه الشكر للـدول األعـضاء التـي أوفـت          . أمريكي
بالتزاماتها في دعم موارد صندوقي األقـصى وانتفاضـة         

، 2000القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام         
والدعم اإلضافي للصندوقين وفق مقررات قمـة بيـروت         

 بدعم القدس،   2010رت عام   ، وتفعيل قرار قمة س    2002
ودعوة الدول العربية التي لم تـف بالتزاماتهـا لـسرعة           

  .الوفاء بها
دعوة البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمـات المجتمـع         -4

المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهود لتعزيز مـوارد         
صندوقي األقـصى والقـدس، دعمـاً لنـضال الـشعب           

  .الفلسطيني
ألعضاء دعم موازنة دولة فلسطين لمدة      الطلب من الدول ا    -5

 وفقاً لآلليات التي أقرتهـا قمـة        1/4/2018عام تبدأ من    
 .2002بيروت 

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د711: ق.ق(
  

ــسطينية   ــضية الفل الق
ــي  ــصراع العربـ والـ

  :اإلسرائيلي ومستجداته
الجــوالن العربــي  

  .السوري المحتل

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 7161وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقـم           �
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ــاريخ ) 133(ع .د ــم 3/3/2010بت ) 134(ع . د7230، ورق
ــاريخ  ــم 16/9/2010بت ــاريخ ) 135(ع . د7306، ورق بت

، 13/9/2011بتـاريخ   ) 136 (ع. د 7381، ورقم   2/3/2011
 7521، ورقـم    10/3/2012بتاريخ  ) 137(ع  . د 7457ورقم  

ــاريخ ) 138(ع .د ــم 5/9/2012بت ) 139(ع . د7593، ورق
بتــاريخ ) 140(ع . د7665، ورقــم 6/3/2013بتــاريخ 

ــم 1/9/2013 ــاريخ ) 141(ع . د7735، ورق ، 9/3/2014بت
 7862، ورقـم    7/9/2014بتـاريخ   ) 142(ع  . د 7802ورقم  

ــاريخ ) 143(ع .د ــم 9/3/2015بت ) 144(ع . د7928، ورق
ــاريخ  ــم 13/9/2015بت ــاريخ ) 145(ع . د7999، ورق بت

، ورقم  21/4/2016ع بتاريخ   .غ. د 8041، ورقم   11/3/2016
ع . د8116، رقـــم 8/9/2016بتـــاريخ ) 146(ع . د8057

بتـاريخ  ) 148(ع  . د 8170، ورقم   7/3/2017بتاريخ  ) 147(
  ،7/3/2018بتاريخ ) 149(ع . د8236ورقم  ،12/9/2017

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          

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

وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمم العربيـة، وآخرهـا      �
ــم   ــان رق ــة عم ــرار قم ــاريخ ) 28(ع . د678ق بت

29/3/2017،  
…<†{{{{ÏŁèV< <

تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمـة لمطلـب          -1
الجمهورية العربية السورية العادل وحقها فـي اسـتعادة         
كامل الجوالن العربي السوري المحتل إلى خط الرابع مـن     

، استناداً إلى أسس عملية الـسالم،   1967حزيران  / يونيو
 على ما أنجز في إطار      وقرارات الشرعية الدولية، والبناء   

  .1991مؤتمر السالم الذي انطلق في مدريد عام 



 

  43 

التأكيد مجدداً على قرار مجلس الجامعة علـى المـستوى           -2
، وقراراتـه   13/2/1982 بتـاريخ    4126الوزاري رقـم    

بتـاريخ  ) 149(ع  .د 8236الالحقة وآخرها القرار رقـم      
، وقرارات القمم العربية وآخرها قـرار قمـة         7/3/2018

، التـي   29/3/2017بتـاريخ   ) 28(ع  . د 678ن رقم   عما
نصت جميعها على رفض كل ما اتخذته سلطات االحـتالل          
اإلسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني 
والطبيعي والديمغرافي للجوالن العربي السوري المحتـل،       
واعتبار اإلجراءات اإلسرائيلية لتكريس سـيطرتها عليـه       

الغية وباطلة، وتـشكل خرقـاً لالتفاقيـات        غير قانونية و  
الدولية ولميثاق األمم المتحدة وقراراتها، والسيما قـرار        

، وقرار الجمعية العامـة     )1981 (497مجلس األمن رقم    
 بتاريخ  A/RES/63/99في دورتها الثالثة والستين رقم      

القـوة  ( الذي أكد على أن قـرار إسـرائيل          5/12/2008
 بضم الجوالن العربي    14/12/1981في  ) القائمة باالحتالل 

السوري المحتل والغٍ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل         
) 1981 (497انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس األمـن رقـم          

وكذلك قرارات الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين        
 بتـاريخ   18/65، ورقم   2/12/2009 بتاريخ   21/64رقم  
، 10/12/2010ريخ   بتـا  106/65، ورقم   30/11/2010

، وقراراتها المتعاقبة   30/11/2011 بتاريخ   19/66ورقم  
، 30/11/2017 بتـاريخ    16/72وآخرها القـرار رقـم      

ــم  ــرار رق ــاريخ 86/72والق ــشأن 7/12/2017 بت  ب
المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلـة       "

  ".بما فيها القدس الشرقية والجوالن السوري المحتل
 من جديد على أن استمرار احتالل الجوالن العربي         التأكيد -3

 يشكل تهديـداً مـستمراً      1967السوري المحتل منذ عام     
  .للسلم واألمن في المنطقة والعالم
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إدانة الممارسات اإلسرائيلية في الجوالن العربي السوري        -4
المحتل المتمثلة في االستيالء على األراضـي الزراعيـة         

طبيعيـة ومنهـا الثـروات      ومصادرتها، ونهب الموارد ال   
الباطنية كالتنقيب عن النفط واستخراجه وتسخيره لصالح       
اقتصادها، واستنزاف الموارد المائية بحفر آبار عميقـة،        
وإقامة السدود، وسحب مياه البحيرات وتحويلها لـصالح        
المستوطنين، وحرمان المزارعين الـسوريين مـن أهـم         

يهم، واعتبار  مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواش     
تلك الثروات ملكا خالصا ألبناء الجوالن العربي الـسوري         
المحتل وهو األمر الـذي أقرتـه المواثيـق واالتفاقيـات           

  .وقرارات الشرعية الدولية
تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مـع الجمهوريـة          -5

العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والوقوف معهمـا       
اءات والتهديدات اإلسرائيلية المستمرة    في مواجهة االعتد  

ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء علـى األمـة          
  .العربية

دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي السوري         -6
المحتل والوقوف إلى جـانبهم فـي تـصديهم لالحـتالل           
اإلسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمـسك       

لعربية السورية، والتأكيد على ضرورة     بأرضهم وهويتهم ا  
 علـى مـواطني     1949تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام      

الجوالن العربي السوري المحتل وإدانة سلطات االحـتالل        
اإلسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين      
السوريين الواقعين تحت االحتالل فـي الجـوالن كبـاراً          

لقانون الدولي وقواعد الـشرعية     وصغاراً بموجب مبادئ ا   
الدولية وما ينجم عن هذا االحـتالل مـن نـزوح آلالف            
السكان وتشريدهم وسـلب أراضـيهم وانفـصال األسـر          
وانعكاس ذلك الوضع على حياة األطفال وتربيتهم إضـافة         
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والتي (إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل         
عـن االتفاقيـة    تتعارض مع االلتزامات الدولية الناشـئة       

  ).الدولية لحقوق الطفل
إلى الكـف عـن     ) القوة القائمة باالحتالل  (دعوة إسرائيل    -7

فرض المواطنة اإلسرائيلية وبطاقات الهوية اإلسـرائيلية       
على المواطنين السوريين في الجوالن العربـي الـسوري        
المحتل، والتوقف فورا عن تدابيرها القمعية ضدهم وعـن    

ى التي تعوق تمـتعهم بحقـوقهم       جميع الممارسات األخر  
األساسية وحقوقهم المدنيـة والـسياسية واالقتـصادية         

  .واالجتماعية والثقافية
رفض قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي فرض انتخابـات         -8

محلية في الجوالن العربي السوري المحتل خـالل شـهر          
، ودعوتها للتوقف فوراً عن     2018 تشرين األول / أكتوبر

ات من شأنها فرض سـلطتها وإرادتهـا        اتخاذ أي إجراء  
بحكم األمر الواقع على أهالي الجوالن وعلى ارض عربية         
محتلة، وإدانة كافة التصريحات العدوانية الـصادرة عـن         
أعضاء حكومة االحتالل اإلسرائيلي بشأن الجوالن العربي       
السوري المحتل، والتنديد بالتحركـات الهادفـة لتثبيـت         

مه لسيادتها، واعتبـار ذلـك      سيطرتها عليه وسعيها بض   
استهدافا ألهالي الجوالن ومحاولة النتزاع هويتهم العربية       
السورية وإجبارهم على التخلي عن ميـراثهم وتـاريخهم         
ووطنهم، وهو ما يعد عمال منافيا لقواعد القانون الـدولي          
وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتحـدياً صـارخاً         

 497 قرار مجلس األمن رقم      إلرادة المجتمع الدولي خاصة   
والذي أعتبر بكل وضوح أن فـرض إسـرائيل         ) 1981(
لقوانينها وسلطاتها وإدارتها في    ) القوة القائمة باالحتالل  (

مرتفعات الجوالن العربي السوري المحتل هي إجـراءات        
  .الغية وباطلة
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 رفـض تلـك اإلجـراءات       إلـى دعوة المجتمع الـدولي      -9
ها على إقامة انتخابات محلية     اإلسرائيلية المتمثلة في عزم   

في الجوالن العربي السوري المحتل، والعمل بقوة علـى         
القـوة القائمـة    (إدانتها وممارسة الضغط على إسـرائيل       

لوقف تلك الممارسات غير القانونية، واعتبـار       ) باالحتالل
تلك األعمال تهديدا مباشرا للسلم واألمن الـدوليين مـن          

الجهود الدولية الهادفة إلى    شأنه إجهاض كافة المشاريع و    
  .تحقيق سالم دائم وعادل وشامل في المنطقة

مطالبة األمم المتحدة ومجلس األمـن ومجلـس حقـوق           -10
) القوة القائمة باالحتالل  (اإلنسان، ضمان احترام إسرائيل     

التفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقـوق المدنيـة         
لجوالن العربي  والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان ا      

السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم في الـوطن األم         
سورية عبر معبر القنيطرة وبإشـراف اللجنـة الدوليـة          

  .للصليب األحمر
إلى إطالق سراح   ) القوة القائمة باالحتالل  (دعوة إسرائيل    -11

األسرى الـسوريين فـوراً مـن الـسجون والمعـتقالت           
 29نهم منذ ما يزيد على اإلسرائيلية الذين اعتُقل البعض م 

عاماً وأن تعاملهم معاملة تتفـق مـع القـانون الـدولي            
اإلنساني، ومطالبة المجتمع الـدولي والجهـات الدوليـة         
ومنظمات حقوق اإلنسان كشف تلك االنتهاكات اإلسرائيلية       
لحقوق األسرى الجوالنيين وإدانة تلك الممارسات والضغط علـى         

للسماح لمندوبي اللجنة الدوليـة    ) تاللالقوة القائمة باالح  (إسرائيل  
للصليب األحمر بزيارة األسرى العرب السوريين فـي المعـتقالت          
اإلسرائيلية برفقة أطبـاء متخصـصين للوقـوف علـى حـالتهم          

 واعتبـار اسـتمرار     الصحية البدنية والعقلية وحماية أرواحهم    
اعتقالهم انتهاكاً سافراً لقرارات األمم المتحـدة وللقـانون         

  .ولي اإلنساني وألبسط قواعد حقوق اإلنسانالد
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التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وآخرها قرار        -12
 الـذي   26/12/2016 بتاريخ   99/71الجمعية العامة رقم    

طالب إسرائيل بإنهاء احتاللها فـورا للجـوالن العربـي          
السوري المحتل، وعدم المساس بوضعه القانوني والكـف    

ت فيـه وإلغـاء جميـع التـدابير         عن إقامة المـستوطنا   
واإلجراءات التي تهدف إلى ذلك ومنها فـرض الجنـسية          
اإلسرائيلية وبطاقات الهوية على أهالي الجوالن العربـي        
السوري المحتل، ومطالبة الدول األعضاء بالضغط علـى        

لاللتزام بهذا القرار الذي    ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  
طبيق اتفاقية جنيف بشأن حماية     أعاد تأكيده على وجوب ت    

، على الـسكان    1949المدنيين وقت الحرب المؤرخة في      
  .العرب في الجوالن العربي السوري المحتل

إدانة سياسة حكومة االحتالل اإلسـرائيلي التـي دمـرت           -13
عملية السالم، وأدت إلى التصعيد المستمر للتـوتر فـي          

القوة (ل  المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائي      
على تطبيق قـرارات األمـم المتحـدة        ) القائمة باالحتالل 

المتعلقة باالنسحاب اإلسرائيلي التام من الجوالن العربـي        
السوري المحتل ومن جميع األراضي العربية المحتلة، إلى        

 .1967حزيران / خط الرابع من يونيو

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د712: ق.ق(
  

التضامن مـع لبنـان     
  .دعمهو

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم         �
 بشأن االنعكاسات   9/3/2014بتاريخ  ) 141(ع  . د 7738
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جـراء أزمـة    السلبية والخطيرة المترتبة على لبنـان       
 النازحين السوريين،

وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وآخرهـا        �
 ،7/3/2018بتاريخ ) 149(ع . د8237قراره رقم 

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          

 ،12/4/2018 عقد في الرياض بتاريخ يالوزاري الذ

وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قمـة           -
ــان  ــرار 2017عم ــاريخ ) 25(ع . د599 والســيما الق بت

  المتعلق بدعم الجيش اللبناني،26/3/2014

وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية واإلقليميـة والدوليـة           -
 المتعلقة بلبنان،

التي تلتـزم بهـا     واستناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة        -
 المبني على القـرارين     1701حكومة لبنان، والسيما القرار     

   بكامل مندرجاته،426 ورقم 425رقم 
…<†{{{{ÏŁèV< <

تجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم الـسياسي          -1
واالقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما       

رار لبنـان   يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمـن واسـتق       
وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنـانيين فـي          
تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتالل كفر شوبا اللبنانية         
والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومـة أي          
اعتداء بالوسـائل المـشروعة، والتأكيـد علـى أهميـة           
وضرورة التفريق بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة ضد       
االحتالل اإلسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدوليـة         
ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عمالً        

 .إرهابياً
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دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قـرار           -2
المبني على القـرارين    ) 2006 (1701مجلس األمن رقم    

 حـد   عبر وضـع  ) 1978 (426ورقم  ) 1978 (425رقم  
نهائي النتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته       

 .المدنية وبنيته التحتية

تأكيد الدعم للخالصات الصادرة عن االجتماعات المتتاليـة        -3
لمجموعة الدعم الدولية للبنان والترحيب بجهود المجتمع       
الدولي لتكريس االستقرار في لبنان عبـر انعقـاد هـذه           

، واإلشـادة بالنتـائج التـي       8/12/2017المجموعة في   
صدرت عن مؤتمر دعم الجيش اللبناني في روما ومؤتمر         

لدعم االقتصاد اللبناني اللذين أكدا التـزام       " سيدر"باريس  
 .المجتمع الدولي باستقرار وازدهار لبنان

اإلشادة بالدور الوطني الذى يقوم بـه الجـيش اللبنـاني            -4
قرار والـسلم   والقوى األمنية اللبنانية في صـون االسـت       

األهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة         
اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً، وتوجيه التحيـة         
للشهداء والجرحى وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش       
اللبناني في مكافحة اإلرهاب ومواجهة التنظيمات اإلرهابية       

 فـي قـرار مجلـس       والتكفيرية، وخاصةً تلك التي وردت    
والقرارات الالحقة ذات الصلة،    ) 2014 (2170األمن رقم   

والتنويه بالنصر الذى حققه الجيش اللبناني عليها وآخرها      
والكفاءة العالية التي حققت هـذا      " فجر الجرود "في عملية   

النصر الذى جنب لبنان شر وهمجية هذه التنظيمات التـي     
ر معظم دول العـالم     تُشكل خطراً داهماً على أمن واستقرا     

وعلى المفاهيم والقيم الدينية واإلنسانية السامية، وإدانـة        
االعتداءات النكراء التي تعرض لها الجيش اللبناني فـي         
أكثر من منطقة لبنانية، والترحيـب بالمـساعدات التـي          
قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكـة         
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 على تعزيز قـدرات     العربية السعودية، وحث جميع الدول    
الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقـاة علـى          
عاتقه، كونه ركيزة لضمان األمـن واالسـتقرار والـسلم          

 .األهلي في لبنان

إدانة جميع األعمـال اإلرهابيـة والتحركـات المـسلحة           -5
والتفجيرات اإلرهابية التي استهدفت عدداً مـن المنـاطق         

من المواطنين األبرياء، ورفض كل     اللبنانية وأوقعت عدداً    
المحاوالت اآليلة إلى بث الفتنة وتقويض أسـس العـيش          
المشترك والسلم األهلي والوحدة الوطنية وزعزعة األمن        
واالستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير      
والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعـاون التـام         

ب والقـضاء عليـه وتجفيـف       والتنسيق لمكافحة اإلرها  
مصادر تمويله والتعاون فـي مجـال تبـادل المعلومـات          
والخبرات وبناء القدرات ومحاسـبة مرتكبـي األعمـال         
اإلرهابية والجرائم ضد اإلنسانية والمحرضين على أعمال       
العنف والتخريب التي تهدد السلم واألمن وتشديد العقوبات        

 .ا الشأنعليهم وانتهاج إجراءات احترازية في هذ

دعم لبنان في تصديه ومقاومتـه للعـدوان اإلسـرائيلي           -6
تموز / المستمر عليه، وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو  

، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين،      2006من العام   
واعتبار تماسك ووحدة الـشعب اللبنـاني فـي مواجهـة      
ومقاومة العدوان اإلسرائيلي عليه ضماناً لمستقبل لبنـان        

أمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم اإلسرائيلية بجـرائم       و
حرب تستوجب مالحقـة مرتكبيهـا وتحميـل إسـرائيل          
المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها، وإلزامهـا بـالتعويض        
للجمهورية اللبنانية وللمـواطنين اللبنـانيين والترحيـب        
بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة حـول         

وآخرها القرار رقم "  النفطية على الشواطئ اللبنانية    البقعة"
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 تبنته في دورتها الثانية والسبعين بتـاريخ      ي الذ 72/209
 يلزم إسرائيل بدفع تعويضات مالية      ي، والذ 20/12/2017

عن األضرار التي لحقت بلبنان جـراء قـصف إسـرائيل           
تمـوز  / لمحطة الجية للطاقة الكهربائية في حرب يوليـو       

2006. 

نة االعتداءات اإلسرائيلية على السيادة اللبنانيـة بـراً         إدا -7
  :وبحراً وجواً، منها

التحركات الميدانية اإلسرائيلية لبناء جـدار أسـمنتي     �
فاصل على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة فـي         
القطاعين الغربي والشرقي، ليس فقط على طول الخط        

، بل مجرد    ال يعتبره لبنان حدوداً نهائية     ياألزرق الذ 
خط انسحاب، إنما أيضاً في مناطق لبنانية محتلة، مما   
يشكل اعتداء صارخاً على األراضي والسيادة اللبنانية       

، وخطـوة   1701وانتهاكاً لقرار مجلس األمن رقـم       
استفزازية تهدف إلى تغيير المعـالم وفـرض واقـع        
جديد، وتهدد بالتالي االستقرار فـي جنـوب لبنـان          

 .ج غير محمودة العواقبوتؤدي إلى نتائ

الخرق اإلسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريـق زرع         �
العمالء ونشر شبكات التجسس وصوالً إلـى تنفيـذ         

 .محاولة اغتيال على األراضي اللبنانية

االنتهاكات اإلسـرائيلية لحقـوق لبنـان الـسيادية          �
واالقتصادية في مياهه اإلقليمية ومنطقته االقتصادية      

وته النفطيـة والغازيـة المتواجـدة       الخالصة وفي ثر  
 ألـف   11ضمن مناطقه البحرية، حيث فاق عـددها        

 .انتهاك في السنوات األحد عشرة الماضية

الحرب اإللكترونية المتناهية األبعـاد التـي تـشنها          �
إسرائيل ضد الجمهوريـة اللبنانيـة عبـر الزيـادة          
الملحوظة في عدد األبراج والهوائيات وأجهزة الرصد       
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والمراقبة التـي تهـدف إلـى القرصـنة         والتجسس  
والتجسس على كافة شبكات االتصاالت والمعلوماتية      

 .اللبنانية

امتناع إسرائيل عن تسليم كامل المعلومات الصحيحة        �
والخرائط المتعلقة بمواقع الـذخائر غيـر المتفجـرة         
كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقوديـة التـي          

المناطق المدنيـة اآلهلـة     ألقتها بشكٍل عشوائي على     
بالسكان إبان عدوانها على لبنان في صـيف العـام          

2006. 

