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 فهرس 

 قرارات جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري

154792020

 الصفحة القراررقم  الموضـــــــــــــــوع م  البنـــد

 العمل العربي المشترك

 

تقريرر اممر ا العرعم نرا  شرعا اممع رة الععمرة ت ترراذا  تنف ر   1

 (.154 – 153قرارا  المجلس ب ا الدترت ا )

8525 6 

التقريرررررر  صررررره ال رررررنوت لي  رررررة متعبعرررررة تنف ررررر  القررررررارا   2

 تااللتزامع .

8526 7 

( لمجلس تعمعة الدتل 155تحديد موند ا عقعد الدترة الععدية ) 3

 العرب ة نلى الم توى الوزارت.

8527 8 

 القض ة 

الفل ط ن ة تالصراع 

 اإلسرائ لي –العربي 

 

 

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

 العربي اإلسرائ لي تتفع ل مبعدرة ال الم العرب ة.

8528 9 

 14 8529 التطورا  تاال تيعكع  اإلسرائ ل ة في مدينة القدس المحتلة. 2

متعبعررة تطررورا  )االسررـت طعـد الجررـدارد اال تفعضررةد امسرررىد  3

 الالت وـد امت رتاد التنم ة(.

3058  20 

 29 8531 دنم مواز ـة دتلـة فل ـط ا تصمـود الشعب الفل ط ني. 4

شررف ا نلرى ورتتـ الفل رـط ن  ا تقرير تتوصـ ع  مرتتمر الم 5

 (.104في الدتل العرب ة المض فة الدترة )

8532 31 

لمقعاعـرـة تقرير نا أنمعل المكتب الرئ  ي تالمكعتب اإلقل م رة  6

 (.154-153)  سرائ ل ب ا دترتي مجلس الجعمعة

8533 32 

اممررا المررعئي العربرري تسرررقة  سرررائ ل للم ررع  فرري امراضرري  7

 تلة.العرب ة المح

8534 34 

 39 8535 الجوالـ العربي ال ورت المحتل. 8

الشتتـ العرب ـة 

 تاممـا القومي

 

 

 45 8536 التضعما مع الجميورية اللبنع  ة. 1

 52 8537 تطورا  الوضع في سوريع. 2

 59 8538 تطورا  الوضع في ل ب ع. 3

 61 8539 تطورا  الوضع في ال ما. 4

زر العرب ة الثالث انب الكبرى تانرب الصرىرى تأبرو احتالل  يراـ للج 5

 موسى التعبعة لدتلة اإلمعرا  العرب ة المتحدة في الخل ج العربي.

8540 65 

 68 8541 أما المالحة ت مدادا  الطعقة في منطقة الخل ج العربي. 6

اتخعذ موقه نربي موحد  زاذ ا تيرعك القروا  الترك رة لل ر عدة  7

 العراق ة.

8542 71 
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 الصفحة القراررقم  الموضـــــــــــــــوع م  البنـــد

 73 8543 التدخال  الترك ة في الشتتـ الداخل ة للدتل العرب ة. 8

 76 8544 دنم ال الم تالتنم ة في تميورية ال وداـ. 9

 78 8545 دنم تميورية الصومعل الف درال ة. 10

 83 8546 دنم تميورية القمر المتحدة. 11

 85 8547 .اإلريترت –الحل ال لمي للنزاع الحــدتدت الج بوتي  12

الشتتـ ال  عس ة 

 الدتل ة

 

 87 8548 التدخـال  اإليرا  ة في الشـتتـ الداخل ـة للدتل العرب ة. 1

مخعار الت لح اإلسرائ لي نلى امما القرومي العربري تال رالم  2

 الدتلي:

  شعذ المنطقة الخعل ة ما امسلحة النوتية تغ رهع ما أسلحة 

 الدمعر الشعمل في الشرق امتسط.

 

 

8549 

 

 

92 

 

3 

 العالقع  العرب ة مع التجمعع  الدتل ة تاإلقل م ة:

 امفريق ة: –العالقع  العرب ة 

 امفريقي. –م  رة التععتـ العربي   -أ 

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

 

 

8550 

8551 

 

 

96 

100 

 امترتب ة: –العالقع  العرب ة  4

 امترتبي. –بي الحوار العر  -أ

 المتوسط ة. –الشراكة امترتب ة   -ب

 

8552 

8553 

 

101 

102 

 103 8554 العالقع  العرب ة مع رتس ع االتحعدية. 5

 104 8555 تعزيـز التععتـ مع دتل آسـ ع الوسطى تتميورية أذرب جعـ. 6

 105 8556 العالقع  العرب ة مع تميورية الص ا الشعب ة. 7

 108 8557 العرب ة مع تميورية اليند.العالقع   8

 109 8558 ال عبع  ة. –العالقع  العرب ة  9

 110 8559 .العالقع  العرب ة مع مجمونة دتل تزر البعس ف ك 10

 111 8560 العالقع  العرب ة مع دتل أمريكع الجنوب ة. 11

التععتـ ب ا تعمعرة الردتل العرب رة تاممرم المتحردة تمتس رع   12

 ظمع  دتل ة أخرى:تمن

 .التعــعتـ ب ـا تعمعة الــدتل العرب ة تمجلس امما  -أ

الترورررر حع  لمنعصررررب اممررررم المتحرررردة تتكعالتيررررع  -ب

 المتخصصة تمنظمع  تمتس ع  دتل ة أخرى.

 

 

8561 

8562 

 

 

113 

115 

التعررعتـ العربرري فرري مجررعل متعبعررة تنف رر  قرررار مجلررس اممررا  13

 .19 –كوف د  جعئحةبشأـ التصدت ل( 2020) 2532

8563 119 
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 الصفحة القراررقم  الموضـــــــــــــــوع م  البنـــد

 الشتتـ االتتمعن ة

 تحقوق اإل  عـ

 

ي فري الرـدتل العرب رة تالنرعزح ا العرراق  ا  1 دنرم النرعزح ا داخل رع

 .بشكل خعص

8564 120 

مشرررتع االسررترات ج ة العرب ررة للوقعيررة تاالسررتجعبة لمنعهضررة  2

كعفة أوركعل العنره فري تضرع اللجروذ تخعصرة العنره الجن ري 

 .عذ تالفت ع ضد الن 

8565 122 

 123 8566 .دراسة نرب ة حول العنه الم لط ضد كبعر ال ا 3

تقريررر تتوصرر ع  اللجنررة العرب ررة الدائمررة لحقرروق اإل  ررعـ فرري  4

 .12/8/2020دترتيع االستثنعئ ة التي ُنقد  بتعريخ 

8567 124 

 130 8568 .تع  ا رئ س اللجنة العرب ة الدائمة لحقوق اإل  عـ 5

 131 8569 .تضع لجنـة حقـوق اإل  ـعـ العرب ـة )لجنة الم ثعق( 6

 الشتتـ القع و  ة

 

 132 8570 اإلرهعب الدتلي تسبل مكعفحته. 1

 135 8571 .ص ع ة امما القومي العربي تمكعفحة اإلرهعب 2

 139 8572 .تطوير المنظومة العرب ة لمكعفحة اإلرهعب 3

وحة العضروية نلرى م رتوى المنردتب ا  تعئج أنمعل اللجنة مفت 4

الرردائم ا إلصررالط تتطرروير تعمعررة الرردتل العرب ررة تفرررق العمررل 

 .المنبثقة ننيع

8573 142 

 143 8574 .بعثع  تمكعتب تعمعة الدتل العرب ة في الخعرج 5

الشتتـ اإلدارية 

 تالمعل ة

 

تقرير تتوص ع  اللجنـة الدائمة للشتتـ اإلداريرة تالمعل رة فري  1

 .31/8/2020ت  30( التي ا عقد  يومي 98رتيع الععدية )دت

8575 144 

( 154-153 شررررعا اممع ررررة الععمررررة برررر ا دترترررري المجلررررس ) 2

 تاإلتراذا  المتخ ة لتنف   قرارا  المجلس.

8576 145 

( بتررعريخ 151د.ع ) 8392تنف رر  قرررارت مجلررس الجعمعررة رقررم  3

وية حرعال  ( الخعصر ا بت ر153د.ع ) 8516ترقم  6/3/2019

 الرسوب الوظ في لموظفي اممع ة الععمة.

8577 146 

المركررز المررعلي تموقرره الرردتل امنضررعذ مررا ت ررديد ام صرربة  4

 تاالحت عاي الععم تالمتأخرا .

8578 147 

 148 8579 الدنم تالتبرنع  المقدمة لألمع ة الععمة. 5

 149 8580 .2021مواز ة تعمعة الدتل العرب ة لععم  6

 150 8581 .2021مواز ة المعيد الععلي العربي للترتمة لععم  7

 151 8582 .2021مواز ة الصندتق العربي للمعو ة الفن ة للدتل امفريق ة لععم  8

 152 8583 .2021مواز ة مشرتع ال خ رة العرب ة لععم  9
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 الصفحة القراررقم  الموضـــــــــــــــوع م  البنـــد

 153 8584 التمديد لبعض رؤسعذ بعثع  الجعمعة العرب ة بعلخعرج. 10

 154 8585 التععقد نلى رئعسة  حدى بعثع  الجعمعة العرب ة بعلخعرج. 11

 155 8586 بشأـ مكعفأة  يعية الخدمة. 8511تمديد أتل منعقشة القرار رقم  12

 156 8587 ب( ما النظعم امسعسي للموظف ا./9الب ل ب ع تعديل المعدة ) 13

لمعن رررة بدراسرررة الرررب تميوريرررة العرررراق التأك رررد نلرررى نقرررد اللجنرررة ا 14

ي لقرار مجلس الجعمعة رقم   .4/3/2020بتعريخ  8513ام صبة تفقع

8588 157 

ي م عنداي. 15 ي نعمع  158 8589 تجديد تع  ا الدكتور سع د نبد الرحما أبو نلي أم نع

ي نعمعي م عنداي. 16  159 8590 تجديد تع  ا الدكتور محمد امم ا تلد أك ك أم نع

ال  د ال ف ر خل رل  برراه م محمرد صرعلح الر تادت تجديد تع  ا  17

ي نعمعي م عنداي.  أم نع

8591 160 

 مع ي تجد ما أنمعل

 161 8592 .بشأـ تضع ة منظمة المرأة العرب ة 7050تعديل القرار رقم  1

التمديد لرئ  ي بعثتي الجعمعة في كل ما أديرس أبعبرع تبرعريس  2

 .لمدة ستة أوير

8593 162 

 ب ـــــــعـ

ب عـ صعدر نا مجلس تعمعة الدتل العرب ة في دترتره الععديرة  1

( نلى الم توى الوزارت بشأـ الف ضع ع  في تميوريرة 154)

 ال وداـ.