  :تأكيد المجلس على -8
ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة        �

القائمة على المناصفة بين المـسلمين والمـسيحيين        
وكذلك صيغة للتعايش بين األديان والحـوار بينهـا         

انة نقيـضها الحـضاري     والتسامح وقبول اآلخر وإد   
 تمثله التنظيمات اإلرهابية اإللغائية بما      يالصارخ الذ 

ترتكبه من جرائم بحـق اإلنـسانية والتـي تُحـاكي           
إسرائيل في سياساتها اإلقصائية القائمة على يهودية       
الدولــة وممارســاتها العدوانيــة تجــاه المــسلمين 

 .والمسيحيين

يـشال  الترحيب بمبادرة رئيس الجمهورية العمـاد م       �
عون التي أطلقها أمام الجمعية العامة لألمم المتحـدة         

ـ   ، والداعية إلى دعم ترشيح لبنـان       72في دورتها ال
ليكون مركزاً دائماً للحوار بين مختلـف الحـضارات         

 .والديانات، مؤسسة تابعة لألمم المتحدة

دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور        �
ر رسـالته الحـضارية     لبنان العربي والدولي ونـش    

وتنوعه الثقافي، السـيما فـي مواجهـة إسـرائيل،          
كمكونات أصـلية وأساسـية فـي       والحفاظ على األقليات    
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النسيج االجتماعي لدول المنطقة وضرورة صـون حقوقهـا         
ومنع استهدافها من قبل الجماعـات اإلرهابيـة وتوصـيف          

 .الجرائم المرتكبة بحقها بجرائم ضد اإلنسانية

سسات الدستورية اللبنانيـة فـي المـضي        دعم المؤ  �
بااللتزام بأحكام الدسـتور لجهـة رفـض التـوطين          
والتمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلـى        
ديارهم، وتثمين الموقف الواضح والثابـت للـشعب        
وللقيادة الفلـسطينية الـرافض لتـوطين الالجئـين         
الفلسطينيين في الدول المضيفة، خاصةً فـي لبنـان،         
والتأكيد على ضرورة أن تقـوم الـدول والمنظمـات         
الدولية بتحمل كامل مسؤولياتها والمـساهمة بـشكٍل        
دائم وغير منقطع بتمويـل وكالـة غـوث وتـشغيل       

واسـتكمال تمويـل    ) األونروا(الالجئين الفلسطينيين   
إعادة إعمار مخيم نهر البارد ودفع المتوجبات المالية        

من كهرباء واستهالك   (لصالح خزينة الدولة اللبنانية     
ودفع المستحقات ألصـحاب األمـالك      ) للبنى التحتية 

الخاصة التي ُأنشئت عليها المخيمات المؤقتـة علـى         
 .األراضي اللبنانية

حرص الحكومة اللبنانيـة علـى احتـرام قـرارات           �
الشرعية الدولية وعلى جالء الحقيقة وتباينهـا فـي         
جريمة اغتيال الـرئيس الـشهيد رفيـق الحريـري          

ينعكس ورفاقه، بعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما ال 
 .سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه األهلي

دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب         �
سماحة اإلمام موسى الصدر ورفيقيه الـشيخ محمـد         
يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من أجل التوصل        

ساءلة مسؤولي النظـام    إلى تحريرهم والعمل على م    
 .الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة
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  :ترحيب المجلس -9
بما ورد في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهوريـة          �

من تأكيد على وحدة موقف الشعب اللبناني وتمـسكه         
 يبقيه بمنأى عن النار المـشتعلة       يبسلمه األهلي الذ  

حوله في المنطقة، والتزامه باحترام ميثـاق جامعـة         
ول العربية وبشكٍل خاص المادة الثامنة منـه مـع          الد

اعتماد لبنان لسياسة خارجية مـستقلة تقـوم علـى          
مصلحة لبنان العليـا واحتـرام القـانون الـدولي،          

 الـصادرة   2017والترحيب بمضمون وثيقـة بعبـدا       
 .22/6/2017بتاريخ 

بالجهود التي يبذلها لبنـان حكومـةً وشـعباً حيـال            �
ن الوافدين إلـى أراضـيه      موضوع النازحين السوريي  

لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيـد       
على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هـذا المجـال          
وتقاسم األعباء واألعداد معه، ووقـف تزايـد تلـك          
األعباء واألعداد من النازحين والتشديد على أن يكون      
وجودهم مؤقتاً في ظل رفض لبنان ألى شـكٍل مـن           

ماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المـضيفة   أشكال اند 
وحرصه على أن تكون هذه المسألة مطروحة علـى         
رأس قائمة االقتراحات والحلول لألزمة السورية لمـا        
في األمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والـسعي         
بكل ما أمكن لتأمين عودتهم اآلمنة إلى بالدهـم فـي         

لمـستدام  أسرع وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيـد ا       
للنازحين من سورية إلى لبنان، واإلشادة بالمحاوالت       
الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتقليص أعـداد        
النازحين الـسوريين الموجـودين علـى األراضـي         
اللبنانية وتوفير أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيـف       
األعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعد أن أصبح على    
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اجتمـاعي واقتـصادي وأمنـى يهـدد        شفير انفجار   
 .وجوده

بجهود الحكومـة اللبنانيـة الهادفـة إلـى ترسـيخ            �
 اقتـصادي والمحافظـة علـى       –االستقرار الماكرو   

االستقرار النقدي، وبالتزامها العمل فوراً على معالجة       
 .المشاكل المزمنة التي يعانى منها جميع اللبنانيين

 بـين تحقيـق     برؤية الحكومة اللبنانية التي تربط ما      �
النمو االقتصادي وتحسين توسـيع شـبكة األمـان         

 .االجتماعية والصحية والتعليمية لجميع اللبنانيين

بشروع الحكومة اللبنانية بمنح التـراخيص للتنقيـب     �
عن النفط، وممارسة لبنان لحقه السيادي في استثمار        
موارده الطبيعية ورفض وإدانة التهديـد اإلسـرائيلي    

محاولة منعه من ممارسـة سـيادته       للبنان من خالل    
) 9(على مياهه اإلقليمية واالدعاء بأن القطاع رقـم         

من مياهه الوطنية يعود إلسرائيل خالفاً للحقيقة التي        
وثقها لبنان بالوثائق والمـستندات لـدى المراجـع         

 والتي تثبت أن هذا القطاع هو جزء        ةالدولية المختص 
 .ةال يتجزأ من مياهه اإلقليمية اللبناني

بجهود الحكومـة اللبنانيـة لبنـاء دولـة القـانون            �
والمؤسسات عبر التوجه نحـو وضـع إسـتراتيجية         
وطنية عامة لمكافحـة الفـساد، وتعزيـز اسـتقالل          
القضاء، وتفعيل دور األجهزة الرقابيـة، وااللتـزام         

 .بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة

 بهـا األمـين     بالجهود الدؤوبة والمستمرة التي يقوم     �
العام لجامعة الدول العربية دعماً وتأييداً للجمهوريـة        
اللبنانية بالتشاور مع الدول العربيـة والمؤسـسات        
الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل       
تكريس االستقرار وتعزيز النمو االقتصادي المستدام      
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 في لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره وتمكيناً    
 .له من مواجهة األخطار

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

تطــورات األزمــة  
  .السورية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
بعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          متا

 ،12/4/2018 عقد في الرياض بتاريخ يالوزاري الذ

واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى            -
ع . د 680في هذا الشأن وآخرها القرار رقـم        مستوى القمة   

 وكافة قرارات المجلس   ،29/3/2017في عمان بتاريخ    ) 28(
زاري في هذا الشأن وآخرها القرار رقـم        على المستوى الو  

 8106 والقرار رقم    ،7/3/2018بتاريخ  ) 149(ع  . د 8238
، وقرار المجلس على مستوى     19/12/2016ع بتاريخ   .غ.د

، 15/12/2016 ع بتـاريخ  .غ. د 8105المندوبين الـدائمين رقـم      
  المعنية بالوضع في سورية،العربية وبيانات اللجنة الوزارية 

ديد عن تضامنه التام مع الشعب الـسوري        وإذ يعرب من ج    -
إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة          

  المواطنين األبرياء،
وإذ يجدد التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب تطلعات الـشعب           -

السوري في الحرية والعدالة والمساواة، وحقه الثابـت فـي          
وحاتـه فـي    اختيار نظام الحكم الذي يحقق آماله ويلبي طم       
  إرساء األمن والسلم في مختلف أرجاء سورية،

 تهيئـة   الدولية المبذولة من أجـل    وإذ يرحب مجدداً بالجهود      -
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الظروف المالئمة الستئناف عملية المفاوضات بين المعارضـة   
والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقـالي ذات          

ن مؤتمر جنيـف    صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيا       
 مجموعة الـدعم الدوليـة      ات، وبيان 30/6/2012بتاريخ  ) 1(

 وبما يلبي تطلعات الشعب الـسوري بكافـة فئاتـه           ،لسورية
 ،وأطيافه

…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد مجددا على االلتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة           -1
سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسالمتها اإلقليميـة،     

  .ثاق جامعة الدول العربية ومبادئهوذلك استنادا لمي
التأكيد على الموقف الثابت بأن الحـل الوحيـد الممكـن            -2

لألزمة السورية يتمثل في الحل الـسياسي القـائم علـى           
مشاركة جميع األطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب        

بتـاريخ  ) 1( السوري وفقاً لما ورد فـي بيـان جنيـف         
ت عليـه القـرارات      ما نـص   واستناداً إلى ،  30/6/2012

والبيانات الصادرة بهذا الصدد وباألخص قـرار مجلـس         
 في عقد   ةودعم جهود األمم المتحد   ،  )2015(2254األمن  

اجتماعات جنيف وصوال إلى تـسوية سياسـية لألزمـة          
السورية، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع األمـم         

تها المتحدة إلنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعاي      
  .إلنهاء الصراع وإرساء السلم واالستقرار في سورية

اإلعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار األعمـال          -3
 والخروقات التـي تـشهدها اتفاقيـات خفـض          العسكرية
بالرغم مـن اتفـاق   ، و عدد من أنحاء سورية  في التصعيد

وقف إطالق النـار الـذي تـم التوصـل إليـه بتـاريخ              
األطراف التي لم تلتـزم بتطبيـق       ، ودعوة   29/12/2016

االتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطالق النار واألعمال         
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، والترحيب  العدائية وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة      
بتـاريخ   2336رقـم   في هذا اإلطار بقرار مجلس األمن       

،  القاضي بوقف إطالق النار فـي سـورية        31/12/2016
لمبذولة لتثبيت وقف إطـالق     والترحيب بالجهود الدولية ا   

النار باعتباره خطوة هامة علـى صـعيد تحقيـق الحـل            
 2254 وقرار مجلس األمن) 1(السياسي وفقاً لبيان جنيف 

، وإدانة التصعيد العسكري الخطيـر والتـدخالت        )2015(
ومطالبـة  . الخارجية في عموم سورية في الفترة األخيرة      
ين، األمـر   الجانب التركي بسحب قواته من منطقة عفـر       

الذي من شأنه دعم المساعي الجاريـة للتوصـل لحلـول        
 .سياسية لألزمة السورية

إدانة واستنكار التصعيد العسكري المكثف الـذي تـشهده          -4
الغوطة الشرقية خالل الفترة الماضية، والـذي يـستهدف         
المدنيين والبنية األساسية والمنشآت الطبيـة بمـا يعـد          

لي اإلنساني، وإدانـة الهجـوم    انتهاكاً جسيماً للقانون الدو   
 تعرضت له مدينة دوما بالغوطـة       يالكيماوي المروع الذ  

، واإلعراب عن القلق البـالغ      7/4/2018الشرقية بتاريخ   
إزاء تدهور األوضاع اإلنسانية في منطقة الغوطة الشرقية        
نتيجة للتصعيد العسكري، ومناشدة كافة األطراف بالوفاء       

 المساعدات اإلنسانية بـشكل     بالتزاماتها والسماح بوصول  
 2401فوري وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس األمن رقم          

)2018.(  
الـذى استـضافته    ) 2(بنتائج اجتماع الريـاض     الترحيب   -5

، 23/11/2017-22بتـاريخ   المملكة العربية الـسعودية     
والذي نجح في تشكيل وفد موحد من المعارضة السورية         

للمـشاركة   )ة وموسكو الرياض والقاهر ( بمنصاتها الثالث 
في إطار هيئة التفاوض السورية في مباحثات جنيف وفي         
أعمال اللجنة الدستورية المزمع توجيه الدعوة إليها مـن         
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قبل األمم المتحدة، وذلك بغرض التوصل للحل الـسياسي         
المنشود لألزمة السورية من خالل عملية سياسية يتوالها        

) 1( بيان جنيف    تطبيقالسوريون بأنفسهم، وعلى أساس     
 ،والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سـورية       

، ودعـوة المبعـوث     وقرارات مجلس األمن ذات الـصلة     
األممي ستيفان دي ميـستورا لعقـد اجتماعـات اللجنـة           
الدستورية في أقرب وقت ممكن، وتثمين التجاوب الـذى         
أبدته هيئة التفاوض السورية، التـي تمثـل المعارضـة          

ة، وإعالنها االستعداد للمشاركة في أعمال اللجنـة        السوري
 .الدستورية

المبذولة من دولة الكويت، العضو العربي      اإلشادة بالجهود    -6
غير الدائم بمجلس األمن والـرئيس الحـالي للمجلـس،          

 2401بالتعاون مع مملكة السويد في اعتماد القرار رقـم          
ف والذي يطالب جميع األطراف بوق    ،  24/2/2018بتاريخ  

 يومـاً   30  ال تقل عن   القتال في كافة مناطق سورية لمدة     
لتمكين وصول المـساعدات اإلنـسانية للمحتـاجين فـي          

، ودعـوة كافـة    المناطق المحاصرة مـن دون أي قيـود       
األطراف المعنية االلتزام بهذا القـرار والتنفيـذ الفـوري          

وكذا الترحيب  . لوقف إطالق النار في جميع أنحاء سورية      
 بتــاريخ 2393 مجلـس األمــن القـرار رقـم    باعتمـاد 

 والذي تقدمت بـه جمهوريـة مـصر         - 19/12/2017
 بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات اإلنـسانية        -العربية  

 .في سورية

خذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار فـي          أ -7
إطار اجتماعات أستانة، بما في ذلك اتفاق مناطق خفـض          

لذي تم التوصل إليه في الجولة الرابعة       التصعيد العسكري ا  
، والترحيـب   4/5/2017من اجتماعات أسـتانة بتـاريخ       

بالجهود المصرية للتوصل التفاقين إلنشاء مناطق لخفض       
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التصعيد في كٍل من الغوطة الشرقية بريف دمشق وريـف         
، بهدف حقن   2017تموز عام   / حمص الشمالي في يوليو   

 المـساعدات   دماء الشعب الـسوري، وسـرعة إدخـال       
اإلنسانية، ومطالبة الـدول الـضامنة لالتفـاق بـااللتزام       
بتطبيقه وإخراج كافة الميليشيات المسلحة األجنبيـة مـن     
األراضي السورية، وبما يسهم في دعم وإنجاح المـسار          

والترحيب . التفاوضي في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة      
ـ          ار فـي   أيضاً بتوقيع اتفاق عمان لدعم وقف اطـالق الن

 بـين المملكـة     7/7/2017جنوب غرب سورية بتـاريخ      
األردنية الهاشمية وروسيا االتحادية والواليـات المتحـدة        
األمريكية، والتي توصلت إلى التوافق على منطقة خفـض      
التصعيد في الجنوب السوري خطوة نحـو وقـف شـامل      
للقتال والتوصل التفاق سياسي يحفظ سـيادة واسـتقرار         

 وقرار  1رية وسالمتها وفق بيان جنيف    ووحدة أراضي سو  
. ويقبله الـشعب الـسوري    ) 2015 (2254مجلس األمن   

والتأكيد في هذا اإلطار على االلتزام بالحفاظ على وحـدة          
األراضي السورية ورفض أي ترتيبات قد تهدد هذا المبدأ،         
واإلعراب عن القلق البالغ إزاء عمليات التهجير والتغيير        

هده الساحة السورية، والتأكيد على     الديموغرافي الذي تش  
أن أي ترتيبات تجري في هذا الـصدد يجـب أن تكـون             

  .ترتيبات مؤقتة
حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها         -8

ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيـف          
، وبيانات فيينا الـصادرة عـن       30/6/2012بتاريخ  ) 1(

 30/10/2015 لـسورية فـي      مجموعة الـدعم الدوليـة    
، إضافةً إلى بيان ميونخ     17/5/2016، و 14/11/2015و

، والعمل على التقيد بالمبادئ واآلليـات       11/2/2016في  
التي تم االتفاق عليها والواردة في تلك البيانـات، وعلـى    
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نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطالق النـار           
. مـساعدات اإلنـسانية   واألعمال العدائية، وآلية توفير ال    

وبتوفير األجواء المالئمة إلنجاح عملية المفاوضات فـي        
جنيف تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة         

 .حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة

إدانة واستنكار القصف الوحـشي باألسـلحة الكيميائيـة          -9
  تعرضت له بلدة خان شـيخون فـي        يالمحرمة دولياً الذ  

 واإلعراب عن القلق البالغ     ،4/4/2017ريف إدلب بتاريخ    
إزاء المعلومات التي تشير إلى استخدام األسلحة الكيميائية        

 وإدانة جميـع  في عدد آخر من المناطق والمدن السورية، 
العمليات التي تستهدف المـدنيين األبريـاء وخـصوصاً         

ـ         ة باستخدام األسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريم
حرب، ويعد عمالً بربرياً وانتهاكاً للقانون الدولي والقانون        

 وا أو شارك  واالدولي اإلنساني، والمطالبة بتقديم من ارتكب     
 .في هذه الجريمة إلى العدالة الدولية

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف         -10
 المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمـات والجماعـات       

اإلرهابية كداعش وجبهة النـصرة المرتبطـة بالقاعـدة         
 .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيـق          -11
مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ        
كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتهاكات الدائمة لحقـوق        

ا النظام السوري، بما في ذلك تـوفير        اإلنسان التي يرتكبه  
الحماية الالزمـة لألطفـال والنـساء ومنـع اسـتهداف           
المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقاً للقـانون الـدولي        

  .اإلنساني
اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمـد          -12

الجابر الصباح أمير دولة الكويت فـي استـضافة دولـة           
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ة األول والثاني والثالث للمانحين     الكويت للمؤتمرات الدولي  
 2013لدعم الوضع اإلنساني في سورية خـالل األعـوام          

، والترحيــب بمــشاركتها فــي رئاســة 2015 و2014و
، حيث وصل   2016المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن في        

إجمالي ما قدمته دولة الكويـت مـن مـساهمات خـالل            
يكــي،  مليــار دوالر أمر1.6المــؤتمرات الدوليــة إلــى 

 المـؤتمر   بمشاركة دولة الكويت فـي تنظـيم      والترحيب  
الدولي الخامس للمانحين لدعم الوضـع اإلنـساني فـي          

 فـي  2017 نيـسان / بريل أ5-4الذي عقد يومي  سورية  
بروكسل تحت رعاية االتحاد األوروبي، والذي يتوج الدور        
الريادي اإلنساني الذي أخذته دولة الكويت على عاتقهـا          

 السورية، ومناشدة الدول المانحـة سـرعة        حيال األزمة 
الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لـدعم          
الوضع اإلنساني في سورية، وبالخصوص فيمـا يتعلـق         
بتوفير الدعم الالزم للدول العربيـة المجـاورة لـسورية          
وغيرها من الدول العربية المضيفة لالجئـين والنـازحين         

ها في تحمل األعباء الملقاة على      السوريين، وذلك لمساندت  
عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات   

، تمهيداً لعودتهم الكريمة واآلمنة إلى    اإلنسانية العاجلة لهم  
 .سورية

الطلب إلى األمين العـام للجامعـة مواصـلة مـشاوراته            -13
 واتصاالته مع األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص       

، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية من أجـل          سورية إلى
تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة األجواء المالئمة لجـوالت        
مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي        
االنتقالي لألزمة السورية وفقاً لما جاء في بيـان مـؤتمر       

، وبيانات مجموعة الدعم    30/6/2012بتاريخ  ) 1(جنيف  
  .ة لسورية وقرارات مجلس األمن ذات الصلةالدولي
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القمـة  الترحيب برئاسة المملكة العربية السعودية، رئيس        -14
العربيـة المعنيـة بالوضـع فـي        لجنة الوزارية   ل،  )29(

وتوجيه الـشكر والتقـدير للمملكـة األردنيـة         سورية،  
، على الجهود الحثيثة التـي      )28(الهاشمية، رئيس القمة    

  .بذلتها في هذا الشأن
العربية المعنية بالوضـع فـي      لجنة الوزارية   الالطلب من    -15

سورية واألمين العام مواصلة الجهود والمـشاورات مـع         
مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بالوضع فـي         

المقبلـة  سورية، وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة        
  .لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د714: ق.ق(
  ــــــــــــــــــــــ
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تطورات الوضع فـي    
  .دولة ليبيا

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 رة األمانة العامة،على مذك �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 الصادر عـن الـدورة      682وعلى ما جاء بالقرار رقم       �
لمجلس الجامعة على مستوى القمة التـي       ) 28(العادية  

 المملكة األردنيـة الهاشـمية بتـاريخ        –انعقدت بعمان   
29/3/2017، 

زاري وآخرها  وعلى قرارات المجلس على المستوى الو      �
 ،7/3/2018بتاريخ ) 149(ع . د8239القرار رقم 

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
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متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          
 ،12/4/2018 عقد في الرياض بتاريخ يالوزاري الذ

…<†{{{{ÏŁèV< <

مة التأكيد مجدداً على االلتزام بوحدة وسيادة ليبيـا وسـال      -1
أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيـاً كـان نوعـه           
ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلـس الرئاسـي         
لحكومة الوفاق الوطني لحفظ األمـن وتقـويض نـشاط          
الجماعات اإلرهابية، وبسط سيادة الدولـة علـى كامـل          
أراضيها، وحمايـة حـدودها والحفـاظ علـى مواردهـا           

  .ومقدراتها
 سياسي شامل لألزمة في ليبيا، وتأكيد دعم   الدعوة إلى حل   -2

المجلس للتنفيذ الكامل لالتفاق السياسي الليبي الموقع في        
 والترحيــب 17/12/2015مدينــة الــصخيرات بتــاريخ 

باإلستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها األمـم المتحـدة         
والتي عرضها الممثل الخاص لألمين العام السيد غـسان         

 ليبيا واستكمال المرحلة االنتقاليـة      سالمة لحل األزمة في   
من خالل االستحقاقات السياسية والدستورية واالنتخابيـة       

 تنفيذ االتفاق السياسي الليبي وبما يـؤدي إلـى          إطارفي  
إنهاء حالة االنقسام في ليبيا وتعزيز الثقة بين األطـراف          
الليبية، واإلشادة في الخصوص باإلجراءات المتخذة مـن        

لرئاسي لحكومة الوفـاق الـوطني بـشأن        قبل المجلس ا  
االستعداد لتنظيم االنتخابات وإعـالن المفوضـية العليـا         
لالنتخابات بدء عملية تسجيل الناخبين وتحـديث الـسجل         

 .االنتخابي

التأكيد مجدداً على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية       -3
الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحـدة فـي ليبيـا،           

ب بانعقاد جلـسات الحـوار الـسياسي بتـاريخ          والترحي
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 بالجمهورية التونسية تحت رعايـة األمـم        26/9/2017
المتحدة، وبما تم التوصل إليه من نتائج ودعـوة لجنتـي           
الحوار عن مجلس النواب ومجلس الدولـة إلـى تحمـل           
مسؤوليتهما التاريخية أمـام الـشعب الليبـي السـتكمال          

تفاق الـسياسي كـأولى     جلسات الحوار لمناقشة تعديل اال    
 .الخطوات نحو إنجاز االستحقاقات السياسية والدستورية

الدعوة إلى تحسين إدارة المجمد من األصـول واألمـوال           -4
الليبية في البنوك األجنبية وكافة الموجودات الليبية وبمـا         
يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتـسخيرها لخدمتـه         

ع المجلس الرئاسي   لمواجهة احتياجاته، وذلك بالتنسيق م    
والفقرة ) 2011 (1970من القرار رقم    ) 18(وفقاً للفقرة   

من قرارات مجلـس    ) 2011 (1973من القرار رقم    ) 20(
األمن ذات الصلة، ودعم مساعي دولة ليبيا لتعـديل تلـك           

 .القرارات بما يمكنها من ذلك

الدعوة إلى تقديم الـدعم الـسياسي والمـادي للمجلـس            -5
لوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة     الرئاسي لحكومة ا  

الشرعية الوحيدة في ليبيا، واالمتناع عن الدعم والتواصل        
مع مؤسسات موازية، ودعوة الدول إلى تقـديم مـساعدة     
عاجلة للتنفيذ الكامل لالتفاق السياسي الليبي، وإعادة دعم        
وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها،      

لتزام بقرارات مجلس األمن ذات الصلة وآخرها       وكذلك اال 
 ).2016 (2278والقرار رقم ) 2015 (2259القرار رقم 

اإلعـراب عــن القلــق البـالغ إزاء التحــديات األمنيــة    -6
والتهديدات اإلرهابية التي تواجهها ليبيـا ودول الجـوار،        
وخاصةً خالل الفترة األخيرة، وفي هـذا الـصدد يـدين           

 3/10/2017 وقع بتاريخ    يبي الذ المجلس الهجوم اإلرها  
داخل مجمع المحاكم بمدينة مصراتة الليبيـة، والتفجيـر         
اإلرهابي الذي وقع بالقرب من مسجد بيعة الرضوان بحي         
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، 23/1/2018 بمدينة بنغازي الليبيـة بتـاريخ        يالسلمان
 استهدف مسجد سعد بن عبـادة       يوالتفجير اإلرهابي الذ  

، والتـي   10/2/2018خ  بحي البركة بمدينة بنغازي بتاري    
تُمثل جميعها جرائم إرهابية بحق المواطنين اآلمنين خلَّفت        
عشرات الشهداء والجرحى والمصابين، والتأكيـد مجـدداً       
على وقوف المجلس وجامعة الدول العربية إلـى جانـب          
الشعب الليبي ومساندته بكل جهد يرمي إلى القضاء على         

 .ن واستقرار ليبيانشاط الجماعات اإلرهابية التي تهدد أم

دعوة المجلس الرئاسي، ومجلـس النـواب، والمجلـس          -7
األعلى للدولة، ومصرف ليبيا المركـزي، والمؤسـسات        
الوطنية االقتصادية الليبية األخرى للعمـل معـاً لالتفـاق          
وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا االقتـصادية، واألخـذ         
علمــاً ببيــان رومــا حــول ليبيــا والــصادر بتــاريخ 

، وتأكيد االلتزام بكافـة قـرارات مجلـس         17/11/2016
الجامعة ذات الصلة، المتعلقة برفض وإدانة التصدير غير        
المشروع للنفط والمنتجات النفطية، ودعم كافة اإلجراءات       
الكفيلة بتعزيز سـلطة حكومـة الوفـاق الـوطني علـى       

 .المؤسسات االقتصادية الليبية

 التـي يـشهدها     اإلعراب عن بالغ القلق إزاء التطـورات       -8
الجنوب الليبي وما صاحبها مـن أعمـال عنـف وقتـل            
وانخراط أطراف خارجية في تأجيج الصراع، بما يسهم في 
خلق بيئة حاضنة لإلرهاب والجريمـة المنظمـة العـابرة      
للحدود، ومطالبة هذه األطراف بالكف عـن التـدخل فـي      

  .الشأن الليبي
جنة الرباعيـة   التأكيد على دور جامعة الدول العربية والل       -9

التي اقترحها األمين العام لتنسيق جهود جامعـة الـدول          
العربية مع كل من األمـم المتحـدة واالتحـاد األفريقـي            