242 163 

ب عـ صعدر نا مجلس تعمعة الدتل العرب ة في دترتره الععديرة  2

( نلى الم توى الوزارت بشأـ التضعما مع الجميوريرة 154)

 ة كعرثة تفج ر مرفأ ب رت .اللبنع  ة في مواتي

243 164 
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تقرير امم ا الععم نا  شعا اممع ة الععمة ت تراذا  

 (154 – 153تنف   قرارا  المجلس ب ا الدترت ا )

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،(154-153) ة فيما بين الدورتينوعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العام ▪

 ،7/9/2020 بتاريخ نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمينوفي ضوء  

 

 ُيقــــر ر:

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

( للمجلرس فري 153ت الردورة العاديرة )وعلى اإلجراءات التي اتخذتها األمانرة العامرة لتنذيرذ رررارا

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

 

85251542992020
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 التقرير  صه ال نوت 

 لي  ة متعبعة تنف   القرارا  تااللتزامع 

 

 وزارتد ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى ال

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

بشرأن  777( رررم 30وعلى ررار مجلس جامعة الردول العربيرة علرى مسرتوى القمرة د.ع ) ▪

( لمجلرررس جامعرررة الررردول العربيرررة علرررى مسرررتوى القمرررة خررر ل  رررهر 31عقرررد الررردورة )

 ،2020مارس/آذار 

 النتشار جائحة كورونا، ( نظرا  31وفي ضوء تأجيل انعقاد القمة العربية في دورتها ) 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 :ر ُيقــــر

 

تأجيل عقد االجتماع الوزاري األول لهيئة متابعة تنذيذ القرارات وااللتزامرات لحرين عقرد 

 .(31لمقبلة )اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية ا

 

85261542992020
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( لمجلس تعمعة 155تحديد موند ا عقعد الدترة الععدية )

 الدتل العرب ة نلى الم توى الوزارت

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

نظررام الررداخلي لمجلررس جامعررة الرردول العربيررة فرري فقرتهررا واسررتنادا  ىلررى المررادة الخامسررة مررن ال 

الخامسة التي تنص على: "يجتمع المجلس على المستوى الروزاري فري دورترين عراديتين فري 

  هر مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول من كل عام"،

وعم   بالذقرة التاسعة مرن المرادة الخامسرة مرن النظرام الرداخلي لمجلرس الجامعرة والتري ترنص  

 ن: "يحدد األمين العام تاريخ بدء الدورات كما يقترح موعد انتهائها"،على أ

( من المادة السادسة من النظام الرداخلي لمجلرس الجامعرة والتري ترنص علرى 1وعم   بالذقرة ) 

أن: "تُسند رئاسة المجلرس عنرد بردء كرل دورة عاديرة ىلرى كرل األعتراء بالتنراول بيرنهم علرى 

 الدول..."، أساس الترتيب الهجائي ألسماء

 ،7/9/2020 بتاريخ نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمينوفي ضوء  

 ُيقــــر ر:

  

( لمجلررس جامعررة الرردول العربيررة علررى المسررتوى 155الموافقررة علررى عقررد الرردورة العاديررة )

، علررى أن يسرربقه اجتمرراع مجلررس جامعررة الرردول العربيررة علررى 3/3/2021الرروزاري يرروم األربعرراء 

 .رطرة دولة ألبرئاس 2/3/2021و  1اء ألوالث ث االثنيني ألين يومألمستوى المندوبين الدائم

 

85271542992020

 



 -9- 

 اإلسرائيلي: –القتية الذلسطينية والصراع العربي 

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

 ال الم العرب ة العربي اإلسرائ لي تتفع ل مبعدرة

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

وىذ يؤكد على جميع رراراته السابقة علرى مختلرا المسرتوياتل القمرة والروزاري والمنردوبون  

 متابعة التطورات السياسية للقتية الذلسطينية،الدائمون، بخصوص 

 ،7/9/2020 بتاريخ نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمينوفي ضوء  

 ُيقــــر ر:

التأكيد مجددا  على مركزية القتية الذلسطينية بالنسبة لألمة العربية جمعراء، وعلرى الهويرة  -1

فلسطين، وعلرى قرد دولرة فلسرطين بالسريادة  العربية للقدس الشررية المحتلة، عاصمة دولة

، بما فيها القدس الشررية، ومجالها الجروي والبحرري، 1967على كافة أرضها المحتلة عام 

 ومياهها اإلرليمية، ومواردها الطبيعية، وقدودها مع دول الجوار.

ي ىعادة التأكيد على التمسر  بالسر م كخيرار ىسرتراتيجي، وقرل الصرراع العربري اإلسررائيل -2

، 1515و 338و 242وفد القانون الدولي وررارات الشرعية الدولية ذات الصرلة بمرا فيهرا 

بكافة عناصرها، والتي نصر  علرى أن السر م الشرامل  2002ومبادرة الس م العربية لعام 

مع ىسرائيل وتطبيرع الع ررات معهرا، يجرب أن يسربقه ىنهراء اقت لهرا لألراضري الذلسرطينية 

، بمررا فيهررا القرردس الشررررية، واعترافهررا بدولررة فلسررطين 1967منررذ عررام والعربيررة المحتلررة 

وققوق الشعب الذلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها قد تقرير المصرير وقرد العرودة 

والتعررويل ل جئررين الذلسررطينيين، وقررل رترريتهم بشرركلر عررادل وفررد ررررار الجمعيررة العامررة 

 .1948لعام  194لألمم المتحدة ررم 

، باعتبار أنهرا 28/1/2020اإلسرائيلية التي أعلن  يوم  –ة القرن" األمريكية رفل "صذق -3

ال تلبي الحد األدنى مرن ققروق وطموقرات الشرعب الذلسرطيني، وتخرالا مرجعيرات عمليرة 

الس م المستندة ىلى القانون الدولي وررارات األمم المتحدة ذات الصرلة. والتأكيرد علرى عردم 
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جحذة، أو التعاون مع اإلدارة األمريكية فري تنذيرذها، برأي  ركل التعاطي مع هذه الصذقة الم

ورفل محاوالت تصذية القتية الذلسطينية من خ ل رصر قلها على قلول  ،من األ كال

ىنسانية وارتصادية دون قرل سياسري عرادل، ورفرل أي ضريوط سياسرية أو ماليرة تُمرارس 

 ة للقتية الذلسطينية.على الشعب الذلسطيني وريادته بهدف فرض قلول غير عادل

التأكيد على أن ىردام قكومة االقت ل اإلسرائيلي على تنذيذ مخططاتهرا بترم أي جرزء مرن  -4

، بمرررا فيهرررا غرررور األردن و رررمال البحرررر الميررر  1967األرض الذلسرررطينية المحتلرررة عرررام 

واألراضي المقامرة عليهرا المسرتوطنات اإلسررائيلية ومحيطهرا، يمثرل جريمرة قررل جديردة 

لرررى السرررجل اإلسررررائيلي الحافرررل برررالجرائم اليا رررمة بحرررد الشرررعب الذلسرررطيني تتررراف ى

واالنتهاكررات الذاضررحة لميثرراق وررررارات األمررم المتحرردة والقررانون الرردولي. ودعرروة المجتمررع 

الدولي ىلى ممارسة ضيوط عملية رادعرة علرى قكومرة االقرت ل لحملهرا علرى وررا تنذيرذ 

القت ل اإلسرائيلي واإلدارة األمريكية تبعرات قكومة ا مخططات التم العدوانية. وتحميل

 تنذيذ هذه المخططات على االستقرار واألمن والسلم الدوليين.

دعم وتأييد خطة تحقيد الس م التي أعاد طرقها فخامة الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة  -5

 والعمرل مرع األطرراف الدوليرة الذاعلرة، بمرا ،11/2/2020فلسطين، في مجلرس األمرن يروم 

فيها الرباعية الدولية، لتأسيس آلية دوليرة متعرددة األطرراف لرعايرة عمليرة السر م، بمرا فري 

ذل  الدعوة ىلى عقد مؤتمر دولي إلعادة ىط ق عملية س م ذات مصردارية ومحرددة باطرار 

زمني، على أساس رررارات الشررعية الدوليرة ومبردأ األرض مقابرل السر م وقرل الردولتين، 

 .1967االقت ل اإلسرائيلي الذي بدأ عام تذتي ىلى ىنهاء 

ىعررادة التأكيررد علررى ىدانررة السياسررة االسررتعمارية االسررتيطانية اإلسرررائيلية، ومطالبررة مجلررس  -6

(. والتأكيد على أن مقاطعة االقت ل اإلسرائيلي 2016لعام ) 2334األمن بتنذيذ رراره ررم 

لمقاومتره وىنهائره وىنقراذ قرل  ونظامه االستعماري، هي أقرد الوسرائل الناجعرة والمشرروعة

الدولتين وعملية الس م، ودعروة جميرع الردول والمؤسسرات والشرركات واألفرراد ىلرى وررا 

جميع أ كال التعامل المبا ر وغير المبا ر مع منظومة االقت ل االسرتعماري اإلسررائيلي 

ئيليين غيرر ومستوطناته المخالذة للقانون الدولي بما يشمل قظر دخول المستوطنين اإلسررا

 الشرعيين ىلى الدول.

ىدانة عمليرة القرصرنة الممنهجرة التري تقروم بهرا ىسررائيل )القروة القائمرة براالقت ل( ألمروال  -7

الشعب الذلسرطيني، مرن خر ل تطبيرد القرانون العنصرري اإلسررائيلي الرذي يسرم  لحكومرة 

لتررائب االقت ل بسررة مخصصات ذوي الشرهداء واألسررى الذلسرطينيين، مرن عائردات ا

الذلسطينية التي تسيطر عليها قكومة االقت ل، وذل  ضمن سياسات وممارسات االقت ل 
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لنهررب مصررادر عرريب الشررعب الذلسررطيني. ومطالبررة المجتمررع الرردولي بلجررم هررذه الممارسررات 

 اإلسرائيلية غير القانونية.

إلسررائيلية ىعادة التأكيد علرى رفرل االعترراف باسررائيل كدولرة يهوديرة، وىدانرة السياسرة ا -8

العنصررررية الممنهجرررة لسرررن تشرررريعات ىسررررائيلية لتقرررويل الحقررروق التاريخيرررة للشرررعب 

الذلسطيني، بما في ذل  القانون العنصري اإلسررائيلي المسرمى برأل "ررانون أسراس: ىسررائيل 

الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي يهدف إللياء الحقروق التاريخيرة والسياسرية للشرعب 

ا فيها قد ال جئين بالعودة ىلى ديارهم، وقد تقرير المصير. وتوجيه التحية الذلسطيني، بم

في وجه العنصرية التي يشرعنها هذا القانون  1948والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 

 العنصري.

ىعررادة التأكيررد علررى اعتبررار أن ىسرررائيل )القرروة القائمررة برراالقت ل(، مررن خرر ل ممارسرراتها  -9

نها، تقتي علرى قرل الردولتين وتؤسرس نظرام فصرل عنصرري )أبارثايرد( وسياساتها ورواني

ضد الشعب الذلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي ذات الصرلة. ومطالبرة دول العرالم 

والمنظمررات والمحرراكم الدوليررة بالتصرردي لهررذه السياسررات والممارسررات اإلسرررائيلية الترري 

 تُجّرمها القوانين الدولية ذات الصلة.

ني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العتوية الكاملة فري األمرم المتحردة، والعمرل تب -10

على قشد التأييد الدولي لرذل . وتبنري ودعرم قرد دولرة فلسرطين باالنترمام ىلرى المنظمرات والمواثيرد 

 .الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استق لها وسيادتها على أرضها المحتلة

دعوة الدول األعتاء، واألمين العام، ل ستمرار بالعمل المبا ر مع الدول التي لرم تعتررف  -11

بدولررة فلسرررطين، مرررن خررر ل زيرررارات واتصررراالت ثنائيرررة ومتعرررددة األطرررراف لحثهرررا علرررى 

، بمررا فيهررا القرردس الشررررية 1967االعتررراف بدولررة فلسررطين علررى خطرروط يونيررو/ قزيررران 

 المحتلة.

للمحكمة الجنائية الدولية وأجهزة المحكمة المعنية، على سرعة االنتهاء قث المدعية العامة  -12

من اإلجراءات ال زمة لذت  تحقيد جنائي في جرائم الحرل، والجرائم ضد اإلنسانية، التي 

ترتكبها ىسرائيل بحد الشعب الذلسطيني األعزل، ومساءلة مجرمري الحررل اإلسررائيليين، 

 وعدم ىف تهم من العقال.

التأكيرد علرى تنذيررذ رررارات مجلرس الجامعرة علررى المسرتوى الروزاري بشرأن مواجهررة  ىعرادة -13

االستهداف اإلسرائيلي للقتية الذلسطينية واألمن القومي العربي في أفريقيا، وتنذيذ ىعر ن 

، وتعزيز العمل مع االتحراد األفريقري لردعم 2016فلسطين في رمة ماالبو العربية األفريقية 

ورراراتهرررا فررري المحافرررل الدوليرررة، والتصررردي ألي محاولرررة ىسررررائيلية  القترررية الذلسرررطينية
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ل لتذاف على مكانة القترية الذلسرطينية فري أفريقيرا. والطلرب مرن اللجنرة الوزاريرة العربيرة 

 الخاصة بهذا الشأن مواصلة العمل وفد الخطة المعدة لهذا اليرض.

مسرررتوى الحكومرررات  الررردعوة ىلرررى اسرررتمرار العمرررل العربررري واإلسررر مي المشرررترك علرررى -14

والبرلمانات واالتحادات لدعم القتية الذلسرطينية. واسرتمرار تكليرا األمرين العرام للجامعرة 

بالتشاور مع األمين العام لمنظمة التعاون اإلسر مي والتنسريد معره فري مختلرا المواضريع 

ية فري واإلجراءات التي تخص القتية الذلسطينية، وآليات تنذيذ القرارات العربية واإلس م

 هذا الشأن.

رفل أي تجزئة لألرض الذلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات اإلسرائيلية الهادفة  -15

ىلى فصل رطاع غزة عن باري أرض دولرة فلسرطين، ورفرل أي مشرروع لدولرة فلسرطينية 

 ذات قدود مؤرتة.

للشرعب  التأكيد على اقترام  رعية منظمرة التحريرر الذلسرطينية، الممثرل الشررعي والوقيرد -16

الذلسررطيني، برئاسررة فخامررة الرررئيس محمررود عبرراس، وتثمررين جهرروده فرري مجررال المصررالحة 

الوطنية الذلسطينية، ودعوة الذصائل والقوى الذلسطينية ىلى سرعة ىتمام المصالحة الوطنية 

وآليررات وتذاهمرات تنذيرذه وأخرهرا اتذرراق  2011وفرد اتذراق القراهرة المورررع فري مرايو/ أيرار 

، وتمكين الحكومة الذلسطينية من تحمرل مسرؤولياتها كاملرة فري رطراع غرزة، 2017القاهرة 

وىجراء االنتخابات العامة في أررل ور . واإل ادة بالجهود الحثيثرة التري تبرذلها جمهوريرة 

 مصر العربية لتحقيد المصالحة الوطنية الذلسطينية، ودعوتها ل ستمرار في تل  الجهود.

يط علرى ىسررائيل، القروة القائمرة براالقت ل، مرن أجرل ىجرراء مطالبة المجتمع الردولي بالتر -17

 االنتخابات العامة الذلسطينية في مدينة القدس الشررية المحتلة.

اسررتمرار تكليررا المجمرروعتين العررربيتين فرري مجلررس ققرروق اإلنسرران واليونسرركو، بررالتحرك  -18

 لدعم ومتابعة تنذيذ هذا القرار، وررارات فلسطين في المنظمتين.

 ر تكليا المجموعة العربية في األمم المتحدة:استمرا -19

قشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقتية الذلسطينية فري الجمعيرة العامرة، ومتابعرة  

الجهود داخل مجلس األمن لتحمل مسرؤولياته فري قذرأل األمرن والسرلم الردوليين، وىنهراء 

 ة.االقت ل، وورا كافة الممارسات اإلسرائيلية غير القانوني

ىجراء المشاورات واإلجراءات ال زمة للتصدي القتمرال ريرام سرلطات االقرت ل بترم  

 غير رانوني ألجزاء من أراضي التذة اليربية المحتلة.

 بشأن االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني. 2334متابعة تنذيذ ررار مجلس األمن  

 متحدة.متابعة قصول دولة فلسطين على العتوية الكاملة في األمم ال 
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اتخاذ كافة التدابير ال زمة للتصدي لتر ري  ىسررائيل للعتروية أو لمنصرب فري أجهرزة  

 ولجان األمم المتحدة.

الطلرب ىلرى األمررين العرام متابعررة تنذيرذ هررذا القررار وتقرديم تقريررر قرول اإلجررراءات التري تررم  -20

 اتخاذها بشأنه ىلى الدورة المقبلة للمجلس.

85281542992020
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 اإلسرائيلي: –القتية الذلسطينية والصراع العربي 

 التطورا  تاال تيعكع  اإلسرائ ل ة في مدينة القدس المحتلة

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

وىذ يؤكد على جميع رراراته السابقة علرى مختلرا المسرتوياتل القمرة والروزاري والمنردوبون  

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

 ،7/9/2020 بتاريخ نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمينوفي ضوء  

 ُيقــــر ر:

كيررد مجررددا  علررى أن القرردس الشررررية هرري عاصررمة دولررة فلسررطين، ورفررل أي محاولررة التأ -1

 ل نتقاص من الحد بالسيادة الذلسطينية عليها.

اإلدانررة الشررديدة والرررفل القرراطع لجميررع السياسررات والخطررط اإلسرررائيلية الممنهجررة وغيررر  -2

هويتهرا العربيرة،   رويهوتّم المدينرة المقدسرة تإلضذاء الشرعية علرى تهدف القانونية التي 

وتيييررر تركيبتهررا السرركانية وتقررويل االمتررداد السرركاني والعمرانرري ألهلهررا، وعزلهررا عررن 

محيطها الذلسطيني، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات، بما في ذلر  مرا 

جاء في "صذقة القرن" األمريكية اإلسرائيلية، تشركل خرررا  للقررارات الدوليرة ذات الصرلة، 

 (.1980) 478و 476( و1969) 267( و1968) 252بما فيها ررارات مجلس األمن 

تقررديم التحيررة والمسرراندة لصررمود الشررعب الذلسررطيني ومؤسسرراته فرري مدينررة القرردس المحتلررة،  -3

بمواجهة السياسات اإلسرائيلية الممنهجة الهادفة ىلى تييير الوضع الرديموجرافي والقرانوني 

 ا، ودفاعهم عن المدينة والمقدسات اإلس مية والمسيحية فيها.والتاريخي للمدينة ومقدساته

رفررل وىدانررة كافررة االنتهاكررات الترري تقرروم بهررا ىسرررائيل )القرروة القائمررة برراالقت ل( لألمرراكن  -4

المقدسرة اإلسرر مية والمسريحية، وخاصررة المحرراوالت الراميرة ىلررى تيييرر الوضررع الترراريخي 

برارك، وتقسريمه زمانيرا  ومكانيرا ، وتقرويل قريرة والقانوني القرائم فري المسرجد األرصرى الم

ص ة المسلمين فيه وىبعادهم عنه، وكذل  محاولة السريطرة علرى ىدارة األورراف اإلسر مية 

األردنية في القدس المحتلة واالعتداء على موظذيها ومرنعهم مرن ممارسرة عملهرم ومحاولرة 
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حررم القدسري الشرريا، والقيرام فرض القانون اإلسرائيلي على المسجد األرصى المبارك/ ال

 بالحذريات اإلسرائيلية تحته.

اإلدانررة الشررديدة ل رتحامررات المتكررررة مررن عصررابات المسررتوطنين المتطرررفين والمسررؤولين  -5

اإلسرائيليين للمسجد األرصى المبارك واالعتداء على قرمته، تح  دعم وقماية ومشاركة 

توجرره مرررا يُسررمى بالمحكمررة العليرررا  قكومررة وررروات االقررت ل اإلسررررائيلي، والتحررذير مررن

اإلسرررائيلية للسررماح للمسررتوطنين والمقتحمررين اليهررود بالصرر ة فرري المسررجد األرصررى بعررد 

سماقها لهم سابقا  بارتحامه وتدنيسه، ضمن المخططرات اإلسررائيلية لتقسريم المسرجد زمانيرا  

خطيرة على األمن  ومكانيا ، والتحذير من أن هذه االعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات

 والسلم الدوليين.

دعرروة الرردول األعترراء ىلررى دعررم جهررود دولررة فلسررطين فرري اليونسرركو للحذرراظ علررى الترررا   -6

الثقررافي والترراريخي لذلسررطين خاصررة فرري القرردس الشررريا، وتعاونهررا علررى نحررو وثيررد مررع 

ى المملكررة األردنيررة الها ررمية الستصرردار ررررارات مررن اليونسرركو وعلررى رأسررها التأكيررد علرر

تسمية المسجد األرصى المبارك/ الحرم القدسري الشرريا كمتررادفين لمعنرى واقرد والتأكيرد 

على أن تلة بال المياربة جزء ال يتجزأ من المسجد األرصرى المبرارك، وقرد ىدارة أورراف 

القرردس و ررؤون المسررجد األرصررى المبررارك األردنيررة، باعتبارهررا الجهررة القانونيررة الحصرررية 

 عن الحرم في ىدارته وصيانته والحذاظ عليه وتنظيم الدخول ىليه.والوقيدة المسؤولة 

ىعادة التأكيد على ىدانة ورفل اإلجراءات اإلسررائيلية الممنهجرة وغيرر القانونيرة لتقرويل  -7

الكنرائس وىضرعاف الوجررود المسريحي فرري المدينرة المقدسرة، وهررو مرا يشرركل انتهاكرا  فاضررحا  

سات المدينة، ومخالذة خطيرة ل تذارات وااللتزامات للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقد

 الدولية ذات الصلة.