 يالذواالتحاد األوروبي، والترحيب بنتائج اجتماعها األخير   
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عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة بتـاريخ          
 نتائج اجتماعها الرابـع الـذي        والتأكيد مجدداً على   21/9/2017

 .23/5/2017 بلجيكا بتاريخ –عقد في بروكسل 

اإلشادة بدور دول الجوار الليبي ودعوتها لالستمرار فـي          -10
تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، بمـا          
يصون وحدة وسـالمة أراضـيها، وحمايـة مواطنيهـا،          

 مع المجلـس    وتحقيق األمن واالستقرار، وذلك بالتنسيق    
 .الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

الترحيب بنتائج االجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية        -11
تونس والجزائر ومصر الذي عقد فـي تـونس بتـاريخ           

، وما تم التأكيـد عليـه ببقـاء االتفـاق           17/12/2017
السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربيـة بتـاريخ         

وحيدة للحل السياسي في ليبيا،      المرجعية ال  17/12/2015
وذلك في إطار المبادرة التونسية التي أطلقها سيادة رئيس         
الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي للحل الـسياسي        
عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا والتـي          
أصبحت الحقاً مبادرة ثالثية لـدعم التـسوية الـسياسية          

ل تهيئة الظروف المالئمة لجمـع      الشاملة في ليبيا من أج    
 ليبـي   –مختلف األطراف الليبية في حوار وطني ليبـي         

برعاية األمم المتحدة استناداً إلى االتفاق السياسي الليبـي    
 ).17/12/2015الصخيرات (

الترحيب باالجتماعات التي تستضيفها جمهوريـة مـصر         -12
العربية الهادفة إلى بحث توحيـد المؤسـسة العـسكرية،          

يد في الخصوص على تشجيع توحيد القوات الليبية        والتأك
تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومـة الوفـاق         
الوطني كطريق وحيد لعودة االستقرار والسالم إلى ليبيـا،      
واإلشادة كذلك باالجتماعات التـي استـضافتها القـاهرة         

 .لتقريب وجهات النظر بين ممثلي المدن الليبية
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ائج الصادرة عن اجتماعات لجنة االتحـاد       األخذ علماً بالنت   -13
األفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا والتي تـضم فـي          
عضويتها دول جوار ليبيا، وآخرها االجتماع الخامس لهذه    
اللجنة المنعقد في أديس أبابا علـى هـامش اجتماعـات           

 ).29/1/2018 و28( لقمة االتحاد األفريقي 30الدورة 

لى المشاركة والمساهمة الفعالة في     دعوة الدول األعضاء إ    -14
تحسين الوضع اإلنساني في ليبيا من خالل خطة االستجابة 
اإلنسانية العاجلة التي وضعتها األمم المتحدة لدعم ليبيـا         
وذلك بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومـة        

 .الوفاق الوطني

الطلب إلى األمين العام مواصلة اتصاالته ومشاوراته مـع          -15
ثل األمين العام لألمم المتحدة ومع مختلـف األطـراف          مم

الليبية ودول الجوار الليبي والتأكيد على تعزيز دور جامعة  
الدول العربية، من أجل تـذليل الـصعاب التـي مازالـت            
تعترض تنفيذ االتفاق السياسي الليبي الموقع عليه بمدينة        

 .الصخيرات المغربية تحت رعاية األمم المتحدة

  )15/4/2018 –) 29(ع . د715: ق.ق(
  

تطورات األوضاع في   
  .الجمهورية اليمنية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
تزامـات علـى المـستوى      متابعة تنفيذ القـرارات واالل    

 ،12/4/2018 عقد في الرياض بتاريخ يالوزاري الذ

…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدسـتورية برئاسـة          -1
فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم اإلجـراءات         
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التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع األوضاع    
 واالسـتقرار لجميـع     وإنهاء االنقـالب وإعـادة األمـن      

 .المحافظات اليمنية

االلتزام بالحفاظ على وحدة الـيمن وسـيادته واسـتقالله           -2
 .وسالمة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية

: تأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثالث       -3
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجـات الحـوار        

، والقـرارات   2216رار مجلس األمن    الوطني الشامل، وق  
الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية        

 .شاملة في اليمن

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

الصعوبات والعراقيـل التـي قابلتـه جـراء تعنـت           من  
الميليشيات االنقالبية، واإلعراب عـن الترحيـب بالـسيد         
مارتن جريفيث المبعوث الـدولي الجديـد إلـى الـيمن،           
ومساندته في إنجاز مهمته من أجـل اسـتئناف العمليـة           

 .السياسية على أساس المرجعيات الثالث المتفق عليها

واألحزاب الـسياسية اليمنيـة     حث كافة األطراف والقوى      -5
على تحكيم العقل وإعالء المصلحة العليا للشعب اليمنـى،         
والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخالفات        
عن طريق الحوار، واالمتناع عن الدخول في المماحكـات         
السياسية التي تؤثر سلباً على فـرص تجـاوز تحـديات           

جل التخفيف مـن معانـاة   المرحلة الحرجة الحالية، ومن أ    
اليمنيين، التي وصلت إلى مراحل غاية فـي الـصعوبة،          
والدعوة لتضافر كافة الجهـود للحفـاظ علـى الـسكينة           
والسالمة العامـة وعلـى أرواح المـدنيين فـي كافـة            

 .المحافظات اليمنية



 

  70 

اإلشادة بتعـاون الحكومـة اليمنيـة وموافقتهـا علـى            -6
ق تدفق آمن وسلس    المقترحات الدولية الساعية إلى تحقي    

بما في . للمساعدات اإلنسانية واإلغاثية والبضائع التجارية 
ذلك ترحيب الحكومة اليمنية بالمقترحات التي تقـدم بهـا          
المبعوث الدولي بشأن إبقاء ميناء الحديدة خارجـاً عـن          
هيمنة الميليشيات، وبما يضمن عدم التـصرف بـإيرادات    

ا لرفـد سـداد     الميناء ألغراض تمويل الحرب، وتوجيهه    
المرتبات وسد احتياجات المـواطنين، واسـتنكار رفـض         
االنقالبيين الحوثيين أليٍ مـن تلـك المقترحـات وعـدم           

 .اكتراثهم باألوضاع اإلنسانية الحرجة لليمنيين

إدانة جميع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تمارسها قـوى          -7
االنقالب الحوثية، وأعمـال القتـل والخطـف واإلخفـاء          

تفجير المنازل، وتجنيـد األطفـال، واسـتخدام        القسري و 
المدارس والمستشفيات لألغراض العسكرية، واسـتمرار      
حصار الميليشيات االنقالبية الحوثية لمدينة تعز منذ ثالث        
سنوات، والقصف العشوائي للمنـاطق الـسكنية، وقتـل         
المدنيين العزل، ونهب المساعدات اإلنـسانية واإلغاثيـة،      

للمؤسسات الصحية، والتـضييق علـى      والتدمير الممنهج   
الكادر العامل في المجال الصحي، مما أدى إلـى انتـشار           
األمراض واألوبئة ونقـص حـاد فـي الغـذاء والـدواء          

 .والخدمات الطبية

دعم جهود الحكومـة اليمنيـة فـي مكافحـة التطـرف             -8
واإلرهاب، والتأكيد على أن االنقالب وفر البيئة المالئمـة         

اإلرهابية المنحرفة، والتي تتماهى في     النتشار التنظيمات   
األسلوب واألهداف مع الميليشيات االنقالبية، والتأكيد على       
أن إنهاء االنقالب واستعادة السلطات الدسـتورية للدولـة      

 .كفيل بحسم المعركة في مواجهة التطرف واإلرهاب

اإلعراب عن الشكر والتقدير للدور اإلنساني الذى يقوم به          -9
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رعية في اليمن بقيادة المملكـة العربيـة        تحالف دعم الش  
 عملية إنسانية شـاملة جديـدة       إطالقالسعودية، وتبنيه   

بمبلغ مليار ونصف المليـار دوالر تتـضمن عـدداً مـن         
المبادرات، منها التبرع لدعم جهود المنظمات اإلنـسانية        
التابعة لألمم المتحدة في اليمن، ومشاريع رفـع الطاقـة          

يمن، وبرامج خفـض كلفـة النقـل        االستيعابية لموانئ ال  
وتحسين البنية التحتية للطرق، وغيرها من مشاريع إعادة        

 .تأهيل البنية التحتية والخدمات وخطط إعادة اإلعمار

 يضطلع  ياإلعراب عن الشكر والتقدير للدور اإلنساني الذ       -10
به مركز الملك سلمان لإلغاثة في اليمن، والشكر والتقدير         

لة اإلمارات العربية المتحـدة فـي        تقوم به دو   يللدور الذ 
دعم برامج اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية وإعادة تأهيـل        

والـشكر  . البنية التحتية والخدمات في المناطق المحـررة   
والتقدير لكل من جمهورية مصر العربية وسلطنة عمـان         
وجمهورية السودان والجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة      

 والمملكة األردنية الهاشـمية     الشعبية وجمهورية جيبوتي  
قدمتها ولكافة الدول العربية، للمساهمات والمساعدات التي       

 .وتقدمها في المجال اإلنساني للحكومة اليمنية الشرعية

الشكر والتقدير لدولـة الكويـت لـدورها، والسـتعدادها           -11
وترحيبها باستضافة وتيسير العملية الـسياسية اليمنيـة        

شامل ومستدام في اليمن، علـى      تهيئةً للوصول إلى سالم     
 .أساس المرجعيات الثالث المتفق عليها

اإلشادة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سـلمان         -12
بن عبد العزيز ملك المملكة العربيـة الـسعودية بإيـداع           
ملياري دوالر كوديعة في حساب البنك المركزي اليمنـى،         

ادي لمساعدة الحكومة في الحـد مـن االنهيـار االقتـص          
وتدهور سعر صـرف العملـة المحليـة، نتيجـة لنهـب         
الميليشيات الحوثية لمقدرات وإيرادات الدولة واالسـتيالء       
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على العائدات ومنها عائدات المشتقات النفطية، والتالعب       
 .بسعر صرف العمالت

اإلشادة بما تحقق في اجتماع جنيف لالستجابة اإلنـسانية          -13
ية اليمنية الذي عقد    بشأن األوضاع اإلنسانية في الجمهور    

، وما تم اإلعالن عنه من تعهدات بلغت        3/4/2018بتاريخ  
من التمويل المطلـوب    % 70 مليار دوالر أمريكي تمثل      2

لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن، ودعـوة المجتمـع         
 .الدولي لسد الفجوة في تمويل الخطة

إدانة الدعم اإليراني للحوثيين وتشجيعهم علـى تقـويض          -14
عي العودة للعملية السياسية، وعرقلة الجهود الدولية       مسا

لوقف مسلسل العنف واإلرهاب والحرب في الـيمن، مـن          
خالل مد الميليشيات الحوثية باألسلحة، وتحويل المنـاطق        
التي يسيطر عليها الحوثيين إلى منصة إلطالق الصواريخ        
على البلدان المجاورة، وتهديد المالحة البحرية الدولية في        

ضيق باب المندب والبحر األحمر، وهو ما ينعكس سـلباً          م
على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بـشكٍل         

 .2216عام، ويعتبر خرقاً واضحاً لقرار مجلس األمن رقم 

دعوة المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للضغط         -15
ـ         زين على االنقالبيين إلطالق سراح المعتقلين واألسرى والمحتج

والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقـدمتهم        
  .الصحفيين والناشطين، فوراً ودون قيد أو شرط

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د716: ق.ق(
  

دعم السالم والتنمية في    
  .جمهورية السودان

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
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ذ القرارات وااللتزامـات علـى المـستوى        ـمتابعة تنفي 
ــذ ــوزاري ال ــيال ـــ عق ــاريخ ـد ف ــاض بت ي الري

12/4/2018، 

وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهوريـة           -
 السودان،

ذكر قرارات مجلس الجامعة العربية السابقة الصادرة       وإذ يست  -
على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري في شأن دعـم          

 السالم والتنمية في جمهورية السودان،

وإذ يؤكد على التضامن الكامـل مـع جمهوريـة الـسودان             -
والحفاظ على سيادته واستقالله ووحـدة أراضـيه ورفـض          

  التدخل في شؤونه الداخلية،

{ÏŁè…<†{{{V< <

الترحيب بجهود الحكومة السودانية الحثيثة الرامية إلـى         -1
تعزيز السلم واألمن واالستقرار في ربوع البالد المختلفة،        
بما في ذلك المساعي المبذولة إلنفاذ مخرجـات الحـوار          

، "سـودان يـسع الجميـع     " عقد تحت شعار     يالوطني الذ 
 فـي  وإعالن الحكومة السودانية تمديد وقف إطالق النـار  

جنوب كردفان والنيل األزرق، واإلشادة بمبـادرة جمـع          
السالح في واليات السودان المختلفة التي أيـدتها األمـم          
المتحدة باعتبار أنها قد عززت فعلياً استقرار األوضاع في         
دارفور، ولتعزيز األمن والسالم واالستقرار في كافة أنحاء        

 .البالد

مـة الـسودانية    الترحيب باستئناف التفاوض بـين الحكو      -2
والحركات السودانية المسلحة حول السالم فـي منطقتـي         
جنوب كردفان والنيل األزرق برعاية االتحـاد األفريقـي،         
وتثمين إعالن حكومة جمهورية السودان تمديـد وقـف         
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إطالق النار ووقف العدائيات، وجهودها من أجـل تهيئـة          
 .المناخ للتفاوض وتحقيق السالم واألمن واالستقرار

ترحيب بقرار اإلدارة األمريكية الصادر في الثاني عـشر         ال -3
تشرين األول الماضي والقاضي بالرفع الكامل      / من أكتوبر 

والنهائي للعقوبات االقتصادية الجائرة التي فُرضت علـى        
، وتقديم الشكر والتقدير للجامعة     1997السودان منذ العام    

بات، العربية ولدولها األعضاء التي أسهمت في رفع العقو       
وكذلك تقدير الجهود التي بذلت من جميع الدول الـشقيقة          
والصديقة واالتحاد األفريقي ومنظمة التعـاون اإلسـالمي        

 .والمنظمات اإلقليمية والدولية في هذا الشأن

دعم جهود الحكومة السودانية الرامية إلـى رفـع اسـم            -4
السودان من القائمة األمريكية للدول الراعيـة لإلرهـاب،         

في ظل اإلشادة العلنية والمتكررة لإلدارة األمريكية       خاصةً  
بجهود الحكومة السودانية وتعاونها التام في مجال مكافحة      

 بموجبه تـم    ياإلرهاب والتي تضمنها القرار األمريكي الذ     
رفع العقوبات، والترحيب في هذا الصدد بمبادرة وخطـة         

/ عمل البرلمان العربي المعتمدة في جلسته فـي ديـسمبر         
، لرفع اسم السودان من قائمة الـدول        2017نون األول   كا

الراعية لإلرهاب، ومناشدة األمانة العامة والجهات العربية       
المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم الالزم للبرلمان العربـي         

 .وتمكينه من التحرك على كافة األصعدة لتنفيذ خطته

استمرار الدعم والمساندة لرؤية حكومة الـسودان حـول          -5
نفاذ إستراتيجية خروج بعثة االتحـاد األفريقـي واألمـم          إ

، والترحيب بنجـاح    "يوناميد"المتحدة الهجين في دارفور     
% 44والتي شملت   " يوناميد"المرحلة األولى من تخفيض     

من حجم البعثة، والثناء على التعاون الكامل الذي أبدتـه          
حكومة السودان أثناء إجراءات سحب القـوات واألفـراد،    

جميع األطراف على مواصلة التعـاون فـي تنفيـذ          وحث  
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المرحلة الثانية من تخفيض البعثة حسب مقتـضى قـرار          
 .29/6/2017 الصادر في 2363مجلس األمن 

اإلشادة بالجهود المتصلة لآللية المشتركة المكونـة مـن          -6
حكومة السودان وجامعة الدول العربية والمعنية بمتابعـة        

نمائية في دارفور وجميـع     وتنفيذ المشروعات العربية اإل   
أنحاء السودان، والتي تُوجت باكتمال مشروعات المرحلة       
الرابعة في واليات دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق،        
وحث الدول العربية على تقديم المزيد من الـدعم المـالي          

 .والفني لآللية لمواصلة أنشطتها

عربـي  الترحيب بالجهود الجارية للتحضير لعقد المؤتمر ال       -7
إلعادة اإلعمار ودعم التنمية في السودان وفقاً لقرار قمة         

، ودعـوة  29/3/2017بتاريخ ) 28(ع . د 685عمان رقم   
األمانة العامة إلى التعـاون مـع الحكومـة الـسودانية،           
وبالتنسيق مع مؤسسات التمويـل واالسـتثمار العربيـة         
           والجهات الدولية ذات العالقة، من أجـل اتخـاذ خطـوات

ية إلنفاذ عقد المؤتمر العربي إلعادة اإلعمـار ودعـم      عمل
 .2018التنمية في السودان في العام 

دعم جهود الحكومة السودانية الهادفة إلى إعفاء ديونهـا          -8
الخارجية وإلى سرعة اسـتفادة الـسودان مـن مبـادرة           
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخاصة بتخفيف أعباء   

الديون، والطلب مجدداً من الـدول      الدول الفقيرة المثقلة ب   
األعضاء وصناديق التمويل العربية الدائنة واألمانة العامة       
التعاون مع حكومة السودان في هذا اإلطار بما يؤدى إلى          

 .التوصل لمعالجة عبء هذه الديون ودعم االقتصاد السوداني

دعوة الدول العربية وصناديق التمويل واالستثمار العربية        -9
 العربية المتخصصة للعمل على تحقيق األمـن        والمنظمات

الغذائي العربي وتنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عمر حـسن         
أحمد البشير رئيس جمهورية السودان في هـذا الـشأن          
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والتي أكدت قمة شرم الشيخ أنها جزء ال يتجزأ من األمن           
القومي العربي، ودعوتها كذلك التخـاذ خطـوات عمليـة        

تكوين آليتها التنفيذية وفقاً لما أقرتـه       لتنفيذ المبادرة بعد    
، ودعوة المعنيين دون 29/3/2017قمة عمان العربية في    

 .إبطاء لعقد اجتماع اآللية المشار إليها

تثمين الجهود المخلصة والحثيثة التي تقوم بها حكومـة          -10
السودان لمكافحة الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر،       

ان ألعداد كبيرة من الالجئين مـن دول        واإلشادة باستضافة السود  
الجوار السيما من جمهورية جنوب السودان، والطلب من الـدول          

 .العربية واألمانة العامة دعم جهود السودان في هذا اإلطار

توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده لمتابعة تنفيـذ           -11
هذا القرار وتقديم تقرير بهذا الشأن إلـى المجلـس فـي            

 .مقبلةدورته ال

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

دعـــم جمهوريـــة 
  .الصومال الفيدرالية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

  وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، �
ة الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة         وعلى التوصي  �

متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          
 ،12/4/2018 عقد في الرياض بتاريخ يالوزاري الذ

  وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -
…<†{{{{ÏŁèV< <

الترحيب بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المـصالحة         -1
 عمليـة بنـاء وتقويـة       الوطنية الـصومالية واسـتكمال    
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مؤسسات الدولة بقيادة الحكومة الصومالية؛ السيما دعـم        
  .تنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية

الترحيب بالتحسن المضطرد فـي األوضـاع الـسياسية          -2
واألمنية على الساحة الصومالية واإلعراب عـن التقـدير         
للدور الهام الذي تضطلع به بعثة االتحاد األفريقـي فـي           

ومال بالتعاون الوثيق مع الجيش الوطني الـصومالي        الص
لتعزيز الوضع األمني، وبخاصة الدور المحـوري الـذي         
تقوم به القوات المسلحة الجيبوتية العاملة في إطار البعثة         

، وإدانة الهجمات واألعمال اإلرهابية التي تقـوم        األفريقية
بها حركة الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضـد         

  .ت اإلقليمية والدولية العاملة في الصومالالبعثا
الترحيب بالجهود الصومالية الحثيثة من أجل العمل علـى          -3

صومال الفيدرالية وأمنهـا وسـيادتها      حماية جمهورية ال  
اإلقليمية ووحدة ترابها وسالمة أراضيها، والطلـب مـن         
الدول العربية األعضاء تقديم كافة أشكال الدعم للحكومـة         
الصومالية من أجل ضمان الحفاظ على سـالمة مجالهـا          
الجوي والبحري، بشكٍل يؤكد على وحدتها ويعـزز مـن          

دخل الخارجية الهادفـة    سيادتها في مواجهة محاوالت الت    
  .إلى تقسيم أجوائها

دعوة الدول األعضاء واألمانة العامة إلى تقـديم الـدعم           -4
السياسي والمادي والفني لمؤسسات الدولة الـصومالية،       
من حكومة فيدرالية وبرلمان بغرفتيه مجلـسي الـشعب         
والشيوخ، لتمكينها من مواصـلة تحقيـق التقـدم علـى           

ومساعدتها في مسيرة إعادة    الصعيدين السياسي واألمني    
بناء الدولة واستكمال مراجعة الدستور المؤقت، وترسيخ       
النظام الفيدرالي، وزيادة الشفافية والمـساءلة، وإصـالح        
قطاع األمن، وتعجيـل عمليـة ا إلنعـاش االقتـصادي،           
وتأسيس األحزاب السياسية، والعمل على التنـسيق مـع         
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، وتكليـف    الصدد بعثة األمم المتحدة في الصومال في هذا      
األمانة العامة بدعم جهود تعريـب الدسـتور الـصومالي          

  .والقوانين الصومالية ذات الصلة
دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم العاجـل للحكومـة           -5

الصومالية من أجل إعادة بناء وتأهيل مؤسساتها األمنيـة        
والعسكرية وتقوية الجهود الرامية إلى النهوض بالقدرات       

الصومالية؛ السيما في ضـوء بـدء االنـسحاب         األمنية  
التدريجي لقوات بعثة االتحاد األفريقـي فـي الـصومال،          
واإلعراب عن التقـدير للجهـود والمـساعدات العربيـة          

  .الجارية على المستوى الثنائي في هذا الشأن
الطلب من الدول العربية األعضاء، ومؤسـسات وهيئـات          -6

ن الكامل مـع الحكومـة      اإلغاثة اإلنسانية العربية، التعاو   
الفيدرالية الصومالية، لتقديم جميع أشكال الدعم الممكنـة        
لمواجهة كارثة الجفاف التي تضرب الـصومال والقـرن         
األفريقي، والعمل بكل سرعة على تفادي اآلثار الخطيـرة         
للجفاف من تهديد لألرواح وتـدمير لالقتـصاد وعـصف          

يم الشكر للدول   بالسلم واألمن واالستقرار في البالد، وتقد     
العربية التي قدمت دعماً ماليـاً وعينيـاً إلـى الـصومال           

  .لمواجهة الجفاف
مواصلة تنـسيق الجهـد العربـي       بتكليف األمانة العامة     -7

لمواجهة مخاطر الجفاف بالتعـاون مـع وزارة المـوارد          
المائية الصومالية والمنظمة العربية للتنميـة الزراعيـة،        

ـ      اطق الجافـة واألراضـي     والمركز العربي لدراسـة المن
القاحلة، ومجلـس وزراء الـصحة العـرب، والمجلـس          
الــوزاري العربــي للميــاه، ومجلــس وزراء الــشؤون 
االجتماعية العرب، والمجلس العربي للمياه، باإلضافة إلى       
المنظمات ووكاالت األمم المتحدة المعنية والبنك الـدولي        

 والمنظمة  ومبادراتها المعنية خاصة برنامج الغذاء العالمي     
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العالمية لألغذية والزراعة، وإعداد خطة عربية فنية لدعم        
الموارد المائية في الصومال وسبل تنسيق الجهود للتحقق        
من المناطق األكثر هشاشة وتضرراً في الصومال ووسائل        
بناء القدرة والمرونة لمواجهة مخاطر الجفاف، والترحيب       

امة ووزارة الطاقـة    بالتعاون الحالي القائم بين األمانة الع     
والموارد المائية الصومالية والمجلـس العربـي للميـاه         

) سـيداري (ومركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا       
حول إعداد مشروع بخصوص توفير الدعم الفني للقطاع المـائي          

  .في مجال إدارة الموارد المائية والتعزيز المؤسسي والتخطيط
 تنفيذ قرار مجلس الجامعة علـى  التأكيد مجدداً على أهمية  -8

ع . د 626: ق.قرار رقم ق  (مستوى القمة في شرم الشيخ      
، والذي أكد عليه قرار قمة عمـان        )29/3/2015-) 26(