ىدانة ىسرائيل )القوة القائمرة براالقت ل( لمصرادرتها أراضري المرواطنين المقدسريين والهردم  -8

غير الشرعي لبيوتهم، بمرا فري ذلر  الحملرة اإلسررائيلية المسرعورة التري رامر  بهرا سرلطات 

والتي طال  هدم ومصادرة المباني السكنية في مناطد وأقيراء  االقت ل في اآلونة األخيرة

مختلذرررة مرررن مدينرررة القررردس، خدمرررة لمشررراريعها االسرررتيطانية داخرررل أسررروار البلررردة القديمرررة 

وخارجهررا، وكررذل  مواصررلة تجريررا آالف الرردونمات لصررال  ىنشرراء مشررروع مررا يُسررمى 

(، وبنراء طروق اسرتيطاني E1بأل"القدس الكبرى"، بما فيها المشرروع االسرتيطاني الُمسرمى )

 يمزق التواصل الجيرافي الذلسطيني بهدف ىقكام السيطرة عليها.

التأكيررد علررى ىدانررة السياسررة اإلسرررائيلية الممنهجررة لتشررويه وتيييررر الثقافررة والهويررة العربيررة  -9

واإلس مية لمدينة القدس، سواء من خ ل ىغ ق المؤسسات الثقافية الذلسطينية ومحاوالت 
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ترا  الذلسطيني، أو من خ ل محاوالت تييير المناهج التعليمية فري مدينرة القردس، سررة ال

وفرض المنهاج اإلسرائيلي الُملذد بدال  مرن المنهراج الذلسرطيني فري المردارس العربيرة، بمرا 

فرري ذلرر  تطبيررد عقوبررات ماليررة وىداريررة علررى المرردارس الذلسررطينية الترري ال تنصرراع لهررذه 

 السياسة الخبيثة.

ة المجتمع الدولي بالتريط علرى سرلطات االقرت ل اإلسررائيلي لوررا سياسرة الحربس مطالب -10

المنزلي التي تمارسها بشكل واسع وممنهج ضد أطذرال مدينرة القردس المحتلرة، بهردف زرع 

 الخوف والمرض النذسي في وعي الطذل الذلسطيني لتدمير مستقبله.

مة باالقت ل( من تحويل مناطد مختلذة التأكيد على خطورة ما تقوم به ىسرائيل )القوة القائ -11

في محيط القدس ىلى مكبات نذايات ومخلذات مستشذيات عالية السمية، باإلضافة لتصريذها 

مياه الصرف الصحي والمياه العادمة للمستوطنات في أودية التذة اليربية المحيطة بمدينة 

وميرة لسركان تلر  المنراطد القدس وغيرها من المدن الذلسطينية، مما يتسربب بكارثرة بيئيرة ي

واألراضي الزراعية، باإلضافة لتسبب ذل  بارتذراع مسرتوى تلرو  الميراه الجوفيرة وينرابيع 

 المياه في هذه المناطد.

ىعررادة التأكيررد علررى رفررل وىدانررة أي ررررار أقررادي يخرررق المكانررة القانونيررة لمدينررة القرردس  -12

االعتررراف بالقرردس عاصرررمة الشررريا، بمررا فرري ذلرر  ررررار الواليرررات المتحرردة األمريكيررة 

إلسرررائيل )القرروة القائمررة برراالقت ل(، ونقررل سررذارتها ىليهررا، أو افتترراح أي مكاتررب أو بعثررات 

دبلوماسية في المدينة، مما يشكل عدوانا  على ققوق الشعب الذلسطيني، واستذزازا  لمشاعر 

ة، وخرررا  خطيررا  األمة العربية اإلس مية والمسيحية، واعتبار هذه القررارات باطلرة والغير

لة، والذتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية  ّ للقانون الدولي وررارات األمم المتحدة ذات الص 

فرري رتررية الجرردار العررازل، وتشرركل سرروابد خطيرررة تشررجع علررى انتهرراك القررانون الرردولي 

 والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيد الس م، وتهدد األمن والسلم الدوليين. 

التأكيد على اعترزام الردول األعتراء اتخراذ جميرع اإلجرراءات العمليرة ال زمرة، علرى  ىعادة -13

المسررتويات السياسررية والدبلوماسررية واالرتصررادية، لمواجهررة أي ررررار مررن أي دولررة تعترررف 

بالقدس عاصمة إلسرائيل )القوة القائمة باالقت ل(، أو تنقل سذارتها ىليها، أو تُخل بالمكانة 

متابعرة دينة، وذل  تنذيذا  لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاربرة، والقانونية للم

ررررارات مجلررس الجامعررة بشررأن انتهرراك بعررل الرردول للمكانررة القانونيررة لمدينررة القرردس  تنذيررذ

الشريا، وكذل  الخطة اإلع مية الدولية وخطة العمل المتكاملة التي أعدتها األمانة العامة 

 في هذا الشأن.
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(، وررررار 1980لعررام ) 478و 476مطالبررة جميررع الرردول بررااللتزام بقررراري مجلررس األمررن  -14

أكررد علررى أن أي  ، الررذيA/RES/ES-10/19 (2017ررررم )الجمعيررة العامررة لألمررم المتحرردة 

ررارات أو ىجراءات تهدف ىلى تييير طابع مدينة القردس الشرريا أو مركزهرا أو تركيبتهرا 

ر ررانوني، وأنهرا الغيرة وباطلرة، ودعرا جميرع الردول ل متنراع الديموجرافية، ليس لها أي أثر

 ، وأكد أن مسألة القردس هري ىقردى رتراياعن ىنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريا

الوضع النهائي التي يجب قلهرا عرن طريرد المذاوضرات وفقرا  لقررارات مجلرس األمرن ذات 

 الصلة.

ن فرري مواجهررة اعتررراف الواليررات المتحرردة تأييررد ودعررم ررررارات وىجررراءات دولررة فلسررطي -15

األمريكية، أو أي دولة أخرى، بالقردس عاصرمة لدولرة االقرت ل، بمرا فيهرا رفرع دعروة أمرام 

محكمررة العرردل الدوليررة ضررد أي دولررة تنتهرر  االتذاريررات الدوليررة بمررا يمررس المكانررة القانونيررة 

القررارات علرى كافرة  لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسرطين علرى تحقيرد الهردف مرن تلر 

 الُصعد.

ىدانة اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة فري تطبيرد ررانون عنصرري يسرتهدف قرد المقدسريين  -16

الذلسطينيين في مردينتهم، والرذي بموجبره يرتم سرحب بطاررات الهويرة مرن آالف الذلسرطينيين 

تطبيد ما المقدسيين الذين يعيشون في ضواقي القدس المحتلة أو خارجها، وىدانة استئناف 

يسمى بأل "رانون أمر ك اليرائبين" والرذي يسرتهدف مصرادرة عقرارات المقدسريين، ومطالبرة 

المجتمع الدولي بالتيط على ىسرائيل )القوة القائمة براالقت ل( لوررا رراراتهرا وروانينهرا 

العنصرية والتي تعمل على تذريغ المدينة من سكانها األصليين، عبر ىبعرادهم عرن مردينتهم 

 ، وفرض الترائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.رسرا  

ىدانررة اإلجررراءات اإلسرررائيلية التعسررذية باعتقررال وفرررض اإلرامررة الجبريررة علررى  خصرريات  -17

اعتباريررة فلسررطينية فرري مدينررة القرردس، واسررتمرار ىغرر ق المؤسسررات الوطنيررة العاملررة فرري 

الشررق واليرفرة التجاريرة، لتمكينهرا مرن القدس، والمطالبة باعادة فتحها، وعلى رأسها بي  

 تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وقماية الوجود الذلسطيني في المدينة المقدسة.

مطالبررة جميررع الررردول بتنذيررذ القررررارات الصررادرة عرررن األمررم المتحررردة والمجلررس التنذيرررذي  -18

لتابعة لليونسكو، لليونسكو بخصوص القتية الذلسطينية، بما في ذل  لجنة الترا  العالمي ا

والتي أكدت على أن المسجد األرصى المبارك/ الحررم القدسري الشرريا هرو موررع ىسر مي 

مخصص للعبادة وجزء ال يتجرزأ مرن مواررع التررا  العرالمي الثقرافي، وأدانر  االعترداءات 

 اإلسرائيلية غير القانونية عليه.
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دسرررات الدينيرررة اإلسررر مية التأكيرررد علرررى أن هررردف الررردعوة ىلرررى زيرررارة مدينرررة القررردس والمق -19

والمسرريحية فيهررا، بمررا فرري ذلرر  المسررجد األرصررى المبررارك، هررو كسررر الحصررار اإلسرررائيلي 

المذروض عليه، وقمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وذل  ضمن مذهروم 

 الحد بالسيادة الذلسطينية علرى المدينرة ومقدسراتها، والرعايرة والوصراية الها رمية األردنيرة

 على األماكن المقدسة اإلس مية والمسيحية فيها.

التأكيررد علررى المسررؤولية العربيررة واإلسرر مية الجماعيررة تجرراه القرردس، ودعرروة جميررع الرردول  -20

والمنظمات العربية واإلس مية والصناديد العربية ومنظمات المجتمرع المردني، ىلرى تروفير 

ألة اإلستراتيجيألة للتنميألة القطاعيرألة فري التمويل ال زم لتنذأليذ المشألروعات الواردة في الخط

(، التي ردّمألتها دولألة فلسطين، بهدف ىنقاذ المدينرة المقدسرة 2022-2018القألدس الشرريألة )

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

الذلسطيني، الذي تبنتره الردورة  عم االرتصادالمدينة وتهجير أهلها. والعمل على متابعة تنذيذ ررار د

، والررذي تبنررى آليررة ترردخل عربرري 20/1/2019الرابعررة للقمررة العربيررة التنمويررة فرري بيررروت 

 ىس مي لتنذيذ الخطة بالتنسيد مع دولة فلسطين.

العربية مجددا  للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكوميرة وغيرر  العواصمدعوة  -21

عليمية والثقافيرة واالرتصرادية واالجتماعيرة والصرحية، للتوأمرة مرع المؤسسرات الحكومية الت

 المقدسية المماثلة دعما  لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا  لصمود أهلها ومؤسساتها.