تقديم دعـم مـالي     " بشأن   29/3/2017 بتاريخ   683رقم  
 مليون دوالر أمريكي شهرياً لمدة سـنة        10عاجل بقيمة   

اً في األمانـة    من خالل حساب دعم الصومال المفتوح حالي      
العامة، لدعم موازنة الحكومة الصومالية كي تتمكن مـن         
إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في األمـن   
واالستقرار، ومحاربة الفساد والعنف، وتقـديم الخـدمات        

  ".الهامة والضرورية
توجيه الشكر إلى الدول التي تسدد مساهمتها في حـساب           -9

لدول األعضاء التـي لـم تـسدد        دعم الصومال، ودعوة ا   
مساهمتها في حساب دعم الصومال إلى سداد التزاماتهـا         

  .تنفيذَاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة
توجيه الشكر إلى الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة          -10

 ألف دوالر أمريكـي بتـاريخ       100الشعبية لقيامها بسداد    
ستجابةً لدعوة   لصالح الحكومة الصومالية ا    27/12/2017

مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية        
)147.(  
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تكليف األمانة العامة بالتعاون مـع الحكومـة الفيدراليـة           -11
الصومالية وبالتنسيق مع مؤسسات التمويل واالسـتثمار       
الدولية والعربية باتخاذ ما يلزم نحو دعـم تنفيـذ خطـة            

ئج مؤتمر لنـدن    ونتا) 2019-2017(التنمية الصومالية   
، والترحيب  11/5/2017لدعم الصومال الذي عقد بتاريخ      
 2018أيـار   /  مـايو  14بعقد االجتماع الفني األول فـي       

بمشاركة مسؤولين من الحكومة الصومالية والـصناديق       
العربية والبنك الدولي حول تحديد أولويـات واحتياجـات         

وخطة الحكومة الصومالية لتنفيذ خطة التنمية الصومالية       
 فـي الـصومال وتـساهم فـي         2030التنمية المستدامة   

التحضير لعقد مؤتمر عربـي إلعـادة إعمـار وتنميـة            
  .الصومال

الترحيب بمبادرة دولة الكويت استضافة مؤتمر لدعم قطاع      -12
التعليم الصومالي، والطلب من الدول العربيـة المـشاركة         
الفعالة في هذا المؤتمر، وبخاصة من الوزارات المعنيـة         
بشؤون التعليم، لدعم العملية التعليمية الصومالية وكـذلك        
نشر اللغة العربية في المدارس والمنـاهج الـصومالية،         
والطلب من المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم          
بالتنسيق مع األمانة العامة أن تنسق الجهد العربـي فـي           

  .هذا المجال
ترتبـة علـى    دعوة الدول األعضاء إلى إعفاء الديون الم       -13

جمهورية الصومال الفيدرالية لـديها دعمـاً القتـصادها         
وتمكيناً لها من االستفادة مـن مبـادرة البنـك الـدولي            
وصندوق النقد الدولي بـشأن الـدول الفقيـرة المثقلـة           
بالديون، وتوجيه الشكر إلى كٍل من الجمهورية الجزائرية        

ـ         ى الديمقراطية الشعبية والمملكة العربيـة الـسعودية عل
إعفاء جمهورية الصومال الفيدرالية من الديون المترتبـة        

تنسيق تعاونها مع الحكومة    بعليها، وتكليف األمانة العامة     
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الصومالية والجهات الدولية ذات العالقة في هـذا اإلطـار         
 التعهدات المتفق عليها مؤخراً فيمـا بـين         إلىباالستناد  

ن حكومة الصومال والمؤسـسات الماليـة الدوليـة بـشأ         
أولويات اإلصالح االقتصادي على المدى القصير والطويل،       
والترحيب بالجهود المبذولة في هذا اإلطار وآخرها قـرار         

بعقـد  ) 101(المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته      
ورشة عمل فنية تشارك فيها مؤسسات العمـل العربـي          
المشترك ذات الصلة لدعم جهود الصومال مع مؤسـسات         

  .ولية بهدف إعفائه من الديون الخارجيةالتمويل الد
دعوة المنظمات والصناديق العربية والمجالس الوزاريـة        -14

المتخصصة واألمانة العامة إلـى تقـديم أشـكال الـدعم           
المختلفة للحكومة الصومالية والمساهمة في رفع المعاناة       
عن الشعب الصومالي، بما في ذلك مـن خـالل إرسـال            

قاً للمتطلبات الـصومالية فـي      األطباء والخبراء العرب وف   
المجاالت المختلفة، واالستجابة لطلب الحكومة الصومالية      
باستكمال المرحلة الثانية من إعادة ترميم المكتبة الوطنية        
في العاصمة الصومالية مقديشيو والترحيب بجهود األمانة       
العامة في هذا المجال، واإلعراب عن التقدير للجهود التي         

الجامعة العربية في مقديـشيو لإلشـراف       يقوم بها مكتب    
على المشروعات العربيـة مـن مستـشفيات ومـدارس          
وغيرها بدعم مقدر مـن المجـالس الوزاريـة العربيـة           

التنسيق مع الحكومة   بالمتخصصة، وتكليف األمانة العامة     
الصومالية ومجلس وزراء الصحة العرب ومجلس وزراء       

الـدعم العينـي    الشؤون االجتماعية العرب لتقديم أشكال      
والفني والمادي إلى الصومال، والقيام بزيـارة ميدانيـة         
للصومال لدعم الجهود التنموية العربيـة فـي المجـاالت          
الصحية واالجتماعية، وإبراز المساندة العربية للـصومال       

  .حكومة وشعباً
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الطلب من جامعة الدول العربية تعزيز تشاورها وتنـسيق          -15
سـالمي ووكـاالت األمـم      جهودها مع منظمة التعاون اإل    

المتحدة المعنية في مجال اإلغاثـة اإلنـسانية وتوزيـع          
 في الصومال، والطلـب مـن الـدول         اإلغاثيةالمساعدات  

العربية واألمانة العامة تقديم ما يلزم من دعم مادي وفني          
يساهم مع حكومة الصومال فـي مواجهـة االحتياجـات          

لالجئين اليمنيـين   استيعاب ا اإلنسانية المتزايدة، بما في ذلك      
المتوافدين إلى الصومال باإلضافة إلى عـودة الـصوماليين مـن           

  .كينيا واليمن
تقديم الدعم للحكومة الصومالية في جهود محاربة الصيد         -16

غير المشروع لألسماك فـي الميـاه الـصومالية ودفـن           
النفايات السامة في السواحل الصومالية وهما جريمتـان        

الي وتحرمـان الـشعب     تهددان صحة المـواطن الـصوم     
الصومالي من ثرواته الطبيعية وتؤثران في سالمة سواحل    

  .عدد من الدول العربية المتشاطئة لخليج عدن والبحر األحمر
إدانة عمليات القرصنة المرتكبة قبالة الشواطئ الصومالية        -17

وخليج عدن، وتعزيز التعاون العربي لمكافحتها والتنسيق       
 لمحاربتها ومحاكمة مرتكبيهـا  مع الجهود الدولية الجارية   

ورفض أي محاوالت تستهدف تدويل منطقة البحر األحمر،        
وتعزيز التعاون العربي لتحقيق األمن في البحـر األحمـر         
وخليج عدن، أخذاً في االعتبار مسؤولية الـدول العربيـة          

  .المتشاطئة على البحر األحمر في تأمين سواحلها
فـي تحمـل نفقـات      الطلب من الدول األعضاء المساهمة       -18

البعثات الدبلوماسية والقنصلية الصومالية المعتمدة لديها،      
ودعوة الدول العربية التي ليس لها سفارات في مقديـشو          

  .إلى فتح بعثات لها في الصومال
تكليف األمانة العامة بالتعاون مـع الجهـات الـصومالية           -19

المعنية توفير احتياجات قطاع الصحة وإطفـاء الحرائـق         
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البيئة وشراء عربتي مطافي ومعـدات إصـحاح      وإصحاح  
بيئة وأجهزة ومعدات طبية تشمل أجهزة مختبرات لغسيل        
الكلى ولألشعة، وتمويل إرسال أطبـاء فـي تخصـصات          
مطلوبة صومالياً، وتخصيص سيارات إسـعاف وأجهـزة        
ومعدات طبية تستفيد منها جميع أقاليم الصومال، وذلـك         

  .معة الدول العربيةخصما من حساب دعم الصومال لدى جا
توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده نحو المساهمة          -20

فــي تحقيــق المــصالحة الــصومالية وإغاثــة الــشعب 
الصومالي، والتقدير لوفود األمانة العامة التي تزور أنحاء        

 والطلب إلى األمـين     لصومال لدعم الوجود العربي فيها،    ا
القـرار، وتقـديم    العام مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا       

 .تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته القادمة

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د718: ق.ق(
  

دعم جمهورية القمـر    
  .المتحدة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 اللجنة العربية للتنمية واالستثمار     إنجازاتقرير  وعلى ت  �
  في جمهورية القمر المتحدة،

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          

 ،12/4/2018الوزاري الذي عقد في الرياض بتاريخ 

  وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -
Łè…<†{{{{ÏV< <

تأكيد الحرص الكامل على الوحـدة الوطنيـة لجمهوريـة           -1
  .القمر المتحدة وسالمة أراضيها وسيادتها اإلقليمية
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 التأكيد على هوية جزيرة مايوت القمريـة ورفـض          إعادة -2
االحتالل الفرنسي لها، وعدم االعتراف بنتائج االسـتفتاء        

، حول اندماج جزيرة    29/3/2009الذي أجرته فرنسا في     
 مقاطعة فرنـسية، واعتبـار   إلىايوت القمرية وتحويلها  م

 التي تتخذها فرنسا بموجب نتائج هذا االستفتاء        اإلجراءات
غير قانونية وباطلة وال ترتب حقاً وال تنـشئ التزامـاً،            

 القمـر جمهوريـة   وتشجيع الحوار الجاري بين حكومـة       
 المشترك بينهما   األعلى وفرنسا في إطار المجلس      المتحدة

 الـسيادة   إلـى صل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت        للتو
  .القمرية

دعوة األمانة العامة إلى استمرار التنسيق والتعاون مـع          -3
المنظمات الدولية واإلقليمية من أجل دعم مطالب ومواقف        

  .بشأن جزيرة مايوت القمريةجمهورية القمر المتحدة حكومة 
لقمري  عن دعم ومساندة مبادرة الحوار الوطني ا       اإلعراب -4

، 5/2/2018التي انطلقت أعمالها فـي مـوروني يـوم          
بمشاركة مقدرة من جامعة الدول العربية ومن كـل مـن           

 واألمم المتحدة ومنظمـة الفرانكوفونيـة       األفريقياالتحاد  
ولجنة المحيط الهندي وشركاء القمر الثنائيين، وذلك بغية        

م منذ استقاللها عا  المتحدة  القمر  جمهورية   إنجازاتتقييم  
 في مـسيرة التنميـة      واإلسراع ومعالجة العوائق    1975

الشاملة، ودعم رؤية فخامة الرئيس غزالي عثمان بتمكين        
من الوصول إلى مرتبـة الـدول       المتحدة  القمر  جمهورية  

  .2030الصاعدة إنمائياً بحلول عام 
اإلعراب عن التقدير للتعاون المشترك بين جامعة الـدول          -5

ـ    القمـر  جمهوريـة   ي وحكومـة    العربية واالتحاد األفريق
المتحدة من أجل تعزيز السلم األهلي في البالد، والتنسيق         
الفني القائم بين المنظمتين في مالحظة االنتخابات الجارية        

  .في البالد في جميع مستوياتها
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الترحيب بالجهود المبذولة لتنفيذ نتائج وتعهدات المؤتمر        -6
مـر المتحـدة    العربي لالستثمار والتنمية في جمهورية الق     

، ودعـوة الـدول   10/3/2010 و 9الذي عقد بالدوحة في     
األعضاء إلى توجيه مزيد من االستثمارات في المجـاالت         

  .ذات األولوية التنموية لدى الحكومة القمرية
تقديم الشكر إلى الدول األعضاء التي قدمت دعمـاً ماليـاً            -7

وتنموياً إلى جمهورية القمر المتحدة من خالل حساب دعم         
لدى األمانة العامة والطلب مـن      المتحدة  القمر  مهورية  ج

بقية الدول سداد مساهماتها، ودعوة الدول األعضاء لدعم        
جمهورية القمر المتحدة ومساندتها فـي تطـوير بنيتهـا          

  .التحتية
الطلب من وزارات التعليم بالدول العربية ومؤسسات العمل         -8

لمـساعدات  العربي المشترك ذات العالقة بالتعليم، تقديم ا      
الفنية الالزمة إلى وزارة التعليم القمرية، ودعـم تطـوير          

، وتوجيه   المتحدة الجامعة الوطنية الوليدة بجمهورية القمر    
أشكال الدعم للطلبة القمريين في الدول العربية، والعمـل         
على نشر اللغة العربية في المناهج التعليميـة القمريـة،          

ـ    األمانةودعوة   اون مـع المنظمـة      العامة التنسيق والتع
العربية للتربية والثقافة والعلوم في إطـار العمـل علـى           

  .تحقيق هذه األهداف
الطلب من الدول األعضاء ومؤسسات التمويل واالستثمار        -9

العربية وخاصة صندوق النقد العربي والصندوق العربـي        
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي معالجة مـسألة الـديون         

مهورية القمر المتحدة إسـهاماً     الخارجية المترتبة على ج   
  .في مسيرة السالم والتنمية في البالد

مناشدة الدول األعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات         -10
لديها، وحث مجالس   لجمهورية القمر المتحدة    الدبلوماسية  

السفراء العرب على المساهمة في تحمل كلفـة البعثـات          
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تمـدة لـدى    الدبلوماسية القمرية، وبشكل خاص تلك المع     
وتوجيه الـشكر   . المنظمات الدولية واإلقليمية والخارجية   

 العربية المتحدة لتقديم الـدعم المـادي       اإلماراتإلى دولة   
لـدى  لجمهورية القمر المتحدة    إلنشاء البعثة الدبلوماسية    

وتكفلها بنفقـات البعثـة الدبلوماسـية       االتحاد األفريقي،   
لتكفلهـا بنفقـات    وإلى دولة الكويت    القمرية في أبوظبي،    

البعثة الدبلوماسية القمرية لديها، وإلى األمانة العامة على        
جهودها لشراء وتجهيز مقر المندوبية الدائمة لجمهورية       

لدى الجامعة العربية وذلك من حساب دعـم   المتحدة  القمر  
  .لديهاالمتحدة القمر جمهورية 

 اإلعراب عن التقدير لجهود األمين العام لدعم االسـتقرار         -11
والتنمية في جمهورية القمر المتحدة وتقديم تقرير في هذا         
الشأن إلى الدورة العادية القادمة لمجلس جامعـة الـدول          

 .العربية على المستوى الوزاري

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د719: ق.ق(
  

احتالل إيران للجـزر    
العربية الثالث طنـب    
الكبـــرى وطنـــب 
الصغرى وأبو موسى   
ــة   ــة لدولـ التابعـ

ارات العربيــة ـاإلمــ
 فـي الخلـيج    ةالمتحد
  .العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          

 ،12/4/2018 عقد في الرياض بتاريخ يالوزاري الذ

عمـان  واسترشادا بقرارات القمم السابقة وآخرها قرار قمة         -
 بشأن احتالل إيران 29/3/2017 بتاريخ 687رقم  ) 28(ع  .د

طنب الكبرى وطنب الـصغرى وأبـو موسـى       : للجزر العربية الثالث  
   العربي، لدولة اإلمارات العربية المتحدة في الخليجالتابعة
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مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى        وإذ يؤكد على بيانات      -
وقراراته السابقة وآخرها القـرار رقـم       المستوى الوزاري   

  ،7/3/2018بتاريخ ) 149(ع .د 8241
…<†{{{{ÏŁèV< <

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

  .تتخذها دولة اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة
استنكار استمرار الحكومة اإليرانية في تكريس احتاللهـا         -2

للجزر الثالث وانتهاك سـيادة دولـة اإلمـارات العربيـة       
طقة ويؤدي  المتحدة بما يزعزع األمن واالستقرار في المن      

  .إلى تهديد األمن والسلم الدوليين
إدانة قيام الحكومة اإليرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين         -3

  .اإليرانيين في الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة
إدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي تشمل جزر دولة         -4

اإلمارات العربية المتحدة الثالث المحتلة، طنـب الكبـرى         
المياه اإلقليميـة واإلقلـيم     والصغرى وأبو موسى،    وطنب  

الجوي والجرف القاري والمنطقة االقتـصادية الخالـصة        
للجزر الثالث باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من دولة اإلمارات         
العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثـل هـذه           
االنتهاكات واألعمال االستفزازية التي تعـد تـدخالً فـي          

لداخلية لدولة مستقلة ذات سـيادة، وال تـساعد         الشؤون ا 
على بناء الثقة، وتهدد األمن واالستقرار فـي المنطقـة،          
وتعرض أمن وسالمة المالحة اإلقليميـة والدوليـة فـي          

  .الخليج العربي للخطر
فتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة       الإدانة إيران    -5

يران بإزالة هذه    إ ومطالبةلدولة اإلمارات العربية المتحدة     
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المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة اإلمـارات        
  .العربية المتحدة على أراضيها

التـي قـام   اإلعراب عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية     -6
أعضاء لجنة األمن القومي لشؤون السياسة الخارجية       بها  

بمجلس الشورى اإليراني إلى الجزر اإلماراتيـة المحتلـة        
ذلـك  معتبـراً   برى وطنب الصغرى وأبو موسى،      طنب الك 

انتهاكاً لسيادة دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة علـى           
أراضيها، وال يتماشى مع الجهود والمحاوالت التي تبـذل         
إليجاد تسوية سلمية، ودعوة إيران إلى االمتناع عن القيام      

  .بمثل هذه الخطوات االستفزازية
العربية المتحـدة التـي     اإلشادة بمبادرات دولة اإلمارات      -7

تبذلها إليجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قـضية الجـزر          
طنب الكبرى، وطنـب الـصغرى، وأبـو        (الثالث المحتلة   

  .مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية) موسى
دعوة الحكومة اإليرانية مجدداً إلى إنهاء احتاللها للجـزر          -8

ـ         القوة، اإلماراتية الثالث، والكف عن فرض األمر الواقع ب
والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها     
السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة اإلجراءات وإزالة كافة       
المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد فـي           
الجزر العربيـة الـثالث باعتبـار أن تلـك اإلجـراءات            

قص من  باطلة وليس لها أي أثر قانوني وال تن      واالدعاءات
حق دولة اإلمارات العربية المتحدة الثابت فـي جزرهـا           
الثالث، وتعد أعماال منافية ألحكام القانون الدولي واتفاقية        

، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل      1949جنيف لعام   
النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الـدولي،         

  . محكمة العدل الدوليةبما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى
اإلعراب عن األمل في أن تعيـد الجمهوريـة اإلسـالمية            -9

اإليرانية النظر في موقفها الرافض إليجـاد حـل سـلمي           
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لقضية جزر دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة الـثالث           
المحتلة، إما من خالل المفاوضات الجـادة والمباشـرة أو          

  .اللجوء إلى محكمة العدل الدولية
ن رغبتها فـي تحـسين      عيران بترجمة ما تعلنه     مطالبة إ  -10

العالقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالـة التـوتر،         
إلى خطوات عملية وملموسة، قوال وعمـال، باالسـتجابة         
الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صـاحب        
السمو الشيخ خليفة بن زايـد آل نهيـان رئـيس دولـة             

دة ومن دول مجلس التعاون لـدول       اإلمارات العربية المتح  
الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدوليـة        
والدول الصديقة، واألمين العام لألمم المتحدة، الداعية إلى        
حل النزاع حول الجزر الثالث المحتلة بالطرق الـسلمية،         
وفق األعراف والمواثيق وقواعد القانون الـدولي، مـن         

باشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمـة       خالل المفاوضات الم  
العدل الدولية، من أجـل بنـاء الثقـة وتعزيـز األمـن             

  .واالستقرار في منطقة الخليج العربي
التزام جميع الدول العربية في اتصاالتها مع إيران بإثـارة       -11

قضية احتالل إيران للجزر الثالث للتأكيد علـى ضـرورة          
  . عربية محتلةأراضٍإنهائه انطالقاً من أن الجزر الثالث هي 

إبالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلـس األمـن           -12
بأهمية إبقاء القضية ضمن المـسائل المعروضـة علـى          
مجلس األمن، إلى أن تنهي إيران احتاللها للجزر العربية         
الثالث، وتسترد دولة اإلمارات العربية المتحدة سـيادتها        

  .الكاملة عليها
م متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير      الطلب إلى األمين العا    -13

  .إلى المجلس في دورته العادية المقبلة

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د720: ق.ق(
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التدخالت اإليرانية في   
ــة   ــشؤون الداخلي ال

  .للدول العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 م عن العمل العربي المشترك،وعلى تقرير األمين العا �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          

 ،12/4/2018الوزاري الذي عقد في الرياض بتاريخ 

للجنة الوزارية وعلى البيان الصادر عن االجتماع الثامن       �
ت األزمـة مـع     العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورا    

إيران وسبل التصدي لتدخالتها في الـشؤون الداخليـة         
 بتـاريخ للدول العربيـة الـذي عقـد فـي الريـاض            

12/4/2018، 

 يؤكد على البيانات والقرارات الـصادرة عـن مجلـس           وإذ -
ع . د688مستوى القمة وآخرها القـرار رقـم    الجامعة على   

ارات ، وعلى البيانات والقر   29/3/2017عمان بتاريخ   ) 28(
المستوى الـوزاري فـي     الصادرة عن مجلس الجامعة على      

 القرار رقـم    وآخرهادوراته العادية السابقة في هذا الشأن،       
، وإذ يؤكد على القرار   7/3/2018بتاريخ  ) 149(ع  .د 8250
 بـشأن   19/11/2017غير العادية بتاريخ     في دورته    8218رقم  

  ،" العربية في الشؤون الداخلية للدولاإليرانيةالتدخالت "
وبناء على مداخالت السادة رؤساء الوفود والـسيد األمـين           -

  العام،
…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد على أهمية أن تكون عالقات التعاون بـين الـدول            -1
 قائمة على مبـدأ     اإليرانية اإلسالميةالعربية والجمهورية   

حسن الجوار واالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها،         
 في الشؤون الداخلية للدول العربية      إليرانيا التدخل   وإدانة
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باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الـدولي ولمبـدأ حـسن          
 اإلسـالمية الجوار وسيادة الدول، ومطالبـة الجمهوريـة        

األعمال االستفزازية التي مـن شـأنها أن         بالكف عن    اإليرانية
  .تقوض بناء الثقة وتهدد األمن واالستقرار في المنطقة

لشديدة السـتمرار عمليـات إطـالق الـصواريخ         اإلدانة ا  -2
الباليستية إيرانية الصنع على المملكة العربية الـسعودية        

اإلرهابية من األراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية        
استهداف العاصـمة الريـاض     التابعة إليران، بما في ذلك      

وغيرها من المـدن الـسعودية بالـصواريخ الباليـستية          
 عدواناً صارخاً ضد المملكة وتهديداً لألمـن        واعتبار ذلك 

القومي العربي، والتأكيد علـى حـق المملكـة العربيـة           
السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت         

من ميثاق األمم المتحدة، ومساندتها في      ) 51(عليه المادة   
اإلجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تلك االنتهاكات اإليرانية        

  .لشرعية الدوليةفي إطار ا
استنكار وإدانة التدخالت اإليرانية المستمرة في الـشؤون         -3

الداخلية لمملكة البحرين، ومـساندة اإلرهـاب وتـدريب         
اإلرهابيين وتهريب األسلحة والمتفجرات وإثارة النعـرات       
الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المـستويات       

ها جماعـات   لزعزعة األمن والنظام واالستقرار، وتأسيس    
إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة مـن الحـرس الثـوري          

وذراعيه كتائب عصائب أهل الحـق اإلرهابيـة        اإليراني  
وحزب اهللا اإلرهابي، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار         
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبـادئ ميثـاق          

مملكـة  والتأكيد على دعم    . األمم المتحدة والقانون الدولي   
البحرين في جميع ما تتخـذه مـن إجـراءات وخطـوات            
لمكافحة اإلرهاب والجماعات اإلرهابية، للحفاظ على أمنها       

  .واستقرارها
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اإلشادة بجهود األجهزة األمنية بالمملكة العربية السعودية        -4
ومملكة البحرين التي تمكنت مـن إحبـاط العديـد مـن            

ء المنظمات  المخططات اإلرهابية وإلقاء القبض على أعضا     
إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومـة مـن        اإلرهابية الموكل   

  .قبل الحرس الثوري اإليراني وحزب اهللا اللبناني اإلرهابي
إدانة سياسة الحكومة اإليرانية وتدخالتها المستمرة فـي         -5

الشؤون العربية والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية        
رة امتناعهـا عـن دعـم       والمذهبية، والتأكيد على ضرو   

الجماعات التي تؤجج هذه النزاعـات وبالـذات فـي دول        
الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات       
واألحزاب المسلحة في الدول العربية، وخاصةً تـدخالتها        
في الشأن اليمنى والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية        

عية ومدها باألسـلحة،  لها والمناهضة لحكومة اليمن الشر   
وتحويلها إلى منصة إلطالق الصواريخ على جيران اليمن        
وتهديد المالحة البحرية في مضيق باب المنـدب والبحـر     
األحمر، وهو ما ينعكس سلباً على أمن واستقرار الـيمن          
ودول الجوار والمنطقة بشكٍل عام، ويعتبر خرقاً واضـحاً         

  .)2015 (2216لقرار مجلس األمن رقم 
لتأييد الكامل لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الكويـت         ا -6

ـ    اإلرهابيةحيال الخلية    ، )خلية العبـدلي  ( تحت ما يسمى ب
والتأكيد على أهمية أمن واستقرار دولة الكويت، ورفـض       
التدخل اإليراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، على        

ائها الرغم من المساعي التي بذلتها دولة الكويت مع أشـق         
في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجـل خلـق           
قنوات حوار مع إيران من أجل تعزيز األمن واالسـتقرار          

  .في المنطقة
 الشريك في الحكومة    –تحميل حزب اهللا اللبناني اإلرهابي       -7

 مسؤولية دعم اإلرهاب والجماعات اإلرهابيـة       –اللبنانية  
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لـصواريخ  في الدول العربيـة باألسـلحة المتطـورة وا        
الباليستية، والتأكيد على ضرورة توقفه عن نشر التطرف        
والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم        

  .أي دعم لإلرهاب واإلرهابيين في محيطه اإلقليمي
حظر القنوات الفضائية الممولة من ايران والتي تبث على          -8

داً لألمـن   األقمار الصناعية العربية باعتبارها تُشكل تهدي     
القومي العربي من خالل إثارة النعرات الطائفية والمذهبية        
والعرقية، والطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار         

  .مع الجهات ذات الصلة
ــرانيينإدانــة واســتنكار تــصريحات المــسؤولين  -9  اإلي

التحريضية والعدائية المـستمرة ضـد الـدول العربيـة،          
 بالكف عن   اإليرانية اإلسالميةة  ومطالبة حكومة الجمهوري  

 االسـتفزازية، ووقـف     واألعمـال التصريحات العدائيـة    
 ضد الدول العربية باعتبارهـا تـدخال        اإلعالميةالحمالت  

  .سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول
التأكيد على أهمية رصد التحركات اإليرانية ومحاوالتهـا         -10

والحـد مـن    زعزعة األمن واالستقرار في دول المنطقة،       
التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للـدول العربيـة         
والسيما الملف اليمنى باعتباره شأناً خليجياً وأمناً قوميـاً         

  .لدول الخليج خاصة والمنطقة العربية ككل
العربية األعضاء مع بين الدول  تكثيف الجهود الدبلوماسية     -11

ضوء علـى   الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية لتسليط ال     
ممارسات النظام اإليرانـي ودعمـه للعنـف والطائفيـة          

  .واإلرهاب وخطره على األمن اإلقليمي والدولي
العمل على إعداد حمالت إعالمية مـن خـالل الوسـائط            -12

المتعددة تكشف الوجه الحقيقي المتشدد للنظام اإليرانـي،        
واستمرار هذا النظام في سياسته العدائية التوسعية فـي          

  .استمراره في دعم الطائفية والتطرف واإلرهابالخارج، و
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إدانة استمرار احتالل إيران للجـزر اإلماراتيـة الـثالث           -13
، )طنب الكبرى وطنب الـصغرى وأبـو موسـى        (المحتلة  

 والوسائل السلمية التـي تتخـذها       اإلجراءاتوتأييد كافة   
 الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا       اإلماراتدولة  

  .يللقانون الدول
 2231ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم          -14

وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقـق مـن         ) 2015(
تنفيذ االتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبـات        
على نحوٍ سريع وفعال حال انتهـاك إيـران اللتزاماتهـا           
بموجب االتفاق وعلى أهمية انضمام إيـران إلـى كافـة           

سالمة النوويـة ومراعـاة المـشاكل البيئيـة         مواثيق ال 
  .للمنطقة

 في األزمة السورية ومـا يحملـه      اإليرانيالتنديد بالتدخل    -15
ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وسـيادتها         

 اإلقليميـة وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسالمتها      
وأن مثل هذا التدخل ال يخدم الجهود المبذولة مـن أجـل            

األزمة السورية بالطرق السلمية وفقـا لمـضامين      تسوية  
  ).1(جنيف 

مطالبة إيران بإخراج الميليـشيات والعناصـر المـسلحة          -16
التابعة لها من كافة الدول العربية، والتوقف عـن دعـم           
المنظمات والميليشيات اإلرهابية فـي الـدول العربيـة،         

 .وباألخص في سورية واليمن

العربية تزويد األمانـة    التأكيد على أهمية مواصلة الدول       -17
العامة بتقارير دورية حول التدخالت اإليرانية في الشؤون        

 .الداخلية للدول العربية

تكليف األمين العام بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجيـة        -18
دولـة  : اللجنة العربية الرباعية المشكلة مـن كـل مـن         

، ومملكـة البحـرين،     )الرئاسة(  العربية المتحدة  اإلمارات
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كة العربية السعودية، وجمهورية مـصر العربيـة،        والممل
واألمين العام لالستمرار في تطوير خطة تحرك عربية من         

 فـي المنطقـة العربيـة،       اإليرانيةأجل التصدي للتدخالت    
وحشد التأييد والدعم الدولي للموقف العربي الرافض لهذه        

  .اإليرانيةالتدخالت 
لمتحـدة  مواصلة إطالع األجهـزة المعنيـة فـي األمـم ا           -19

 2216باالنتهاكات اإليرانية لقراري مجلس األمـن رقـم         
لما يمثله ذلك من تهديد داهـم لألمـن         ) 2015( 2231و

  .القومي العربي
 في الـشؤون    اإليرانيةالتدخالت  " بند   إدراجاالستمرار في    -20

على أجندة منتديات التعاون العربي  " الداخلية للدول العربية  
  .اإلقليميةومع الدول والتجمعات الدولية 

التوجه إلى األجهزة المعنيـة فـي األمـم المتحـدة إلدراج        -21
) 7(الفقـرة   ) 2(الموضوع على أجندتها وفقا ألحكام المادة       

من ميثاق األمم المتحدة التي تحرم التدخل فـي الـشؤون           
  .الداخلية للدول

 األمين العام متابعـة تنفيـذ القـرار والعـرض علـى             إلىالطلب   -22
 .∗∗∗∗دية القادمةالمجلس في دورته العا

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د721: ق.ق(
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اتخاذ موقف عربـي    
إزاء انتهاك القـوات    
التركيــة للــسيادة  

  .العراقية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة       وعلى التوصية الصادرة     �
متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          

 ،12/4/2018 عقد في الرياض بتاريخ يالوزاري الذ

وإذ يؤكد على كافة قرارات مجلس الجامعة علـى مـستوى            -
، 29/3/2017 بتـاريخ    689القمة وآخرها قرار قمة عمـان رقـم         

ري وآخرها القرار رقـم     وعلى قرارات المجلس على المستوى الوزا     
 ،7/3/2018بتاريخ ) 149(ع . د8242

…<†{{{{ÏŁèV< <

إعادة التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعـة علـى           -1
 7987المستوى الوزاري في دورته غير العادية المـرقم         

 بشأن إدانة توغـل القـوات       24/12/2015والمؤرخ في   
 التركية في األراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركيـة       

           أو شرط باعتبـاره اعتـداء بسحب قواتها فوراً دون قيد
  .على السيادة العراقية، وتهديداً لألمن القومي العربي

دعوة الدول األعضاء في الجامعة للطلـب مـن الجانـب            -2
سـحب قواتـه مـن      ) بموجب العالقات الثنائيـة   (التركي  

 7987األراضي العراقية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم        
، ودعوتهـا إلـى إثـارة هـذه     24/12/2015ي  ع ف .غ.د

 .المسائل في اتصاالتها مع الجانب التركي

دعوة الدول األعضاء الطلب من الحكومة التركيـة عـدم           -3
التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والكـف عـن هـذه           
األعمال االستفزازية التي من شأنها تقويض بنـاء الثقـة          

 .وتهديد أمن واستقرار المنطقة
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لتأكيد على مساندة الحكومة العراقية في اإلجراءات       إعادة ا  -4
التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التـي          
تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من األراضـي          
العراقية، ترسيخاً لسيادة حكومـة العـراق علـى كافـة           

 .أراضيه

 توغل القوات التركية في األراضي    "التأكيد على إدراج بند      -5
" العراقية ووقف التدخل التركي في دول الجـوار العربـي         

كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربيـة علـى             
 .مستوى القمة، ولحين تحقيق االنسحاب الناجز لهذه القوات

الطلب من األمين العام للجامعة االستمرار في متابعة تنفيذ          -6
ــم    ــة رق ــس الجامع ــرار مجل ــي .غ. د7987ق ع ف

، وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة       24/12/2015
من قبله في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة فـي دورتـه            

 .العادية المقبلة

إعادة التأكيد على استمرار متابعة العـضو العربـي فـي            -7
مجلس األمن للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركيـة        
من األراضي العراقية واتخاذ كافـة اإلجـراءات الالزمـة         

 .لحين تحقيق االنسحاب الناجز لهذه القوات

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

  ــــــــــــــــــــ
  . ��� ه;ا ا�
�ار�9ــــ8 7ــدو������ 

  

دعم النازحين داخليـاً    
في الـدول العربيـة     
والنازحين العـراقيين   

  .بشكٍل خاص

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة،على  �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العراق رقـم         �
 ،4/4/2018 بتاريخ 4/2368/ج/3
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وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهوريـة           -
 العراق،

…<†{{{{ÏŁèV< <

تعـانى مـن    مساندة جهود حكومات الدول العربية التـي         -1
ظاهرة النزوح السيما الحكومة العراقية في إطـار تقـديم          
الدعم للنازحين ودعوة الدول العربية إلى المساهمة فـي         
إعادة إعمار المدن المحـررة مـن سـيطرة العـصابات           
اإلرهابية، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص العربي فـي          
 هذه الجهود اإلنسانية، وبما يؤمن عودة جميع النـازحين        

 .إلى ديارهم األصلية

دعوة الدول العربية إلى تقديم المساعدات الغذائية والطبية         -2
العاجلة إلغاثة األعداد الكبيـرة مـن النـازحين داخليـاً           
بالعراق، السيما بعد بلوغهم أعداداً ومـستويات خطيـرة         
تفوق إمكانيات الحكومة العراقية، والمساهمة في إعـادة        

يرها من عصابات داعـش     إعمار المحافظات التي تم تحر    
 .اإلرهابية

عقد مؤتمر دولي برعاية جامعة الدول العربية لمناقـشة          -3
موضوع النازحين داخلياً في المنطقة العربية للوقوف على        
واقع مأساتهم وإيجاد الحلول لها بمشاركة الدول العربيـة         
األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية والمانحين من أجل       

 . الالزمة للنازحينتقديم المساعدات

اإلشادة بمخرجات مؤتمر الكويت الدولي إلعـادة إعمـار          -4
، وتوجيه  14/2/2018-12 عقد خالل الفترة     يالعراق الذ 

الشكر إلى الدول العربية التي تعهدت بتقـديم مـساعدات          
 .مالية لإلسهام في الجهد الدولي إلعادة إعمار العراق

 والتربويـة   دعوة الدول العربيـة والمنظمـات الثقافيـة        -5
المتخصصة إلطالق حملة تربوية ترمي إلى إزالـة آثـار          
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الفكر التكفيري المتشدد الـذي روجـت لـه التنظيمـات           
سيطرت عليها والتركيز على الفئة     اإلرهابية في المناطق التي     

 . سنة ممن ال يزالون في مقاعد الدراسة18-7العمرية من 

دوق لـدعم   دعوة الدول العربية لدراسة إمكانية إنشاء صن       -6
إعادة إعمار المدن المحررة من التنظيمات اإلرهابية فـي         
الدول العربية التي كانت بعض مدنها تحت سـيطرة هـذه    
التنظيمات، وذلك تسهيالً لعودة النازحين إلى مدنهم كآلية        
فاعلة وناجعة وسريعة للتخفيف من اآلثار السلبية لعملية        

 .النزوح الداخلي

دول العربية لتقديم الـدعم الفنـي       دعوة األمانة العامة وال    -7
واللوجستي للدول العربية التي تعانى من ظاهرة النـزوح         
الداخلي بشكٍل عام، والعراق بشكٍل خـاص، مـن خـالل           

 .تدريب موظفي الوزارات المعنية بظاهرة النزوح

تكليف مجلسي وزراء الشؤون االجتماعية ووزراء الصحة        -8
 يعنى بالـدعم    العرب إلعداد خطة عربية إلطالق مشروع     

اإلنساني للنازحين داخلياً في الدول العربية عموماً، وفـى         
العراق خصوصاً، من خالل االعتماد علـى الـذات وبمـا           
يضمن تحسين الظروف المعيشية للنازحين، وتوفير فرص       
العمل الالزمة لتأمين معيشة كريمة وبما يضمن المساهمة        

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

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د723: ق.ق(
  

صيانة األمن القـومي    
ــي ــة  العرب ومكافح
  .اإلرهاب

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  العربي المشترك،وعلى تقرير األمين العام عن العمل �



 

  100

وعلى توصيات االجتمـاع الثالـث والعـشرين لفريـق        �
، الـذي انعقـد     اإلرهابالخبراء العرب المعني بمكافحة     

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية خالل الفتـرة         
27 – 28/2/2018،  

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
ت علـى المـستوى     متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـا     

 ،12/4/2018 عقد في الرياض بتاريخ يالوزاري الذ

واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مـستوى القمـة           -
وعلى المستوى الوزاري بشأن المحافظة على السالم واألمن        

  بين الدول األعضاء وصيانة األمن القومي العربي،
ألمـن  وإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على مواصلة تعزيز ا          -

القومي العربي ومكافحة التنظيمات اإلرهابية والـدفاع عـن         
استقالل الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية والذود عـن         

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

دولة، وكذلك  اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها ومؤسسات ال     
حقها في اتخاذ جميع اإلجراءات واستخدام كافة الوسائل التي         
تحول دون تعرضها ألي تهديدات واعتداءات تُـشكل خطـراً          
على أمنها وسالمتها، وفقاً لميثاق جامعـة الـدول العربيـة           

  وميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة،
 أشكال اإلرهاب بمختلـف     وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكل      -

صوره وممارساته ومظاهره، ورفضه الثابت لربط اإلرهـاب        
  بأي دين أو حضارة أو أمة،

وإذ يؤكد من جديد رفضه التام ألي شكل من أشكال الـدعم             -
الــصريح أو الــضمني للمنظمــات اإلرهابيــة والمنظمــات 

  المتطرفة،
ن  تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والتعاون بـي إلىوإذ يدعو    -

الدول األعضاء لمواجهة اإلرهاب السيما في مجال تجفيـف         
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منابع تمويل اإلرهاب وظاهرة سفر اإلرهابيين األجانب والحد        
من تنقلهم وإيجاد مالذات آمنـة لهـم واتخـاذ اإلجـراءات            
القانونية الالزمة التـي تحـول دون اسـتخدام اإلرهـابيين           

رهـابي  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لنـشر الفكـر اإل       
  ،اإلرهابيةوالتجنيد لصالح المنظمات 

…<†{{{{ÏŁèV< <

اإلدانة الحازمة لكل أشكال العمليات واألنشطة اإلجراميـة         -1
التي تمارسها التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية وفي        
كافة دول العالم، بما فيهـا رفـع الـشعارات الدينيـة أو             

ى الفتنـة   الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض عل       
  .والعنف واإلرهاب

التأكيد عن أن الحلول العسكرية واألمنية وحدها غير كافية   -2
 إسـتراتيجية  والتأكيد على ضرورة اعتماد      اإلرهابلدحر  

عربية شاملة متعددة األبعاد لمكافحـة اإلرهـاب ومنـع          
وقوعه تتضمن األبعاد السياسية واالجتماعية والقانونيـة       

ينية وفقاً لقرارات مجلس جامعة     والثقافية واإلعالمية والد  
الدول العربية الصادرة بهذا الشأن على مـستوى القمـة          

  .وعلى المستوى الوزاري
مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب         -3

والتطرف وتكثيف الجهود المشتركة الجتثاثه من جـذوره        
ـ          ة من خالل تفعيل بنود وأحكام االتفاقية العربيـة لمكافح

اإلرهاب ودعوة الدول العربية التي لم تصدق بعـد علـى           
االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب واالتفاقيات العربية ذات       

 التـصديق   إجـراءات  إتمـام  إلى   اإلرهابالصلة بمكافحة   
عليها وإيداع وثائق التصديق لدى األمانة العامة لجامعـة         

  .الدول العربية
اون العربـي الثنـائي     حث الدول العربية على تكثيف التع      -4



 

  102

والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقـة بمكافحـة         
من االتفاقية  ) 4( وتفعيل أحكام المادة     اإلرهابيةالتنظيمات  

 التي تنص على تعـاون الـدول        اإلرهابالعربية لمكافحة   
األطراف لمنع ومكافحة الجرائم اإلرهابية، طبقاً للقـوانين        

  .لةواإلجراءات الداخلية لكل دو
 االمتناع عن تقديم أي شكل مـن أشـكال      إلىدعوة الدول    -5

 األشـخاص  الكيانـات أو  إلـى الدعم الصريح أو الضمني     
 ورفض كل أشكال االبتزاز     اإلرهابية األعمالالضالعين في   

 من تهديد أو قتل الرهائن أو       اإلرهابيةمن قبل الجماعات    
  .طلب للفدية

صارات واسـعة   اإلشادة بما حققته الدول األعضاء من انت       -6
 فـي دحـر     إنجـازات ضد اإلرهاب وما توصلت إليه من       

المنظمات اإلرهابيـة والجماعـات المتطرفـة ودعوتهـا         
لمواصلة هذه الجهود بما يكفل إنهاء اإلرهاب والتطـرف         

  .بجميع مظاهره وصوره
الترحيب بوضع أسماء بعض األشخاص الذين ينتمون لما         -7

كة البحرين علـى    يسمى بسرايا األشتر اإلرهابية في ممل     
قائمة اإلرهابيين، معتبرين أن هذا الموقف يعكس إصرار        
دول العالم على التصدي لكـل أشـكال اإلرهـاب علـى            
الصعيدين اإلقليمي والدولي، وكل مـن يقـوم بدعمـه أو       
التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعمـاً لجهـود           

من مملكة البحرين واإلجراءات التي تقوم بها في تعزيز األ        
 .واالستقرار والسلم فيها

دعوة الدول األعضاء إلى اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة           -8
والقضائية الالزمة للحيلولة دون سفر اإلرهابيين األجانب       

 بتنظيمات إرهابية واالنتقال إلى مراكز الـصراع        لاللتحاق
وحرمانهم من أي مالذات آمنة وتقديمهم للعدالة للمسائلة        

  .م إرهابيةعما ارتكبوه من جرائ
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حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها وتكثيف جهودها          -9
لتنفيذ االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيـة المعلومـات        
لحرمان التنظيمات اإلرهابية مـن اسـتغالل التكنولوجيـا         
ووسائل التواصل االجتماعي للحيلولة دون بـث دعايتهـا      

يـة وروح   والترويج للكراهية والفتنـة الطائفيـة والمذهب      
الفرقة بين أبناء المجتمع دون المساس بحريـة الـرأي           

 اإلقليميةوالتعبير التي تحميها القوانين الوطنية والمواثيق       
  .والدولية المصادق عليها

دعوة الدول األعضاء إلى تزويد األمانة العامـة بتقـاريرٍ           -10
الوطنية التي تقـوم بهـا لمواجهـة    التجارب شاملة حول   

ذلك نتائج أعمال المؤتمرات والنـدوات      اإلرهاب، بما في    
  .التي تنظمها حول مكافحة اإلرهاب، والمنظمات اإلرهابية

 موافاة األمانة العامة بمـساعيها      إلىدعوة الدول العربية     -11
 وإنفـاذ  الوطنية في مجال اعتمـاد       وإجراءاتهاوجهودها  

 ألسـلحة   اإلرهـابيين  منع حيازة    إلىالقوانين التي ترمي    
  .أو مكوناتهاالدمار الشامل 

حث الدول األعضاء على تقديم تـصوراتها واقتراحاتهـا          -12
بشأن تطوير آليات العمل العربي المشترك المتعلق بصيانة        
األمن القومي العربي ومواجهـة التنظيمـات اإلرهابيـة،         

 شـاملة لمكافحـة ظـاهرة اإلرهـاب         إستراتيجيةتمهيداً العتماد   
نية بمواجهة اإلرهـاب    وتطوير آليات العمل العربي المشترك المع     

والتنظيمات اإلرهابية وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس جامعـة         
  .الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري

دعوة الدول العربية لبذل المزيد مـن الجهـود لمكافحـة            -13
 اإلرهابيـة مصادر تمويل اإلرهاب واستخدام التنظيمـات       

 عبـر   اإلرهابيـة النشاطات  لتكنولوجيا المعلومات لتمويل    
 تنفيذا ألحكام االتفاقية العربية لمكافحـة       اإلنترنتشبكات  
  .اإلرهاب وتمويل األموالغسل 
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أخذ العلم بتقرير االجتماع الثالث والعشرين لفريق الخبراء         -14
 المنعقد بمقر األمانة العامة  اإلرهابالعرب المعنى بمكافحة    

  .لصادرة عنه وبالتوصيات ا28/2/2018–27خالل الفترة 
الترحيب بنتائج وتوصيات ورشة العمل العربيـة الثالثـة          -15

استغالل " األجانب بعنوان اإلرهابيينبشأن ظاهرة المقاتلين  
المقاتلين اإلرهابيين األجانب لوسائل التواصل االجتمـاعي       

المخـاطر  "وتكنولوجيا المعلومات لتجنيد مقـاتلين جـدد        
عامة لجامعـة الـدول     المنعقدة بمقر األمانة ال   " والتحديات

  .13/12/2017-12العربية خالل الفترة 
الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ          -16

هذا القرار وإعداد تقارير دورية بشأن إجـراءات تنفيـذه          
 .وتقديمها للمجلس في دوراته المقبلة

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د724: ق.ق(
  

ــة   ــوير المنظوم تط
ــة  العرب ــة لمكافح ي

  .اإلرهاب

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

إذ يعرب عن إدانته الحازمة لكافة أشكال اإلرهاب وبمختلف         و -
صوره وممارساته ومظاهره، ورفضه الثابت ألي توجه كان        

  اب بأي دين أو حضارة أو أمة،لربط اإلره
وإذ يكرر التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون القـائم بـين       -

الدول العربية لمكافحة اإلرهاب والتطرف وتكثيـف الجهـود         
المشتركة الجتثاثه من جذوره وذلك من خالل تفعيـل بنـود           

 وأحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب،

ية تنسيق الجهود العربيـة     وإذ يشدد في هذا اإلطار على أهم       -
والدولية في مجال مكافحـة اإلرهـاب مـن خـالل تبـادل             
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 المعلومات والتعاون األمني والقضائي والتنسيق العسكري،

وإذ يؤكد على قرارات مجلس جامعـة الـدول العربيـة ذات           -
 628الصلة، وعلى نحوٍ خاص قرار قمة شرم الشيخ رقـم            

) 27(ع  . د 654قـم   وقرار قمة نواكـشوط ر     ،)2015() 26(ع  .د
ــي  ،)2016( ــان رقم ــة عم ــراري قم ) 28(ع . د699 و690 وق
ع . د 8019 والقرار   ،)2014() 142(ع  . د 7804والقرار  ،  )2017(
والقـرار  ،)2017() 148(ع  . د 8189رار  ـ والق ،)2016() 145(

ع . د 8262 ، والقرار رقـم   4/12/2017ع بتاريخ   .غ. د 8219رقم  
 ،7/3/2018بتاريخ ) 149(