اإل رادة بجهرود ج لرة الملرر  عبردن الثراني ابرن الحسررين، ملر  المملكرة األردنيرة الها ررمية،  -22

المقدسة اإلس مية والمسيحية في القدس الشريا في الردفاع صاقب الوصاية على األماكن 

عرن المقدسرات وقمايتهرا وتجديرد رفرل كرل محراوالت ىسررائيل )القروة القائمرة براالقت ل( 

المسرراس بهررذه الرعايررة والوصرراية الها ررمية، وتثمررين الرردور األردنرري فرري رعايررة وقمايررة 

طرار الرعايرة والوصراية الها رمية وصيانة المقدسات اإلس مية والمسيحية في القردس فري ى

التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها االتذاق المورع بين ج لة المل  عبدن الثاني ابن الحسين 

ملرر  المملكررة األردنيررة الها ررمية، وفخامررة الرررئيس محمررود عبرراس، رئرريس دولررة فلسررطين، 

مسرررجد األرصرررى ، والتعبيرررر عرررن دعرررم دور ىدارة أورررراف القررردس وال31/3/2013بتررراريخ 

 األردنية في الحذاظ على الحرم ضد الخرورات واالعتداءات اإلسرائيلية.

اإل ادة بالجهود التي يبذلها ج لة المل  محمد السادس مل  المملكة الميربيرة، رئريس لجنرة  -23

القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صرمود الشرعب الذلسرطيني. واإل رادة برالجهود 

 الة بي  مال القدس التابعة للجنة القدس.التي تبذلها وك
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توجيرره التقرردير لجهررود خررادم الحرررمين الشررريذين، الملرر  سررلمان بررن عبررد العزيررز آل سررعود،  -24

والمملكة العربية السعودية في دعم مدينة القدس الشريا، عاصمة دولة فلسرطين، وتعزيرز 

 صمود أهلها.

ئرية الديمقراطية الشعبية، دعمرا  للقترية توجيه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزا -25

الذلسطينية، سواء من خ ل الموارا السياسية التاريخية، أو من خ ل التزامها بتقديم الدعم 

 المالي لموازنة دولة فلسطين.

توجيه التقدير لكل الجهود العربية الهادفة ىلى الحذاظ على مدينرة القردس الشرررية، عاصرمة  -26

العربيرررة، اإلسررر مية والمسررريحية، ومقدسررراتها وتراثهرررا الثقرررافي  دولرررة فلسرررطين، وهويتهرررا

 واإلنساني، في مواجهة سياسات االستيطان والتهويد والتزوير اإلسرائيلية الممنهجة.

تثمين جهود البرلمان العربي لدعم القترية الذلسرطينية وقمايرة المكانرة القانونيرة والروقيرة  -27

ة البرلمانررات العربيررة ىلررى تحركررات مماثلررة مررع والتاريخيررة لمدينررة القرردس المحتلررة، ودعررو

 البرلمانات قول العالم. 

اسررتمرار تكليررا المجموعررة العربيررة فرري نيويررورك بمواصررلة تحركاتهررا لكشررا خطررورة مررا  -28

يتعرض له المسجد األرصى المبارك من ىجراءات وممارسات ىسررائيلية تهويديرة خطيررة، 

 ليين.وذات انعكاسات وخيمة على األمن والسلم الدو

الطلرب ىلرى األمررين العرام متابعررة تنذيرذ هررذا القررار وتقرديم تقريررر قرول اإلجررراءات التري تررم  -29

 اتخاذها بشأنه ىلى الدورة المقبلة للمجلس.

85291542992020
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 اإلسرائيلي: –القتية الذلسطينية والصراع العربي 

رد اال تفعضةد امسرىد متعبعة تطورا  )االسـت طعـد الجـدا

 الالت وـد امت رتاد التنم ة(

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

الروزاري والمنردوبون وىذ يؤكد على جميع رراراته السابقة علرى مختلرا المسرتوياتل القمرة و 

 الدائمون، بخصوص تطورات مختلا مكونات القتية الذلسطينية،

 ،7/9/2020 بتاريخ نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمينوفي ضوء  

 وبعد استماعه ىلى كلمة المذوض العام لوكالة األونروا في الجلسة االفتتاقية للمجلس، 

 ُيقــــر ر:

 ـ:االست طـع :أتالي 

اإلدانرررة الشرررديدة للسياسرررة االسرررتيطانية االسرررتعمارية اإلسررررائيلية التوسرررعية غيرررر القانونيرررة  -1

، بمرا فيهرا القردس 1967بمختلا مظاهرها، علرى كامرل أرض دولرة فلسرطين المحتلرة عرام 

الشررية، والتأكيرد علرى أن المسرتوطنات اإلسررائيلية باطلرة والغيرة ولرن تشركل أمررا  وارعرا  

ل انتهاكررا للقررانون الرردولي وررررارات األمررم المتحرردة واتذاريررة جنيررا الرابعررة، مقبرروال ، وتمثرر

وجريمة قرل وفد نظام روما األساسي، وتحديا  للرأي االستشاري لمحكمة العردل الدوليرة 

، وتهرردف ىلررى تقسرريم األرض الذلسررطينية وتقررويل تواصررلها 9/7/2004الصررادر بترراريخ 

 ط عملية للتصدي لهذه السياسة اإلسرائيلية.الجيرافي، والتأكيد على ضرورة وضع خط

(، الرذي أكرد علرى أن 2016) 2334مطالبة المجتمع الدولي بتنذيذ ررار مجلس األمرن رررم  -2

االسررتيطان اإلسرررائيلي يشرركل انتهاكررا  صررارخا  للقررانون الرردولي وعقبررة فرري طريررد السرر م، 

كامررل لجميررع األنشررطة وطالررب ىسرررائيل )القرروة القائمررة برراالقت ل(، بررالورا الذرروري وال

االسررتيطانية فرري األرض الذلسررطينية المحتلررة، بمررا فرري ذلرر  القرردس الشررررية، وأكررد علررى أن 

، بمرا فري ذلر  مرا يتعلرد 4/6/1967المجتمع الدولي لن يعتررف برأي تيييررات فري خطروط 

بالقدس، سوى التيييرات التي يتذد عليهرا الطرفران مرن خر ل المذاوضرات. وكرذل  التأكيرد 
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نذيذ القرارات الدولية األخرى ذات الصلة، القاضية بعدم  رعية ورانونية االستيطان على ت

 (.1981) 497( وررم 1980) 465اإلسرائيلي، بما فيها رراري مجلس األمن ررم 

ىدانررة ورفررل ررررار الواليررات المتحرردة األمريكيررة، الررذي اعتبررر االسررتيطان االسررتعماري  -3

ال يخرالا القرانون الردولي، واعتبرار  1967لمحتلة عرام اإلسرائيلي في األرض الذلسطينية ا

مخالذررة صررريحة لميثرراق وررررارات األمررم المتحرردة ذات الصررلة، بمررا فيهررا ررررار  ذا القرررارهرر

، والرررأي االستشرراري لمحكمررة العرردل الدوليررة لعررام 2016لعررام  2334مجلررس األمررن ررررم 

اسرري للمحكمررة الجنائيررة ، وميثرراق رومررا األس1949، واتذاريررة جنيررا الرابعررة لعررام 2004

، وغيرهرا مرن مبرادئ القررانون الردولي ذات الصرلة. والتأكيرد علرى ررررار 1998الدوليرة لعرام 

 .25/11/2019د.غ.ع بتاريخ  8455مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ررم 

اإل ادة بقرارات وموارا االتحاد األوروبي والبرلمانات األوروبية التري تُردين االسرتيطان،  -4

ر المسررتوطنات كيانررات غيررر رانونيررة، وتحظررر تمويررل المشرراريع فرري المسررتوطنات وتعتبرر

اإلسررائيلية داخرل األرض الذلسرطينية المحتلرة، وتؤكررد علرى التمييرز برين أراضري ىسرررائيل 

. واإل ادة بالقرار األخير 1967)القوة القائمة باالقت ل( واألرض الذلسطينية المحتلة عام 

تحاد األوروبي، القاضي بوجول وسم منتجرات البترائع الصرادرة لمحكمة العدل التابعة ل 

من المستوطنات اإلسرائيلية. ودعوة االتحاد األوروبي ىلرى االسرتمرار فري ربرط التقردم فري 

الع رررات األوروبيررة اإلسرررائيلية بمرردى التررزام ىسرررائيل )القرروة القائمررة برراالقت ل( بالعمليررة 

 لدولي، والقانون الدولي اإلنساني.السياسية وتورذها عن خرق القانون ا

استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات واألفراد ىلى ورا كافة أ كال التعامرل  -5

مع المستوطنات اإلسرائيلية المقامرة علرى األرض الذلسرطينية المحتلرة ومقاطعتهرا، بمرا فري 

با ررر لمخالذتهررا ذلرر  قظررر اسررتيراد منتجاتهررا أو االسررتثمار فيهررا، بشرركل مبا ررر أو غيررر م

 .طنين اإلسرائيليين ىلى الدولللقانون الدولي، وبما يشمل قظر دخول المستو

قررث مجلرررس ققرروق اإلنسررران والمذوضرررة السررامية، علرررى متابعرررة تحررديث راعررردة البيانرررات  -6

للشركات التي تتعامل مع المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونيرة فري األراضري الذلسرطينية 

، ومتابعرة تحميرل هرذه الشرركات تبعرات العمرل غيرر القرانوني 1967ام والعربية المحتلرة عر

 الذي تقوم به.

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

وأمرراكن عبررادتهم، تحرر  قمايررة سررلطات االقررت ل، وتحميلهررا المسررؤولية الكاملررة عررن هررذه 

ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصررية التري تعرد الجرائم واالعتداءات، 

انتهاكا  صارخا  للقانون الدولي اإلنساني، واتذاريات جنيا األربع، وغيرهرا مرن المعاهردات 
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والمواثيررد الدوليررة الترري تكذررل سرر م وأمررن الشررعول الوارعررة تحرر  االقررت ل. والرردعوة ىلررى 

ن التي ترتكرب هرذه الجررائم علرى رروائم اإلرهرال، ىدراج مجموعات وعصابات المستوطني

 واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.

ىدانة الممارسات اإلسرائيلية في اسرتخدام األرض الذلسرطينية المحتلرة كمكرب للرتخلص مرن  -8

النذايررات الصررلبة والسررامة الناتجررة عررن اسررتخدام سرركان المسررتوطنات اإلسرررائيلية، ودعرروة 

 .للتحقيد في اآلثار الصحية والبيئية لذل ، على األرض واإلنسان الذلسطيني المنظمة الدولية للبيئة

ىدانة كافة ممارسات االقت ل اإلسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيررة  -9

مررن مدينررة الخليررل وقرمرران السرركان الذلسررطينيين مررن الوصررول ىلررى الحرررم اإلبراهيمرري 

البردائل الذعالرة  ىيجاددعوة سكرتير عام األمم المتحدة ىلى ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، و

 لحماية المدنيين الذلسطينيين في مدينة الخليل.