 :ناداً إلىواست -

 المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، �

 المواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك، �

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،         �
 وإعالناتها بشأن صيانة األمن القومي العربي،

ميثـاق  وإذ يؤكد التزامه بأحكام ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية و   -
 ،األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن وقواعد القانون الدولي

…<†{{{{ÏŁèV< <

إدانة كل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات         -1
اإلرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم، والتنديد         
بكل األنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي        

ية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل        ترفع شعارات دين  
 .على التحريض على الفتنة والعنف واإلرهاب

التأكيد على الحق الثابت للدول األعضاء في اتخاذ جميـع           -2
اإلجراءات واستخدام كافـة الوسـائل التـي تحـول دون         
تعرضها ألي تهديدات تُشكل خطراً على أمنهـا وسـالمة          

عـة الـدول العربيـة      مجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثـاق جام     
 .وميثاق األمم المتحدة
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اعتبار مكافحة اإلرهاب حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان لما          -3
لإلرهاب من آثارٍ مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع         
بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة، وتثمـين       
الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار          

رهاب على التمتع بحقوق اإلنسان فـي كـٍل مـن           آثار اإل 
اللجنة الثالثـة للجمعيـة     ومجلس حقوق اإلنسان الدولي     

 .العامة لألمم المتحدة

التشديد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مـع           -4
مجـدداً مـن    والتحـذير   اإلرهاب دون انتقائية أو تمييز،      

هابيـة  الرابطة القوية التي تجمـع بـين التنظيمـات اإلر         
المختلفة في المنطقة والتي تتبنـى نفـس األيديولوجيـة          

 .المتطرفة وتتعاون فيما بينها

التأكيد على ضرورة اإلسراع بتنفيـذ قـرارات مجلـس            -5
الجامعة التي رحبت بالمبادرة التـي أطلقتهـا جمهوريـة          

 بعقـد   2014 )25(ع  .مصر العربية في قمـة الكويـت د       
عدل العرب لبحث سبل    اجتماعٍ مشترك لوزراء الداخلية وال    

تفعيل االتفاقيات األمنية والقضائية، مع النظر في عقد هذا         
مـة  واالجتماع بشكٍل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظ 

 العربيـة   اإلستراتيجيةالعربية لمكافحة اإلرهاب وتحديث     
لمكافحة اإلرهاب التي اعتمدها مجلـس وزراء الداخليـة         

لتحديات والتهديـدات    بما يتواكب مع ا    1997العرب سنة   
ذات الصلة باإلرهـاب،    اآلنية  اإلرهابية واألمنية والتقنية    

وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي فـي قـضايا          
اإلرهاب بما في ذلك اإلسراع في إنشاء شـبكة التعـاون           
القضائي العربي في مجال مكافحـة اإلرهـاب والجريمـة         

بية لمكافحة غسل   ، إضافة إلى تفعيل االتفاقية العر     المنظمة
، لوضـع   2010األموال وتمويل اإلرهاب الموقعة سـنة       

الرقابة الالزمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح        
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والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجـاالت        
األخرى والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها فـي         

 .تمويل التنظيمات اإلرهابية

اء على تعزيز تعاونها في إطار االتفاقية       حث الدول األعض   -6
العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل علـى      
نحوٍ جماعي لحرمان التنظيمات اإلرهابية مـن اسـتخدام         
وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في بـث        
دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة، وتعزيز التعاون في        

ة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويـل       مجال مكافح 
 .اإلرهاب

حث الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربيـة           -7
لمكافحة اإلرهاب إلى التصديق عليهـا، ودعـوة الـدول          
العربية المصدقة على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهـاب        

ـ          ى إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة األول
من االتفاقية بشأن تعريف الجريمـة اإلرهابيـة لتجـريم          
التحريض على الجرائم اإلرهابية أو اإلشادة بها ونشر أو         
طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أياً كان          
نوعها للتوزيع أو الطالع الغير عليهـا بهـدف تـشجيع           
ارتكاب تلك الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمع األمـوال          

 بما في ذلك تجريم    ياً كان نوعها لتمويل الجرائم اإلرهابية     أ
 .دفع الفدية

التأكيد على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربيـة          -8
للصكوك الدولية واإلقليمية لمكافحة اإلرهاب، ومواءمـة       
تشريعاتها الوطنية مع أحكام االتفاقية العربيـة لمكافحـة         

ة بمكافحة اإلرهـاب    اإلرهاب وقرارات مجلس األمن المعني    
مع الحث على التقيد بلوائح     والصكوك الدولية ذات الصلة،     

وقوائم األمم المتحدة في تصنيف الجماعـات والكيانـات         
اإلرهابية وااللتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على       
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األفراد والكيانات المدرجين على هـذه القـوائم طبقـاً لقـرارات            
 ،)2017(2368، و )2015(2253و،  )1999(1267مجلس األمن   

وإدخال التعديالت الالزمة في التشريعات الوطنية للـتمكن        
من تطبيق تلك العقوبات، والدعوة للنظر في إنشاء قائمة         

 .عربية موحدة للتنظيمات والكيانات اإلرهابية

دعوة مجلس وزراء الداخلية العرب للنظـر فـي إنـشاء            -9
يين األجانب وإتاحة   قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين اإلرهاب    

 .قاعدة البيانات للدول العربية

دعوة الدول األعضاء إلى سـن التـشريعات والقـوانين           -10
واتخاذ اإلجراءات والتـدابير لتجـريم الفكـر المتطـرف          
والتكفيري لخطورته في تغذيته لإلرهاب وإثارة النزعـات        
الطائفية، والطلب إلى األمانة العامة تعزيز التنـسيق مـع          

لعربية المعنيـة لمكافحـة اإلرهـاب ومواصـلة         الجهات ا 
 .ذات الصلةتعاونها مع المنظمات اإلقليمية والدولية 

الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القـرار وتقـديم            -11
تقرير حول اإلجراءات التي تم اتخاذها بهذا الـشأن إلـى           

 .الدورة القادمة للمجلس

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د725: ق.ق (
  

تطوير جامعة الـدول    
  .العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

قرار مجلس الجامعة على مستوى القمـة رقـم         وعلى   �
  ،29/3/2017 عمان بتاريخ )28(ع . د702

مستوى الوزاري رقم   قرار مجلس الجامعة على ال    وعلى   �
  ،12/9/2017بتاريخ ) 148(ع . د8199
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وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم         �
 ،7/3/2018بتاريخ ) 149(ع . د8263

وإذ يشيد بالجهود التي بذلت من جانب اللجنة مفتوحـة           �
العضوية إلصالح وتطوير جامعة الدول العربية برئاسة       

 وفرق العمل المـشكلة فـي       المملكة األردنية الهاشمية،  
 إطارها،

…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد مجدداً على أهمية تطوير جامعة الـدول العربيـة           -1
 .ومنظومتها

تكليف اللجنة مفتوحة العضوية برئاسة المملكة العربيـة         -2
السعودية بمواصلة عملها المكلفة به بموجب قرار مجلس        

ــى مــستوى القمــة رقــم  ــاريخ 702الجامعــة عل  بت
 ورفع توصياتها إلى مجلس الجامعة على       ،29/3/2017

 ).150(المستوى الوزاري في دورته العادية 

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د726: ق.ق (
  

ــة  ــة ثقافي ــد قم عق
  .عربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى مبادرة مؤسسة الفكر العربي، �

 ملكة العربية السعودية الشارحة،وعلى مذكرة الم �

واستناداً إلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمـة فـي            -
 ،28/3/2010بتاريخ ) 22(ع . د541سرت رقم 

…<†{{{{ÏŁèV  

الترحيب بما توافقت عليه اآلراء حيال عقد قمـة عربيـة           -1
 .ثقافية
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تكليف األمانة العامة باتخاذ اإلجـراءات الالزمـة حيـال           -2
ول األعضاء الستـضافة القمـة العربيـة        التنسيق مع الد  
 .الثقافية األولى

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د727: ق.ق(
  

دعم ترشيح المملكـة    
المغربية الستـضافة   
نهائيات كأس العـالم    
ــدم لــسنة  لكــرة الق

2026.  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

بية الدائمة للمملكة المغربية بالقاهرة     وعلى مذكرة المندو   �
 ،7/4/2018بتاريخ 

وعلى الفقرة الثانية من ديباجة ميثاق جامعـة الـدول           �
 منه،) 2(العربية والمادة 

وتأكيداً على العالقات الوثيقة والروابط العديدة التـي تجمـع         -
بين الدول العربية، وحرصاً على دعم هذه الروابط وتوطيدها         

الح أحوالها وتأمين مـستقبلها وتحقيـق       لما فيه خيرها وص   
 أمانيها وآمالها،

…<†{{{{ÏŁèV  

تقديم الدعم الالزم والمساندة الكاملـة لترشـح المملكـة            
  .2026المغربية الستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د728: ق.ق(
  

عن  تقرير األمين العام 
ــصادي   ــل االقت العم

جتماعي والتنموي  واال
  .العربي المشترك

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           وعلى   �
  واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،
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التقرير الختامي لهيئة متابعـة تنفيـذ القـرارات      وعلى   �
 تنفيذ قرارات القمة العربيـة      وااللتزامات، بشأن متابعة  

: المملكة األردنية الهاشـمية   ) (28(في دورتها العادية    
   الجوانب االقتصادية واالجتماعية، -)2017آذار /مارس

قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �
  ،8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د) 2165(

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  لمناقشات،وفي ضوء ا -

…<†{{{{ÏŁèV  

اإلحاطة علماً بتقرير األمين العام عن العمـل االقتـصادي         -1
واالجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقديم الشكر له       

  .ولمساعديه على هذا التقرير
اإلحاطة علماً باإلجراءات التي اتخذتها الـدول األعـضاء          -2

واألمانة العامة للجامعة والمجـالس الوزاريـة العربيـة         
المتخصصة ومؤسسات العمل العربـي المـشترك لتنفيـذ      
القرارات االقتصادية واالجتماعية التنموية الصادرة عـن       

المملكة األردنيـة   ) (28(القمة العربية في دورتها العادية      
، والتأكيـد علـى الـدول       )2017آذار  /مارس: الهاشمية

 .مواصلة متابعة تنفيذ هذه القرارات

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د729: ق.ق(
  

 تقرير حول متابعة تنفيذ   
 قرارات القمـة العربيـة    

ــة ــصادية : التنموي االقت
في دورتها    واالجتماعية

 - 21:الريـاض ( الثالثة
22/1/2013(.  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           وعلى   �
  ماعي والتنموي العربي المشترك،واالجت

تقرير األمانة العامة حول متابعة تنفيـذ قـرارات    وعلى   �
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االقتصادية واالجتماعيـة فـي     : القمة العربية التنموية  
  ، )22/1/2013-21: الرياض(دورتها الثالثة 

االقتصادية واالجتماعيـة   : قرارات القمة العربية التنموية   وعلى   �
  ، )22/1/2013-21: الرياض(في دورتها الثالثة 

ع .قرار مجلس الجامعة على مـستوى القمـة د        وعلى   �
  ، 25/7/2016بتاريخ ) 658(رقم ) 27(

قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �
  ،8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د) 2165(

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁèV 

باإلجراءات التي اتخذتها الـدول األعـضاء       اإلحاطة علماً    -1
واألمانة العامة للجامعة والمجـالس الوزاريـة العربيـة         
المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المـشترك لمتابعـة        

االقتـصادية  : تنفيذ قـرارات القمـة العربيـة التنمويـة        
، )22/1/2013-21: الريـاض (واالجتماعية في دورتها الثالثـة      

  .تابعة تنفيذ هذه القراراتودعوتهم إلى مواصلة م
الترحيب بطلب الجمهورية اللبنانيـة استـضافة الـدورة          -2

االقتصادية واالجتماعيـة   : الرابعة للقمة العربية التنموية   
، والطلب من األمانة العامة التنـسيق مـع        2019في عام   

الدول األعضاء ومؤسـسات العمـل العربـي المـشترك          
لإلعداد ألعمـال   والمجالس الوزارية العربية المتخصصة     

القمة، وعقد االجتماعات واللقـاءات الالزمـة فـي هـذا           
وتكليف األمانة العامة بالتواصل والتنـسيق مـع        . الشأن

ـ  ـالجمهورية اللبنانية لإلعداد والتحضير الجي     مال ـد ألع
ة، والتنسيق في هـذا الـشأن مـع اللجنـة           ـذه القم ـه

رار المجلـس االقتـصادي     ـالوزارية المشكلة بموجب ق   
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ـ  8/2/2018 بتـاريخ    2166واالجتماعي رقم    ة ـ، وإحاط
 .الدول األعضاء بالمستجدات أوالً بأول

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د730: ق.ق(
  

منطقة التجارة الحرة   
 العربيــة الكبــرى 

ــاد  ــورات االتح وتط
  .الجمركي العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 مة،على مذكرة األمانة العا �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           وعلى   �
  واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

التقرير الختامي لهيئة متابعـة تنفيـذ القـرارات       وعلى   �
وااللتزامات، بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربيـة        

: المملكة األردنية الهاشـمية   ) (28(في دورتها العادية    
  ،)2017آذار /مارس

االقتصادية واالجتماعية في   : قرار القمة العربية التنموية    وعلى �
، )29 (، رقـم  )22/1/2013-21: الريـاض (دورتها الثالثـة    

  وخاصة فقرته السابعة،
ع .قرار مجلس الجامعة على مـستوى القمـة د        وعلى   �

  ، 29/3/2017بتاريخ ) 693(رقم ) 28(
قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �

  ،8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د) 2165(
مقترح األمانة العامة بشأن السياق الـذي سـيتم         وعلى   �

بناء عليه التوقيع والتصديق على اتفاقية تحرير التجارة        
  في الخدمات بين الدول العربية، 

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁèV  
لتزام بقرارات القمم العربية    التأكيد على الدول األعضاء اال     -1

السابقة بشأن التطبيق الكامل ألحكام منطقة التجارة الحرة        
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العربية الكبرى، ورفع أية قيود جمركية وغيـر جمركيـة      
  .تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية

تكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي واألمانـة العامـة         -2
يات الخاصة بمتابعة تنفيـذ     بسرعة االنتهاء من وضع اآلل    

الدول ألحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بـشكل         
  .فعال، وعرضها على الدول األعضاء إلبداء مرئياتهم

الترحيب بما تم التوصـل إليـه بـشأن قواعـد المنـشأ              -3
التفصيلية للسلع العربية المتفق عليهـا، ودعـوة الـدول     

 المنشأ المتفـق    األعضاء لترتيب أوضاعها لدخول قواعد    
، وتكليـف   1/10/2018عليها حيز التطبيق اعتباراً مـن       

المجلس االقتصادي واالجتماعي باالنتهاء من إقرار قواعد       
  .2018المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها قبل نهاية عام 

الترحيب بالتقدم المحرز إلقامة االتحاد الجمركي العربـي،         -4
عي باستكمال كافـة    وتكليف المجلس االقتصادي واالجتما   

متطلبات إقامة االتحاد، والتي تأتي ضمن البناء المؤسسي        
 .الالزم إلقامة هذا االتحاد

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د731: ق.ق(
  

الوثيقة العربية لحماية   
  .البيئة وتنميتها

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

ير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           تقروعلى   �
  واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �
  ،8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د) 2165(

قرار مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة        وعلى   �
  ، 19/10/2017بتاريخ ) 548(رقم ) 29(في دورته 
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ة العربية لحماية البيئة وتنميتها التي أعدها       الوثيقوعلى   �
  البرلمان العربي،

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁèV  

ة ــــة البيئـة لحمايـــقة العربيـــالوثيــ"اد ـاعتمــ  
ــ ــم  " يتهاـوتنم ــستقل رق ــد الم ــة بالمجل ــصيغة المرفق   بال

  .كوثيقة استرشادية، )]0151(ق ل-06)18/04/(01-03ج[

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د732: ق.ق(
  

 العربية  اإلستراتيجية
للحــد مــن مخــاطر 

  .2030الكوارث 

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           وعلى   �
  واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

ع .قرار مجلس الجامعة على مـستوى القمـة د        وعلى   �
  ،23/3/2005بتاريخ ) 319(رقم ) 17(

ع .قرار مجلس الجامعة على مـستوى القمـة د        وعلى   �
  ،29/3/2012بتاريخ ) 563(رقم ) 23(

قرار مجلس الوزراء العـرب المـسؤولين عـن         وعلى   �
 الخاص  19/11/2015بتاريخ  ) 474(شؤون البيئة رقم    

تنسيق بين األجهـزة العربيـة المعنيـة        باعتبار آلية ال  
بالكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ هي اآللية العربيـة        
المعنية بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية لتنفيذ إطار        

، وطلب أن يـتم   2030سنداي للحد من مخاطر الكوارث      
تطوير عملها لتستجيب لمتطلبات الحـد مـن مخـاطر          

  والتطورات الدولية،الكوارث في المنطقة العربية 
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نتائج اجتماع آلية التنسيق بين األجهزة العربيـة        وعلى   �
الجمهورية (المعنية بالكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ      

، بـشأن الموافقـة علـى      )24/1/2018-23: التونسية
تعديل مسمى اآللية لتستجيب لمتطلبات الحد من مخاطر        

يـة،  الكوارث في المنطقـة العربيـة والتطـورات الدول        
آلية التنسيق العربية للحد مـن      "واعتماد مسماها ليكون    

  ،"مخاطر الكوارث
) 2165(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقـم       وعلى   �

  ،8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د
قرار مجلس الوزراء العرب المـسؤولين عـن شـؤون          وعلى   �

  ،19/10/2017بتاريخ ) 528(البيئة رقم 
 للحد من مخاطر الكـوارث       العربية اإلستراتيجية"وعلى   �

2030"،  
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁèV  

ـ    اإلستراتيجية"اعتماد     ـ    ـ العربيـة للح اطر ـد مـن مخ
، بالصيغة المرفقـة بالمجلـد المـستقل رقـم          "2030وارث  ـالك
  )].0151(ق ل-06)18/04/(01-03ج[

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د733: ق.ق (
  

االتفاقية العربية لتبـادل    
الموارد الوراثية النباتية   
 ومعارفهـــا التراثيـــة

وتقاسم المنافع الناشـئة    
  .عن استخدامها

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           وعلى   �
  العربي المشترك،واالجتماعي والتنموي 
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قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �
  ،8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د) 2165(

مذكرة المنظمة العربية للتنمية الزراعيـة رقـم        وعلى   �
  ، 3/7/2017 بتاريخ 2818

االتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية      "وعلى   �
اشـئة عـن    ومعارفها التراثيـة وتقاسـم المنـافع الن       

  ،"استخدامها
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁèV  

ــاد    ــ"اعتم ـــاالتفاقي ـــة العربي ـــة لتب وارد ـادل الم
م المنـافع   ـة وتقاس ـا التراثي ــة ومعارفه ـة النباتي ــالوراثي

 مـ، بالصيغة المرفقة بالمجلد المستقل رق     "الناشئة عن استخدامها  
  )].0151(ق ل-06)18/04/(01-03ج[

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د734: ق.ق(
  

باء االقتصادية ــاألع
 المترتبة واالجتماعية

تضافة ـــلى اسـع
 ين السوريينـالالجئ
 لى الدولـا عـوأثره

  .العربية المستضيفة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           وعلى   �
  واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

ع .قرار مجلس الجامعة على مـستوى القمـة د        وعلى   �
  ، 29/3/2017بتاريخ ) 697(رقم ) 28(

قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �
  ،8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د) 2165(

دائمة لجمهورية السودان رقم    مذكرة المندوبية ال  وعلى   �
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، مرفق بهـا تقريـر      28/2/2018 بتاريخ   33-18-20
  مختصر حول األوضاع اإلنسانية في السودان،

مذكرة وزارة االقتـصاد والتجـارة بالجمهوريـة      وعلى   �
، مرفـق بهـا     28/2/2018 بتاريخ   2519اللبنانية رقم   

خطة لبنان لالسـتجابة ألزمـة الالجئـين والنـازحين          
  ،2020-2017السوريين 

مذكرة المندوبيـة الدائمـة للمملكـة األردنيـة         وعلى   �
، مرفـق بهـا     8/3/2018 بتـاريخ    648الهاشمية رقم   

تقرير محدث حول األعبـاء االقتـصادية واالجتماعيـة         
  المترتبة على استضافة الالجئين السوريين بالمملكة،

مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة المغربيـة رقـم        وعلى   �
، مرفق بها تقـارير حـول       13/3/2018 بتاريخ   1216

  الوضع الراهن لالجئين بالمملكة،
مذكرتي المندوبية الدائمة لجمهورية العراق رقـم  وعلى   �

 مرفق بها دراسة حول     16/11/2017 بتاريخ   23/661
أوضاع الالجئين السوريين في جمهورية العراق، ورقم       

، مرفق بها تقرير محدث 19/3/2018 بتاريخ 22/2009
  ر أوضاع الالجئين والنازحين العراقيين،حول آخ

مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية      وعلى   �
، مرفـق بهـا تقريـر       25/3/2018 بتـاريخ    521رقم  

تفصيلي حول وضع الالجئين السوريين بجمهورية مصر       
  العربية، 

 23462مذكرة المندوبية الدائمة لدولة قطر رقـم    وعلى   �
  ،29/3/2018بتاريخ 

مقترح األمانة العامة بشأن عناصـر التـصور الخـاص           وعلى �
باألعباء االقتصادية واالجتماعيـة المترتبـة علـى استـضافة          

  ،الالجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
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  وفي ضوء المناقشات، -
…<†{{{{ÏŁèV  

المملكـة األردنيـة     (697التأكيد على قرار القمـة رقـم         -1
بـشأن تـوفير الـدعم الكامـل        ) 29/3/2017: الهاشمية

والالزم للدول العربية المستضيفة لالجئين وعلـى وجـه         
  .الخصوص الالجئين السوريين

تكليف األمانة العامة بالتواصل مع الجهات الدولية المانحة         -2
والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لتأمين التمويل      

مشاريع التي تتقدم بها الدول العربية المستضيفة       الالزم لل 
لالجئين السوريين، وعرض النتـائج علـى اجتماعـات         

 .المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة

  )15/4/2018 –) 29(ع . د735: ق.ق(
  

 العربية اإلستراتيجية
ودليل  للصحة والبيئة

ربي ــمل العــالع
تراتيجي للصحة ـاالس

-2017(ةـــوالبيئ
2030(.  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           وعلى   �
  واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

) 2165(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقـم       وعلى   �
  ،8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د

رقم ) 45(ع  .زراء الصحة العرب د   قرار مجلس و  وعلى   �
  ،"الصحة والبيئة" بشأن 3/3/2016بتاريخ ) 9(

قرار مجلس الوزراء العـرب المـسؤولين عـن         وعلى   �
 8/12/2016بتاريخ ) 512(رقم ) 28(ع .شئون البيئة د

  ،"الصحة والبيئة"بشأن 
القرار الصادر عن االجتماع الوزاري المـشترك       وعلى   �

اء العرب المسؤولين عن    لمجلسي وزراء الصحة والوزر   
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، بشأن االسـتراتيجية    2/3/2017شئون البيئة، بتاريخ    
العربيــة للــصحة والبيئــة، ودليــل العمــل العربــي 

  االستراتيجي للصحة والبيئة،
توصيات االجتماع األول للجنة الفنية التحضيرية      وعلى   �

لالجتماع الوزاري المشترك لمجلـسي وزراء الـصحة        
ن عن شئون البيئـة، بمقـر       والوزراء العرب المسؤولي  
، واالجتمـاع   19/3/2015-18األمانة العامـة يـومي      

  ،2/2/2016-1الثاني للجنة يومي 
ـ     وعلى   � ـ  ـتوصيات االجتماع المـشترك للجن ة ـة الفني

االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب واللجنة الفنية       
ـ  ـلكبار المسؤولين عن شؤون البيئ     ر األمانـة   ـة بمق

  ،18/10/2016-17العامة يومي 
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁèV  

 – 2017( العربية للـصحة والبيئـة       اإلستراتيجيةاعتماد   -1
-03ج[، بالصيغة المرفقة بالمجلد المستقل رقـم        )2030

  )].0151(ق ل-06)18/04/(01
اعتماد دليل العمل العربي االستراتيجي للـصحة والبيئـة          -2

، بالصيغة المرفقة بالمجلد المستقل رقم      )2030 – 2017(
  )].0151(ق ل-06)18/04/(01-03ج[

تكليف مجلسي وزراء الصحة والوزراء العرب المسؤولين        -3
 العربيـة   اإلسـتراتيجية عن شئون البيئة بمتابعة تنفيـذ       

ودليل عملها، بالتعـاون    ) 2030-2017(للصحة والبيئة   
واإلقليمية والدوليـة ذات    والتنسيق مع المنظمات العربية     

  .الصلة
  )15/4/2018 –) 29(ع . د736: ق.ق(
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 ةـاب والتنميـاإلره
  .ةـاالجتماعي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           وعلى   �
  واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

ع .مجلس الجامعة على مـستوى القمـة د       قرار  وعلى   �
  ،29/3/2017بتاريخ ) 699(رقم ) 28(

قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �
  ،8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د) 2165(

قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العـرب       وعلى   �
  ،14/11/2017بتاريخ ) 835(رقم ) 37(ع .د

فَة بتنفيذ قـرار القمـة      تقرير رئيس اللجنة المكَلَّ   وعلى   �
  ، )699(العربية رقم 

دعم "خطة عمل تنفيذ اإلعالن العربي تحت عنوان     وعلى   �
  ،"العمل العربي للقضاء على اإلرهاب

) 60(مذكرة مجلس وزراء الداخلية العرب رقـم        وعلى   �
، المرفق بها ورقـة عمـل حـول         10/1/2018بتاريخ  

 قضايا األمن ومواجهـة التطـرف وأزمـة الالجئـين         "
  ،"والنازحين وتأثيرها على المنطقة العربية

وإذ يؤكد العزم على مواصلة الجهود لتجفيف منابع اإلرهاب          -
  االجتماعية والفكرية والثقافية،

وإذ يؤكد مجدداً على مواصلة مسيرة التنميـة االجتماعيـة           -
  العربية وتحقيق األمن والوئام االجتماعيين للمواطن العربي،

  ضاحات األمانة العامة،وبعد االستماع إلى إي -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁèV  
اإلحاطة علماً بتقرير رئيس اللجنة المكلّفة بتنفيـذ قـرار            

، حـول اإلجـراءات المتخـذة لتنفيـذ         )699(القمة العربية رقم    
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، "دعم العمل العربـي للقـضاء علـى اإلرهـاب         "متطلبات إعالن   
ب بمواصـلة   وتكليف مجلس وزراء الشئون االجتماعيـة العـر       

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا اإلعالن، بما يسهم في القضاء على          
األسباب االجتماعية والثقافية المؤدية إلى اإلرهاب، والتخفيف من        

  .اآلثار االجتماعية واإلنسانية الناتجة عن العمليات اإلرهابية

  )15/4/2018 –) 29(ع . د737: ق.ق (
  

 إنشاء المركز العربي
السياسات لدراسات 

والقضاء  االجتماعية
على الفقر في الدول 

  .العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           وعلى   �
  واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �
  ،8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د) 2165(

قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العـرب       وعلى   �
  ،14/11/2017بتاريخ ) 835(رقم ) 37(ع .د

مذكرتي المندوبيـة الدائمـة للمملكـة األردنيـة         وعلى   �
، 15/8/2017بتـاريخ   ) 3/2110/ج ع (الهاشمية رقم   

  ،22/3/2018بتاريخ ) 1/826/ج ع(ورقم 
الدائمة لجمهورية مصر العربية    مذكرة المندوبية   وعلى   �

  ،28/3/2018 بتاريخ 540رقم 
  التقرير العربي حول الفقر متعدد األبعاد،وعلى  �

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁèV  

الترحيب بإنشاء المركز العربـي لدراسـات الـسياسات          -1
  . العربيةاالجتماعية والقضاء على الفقر في الدول
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تتكفل الدولة التي ستستضيف المركز بتحمل تكاليف إنشاء       -2
المركز وتشغيله، دون تحمل الدول األعضاء وميزانيـات        

ـ     ـ  ـالجامعة العربية أية أع ـ  ـباء مالي جة إنـشاء   ـة نتي
  . المركز

تشكيل لجنة مفتوحة العضوية من الدول األعضاء تحـت          -3
تخـاذ  إشراف مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب ال      

اإلجراءات الالزمة إلنشاء المركز، مـن حيـث الجوانـب         
 .القانونية والتنظيمية

  
  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د738: ق.ق(

  
نة العمل ـيم مهـتنظ

  .االجتماعي العربي
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  :بعد اطالعه -
 على مذكرة األمانة العامة، �

ـ        وعلى   � ل االقتـصادي   تقرير األمـين العـام عـن العم
  واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �
  ،8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د) 2165(

قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العـرب       وعلى   �
  ،14/11/2017بتاريخ ) 835(رقم ) 37(ع .د

مذكرة المندوبيـة الدائمـة للمملكـة األردنيـة         وعلى   �
  ، 15/8/2017بتاريخ ) 3/2110/ج ع(اشمية رقم اله

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁèV  

الموافقة على مبادرة المملكة األردنية الهاشـمية بـشأن          -1
  ".تنظيم مهنة العمل االجتماعي العربي"
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تكليف مجلـس وزراء الـشؤون االجتماعيـة العـرب،           -2
 المجالس الوزاريـة والمنظمـات العربيـة        بالتنسيق مع 

المتخصصة، بإعداد خطة تنفيذية بإطار زمني محدد لتنظيم 
 .مهنة العمل االجتماعي في الدول العربية

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د739: ق.ق(
  

ــيات  ــائج وتوص  نت
المؤتمر الدولي عـن    "

ــل   ــاة الطفـ معانـ
فـي ظـل     الفلسطيني

القوة (إسرائيل  انتهاك  
ــاالحتاللالق ــة ب ) ائم

   "التفاقية حقوق الطفل
ـ ة الكوي ـدول( : تــ

12 - 13/11/2017(.  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           وعلى   �
  واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

ع .القمـة د  قرار مجلس الجامعة على مـستوى       وعلى   �
  ،26/3/2013بتاريخ ) 574(رقم ) 24(

ع .قرار مجلس الجامعة على مـستوى القمـة د        وعلى   �
  ،25/7/2016بتاريخ ) 642(رقم ) 27(

ع .قرار مجلس الجامعة على مـستوى القمـة د        وعلى   �
  ،29/3/2017بتاريخ ) 676(رقم ) 28(

قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �
  ،8/2/2018اريخ بت) 101(ع .د) 2165(

قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العـرب       وعلى   �
  ،22/12/2014بتاريخ ) 769(رقم ) 34(ع .د

قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العـرب       وعلى   �
  ،14/11/2017بتاريخ ) 835(رقم ) 37(ع .د

 94مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين رقـم        وعلى   �
  ،10/1/2018بتاريخ 

  ستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،وبعد اال -
  وفي ضوء المناقشات، -
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…<†{{{{ÏŁèV  

توجيه الشكر لدولة الكويت علـى استـضافتها ألعمـال           -1
المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلـسطيني فـي ظـل           "

التفاقية حقـوق   ) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيلانتهاك  
  .13/11/2017-12يومي " الطفل

لكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفـل       إعالن ا "اعتماد   -2
، والتوصـيات   "اإلسـرائيلية الفلسطيني في ظل االنتهاكات     

المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني      "الصادرة عن   
التفاقيـة  ) القوة القائمة باالحتالل   (إسرائيلفي ظل انتهاك    

  ".حقوق الطفل

تكليف األمانة العامـة بمتابعـة تنفيـذ إعـالن الكويـت             -3
 .التوصيات الصادرة عن المؤتمرو

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د740: ق.ق(
  

الخريطــة اإلعالميــة 
العربيــة للتنميــة   

  .2030المستدامة 

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

قراري المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم        وعلى   �
، ورقــم 24/8/2017 بتــاريخ) 100(ع .د) 2138(
  ، 8/2/2018بتاريخ ) 101(ع .د) 2165(

رقم ) 48(ع  .قرار مجلس وزراء اإلعالم العرب د     وعلى   �
  ،12/7/2017بتاريخ ) 436(

الخريطـة اإلعالميـة العربيـة للتنميـة        "وثيقة  وعلى   �
  ،"2030المستدامة 

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -
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†{{{{ÏŁè…<V  

اعتماد الخريطة اإلعالمية العربيـة للتنميـة المـستدامة          -1
-03ج[، بالصيغة المرفقة بالمجلد المـستقل رقـم       2030

، مع التأكيد علـى عـدم       )]0151(ق ل -06)18/04/(01
المساس بالتعاليم الدينية واألعـراف العربيـة المتعلقـة         

  .باألسرة والصحة والعالقات االجتماعية الطبيعية
هات والمؤسسات العربية الحكومية المعنية     دعوة كافة الج   -2

بموضــوع التنميــة المــستدامة والقــضايا االقتــصادية 
واالجتماعية للتعاون مع األمانة العامة للجامعـة وكافـة         
المؤسسات والهيئات اإلعالمية العربية لتنفيـذ الخريطـة        

 .اإلعالمية وتحقيق أهدافها

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د741: ق.ق(
  

د ومكـان عقـد     موع
  ) 30(الدورة العادية 

لمجلس جامعة الدول   
العربية على مستوى   

  .القمة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
استناداً إلى المادة الثالثة مـن الملحـق الخـاص باالنعقـاد             -

الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة والـذي يـنص          
 القمة  ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى      : "على

بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة فـي شـهر            
 ،...."آذار/ مارس

من الملحق الخـاص    ) أ(فقرة  ) 4(وعمالً بما جاء في المادة       -
باالنعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة والـذي    

تُعقد الدورات العادية للمجلس علـى مـستوى        : "ينص على 
رة ويجوز للدولة التـي تـرأس       القمة في مقر الجامعة بالقاه    

 ،"القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك

وفي ضوء تنازل مملكة البحرين عن رئاسة القمـة للـدورة            -
، وترحيب الجمهوريـة التونـسية باستـضافة        )30(العادية  

 ،)30(وترأس القمة المقبلة 
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وبعد استماعه الى كلمة سيادة الرئيس الباجي قائد السبـسي    -
  الجمهورية التونسية أمام الجلسة الختامية للقمة،رئيس 

…<†{{{{ÏŁèV  

الترحيب باستضافة ورئاسة الجمهورية التونسية الجتماع   
مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 

  . بتونس2019آذار / الثالثين خالل شهر مارس

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د742: ق.ق(
  

الشكر والتقدير  توجيه  
للمملكــة العربيــة  
السعودية الستضافتها  

) 29(القمة العاديـة    
  .في الظهران

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
وتقديراً للمملكة العربية الـسعودية الستـضافتها الكريمـة          -

لمجلس الجامعة على مـستوى     ) 29(عمال الدورة العادية    أل
  ،القمة، ولجهودها المقدرة في إعداد وتنظيم أعمال هذه الدورة

…<†{{{{ÏŁèV  

توجيه خالص الشكر وبالغ التقدير إلى خـادم الحـرمين           -1
الشريفين الملك سلمان بن عبـدالعزيز آل سـعود ملـك           

ود مقـدرة   المملكة العربية السعودية على ما بذله من جه       
في إنجاح القمة وإدارته الحكيمة ألعمالها، وتأكيد الثقـة         
الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل العربـي المـشترك      
ودفعه نحو تطوير مـسيرته وتوسـيع آفاقـه وترسـيخ           
التضامن العربي لمستقبل أفضل ولما فيه مصلحة األمـة         

 .العربية

عودية شـعباً   التعبير عن االمتنان للمملكة العربيـة الـس        -2
وحكومةً على حفاوة االستقبال وكـرم الـضيافة وعلـى          
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التنظيم المحكم الجتماعات مجلس الجامعة على مـستوى        
القمة والمجالس التحضيرية السابقة له، وعلى كـل مـا          
قامت به من توفير كافة اإلمكانيات والترتيبـات الالزمـة          
إلنجاح انعقادها في أفضل الظـروف وتتـويج أعمالهـا          

 .تائج المرجوةبالن

  )15/4/2018 – 3 ج –) 29(ع . د743: ق.ق(
  

  
  
  

  



 

  129

)0202(ع-39)/18/04/(29ق  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــرانــــــــــــ-ن�الظهــــــــــــــــــــــــإعــــــ
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ــ ـــــ-ن�الظــــــإعـــ ــ   هرانـ
  ــــ

   
لسعودية يوم نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الظهران بالمملكة العربية ا

م في الدورة العادية التاسعة والعشرين لمجلس 2018ابريل 15 هـ الموافق 1439رجب 29
جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك 

  .سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 واضحة وأسس نؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية
متينة تحمي امتنا من األخطار المحدقة بها وتصون األمن واالستقرار وتؤمن مستقبالً مشرقاً 
واعداً يحمل األمل والرخاء لألجيال القادمة وتسهم في إعادة األمل لشعوبنا العربية التي عانت 

ر البالغ في إنهاك من ويالت ما يسمى بالربيع العربي وما تبعه من أحداث وتحوالت كان لها األث
  .جسد األمة

وال غرو في أن األمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات 
المتسارعة على الساحتين اإلقليمية والدولية وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى 

ى أن التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم في مصيرها األمر الذي يدعونا إل
نكون أكثر توحداَ وتكاتفاً وعزماً على بناء غد أفضل يسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا 
ويحد من تدخل دول وأطراف خارجية في شؤون المنطقة وفرض أجندات خارجية تتعارض مع 
ميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق اإلنسان وتنشر الفوضى والجهل واإلقصاء 

 . يشوالتهم

وإليماننا الراسخ بأن أبناء األمة العربية الذين استلهموا تجارب الماضي وعايشوا 
  :الحاضر هم األقدر واألجدر على استشراف المستقبل وبنائه بحزم مكين وعزم ال يلين فإننا

نؤكد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهوية  -1
  .لشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطينالعربية للقدس ا

نشدد على أهمية السالم الشامل والدائم في الشرق األوسط كخيار عربي استراتيجي  -2
تجسده مبادرة السالم العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 

ر شمولية م ودعمتها منظمة التعاون اإلسالمي التي ما تزال تشكل الخطة األكث2002



 

  132

لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية الالجئين التي توفر األمن 
والقبول والسالم إلسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة 

 .وعلى تمسكنا بجميع بنودها

ائيل، نؤكد بطالن وعدم شرعية القرار األمريكي بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسر
مع رفضنا القاطع االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، حيث ستبقى القدس الشرقية 

من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة ونحذر عاصمة فلسطين العربية، 
القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق 

 .األوسط بأكمله

 العامة لألمم المتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول المؤيدة له نرحب بقرار الجمعية
مع تأكيدنا على االستمرار في العمل على إعادة إطالق مفاوضات سالم فلسطينية 
إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب 

ت وفق جدول زمني محدد إلنهاء المواقف اإلسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضا
الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 

م وعاصمتها القدس الشرقية إذ إن هذا هو السبيل 1967حدود الرابع من يوليو عام 
 كما ندعم رؤية الرئيس الفلسطيني للسالم كما ،لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة

 .م2018 فبراير 20لنها في خطابه أمام مجلس األمن في أع

نؤكد رفضنا كل الخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق 
على األرض وتقويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية 

يدين االستيطان  م الذي 2016 عام 2334الدولية وآخرها قرار مجلس األمن رقم 
ومصادرة األراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسالم في الشرق 

م والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل 2017/ 15/1ألوسط المنعقد بتاريخ ا
 .الدولتين سبيالً وحيداً لتحقيق السالم الدائم

ة على بطالن كافة نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس األمن المتعلقة بالقدس والمؤكد
اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية 
الحقيقية، ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو االعتراف بها عاصمة 

 .إلسرائيل

ورة نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الد
 م، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء 2016/ 18/10 بتاريخ 200
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االنتهاكات اإلسرائيلية واإلجراءات التعسفية التي تطال المسجد األقصى والمصلين فيه، 
واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد األقصى األردنية السلطة القانونية الوحيدة على 

  . والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليهالحرم في إدارته وصيانته
ندين بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف ألمنها عبر  -3

صاروخا بالستيا على مكة ) 119(إطالق ميلشيات الحوثي اإلرهابية التابعة إليران 
ربية المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة، نؤكد دعمنا ومساندتنا للمملكة الع

السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، ونطالب المجتمع 
م ـالدولي بضرورة تشديد العقوبات على إيران وميليشياتها ومنعها من دع

ات اإلرهابية ومن تزويد ميليشيات الحوثي اإلرهابية بالصواريخ البالستية ـالجماع
وجيهها من اليمن للمدن السعودية واالمتثال اإليرانية المنشاء والصنع التي يتم ت

 .الذي يمنع توريد األسلحة للحوثيين) 2216(للقرار األممي رقم 

نؤكد دعمنا ومساندتنا لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها 
 .ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه اآلثمة

شرعية في اليمن إلنهاء األزمة اليمنية على نساند جهود التحالف العربي لدعم ال
أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار 

 م وبما يؤمن استقالل اليمن ووحدته الترابية ويمنع 2015 عام 2216مجلس األمن 
درات إعادة كما نثمن مبا, التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره

اإلعمار ووقوف دول التحالف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق من خالل مبادرة إعادة 
األمل وما تقدمه من مساعدات إغاثية وعالجية وتنموية من خالل مشاريع اإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية كما 

تحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فتح مطار صنعاء الدولي نرحب بقرار دول ال
وميناء الحديدة على البحر األحمر الستقبال المواد االغاثية واإلنسانية، ونشيد 
بالمساعدات التي قدمتها وتقدمها المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 

 .المتحدة ودولة الكويت لليمن

 العربي البالغ على االلتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي نشيد بحرص التحالف
اإلنساني في عملياته العسكرية في اليمن رغم كل االستفزازات والممارسات الحوثية 

 .اإلرهابية الخطيرة تجاه الشعب اليمني وأمن دول التحالف
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حاوالت نرفض التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين الم
العدوانية الرامية إلى زعزعة األمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول 
العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات اإلرهابية في عدد من الدول العربية 
لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العالقات الدولية ولمبادئ القانون 

 .  منظمة األمم المتحدةالدولي ولميثاق

مطالبة إيران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية 
 .وباألخص سوريا واليمن

نؤكد الحرص على التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة وميثاق جامعة 
لى االحترام المتبادل الدول العربية، وان تكون عالقاتنا مع الدول األخرى مبنية ع

والتعاون اإليجابي بما يكفل إرساء دعائم األمن والسالم واالستقرار ودفع عملية 
  .التنمية

نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي األزمة السورية، بما يحقق طموحات  -4
الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي 

ها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات اإلرهابية سيادتها واستقالل
وبيانات مجموعة الدعم الدولية ) 1(الطائفية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف 

م، 2015 لعام 2254لسوريا، وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 
قق انتقاال حقيقياً إلى فال سبيل لوقف نزيف الدم إال بالتوصل إلى تسوية سلمية، تح

واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف 
ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي , الذي يشكل اإلطار الوحيد لبحث الحل السلمي

 .لتخفيف المعاناة اإلنسانية في سوريا لتفادي أزمات إنسانية جديدة

 وإننا إذ نؤكد على ضرورة  مؤخرا،الغربية في سوريا ى تابعنا ما قامت به القووقد
تكاتف كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية نشدد على إدانتنا المطلقة 
الستخدام السالح الكيماوي ضد الشعب السوري الشقيق، ونطالب بتحقيق دولي مستقل 

  .الحالسهذا يتضمن تطبيق القانون الدولي على كل من يثبت استخدامه 
 على استقراره وسالمة أراضيه بوجه االنتهاكات نا مع لبنان وحرصناتضامننجدد  -5

 للبنان في تحمله لألعباء المترتبة ناعرب عن دعمناإلسرائيلية المتكررة لسيادته، كما 
شيد بنجاح مؤتمري روما وباريس بما يعكس حرص نعلى أزمة النزوح السوري، و

 .قرار وازدهار لبنانالمجتمع الدولي والعربي على است
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نجدد التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسالمة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في  -6
سلسلة منظومة األمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده 
للقضاء على العصابات اإلرهابية ونثمن اإلنجازات التي حققها الجيش العراقي في 

 .مناطق عراقية أخرى من اإلرهابيينتحرير محافظات و

نؤيد الجهود الهادفة إلى إعادة األمن واألمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية 
عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصوالً إلى عراق آمن 

 .ومستقر

كر الدول نشكر جهود دولة الكويت في استضافتها لمؤتمر إعادة اعمار العراق، كما نش
المساهمة في إعادة االعمار متمنين للعراق األمن واالزدهار والتقدم في إطار حاضنته 

 .العربية التي يلتئم شملنا تحت مظلتها

نشدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي  -7
اد اإلفريقي واألمم استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة االتحاد األوروبي واالتح

 وكذا دعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي األزمة من خالل مصالحة وطنية ؛المتحدة
؛ مع تحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي "الصخيرات"وفقا التفاق 

اإلشادة بدور دول الجوار الليبي ودعوتها لالستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار 
 .ة في ليبياالتسوية السياسي

 لدحر العصابات اإلرهابية واستئصال الخطر انؤكد وقوفنا مع دولة ليبيا في جهودهو
  .الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها

نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود الالزمة للقضاء على العصابات  -8
لمواجهة العسكرية واألمنية والفكرية، اإلرهابية وهزيمة اإلرهابيين في جميع ميادين ا

واالستمرار في محاربة اإلرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه 
ومموليه في الداخل والخارج كإيران وأذرعها في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، 

 .مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعاً بالسالم واألمن والنماء

نؤكد حرصنا على منع استغالل اإلرهابيين لتقنية المعلومات ووسائل التواصل االجتماعي في 
  .التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صورة الدين اإلسالمي الحنيف

ندين وبشدة محاوالت الربط بين اإلرهاب واإلسالم، ونطالب المجتمع الدولي ممثالً  -9
دة إصدار تعريف موحد لإلرهاب، فاإلرهاب ال دين وال وطن وال هوية له، باألمم المتح

 . ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه اآلفة الخطرة



 

  136

نستنكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين اإلسالمي الحنيف من 
ن مثل هذه المحاوالت ال تخدم إال اإلرهاب خالل الربط بينه وبين اإلرهاب، ونحذر من أ

 .ذاته

ندين أعمال اإلرهاب والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في 
ميانمار، ونطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسياً 

ار المسؤولية الكاملة وقانونياً وإنسانياً لوقف تلك االنتهاكات، وتحميل حكومة ميانم
  .حيالها

طنب الكبرى (نؤكد على سيادة دول اإلمارات العربية المتحدة على جزرها الثالث  -10
ونؤيد جميع اإلجراءات التي تتخذها الستعادة سيادتها ) وطنب الصغرى، وأبو موسى

 سلمي عليها، وندعو إيران إلى االستجابة لمبادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة إليجاد حل
 .لقضية الجزر الثالث من خالل المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

نؤكد التضامن الكامل مع األشقاء في جمهورية السودان من أجل صون السيادة  -11
 .الوطنية للبالد وتعزيز جهود ترسيخ السالم واألمن وتحقيق التنمية

 على البحر األحمر الرامية لتعزيز االمن فيه نؤكد دعمنا لجهود الدول العربية المطلة -12
 .وفي ممراته المائية الدولية باعتباره ركيزة من ركائز السلم واالمن اإلقليمي والدولي

نؤكد دعمنا المتواصل لجمهورية الصومال الفيدرالية لنشر األمن واالستقرار ومحاربة  -13
التحديات االقتصادية اإلرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة 

  .والتنموية

نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة والوقوف إلى  -14
جوار جمهورية القمر لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 

 .م2030

التمويل ندعم الجهود السودانية والصومالية والقمرية لالستفادة من مبادرة مؤسسات  -15
 .الدولية بشأن الدول المثقلة بالديون

نرحب بدعوة المملكة العربية السعودية إقامة القمة العربية الثقافية، آملين أن تسهم  -16
في دفع عجلة الثقافة والتنوير وإذكاء جذوة القيم العلمية واألخالقية العربية األصيلة 

 .ب والفتن والقالقلللحاق بركب الثقافة الذي تخلفت عنه األمة جراء الحرو

نؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في مسيرة العمل العربي  -17
المشترك وندعم قيامه بالمهام المناطة به على أكمل وجه عبر المبادرات الداعمة 
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للنهوض بأمتنا في سبيل تحقيق مزيد من االزدهار والرقي والتقدم لشعوب المنطقة، 
توجهات جامعة الدول العربية باإلضافة إلى تعزيز دوره االستشاري وبما يتوافق مع 

من اجل تحقيق المستقبل المأمول للتنمية المستدامة، وإيجاد الفرص وتكريس قيم 
العدالة وحقوق اإلنسان والمواطنة والمساواة لتعزيز الهوية العربية والحيلولة دون 