ي:  تدار الفصل العنصرت: ثع  ع

ىدانة ىسرائيل )القوة القائمة باالقت ل( لبنائها جدار الذصل والتم العنصرري داخرل أرض  -10

دار  ك   مرن أ ركال الذصرل العنصرري ، واعتبار هذا الج1967دولة فلسطين المحتلة عام 

وجزءا  من منظومة االقت ل االستعماري االسرتيطاني، ومطالبرة جميرع الردول والمنظمرات 

الدولية ومجلس األمن باتخاذ اإلجراءات ال زمة إلرغام ىسرائيل )القوة القائمة براالقت ل( 

ناتجررة عنرره، التزامررا  علررى ىزالررة مررا تررم بنررااه مررن هررذا الجرردار، والتعررويل عررن األضرررار ال

، وتنذيررذا  9/7/2004ة العرردل الدوليررة بترراريخ ألألألألألررألبررالرأي االستشرراري الصررادر عررن محكم

، 20/7/2004( بترراريخ A/RES/ES-10/15لقرررار الجمعيررة العامررة لألمررم المتحرردة ررررم )

ر والذي اعتبر ىرامة الجردار انتهاكرا  للقواعرد اآلمررة فري القرانون الردولي بمرا فيهرا قرد تقرير

 المصير.

مطالبررة الرردول األعترراء االسررتمرار فرري دعررم عمررل لجنررة األمررم المتحرردة المعنيررة بتسررجيل  -11

األضرررار النا ررئة عررن تشررييد جرردار الذصررل العنصررري فرري األرض الذلسررطينية المحتلررة، 

والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه اللجنة، وذل  ألهمية استمرار عملهرا فري 

 الناجمة عن بناء الجدار.توثيد األضرار 

دعرروة المجتمررع الرردولي لتحمررل مسررؤولياته فرري التصرردي ألي عمليررة تهجيررر ألبنرراء الشررعب  -12

الذلسررطيني نتيجررة الممارسررات اإلسرررائيلية وأيتررا  ىلررى تحمررل مسررؤولياته فرري تذعيررل فترروى 

ة المحكمرمحكمة العدل الدولية بشأن ىرامة جدار الذصل العنصري، وىقالة ملا الجدار ىلرى 

 .الجنائية الدولية تمهيدا  إلدراجه ضمن جرائم الحرل المخالذة للقانون الدولي
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ي:  اال تفعضـة: ثعلثع

م لنتراله المشرروع ألألرألل الصرامد علرى أرضره، والدعألألرألتقديم التحية للشعب الذلسطيني البط -13

ا  عررن أرضرره ومقدسرراته وققوررره غيررر القابلررة ألألألررألضررد االقررت ل اإلسرررائيلي اليا ررم، دفاع

 تصرف.لل

التأكيد على قرد الشرعب الذلسرطيني فري ممارسرة كافرة أ ركال النترال ضرد االقرت ل وفقرا   -14

ألقكام القانون الدولي، بمرا فري ذلر  المقاومرة الشرعبية السرلمية، وتسرخير الطاررات العربيرة 

 الممكنة لدعمها.

والترري ىدانررة الجرررائم اإلسرررائيلية الممنهجررة واسررعة النطرراق ضررد أبنرراء الشررعب الذلسررطيني،  -15

تصنا جرائم قرل، وجرائم ضد اإلنسرانية، بموجرب القرانون الردولي اإلنسراني، والقرانون 

الرردولي لحقرروق اإلنسرران، بمررا فيهررا العرردوان اإلسرررائيلي المتكرررر علررى رطرراع غررزة، والررذي 

يستهدف الشعب الذلسطيني وبنيته التحتية المدنية واالرتصادية، وىدانة االعتداءات الوقشية 

 هرين الذلسطينيين السلميين في أنحاء األرض الذلسطينية المحتلة.على المتظا

ىدانة ريام روات االقت ل اإلسررائيلي باإلعردامات الميدانيرة واالعتقراالت لألطذرال والذتيرات  -16

والشرربال الذلسررطينيين، ومطالبررة المحكمررة الجنائيررة الدوليررة وبرراري آليررات العدالررة الدوليررة 

قالة مرتكبيها ىلى المحاكمة. وىدانرة سياسرة سرلطات االقرت ل بالتحقيد في هذه الجرائم، وى

 باقتجاز جثامين الشهداء الذلسطينيين وهدم بيوت ذويهم.

مطالبة المجتمع الدولي بتنذيرذ القررارات ذات الصرلة بحمايرة المردنيين الذلسرطينيين، السريما  -17

لعامة لألمم (، وررار الجمعية ا1987) 605( وررم 1994) 904رراري مجلس األمن ررم 

(، وقث دول 2018) ES/RES/A-20/10المتحدة قول قماية المدنيين الذلسطينيين ررم 

ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في قمايرة المردنيين الذلسرطينيين وتشركيل آليرة عمليرة 

وفعالة لتنذيذ ما جاء في ررار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام لألمرم المتحردة، والرذي 

 ن خيارات رابلة للتطبيد لحماية المدنيين الذلسطينيين.تتم

دعم الجهود والمساعي الذلسطينية الهادفة ىلى مسراءلة ىسررائيل )القروة القائمرة براالقت ل(،  -18

عن جرائمها بحد الشعب الذلسطيني، وتقديم المساندة الذنية والمالية ال زمة لهذه المسراعي 

نيرة استشرارية فري ىطرار جامعرة الردول العربيرة لتقرديم الذلسطينية، وتذعيل تشركيل لجنرة رانو

المشورة والمقترقات قول رفع رتايا أمرام المحراكم الدوليرة بشرأن االنتهاكرات اإلسررائيلية 

لحقروق الشررعب الذلسررطيني وأرضرره وممتلكاترره ومقدسراته، وكررذل  بشررأن المظررالم التاريخيررة 

 .1917عام التي لحق  بالشعب الذلسطيني، بما فيها "وعد بلذور" 
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مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدوليرة بممارسرة التريط علرى ىسررائيل )القروة القائمرة  -19

باالقت ل(، لرفع قصارها المذروض على رطاع غزة بشكل فوري، من أجل ىنهاء المأساة 

 اإلنسانية واالرتصادية التي يعيشها الشعب الذلسطيني في القطاع.

تماعية العرل ىلى مواصلة متابعرة توصريات ومخرجرات دعوة مجلس وزراء الشؤون االج -20

المررؤتمر الرردولي قررول معانرراة الطذررل الذلسررطيني فرري ظررل انتهرراك ىسرررائيل )القرروة القائمررة 

  يرومي ألرألباالقت ل( التذاريألة ققوق الطذل، والذي ُعقرد باستترافة كريمرة مرن دولرة الكوي

 .13/11/2017و 12

ي:  امســـرى: رابعع

ال األسررى الذلسرطينيين والعررل األبطرال فري سرجون االقرت ل، وىدانرة توجيه التحية لنت -21

مواصلة سلطات االقت ل اإلسرائيلي اعتقال آالف الذلسطينيين تعسذيا  بما في ذل  األطذال 

والنسرراء والمرضررى والقررادة السياسرريين والنرروال، واقتجرراز جثررامين الشررهداء فرري الث جررات 

 ومقابر األررام اإلسرائيلية.

ة سياسة سلطات االقرت ل الممنهجرة ل سرتهتار بحيراة األسررى الذلسرطينيين، واإلهمرال ىدان -22

دعروة المجتمرع الطبي المتعمد لصحتهم، مما يؤدي ىلى ارتذاع عدد الشهداء مرن األسررى. و

الدولي ومنظمة الصحة العالميرة، واللجنرة الدوليرة للصرليب األقمرر، ىلرى مراربرة ىجرراءات 

تذشي فايروس كورونا بين األسرى، وممارسة التيط عليهرا  سلطات االقت ل بخصوص

إلطرر ق سررراح األسرررى الذلسررطينيين مررن السررجون اإلسرررائيلية، وخاصررة المرضررى وكبررار 

السن، قماية  لهرم مرن تذشري الذرايروس، وتحميرل سرلطات االقرت ل اإلسررائيلي المسرؤولية 

ين فري السرجون اإلسررائيلية، الكاملة عن أي تبعات تتعلد بحياة وصرحة األسررى الذلسرطيني

 بمن فيهم الذين يخوضون ىضرابات عن الطعام والمصابين بذايروس كورونا.

مطالبررة الجهررات والمؤسسررات والهيئررات الدوليررة وهيئررات ققرروق اإلنسرران المعنيررة بتحمررل  -23

مسرؤولياتها بترردخلها الذرروري والعاجررل إللررزام الحكومرة اإلسرررائيلية، بتطبيررد كافررة القرروانين 

رات الدولية المتعلقة بمعاملة األسرى والمعتقلرين فري السرجون اإلسررائيلية، بمرا فيهرا والقرا

، واتذارية مناهترة التعرذيب، واتذاريرة 1949القانون الدولي اإلنساني واتذاريات جنيا لعام 

ققوق الطذل، والعهد الدولي الخراص برالحقوق المدنيرة والسياسرية. وىدانرة سياسرة االعتقرال 

سررذي لمئررات األسرررى الذلسررطينيين، والتحررذير مررن سياسررة العقوبررات الذرديررة اإلداري التع

 والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتق ت االقت ل.
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دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقورية الدولية للتريط علرى سرلطة االقرت ل اإلسررائيلي  -24

والمرضى واألطذرال  لإلفراج الذوري عن كافة األسرى والمعتقلين خاصة رُدامى األسرى،

والنوال والمعتقلين اإلداريين، وىجبارها على التخلي عن سياسة العقال الجماعي والذردي 

. والرردعوة إلرسررال لجنررة تحقيررد ىلررى 1949الررذي يتنررافى مررع اتذاريررة جنيررا الرابعررة لعررام 

 .االنتهاكات التي ترتكب بحد األسرىالسجون اإلسرائيلية ل ط ع على 

على رانون عنصري باطل آخرر،  2/7/2018الكنيس " اإلسرائيلي بتاريخ ىدانة مصادرة " -25

يسررررم  لحكومررررة االقررررت ل اإلسرررررائيلي ارتطرررراع مخصصررررات ذوي الشررررهداء واألسرررررى 

الذلسررطينيين، مررن عائرردات الترررائب الذلسررطينية الترري تسرريطر عليهررا قكومررة االقررت ل، 

مرروال ومقرردرات الشررعب واعتبررار ذلرر  ابتررزازا  غيررر  رررعي وتشررريعا  صررريحا  لسررررة أ

الذلسطيني، ومخالذرة ل تذاريرات المورعرة برين الجرانبين، وانتهاكرا  للقرانون الردولي، بمرا فيهرا 

اتذارية جنيا الرابعة. وتأييد اإلجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة هذه القرصرنة 

 العلنية.