ف العربي لخدمة شعوب المنطقة التفكك والصراع المذهبي أو الطائفي وتوحيد الص
 .وتحقيق تطلعات دولها

نقدر الجهود المبذولة من المجلس االقتصادي واالجتماعي خاصة ومنظمات ومجالس  -18
الجامعة العربية ومنظماتها عامة في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها 

تجاري وتدعيم وربط البنى بهدف تطوير التعاون االقتصادي العربي، وزيادة التبادل ال
التحتية في مجاالت النقل والطاقة، وتعزيز االستثمارات العربية ـ العربية بما يحقق 
التنمية االقتصادية واإلقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربي، ونثمن في هذا 
السياق ما تحقق من انجازات في مجال التنمية المستدامة، متطلعين إلى استمرار 

الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية محفزة مقدرين الجهود تنمية 
 .المبذولة إلقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واالتحاد الجمركي

نعرب عن صادق الشكر ووافر االمتنان للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً  -19
عداد المحكم للقمة ونعبر عن خالص على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة، وعلى اإل

االحترام وفائق التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود على إدارته الحكيمة ألعمال القمة وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل 
العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل خدمة الوطن العربي والتصدي 

 .لتحديات التي تواجههل
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  "واجهة�التحديات�ا"ش01كة تعزيز�:من�القومي�العربي ةوثيق
  ـــــ

  نحن قادة الدول العربية
ربية، ومعاهدة الدفاع المشترك التزاماً بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول الع

والتعاون االقتصادي، وقرارات القمم العربية، ووفقاً آلليات العمل العربي المشترك في مختلف 
، ووثيقة 1965المجاالت، واستذكاراً لميثاق التضامن العربي الصادر عن قمة الدار البيضاء 

، وإعالن 2004 تونس عام الصادرة عن قمة" عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية"
 حول صيانة األمن القومي العربي في مواجهة التحديات 2015 آذار/شرم الشيخ في مارس

الراهنة، وفي ضوء التحديات الخطيرة والتهديدات غير المسبوقة ألمتنا العربية والتي تعصف 
  بدولنا وتنتهك مقدساتها وتهدد أمنها واستقرارها،

ي العربي وحدة مترابطة وغير قابلة للتجزئة، واستحضاراً واقتناعاً بأن األمن القوم
لقيمنا العربية األصيلة، وتقاليدنا الحضارية العريقة، وعقيدتنا الوسطية السمحة، وتراثنا الثقافي 

  المتنوع، ونسيجنا االجتماعي الثري،
ووعياً بأهمية تعزيز التضامن العربي الذي أصبح اليوم ضرورة ملحة لمواجهة 

ات المشتركة وصيانة السلم واألمن واالستقرار في هذه المنطقة، وفقاً لميثاق جامعة التحدي
  الدول العربية وميثاق منظمة األمم المتحدة،

فقد عقدنا العزم وآلينا على أنفسنا العمل على تعزيز التضامن بين دولنا وتنسيق 
وتحقق األمن واالستقرار مواقفها من أجل رؤية عربية مشتركة تخدم المصالح العليا لدولنا، 

  لشعوبنا، وتستجيب لتطلعات أمتنا نحو التنمية واالزدهار والتقدم،
ومن أجل ذلك فقد تعهدنا، في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في 

نيسان / ابريل 15 بتاريخ  بالمملكة العربية السعودية المنعقدة في الظهران29دورته العادية 
  :لى ما يلي، بالعمل ع2018

االستمرار في تقديم الدعم والتأييد العربي الالزم لنصرة القضية الفلسطينية، قضية  -
أمتنا المركزية، وصوالً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية 1967حزيران / الشرقية على حدود الرابع من يونيو
ة السالم العربية، وتحقيق السالم العادل والدائم والشامل في منطقة ذات الصلة ومبادر

الشرق األوسط، والوقوف صفاً واحداً ضد كافة المحاوالت الرامية لتصفية قضية 
  .فلسطين وتهويد القدس الشريف ودعم صمود أهله بكافة الوسائل الممكنة
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ف العنيف لمجتمعاتنا تحصين أمتنا إزاء الخطر الداهم الذي يمثله اإلرهاب والتطر -
وقيمنا، والعمل على دعم وتطوير االستراتيجيات واآلليات العربية في مجال مكافحة 
اإلرهاب وصيانة األمن القومي العربي، بكافة الوسائل األمنية واالقتصادية 

  .واالجتماعية والثقافية والفكرية
 اإلقليمية التي تحتل اليقظة إزاء األخطار المحدقة بأمتنا جراء األطماع والتهديدات -

وتستبيح أراضي الدول العربية، وتستهدف عواصمها وثغورها، ونسيج مجتمعاتها، 
والعمل على التصدي بحزم للتهديدات . وهويتها الوطنية، ومصادر حياة شعوبها

  .والتدخالت اإلقليمية في الشؤون العربية
ادئ حسن الجوار وإلى دعوة دول الجوار اإلقليمي العربي مجدداً إلى االلتزام بمب -

  .احترام سيادة الدول العربية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية
بذل كافة الجهود من أجل المحافظة على الدولة الوطنية العربية وصون سيادتها  -

ووحدتها وسالمتها اإلقليمية، والتصدي لمحاوالت تقويض سلطتها من قبل األطراف 
ليشيات التابعة لهم داخل الدول العربية، وتجديد اإلقليمية والوكالء واألحزاب والمي

الدعوة لألطراف اإلقليمية إلى االمتناع عن تزويد تلك الميليشيات بالسالح والعتاد 
  .واألموال لتهديد أمن الدول العربية واستقرارها

االلتزام بتعزيز التضامن العربي والتأكيد على حق أي دولة عربية في الحفاظ على  -
من ) 51(رارها، والدفاع عن نفسها وتقديم الدعم الممكن لها وفقاً للمادة أمنها واستق

ميثاق األمم المتحدة، وفي إطار الشرعية الدولية، واالمتناع عن القيام بأي عمل من 
  .شأنه األضرار بالمصالح العليا لألمة العربية

تصادية العمل على تسريع وتيرة آليات العمل العربي المشترك في المجاالت االق -
واالجتماعية والتنموية، وتنفيذ االستراتيجيات العربية في تلك المجاالت، بما يفضي 

  .إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع الوطن العربي
تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ مضامين هذه الوثيقة  -

راتيجيات واآلليات المعمول بها في إطار بالتنسيق مع الدول األعضاء، من خالل االست
  :العمل العربي المشترك، بما في ذلك ما يلي

  .لجنة مبادرة السالم العربية �
  .آليات التكامل االقتصادي العربي �
  .اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب �
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اللجنة الوزارية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات األزمة مع إيران وسبل التصدي  �
  .خالتها في الشؤون الداخلية للدول العربيةلتد

  واهللا ولي التوفيق،،،
 نيسان/ أبريل15 بتاريخ  بالمملكة العربية السعوديةحررت هذه الوثيقة في الظهران

 من أصل واحد يحفظ لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة 2018
  .عة على هذه الوثيقة أو المنضمة إليهالألصل لكل دولة من الدول األعضاء الموق

   
ــــــــــــــــــ ــ   ـــــــــــــــ
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين
  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

  معالي األمين العام لجامعة الدول العربية،
  اإلخوة الحضور،

  السالم  عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

ي مستهل اجتماعات هذه الدورة أن أرحب بكم جميعاً في بلدكم الثاني يطيب لي ف
  .المملكة العربية السعودية متمنياً لقمتنا التوفيق والنجاح

كما أتقدم بالشكر والتقدير لجاللة أخي الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين لما بذله من 
عالي األمين العام لجامعة الدول جهود مميزة خالل رئاسته للدورة السابقة، والشكر موصول لم

  .العربية، ولكافة العاملين بها على ما يبذلونه من جهود
  أيها اإلخوة الكرام،

إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا األولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب 
الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

  . الشرقيةالقدس
وإننا إذ نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار اإلدارة األمريكية المتعلق بالقدس، 
فإننا ننوه ونشيد باإلجماع الدولي الرافض له، ونؤكد على أن القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من 

  .األرض الفلسطينية
 خيار عربي استراتيجي كما أن حل القضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السالم العربية هو

  .وهو السبيل لتحقيق السالم العادل والشامل
  أيها اإلخوة،

إن قضية الحق والعدل الفلسطيني قضية مصيرية بالنسبة لنا، وسيظل القدس الشريف 
بما يمثله من مكانة في الوجدان والتراث اإلسالمي العريق محل اهتمام وحرص من جميع الدول 

  .المحبة للسالم
قمة ( هذا المنبر أعلن عن تسمية القمة العربية التاسعة والعشرين بـ وإنني من

  .ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين جميعا) القدس
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مليون ) 150(وفي هذا الصدد فإن المملكة العربية السعودية تعلن عن التبرع بمبلغ 
  . القدسدوالر لبرنامج دعم األوقاف اإلسالمية في

مليون دوالر لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ) 50(كما تعلن عن تبرعها بمبلغ 
  ).األونروا(الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

  الحضور الكرام،
إن الشعب السوري الشقيق يرزح منذ سنوات تحت أبشع الظروف والمآسي، والبد من 

 في المملكة العربية السعودية نؤكد مجدداً على استمرار وضع حد لهذه المعاناة القاسية، وإننا
  .وقوف المملكة مع الشعب السوري الشقيق

وأن من أهم أولوياتنا الحفاظ على وحدة واستقالل وسيادة سوريا ومؤسساتها والسعي 
  ).2254(وقرار مجلس األمن ) 1(للوصول إلى حل لالزمة السورية وفقاً إلعالن جنيف 

ني فإننا نؤكد التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقالله وامنه وسالمة وفي الشأن اليم
  .أراضيه

كما نؤيد كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لالزمة في اليمن، وفقاً 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل تنفيذاً لقرار 

  ).2216(مجلس األمن 
وندعو المجتمع الدولي للعمل على تهيئة كافة السبل لوصول المساعدات اإلنسانية 

  .لمختلف المناطق اليمنية
ونحمل الميليشيات الحوثية اإلرهابية التابعة إليران كامل المسؤولية حيال نشوء 

  .واستمرار األزمة اليمنية والمعاناة اإلنسانية التي عصفت باليمن
ادر عن مجلس األمن الذي أدان بشدة إطالق ميليشيات الحوثي ونرحب بالبيان الص

  .اإلرهابية صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه المدن السعودية
صاروخاً ثالثة منها استهدفت مكة المكرمة، ) 119(تلك الصواريخ التي وصلت إلى 

لمبادئ ة وانتهاكه برهنت للمجتمع الدولي مجـدداً على خطـورة السـلوك اإليـراني في المنطق
  .القانون الدولي ومجافاته للقيم واألخالق وحسن الجوار، ونطالب بموقف أممي حاسم تجاه ذلك

وفي الشأن الليبي فإن دعم مؤسسات الدولة الشرعية، والتمسك باتفاق الصخيرات 
هما األساس لحل األزمة الليبية، والحفاظ على وحدة ليبيا وتحصينها من التدخل األجنبي 

  .واجتثاث العنف واإلرهاب
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  الحضور الكرام،
إن من اخطر ما يواجهه عالمنا اليوم هو تحدي اإلرهاب الذي تحالف مع التطرف 

  .والطائفية لينتج صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية
ونجدد في هذا الخصوص اإلدانة الشديدة لألعمال اإلرهابية التي تقوم بها إيران في 

  .لمنطقة العربية، ونرفض تدخالتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربيةا
وندين محاوالتها العدائية الرامية إلى زعزعة األمن وبث النعرات الطائفية لما يمثله 

  .ذلك من تهديد لألمن القومي العربي وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي
بي منظومة متكاملة ال تقبل التجزئة، فقد طرحنا وإيماناً منا بأن األمن القومي العر

تعزيز األمن القومي (أمامكم مبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان 
، مؤكدين على أهمية تطوير جامعة الدول العربية )العربي لمواجهة التحديات المشتركة

  .ومنظومتها
أن إقامة القمة العربية الثقافية، آملين أن تسهم كما نرحب بما توافقت عليه اآلراء بش

  .في دفع عجلة الثقافة العربية اإلسالمية

وفي الختام أؤكد لكم أن امتنا العربية ستظل بإذن اهللا رغم أي ظروف عصية برجالها 
ونسائها طامحة بشبابها وشاباتها ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ما تصبوا إليه 

  .من واستقرار ورخاء لنصل بأمتنا إلى المكانة الجديرة بها في العالمشعوبنا من ا
  

  ..والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
  خادم الحرمين الشريفين        

  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

ومن .. جاللة الملكاسمحوا لي في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر وعميق االمتنان لكم 
خاللكم إلى شعب المملكة العربية األصيل وحكومتها على ما ُأحطنا به من كرم وفادة ورعاية 

وأن أهنئكم على تبوء رئاسة القمة العربية في دورتها التاسعة .. منذ وصولنا إلى أرضكم الطيبة
كما أود أن .. م لذلك أهلوأدعو اهللا أن يوفقكم إلى ما فيه خير أمتنا وشعوبنا، وأنت.. والعشرين

أعبر عن عميق التقدير والعرفان لما قام به جاللة الملك عبد اهللا بن الحسين من جهود، وما 
اضطلعت به المملكة األردنية الهاشمية تحت قيادته الحكيمة من اتصاالت وإجراءات خالل عام 

  .اجهناهاالقمة الثامنة والعشرين في مختلف القضايا واألزمات العربية التي و
  ،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

واألزمات المشتعلة .. تعود العربي أال ينام قرير العين وأخوه العربي في محنة أو ضيق
في بعض أركان العالم العربي اليوم تزعج كل عربي أياً كان بلده، وتُلقي بظالل من انعدام 

في سوريا أو اليمن أو ليبيا، فضالً إن هذه األزمات، سواء .. االستقرار على المنطقة بأسرها
واستمرارها من .. تخصم من رصيد أمننا القومي الجماعي.. عن قضيتنا الرئيسية؛ فلسطين

دون حل دائم أو تسوية نهائية يضعفنا جميعاً ويعرقل جهوداً مخلصة تُبذل في سبيل النهضة 
  . واالستقرار واألمن

ي، والذي ينبع من مشاهدات السنوات والحقُ أن مفهومي عن األمن القومي العرب
الصعبة الماضية، ينطلق من أن التهديدات الكبرى التي تواجهنا تتساوى في أهميتها وجديتها، 

فاألوطان المهددة هي أوطان عربية، والدم المراق هو دم .. وتكاد تتطابق في درجة خطورتها
إن العامل المشترك في كافة هذه .. عربي، والتهديدات تمس استقرار دول العرب ومجتمعاتهم

 هو غياب التوافق على مفهوم موحد لألمن القومي العربي على -كما أراه وألمسه-األزمات 
وأقول بكل صراحة إن تآكل حضورنا العربي الجماعي في معالجة .. مدار السنوات الماضية

إن التحديات الحالية .. األزمات هو ما يغري اآلخرين بالتدخل في شئوننا والعبث بمقدراتنا
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تفرض علينا جميعاً التفكير في إجراء حوار جاد ومعمق حول األولويات الكبرى لألمن القومي 
العربي، وبحيث يجري تدشين توافق أكبر حولها وتناغم أوسع في شأن كيفية ضبط إيقاع 

 هو ما إن هذا التوافق وذلك التناغم.. تحركنا الجماعي والمشــترك إزاء كافة التهديدات
سيعيد للعرب تأثيرهم في مجريات هذه األزمات التي صارت ساحة مفتوحة لتجاذبات دولية، 

  . ال يتوخى أي منها سوى مصالحه الذاتية..ومنافسات إقليمية، وتدخالت خارجية

وإذ أعتزم إجراء مناقشة معمقة مع الدول األعضاء حول هذا الموضوع الحيوي الذي 
 أن تسمحوا لي بأن -إنطالقاً من ذلك-ي واستقرار دولنا، فإنني أرجو يلمس صلب أمننا الجماع

  :أضع أمامكم مالحظاتي على الوضع العربي في عدة نقاط أوجزها في ما يلي
 انتكاسة رئيسية تمثلت في اإلعالن األمريكي غير -فلسطين- شهدت قضيتنا المركزية   : أوالً

لعربي في حشد موقف دولي مناوئ وقد نجح الجهد ا.. القانوني بشأن مصير القدس
ولكن األمر يتطلب مزيداً من الدعم .. للطرح األمريكي الذي انحرف عن طريق الحياد

السياسي والمادي لتمكين الفلسطينيين من الصمود أمام مخططات تصفية قضيتهم 
واختزال حقوقهم السامية في الحرية والدولة المستقلة في مجرد حفنة من االمتيازات 

إن دعم رؤية فخامة الرئيس محمود عباس في هذا السياق يعد أمراً .. تصاديةاالق
ضرورياً حتى تشعر إسرائيل ومن يوالونها بأن العرب ال زالوا يقفون بقوة مع أهل 

وأن محاوالت شق الصف أو إشاعة الفرقة بينهم لن تفلح في تحقيق .. فلسطين
لمنشودة هدفاً محورياً وملحاً تأخر إنجازه وتبقى الوحدة الفلسطينية ا.. أهدافها الخبيثة
  . برغم الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المضمار..وطال انتظاره

دفع الشعب السوري، وال يزال، أبهظ األثمان، في النفس والكرامة والمال، على مدار   :ثانياً
صاعد سنوات سبع لم يجن فيها سوى الخراب والدمار وتفتيت السيادة الوطنية، وت

وكما يتحمل النظام السوري مسئولية .. االفتئات األجنبي على أراضيه ووحدة ترابه
كبرى عن انهيار الوطن وتهجير الشعب وإهدار االستقالل والقضاء على األمل في غد 

فإنني ال أبرئ ساحة العبين إقليميين ودوليين يسعى كل منهم إلى تحقيق .. كريم
 جثث السوريين وعلى أنقاض أحالمهم في حياة أهداف سياسية واستراتيجية على

  .طبيعية داخل وطنهم العزيز على قلوب العرب جميعاً
 على رؤوس السوريين لتذكرهم -المحلية واألجنبية-لقد تساقطت الصواريخ والقذائف 

بأن تطلعاتهم المشروعة في استعادة وطن حر وآمن لكل مواطنيه، ال تزال بعيدة مع 
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وأن تتمكن الدول العربية .. أن يستعيد حكماء العرب زمام الموقفإنني آمل .. األسف
من صياغة استراتيجية مشتركة تسهم في الدفع بالحل السياسي على أساس مسار 

، وبما يحقن دماء السوريين ويعيد إليهم األمل في بناء وطن 2254جنيف والقرار 
  . جديد على أنقاض ما تم تدميره

خالت اإلقليمية في الشأن العربي حتى بلغت حداً غير مسبوق من لقد استفحلت التد  :ثالثاً
.. وعلى رأسها التدخالت اإليرانية التي ال تستهدف خير العرب أو صالحهم.. اإلجتراء

لقد استفاد اإليرانيون من .. ولعل اليمن مثال بارز على هذه التدخالت التخريبية
ن تحديات جسام، ليحققوا مأرباً هشاشة الوضـع اليمـني، وما يواجهه أهلنا هناك م

وأمسكوا بتالبيب اليمن .. قديماً بالولوج إلى الساحة الخلفية للمملكة العربية السعودية
منقلبين على الشرعية الدستورية ومشجعين بعض العصابات المارقة لتضرب عرض 

دراً حتى صارت الميلشيات التابعة لهم مص.. الحائط بكل القواعد السياسية واإلنسانية
وهو ما يستوجب من ... لعدم االستقرار داخل اليمن، وتهديداً ألمن السعودية والجوار

إلدانة هذا التخريب .. ويتحدثوا بصوت موحد.. العرب جميعاً أن يقفوا وقفة واحدة
والتضامن مع المملكة في اإلجراءات الجادة التي تقوم بها لصون .. والتدمير والعدوان

وكذلك من أجل استعادة االستقرار لهذا البلد بعد .. ية مواطنيهاأمنها ومصالحها وحما
  .سنوات من االحتراب والفوضى

ال تقوى إال بهم وتضعف إن هم وهنوا أو .. إن الجامعة العربية هي بيت العرب جميعاً  :رابعاً
وإنني أشرف دوماً بكلمات التأييد والمساندة من القادة العرب .. تراجعت إرادتهم

وأتطلع طوال الوقت أن يترجم هذا الدعم السياسي المقدر ... وألمينها العامللجامعة 
إلى دعم مادي تشتد الحاجة إليه من أجل تمكين الجامعة من التحرك الفاعل والفعال 

وأثق أن القادة العرب لن يقبلوا أن تنزوي الجامعة أو .. في مختلف الساحات والقضايا
وال شك أن ما تم من .. بسبب ضغوط العجز الماليأن يهمش دورها ويتراجع تأثيرها 

تطوير في أداء األمانة العامة على مدار العامين الماضيين يشجعنا على استكمال طريق 
تطوير الجامعة، أمانة ومنظومة، بما يلبي طموحات الجميع في منظمة فاعلة، راقية 

  . األداء
  ،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

ات حديثاً ضرورياً، لم نكن نرغب أبداً أن ينحو بنا إلى السلبية تفرض علينا األزم
... واإلحباط، أو أن يحرف أنظارنا عن نقاط الضوء في عالمنا العربي، وهي كثيرة ومتعددة
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فهناك دول عربية، من بينها بالتأكيد البلد المضيف، تعج بعمل دؤوب وخالق لبناء تنمية 
ولهذه الدول وقياداتها .. ربي وترتقي بمستوى معيشتهمستدامة حقيقية تخدم المواطن الع
كما أشد على األيادي الشريفة التي تعمل على اقتالع .. المخلصة أتمنى كل التوفيق والنجاح

جرثومة اإلرهاب من بالدنا، وأشيد بالتضحيات الغالية التي تُبذل في كل بلد عربي من أجل 
 المنابع، المالية والفكرية، التي يتغذى عليها بل وتجفيف..اجتثاث جذور هذه اآلفة الخطيرة

  . التطرف

وإن .. إن اإلحباط في مواجهة األزمات ليس خياراً.. وأخيراً أقول في كلمة موجزة
 أكبر من -إن هم أرادوا- وقد أثبت التاريخ أن وحدة العرب .. فسحة األمل باقية ما بقيت اإلرادة

إنني أدعو اهللا العلي القدير .. كون العليا بإذن اهللا ت-  إن هي اجتمعت-وأن كلمتهم .. أي تحد
  .أن يوفقكم لما فيه خير أمتنا وشعوبنا

  
  ..والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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ــة   �أسماءقائمــ

ــادة�العـــالق   ةـود�الدول�العربيــاء�وفـــرب�ورؤسـ
  )29(ع�.ا"شاركEن�Nي�القمة�د

  تبة�حسب�الحروف�الهجائية�Oسماء�الدول�:عضاءمر 
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  قائمة�أسماء�

  )29(ع�.�دا"شاركEن�Nي�القمةالدول�العربية�رؤساء�وفود�
  مرتبة�حسب�الحروف�الهجائية�Oسماء�الدول�:عضاء

  ــــ
 ميةملك المملكة األردنية الهاش ... صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين المعظم -

  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -
  دولة اإلمارات العربية المتحدة-  حاكم إمارة دبي - رئيس مجلس الوزراء - نائب الرئيس 

  ملك مملكة البحرين..................حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -
  رئيس الجمهورية التونسية.............................سيادة الرئيس الباجي قائد السبسي -
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-رئيس مجلس األمة لقادر بن صالحسيادة عبد ا -

  رئيس جمهورية جيبوتي................................ فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله -
   السعوديةملك المملكة العربية... سعود سلمان بن عبد العزيز آلخادم الحرمين الشريفين الملك  -
  سودانرئيس جمهورية ال............................فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير -
  الجمهورية العربية السورية................................ ................................  -
  رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية..................فخامة الرئيس محمد عبد اهللا فرماجو -
  رئيس جمهورية العراق................................  فؤاد معصومالدكتور  الرئيسفخامة -
   سلطنة عمان- نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ... السمو فهد بن محمود آل سعيدصاحب  -

   رئيس دولة فلسطين......................................... اسفخامة الرئيس محمود عب -
   دولة قطر-المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية سعادة السفير سيف بن مقدم البوعينين -
   رئيس جمهورية القمر المتحدة..............................فخامة الرئيس غزالي عثمان  -
   أمير دولة الكويت...............حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح  -
   رئيس الجمهورية اللبنانية............................. فخامة الرئيس العماد ميشيل عون -
   دولة ليبيا- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني  .. الرئيس فائز مصطفى السراج فخامة -
   رئيس جمهورية مصر العربية..........................فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي -
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