الصررندوق العربرري لرردعم  دعرروة الرردول العربيررة واإلسرر مية والمؤسسررات واألفررراد ىلررى دعررم -26

( 24األسرررى الررذي تشرررف عليرره جامعررة الرردول العربيررة، والررذي أررترره رمررة الدوقررة د.ع )

 .26/3/2013( بتاريخ 19فقرة ) 574بالقرار ررم 

ي:  الالت ـوـ: خعم ع

التأكيد على أن رتية ال جئين الذلسطينيين هي جوهر القترية الذلسرطينية، وعلرى التمسر   -27

القابرل للتصررف ألجيرال ال جئرين الذلسرطينيين وذريرتهم، فري العرودة  بالحد األصيل وغير

ىلى ديارهم التي ُ ردوا منها، وفقا  لقرارات الشرعية الدولية وخاصة ررار الجمعيرة العامرة 

(، ومبررادرة السرر م العربيررة، وتأكيررد مسررؤولية ىسرررائيل )القرروة القائمررة 1948) 194ررررم 

واألخ ريررررة عررررن نشرررروء واسررررتمرار مشرررركلة ال جئررررين بررراالقت ل( القانونيررررة والسياسررررية 

 الذلسطينيين.

ىدانة ورفل أي تحرك من أي طرف، بمرا فري ذلر  الواليرات المتحردة األمريكيرة وقكومرة  -28

االقت ل اإلسرائيلي، إلسقاط قد العودة أو تشويه رتية ال جئين الذلسطينيين، مرن خر ل 

را تمويلهرا، أو مرا يُسرمى باعرادة تعريرا محاوالت التوطين، أو تصذية وكالة األونروا وو

الوضع القانوني ل جئ الذلسطيني بهدف قرمان أجيال ال جئين الذلسطينيين وذريرتهم مرن 

جهررودهم علررى قررد العررودة. ودعرروة الرردول األعترراء واألمانررة العامررة ىلررى مواصررلة وتكثيررا 

 . ر القانونيةالساقة الدولية، وفي األمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاوالت غي
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التعبير عن بالغ القلد ىزاء أوضاع مخيمرات ال جئرين الذلسرطينيين فري سروريا، واسرتمرار  -29

المطالبررألة بابقائهررا خاليررة مررن السررأل ح والمسررلحين، وفرر  الحصررار عنهررا وىعررادة ىعمارهررا 

وعررودة سرركانها ىليهررا، وتقررديم كررل الخرردمات الترررورية لرردعم ال جئررين الذلسررطينيين فيهررا، 

 األونروا ىلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن. ودعوة

الحذراظ الدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة والتنرألقل ل جئرين الذلسرطينيين، مرع  -30

 .على وضعهم ك جئين فلسطينيين ىلى قين ممارستهم لحقهم في العودة والتعويل

ي:  امت ـرتا: سعدسع

وتشييل ال جئين الذلسطينيين )األونرروا( وفرد  التأكيد على التذويل الممنوح لوكالة غو  -31

(، ورفرل المسراس بواليتهرا أو 1949لعرام  302ررار ىنشائها )ررار الجمعيرة العامرة رررم 

مسررؤوليتها وعألألررألدم تيييررر أو نقررألل مسررألؤوليتها ىلررى جهررة أخرررى، وكررذل  التأكيألألألألررألد علررى 

دمات ل جئرين الذلسرطينيين ضألرورة اسرتمرار األونرروا بتحمرل مسرألؤولياتها فري تقرديم الخر

داخل المخيمات وخارجألألألألألها في كافة مناطد عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، ىلى أن يرتم 

لعررام  194قررل رتررية ال جئررين الذلسررطينيين قرر   عررادال  وفررد ررررار األمررم المتحرردة ررررم 

(1948.) 

مررا فرري ذلرر  السررعي رفررل وىدانررة الحمرر ت اإلسرررائيلية الممنهجررة ضررد وكالررة األونررروا، ب -32

إلغ ق كافة مراكألألألز ومدارس الوكألألألألألألالة فألألألألي مدينرة القردس المحتلرة وىقر ل مؤسسرات 

اقت لية ىسرائيلية بدال  منها. ورفل رررار الواليألألألألرألات المتحردة أو أي رررار مماثرل بوررا 

ن تمويررل األونررروا أو تخذيترره والتحررذير مررن خطررألورة ذلرر  بمررا يعرررض أجيرراال  كاملررة مرر

ال جئين الذلسطينيين لخسارة الخدمات الصحألية والتعليمرألية والخدمرألاتية، ويشرألكل محاولرة 

 مرفوضة لطمس رتية ال جئين والتي تشكل جزءا  ال يتجزأ من رتايا "الحل النهائي".

اإلعرال عن القلد ىزاء العجز السنوي في موازنة األونرروا، ودعروة المجتمرع الردولي ىلرى  -33

والمسرراهمات الماليررة ال زمررة لموازنتهررا وأنشررطتها علررى نحررو كررافر مسررتدام تررأمين المرروارد 

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

ومجررالس السررذراء العرررل ىلررى مواصررلة االتصررال مررع الرردول المانحررة، لحثهررا علررى الوفرراء 

 بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة.

قث الدول األعتاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السرنوية لألونرروا، تذعري    -34

. وتوجيرره 1987للقرررارات المتعاربررة لمجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الرروزاري منررذ عررام 

التقرردير لجهررود الرردول األعترراء المستترريذة ل جئررين الذلسررطينيين السرريما لبنرران واألردن 
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اء التي تساهم في دعرم وكالرة األونرروا، وخاصرة المملكرة العربيرة وسوريا، وللدول األعت

 السعودية، ودولة رطر، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ودولة الكوي .

دعرروة األونررروا ىلررى ىيجرراد الوسررائل الكافيررة لتوسرريع راعرردة الرردول المانحررة وزيررادة األمرروال  -35

 مرن الخردمات التري تقردمها الوكالرة الملزمة بها وفد اقتياجرات الوكالرة مرع عردم تقلريص أير 

(، واالسررتمرار فرري ىعررداد موازنتهررا قسررب أولويررات 1949) 302وفقررا  لقرررار ىنشررائها ررررم 

ومتطلبات ال جئين، والتنسريد مرع الردول العربيرة المتريذة فري ىعرداد وتنذيرذ برامجهرا بمرا 

ل المانحرة فري يتوافد مع سياسات تل  الدول، والعمل على ى راك القطاع الخاص فري الردو

تمويل برامج ومشاريع ىضافية لتحسين أقوال ال جئين على أال يكون ذل  بدي   اللتزامات 

 الدول المانحة تجاه األونروا.

تحميل قكومة االقت ل اإلسرائيلي مسؤولية األعباء التي تتكبدها األونروا نتيجة ىجراءات  -36

تحقيها، ومطالبتهرا برالتعويل عرن اإلغ ق والحصار وتقييد قركة ىيصال المساعدات لمس

 هذه الخسائر.

دعوة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التري رردمتها فري المرؤتمرات الدوليرة  -37

لدعم وكالة األونروا، من أجل تمكينها من أداء مهامهرا اإلنسرانية وتذويترها السياسري تجراه 

 صديقة التي تقدم الدعم لألونروا.ال جئين الذلسطينيين. وتقديم الشكر للدول ال

ي:  التنمـ ة: سعبعع

ىدانررة الترردابير اإلسرررائيلية الممنهجررة الهادفررة ىلررى اسررتمرار تقررويل االرتصرراد الذلسررطيني،  -38

وقرمان الشعب الذلسرطيني مرن ققره غيرر القابرل للتصررف فري التنميرة. ومطالبرة المجتمرع 

رة علرى كامرل مروارده وممارسرة الدولي بالعمل علرى تمكرين الشرعب الذلسرطيني مرن السريط

 ومياهه اإلرليمية. 1967ققه في التنمية على كامل أرضه المحتلة عام 

ىدانة كافة الممارسات واإلجراءات والقوانين اإلسرائيلية الهادفرة ىلرى اسرتنزاف أو تجريرا  -39

 أو ىهدار أو تهديرد المروارد والثرروات الطبيعيرة الذلسرطينية فري األرض الذلسرطينية المحتلرة

 بما فيها المتواجدة في البر والبحر. 1967منذ عام 

A/RES/74/10 (2019 ،)التأكيررد علررى تنذيررذ ررررار الجمعيررة العامررة لألمررم المتحرردة ررررم  -40

وخاصررة طلررب الجمعيررة العامررة مررن مررؤتمر األمررم المتحرردة للتجررارة والتنميررة )األونكترراد( 

 قرت ل اإلسررائيلي، والترقيرب االستمرار بتقديم تقرارير ىليهرا عرن التكراليا االرتصرادية ل

بجهررود أمانررة )األونكترراد( الترري تقرردم تقررارير للجمعيررة العامررة لألمررم المتحرردة لتوثيررد تكلذررة 
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االقت ل والحقروق االرتصرادية للشرعب الذلسرطيني. ودعروة الردول األعتراء للمسراهمة فري 

 ليون دوالر.م 5تمويل هذه العملية التوثيقية المهمة، والتي ردرتها )األونكتاد( بأل 

دعرروة المجتمررع الرردولي لتحمررل مسررؤولياته ومواصررلة التزامرره بتقررديم المسرراعدات لتعزيررز  -41

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

 التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.

رتيبرات الثنائيرة مرع دولرة دعوة الدول العربية ل ستمرار بدعم االرتصاد الذلسطيني وفرد الت -42

فلسررطين، وفررت  أسرروارها أمررام الترردفد الحررر للمنتجررات فلسررطينية المنشررأ، عبررر ىعذائهررا مررن 

 الرسوم الجمركية، وذل  تنذيذا  للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.

دعوة الدول األعتاء لمتابعة تنذيذ ررارات القمم العربيرة السرابقة الخاصرة بانهراء الحصرار  -43

سرائيلي وىعادة ىعمار رطاع غزة، وتحويل األموال التي تعهدت بها فري مرؤتمر القراهرة اإل

 .2014إلعادة بناء ما دمره االقت ل اإلسرائيلي خ ل عدوان صيا 

دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الذعالة في االستثمار فري فلسرطين  -44

 ودعم القطاع الخاص الذلسطيني.

ى األمررين العرام متابعررة تنذيرذ هررذا القررار وتقرديم تقريررر قرول اإلجررراءات التري تررم الطلرب ىلر -45

 اتخاذها بشأنه ىلى الدورة المقبلة للمجلس.

 

85301542992020
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 اإلسرائيلي: –القتية الذلسطينية والصراع العربي 

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

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

وىذ يؤكررد علررى أهميررة االلتررزام بسررداد المسرراهمات المتوجبرره علررى الرردول األعترراء فرري دعررم  

( ىلرى رمرة 2002لقمم العربية المتعاربة منذ رمة بيرروت )موازنة دولة فلسطين وفقا  لقرارات ا

 (، 2019( ورمة العزم والتتامن في تونس )2018القدس في المملكة العربية السعودية )

وىذ يؤكد على جميع ررارات المجلس على مختلا المستوياتل القمرة والروزاري والمنردوبون  

 الشعب الذلسطيني،الدائمون، الخاصة بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود 

 ،7/9/2020 بتاريخ نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمينوفي ضوء  

 ُيقــــر ر:

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

لرة فلسرطين أمان مالية بأسرع ور  ممكن بمبلغ مائة مليون دوالر أمريكي  هريا  دعما  لدو

لمواجهة التيوطات واألزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيها استمرار ىسرائيل )القروة 

القائمة باالقت ل( باتخاذ ىجراءات ارتصادية ومالية عقابية، بينها اقتجاز أمروال التررائب 

 جانبين.وسررة جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيد الدولية واالتذاريات بين ال

توجيرره الشرركر ىلررى الرردول العربيررة الترري أوفرر  بالتزاماتهررا فرري دعررم موازنررة دولررة فلسررطين،  -2

وخاصررة  المملكررة العربيررة السررعودية والجمهوريررة الجزائريررة الديمقراطيررة الشررعبية، اللترران 

تلتزمان بتسديد التزاماتهما بانتظرام، وتوجيره الشركر ىلرى دولرة الكوير  وجمهوريرة العرراق 

ة مصر العربية على تسديد أجزاء من مساهماتها في دعم موازنة دولرة فلسرطين، وجمهوري

ودعوة الدول العربيرة ىلرى الوفراء بالتزاماتهرا فري هرذا الشرأن وبالمترأخرات المسرتحقة عليهرا 

 بأرصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

، 29/3/2017( بتراريخ 28د.ع ) 677يرذ رررار رمرة عمران رررم دعوة الردول األعتراء لتنذ -3

مليرررون دوالر أمريكررري،  500بشررأن زيرررادة رأس مررال صرررندوري األرصررى والقررردس بمبلررغ 
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لمملكررة العربيررة السررعودية ودولررة الكويرر  والمملكررة الميربيررة اوتوجيرره الشرركر لكررل مررن 

الزيرادة، وكرذل  الشركر وجمهورية العراق على ريامهم بدفع أجزاء من مساهماتهم فري هرذه 

للدول األعتاء التي أوف  بالتزاماتها في دعم موارد الصندورين وفقا  لقرارات رمة القاهرة 

 2010، وتذعيرل رررار رمرة سررت لعرام 2002، ورمة بيرروت لعرام 2000غير العادية لعام 

 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تا  بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها.

عوة البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، ىلى بذل د -4

 الجهود لتعزيز موارد صندوري األرصى والقدس، دعما  لنتال الشعب الذلسطيني.

بتراريخ  749( رررم 30الطلب مرن الردول األعتراء االلترزام بتنذيرذ رررار رمرة ترونس د. ع ) -5

وفقرا  للليرات التري  1/4/2019ولة فلسطين لمدة عام يبدأ من ، لدعم موازنة د31/3/2019

 .2002أررتها رمة بيروت لعام 

 

85311542992020
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 اإلسرائيلي: –القتية الذلسطينية والصراع العربي 

تقرير تتوص ع  متتمر المشرف ا نلى وتتـ 

 (104لدترة )الفل ـط ن  ا في الدتل العرب ة المض فة ا

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

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

 (،104)المتيذة الدورة 

رير وتوصيات االجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على  ؤون الذلسطينيين فري وعلى تق ▪

 الدول العربية المتيذة،

 ،7/9/2020 بتاريخ نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمينوفي ضوء  

 ُيقــــر ر:

أخررذ العلررم بتوصرريات مررؤتمر المشرررفين علررى  ررألؤون الذلسررألطينيين فررألي الررألدول العربيررة 

عبر  25/6/2020بتاريخ ( والذي ُعقد في مقر األمانة العامة بالقألاهرة 104يذة في دورته )المت

 .تقنية الذيديو كونذرنس

 

85321542992020
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 اإلسرائيلي: –القتية الذلسطينية والصراع العربي 

 تقرير نا 

لمقعاعة أنمعل المكتب الرئ  ي تالمكعتب اإلقل م ة 

 (154-153 سرائ ل ب ا دترتي مجلس الجعمعة )

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

يل برين وعلى تقرير نشاط المكتب الرئيسري للمقاطعرة والمكاترب اإلرليميرة لمقاطعرة ىسررائ ▪

 (،154-153دورتي المجلس )

 ،7/9/2020 بتاريخ نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمينوفي ضوء  

 ُيقــــر ر:

أخذ العلم بما ورد في تقرير نشاط المكتب الرئيسي والمكاتب اإلرليمية لمقاطعة ىسرائيل  -1

ط اتصال ( لمؤتمر ضبا94( وتوصيات الدورة )154-153بين دورتي المجلس )

المكاتب اإلرليمية للمقاطعة العربية إلسرائيل، وتقديم الشكر للمذوض العام ومعاونيه 

ومديري المكاتب اإلرليمية لمقاطعة ىسرائيل في الدول العربية على التقرير المقدم 

 للمجلس.

الترقيب بصدور تقرير مكتب مذوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، بتاريخ  -2

، والذي تتمن راعدة البيانات "القائمة السوداء" الخاصة بالشركات 12/2/2020

العالمية واإلسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات اإلسرائيلية المقامة على 

األراضي العربية المحتلة )التذة اليربية والجوالن العربي السوري(، والتأكيد على 

نون الدولي والتورا الذوري عن العمل والتعامل ضرورة التزام تل  الشركات بقواعد القا

مع المستوطنات االستعمارية في األرض الذلسطينية المحتلة، وقث مجلس ققوق 

اإلنسان والمذوضة السامية على متابعة تحميل الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي 

حكمة العدل التابعة تقوم به، وتحديث راعدة البيانات بشكل دوري. وكذل  اإل ادة بقرار م
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ل تحاد األوروبي، القاضي بوجول وسم منتجات البتائع الصادرة من المستوطنات 

 .1967في األراضي العربية المحتلة عام  اإلسرائيلية

رفل اإلجراء الذي اتخذته الشركتان األمريكيتان "جوجل" و"آبل" تجاه دولة فلسطين،  -3

استبدالها بأل"ىسرائيل" في مخالذة صريحة باخذاء اسم "فلسطين" من خرائط الشركتين و

للقانون الدولي، ومطالبة الشركتين بالتراجع عن هذا اإلجراء الذي يتجاهل الحقائد 

 التاريخية الذلسطينية. 

الطلب من األمانة العامة االستمرار في ىعداد تقارير دورية لمتابعة قركة المقاطعة  -4

اومة سلمية تهدف ىلى التيط على االقت ل ( والتي تعد أداة مقBDSالدولية إلسرائيل )

 اإلسرائيلي ل ستجابة لمقررات الشرعية الدولية، وتثمين ىنجازاتها.

 

85331542992020
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 اإلسرائيلي: –القتية الذلسطينية والصراع العربي 

امما المعئي العربي تسرقة  سرائ ل 

 المحتلة للم ع  في امراضي العرب ة

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بتراريخ 153د.ع ) 8467وعلى ررارات مجلس الجامعة بهذا الشأن وآخرها القرار ررم  ▪

4/3/2020، 

ى أهمية تحقيد األمن المائي العربي بالمحافظة على الحقوق العربية وىذ يؤكد مجددا  عل 

 ومواجهة التحديات المائية في الوطن العربي،

 ،7/9/2020 بتاريخ نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمينوفي ضوء  

 ر:رُيقــــ

لمائية في األراضي ىدانة ىسرائيل )القوة القائمة باالقت ل( لمواصلتها مصادرة الموارد ا -1

السوري المحتل(، العربي العربية المحتلة )فلسطين، والجنول اللبناني، والجوالن 

مما يشكل  ،واستمرار استي لها واستنزافها وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع لنهبها

غير  تهديدا  لألمن المائي العربي، ولألمن القومي العربي أيتا ، والتنديد بهذه االجراءات

لقواعد القانون الدولي وررارات  خطيرا   القانونية وغير الشرعية والتي تمثل انتهاكا  

الشرعية الدولية، ودعوة الدول العربية لتكثيا تحركها لدى المجتمع الدولي ليتحمل 

مسؤولياته لتنذيذ ررارات الشرعية الدولية تجاه ما ترتكبه ىسرائيل )القوة القائمة باالقت ل( 

 تهاكات وتعديات في هذا المجال.من ان

موارده الطبيعية، بما فيها األرض على  وسيادتهشعب الذلسطيني العلى ققوق التأكيد  -2

"السيادة الدائمة للشعب  20/12/2017الصادر بتاريخ  ألمم المتحدةوفقا  لقرار اوالمياه، 

لسكان العرل في ، ولرياالذلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الش يضاالذلسطيني في األر

". ومطالبة ىسرائيل )القوة القائمة الجوالن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية

 ف البنية التحتيةالطبيعية وىت  واستنزاف الموارد الستي لبالتعويل نتيجة باالقت ل( 
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السياسات تعريتها للخطر بأي  كل من األ كال بسبب و المصادر المائية ستنذاذوا

 .الذلسطينية المحتلة يضاغير المشروعة التي تتخذها في األرات واالنتهاك

وبما  ،المياه في الحصول على ققورهم التاريخية من مصادرالذلسطينيين التأكيد على قد  -3

يتمن االعتراف بالحقوق المائية المسلوبة في األراضي الذلسطينية المحتلة، وبما يشمل 

 تذاريات ل ، وفقا  ليها وقد استخدامهاىوصول المصادر المائية المشتركة كافة، وقد ال

لجنة األمم المتحدة االرتصادية ألوروبا، واتذارية األمم المتحدة بشأن استخدام كدولية ال

وررار األمم ،  (UNWC1997)المجاري المائية الدولية في األغراض غير الم قية

الجوفية صة بالمياه المبادئ الخا بشأن A/RES/ 63/124  (11/12/2008) ررم المتحدة

التي أعدها برنامج األمم المتحدة الدولي  ،Principles  Article))العابرة للحدود 

ليونسكو وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وارترقتها لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري او

 جنيابالحقوق االرتصادية واالجتماعية، واتذارية  ةالخاص واالتذارية الدولية الدولي،

التوصية الصادرة عن لجنة الشؤون السياسية بخصوص األمن المائي  ىلىباإلضافة 

 .للمياه في األراضي العربية ىسرائيلالعربي وسررة 

 ةالقائمة باالقت ل( بانكار الحقوق الذلسطيني ىسرائيل )القوةالشديدة الستمرار  اإلدانة -4

 رفل على والتأكيد مياهها،نهب  العادلة باألقواض المائية الجوفية، واستمرارها في

ألمر ا( لذرض سياسة باالقت ل القائمة ىسرائيل )القوةمحاوالت من ربل  أية  رعية وعدم

فرض السيادة  خ لن السيطرة على األقواض المائية الجوفية )سواء من أالوارع بش

التم أو التوسع االستيطاني غير الشرعي أو أي سياسات  مخططات أوالعسكرية 

 تقبلية(. مس

مطالبة المجتمع الدولي وخاصة منظمات األمم المتحدة: )الجمعية العامة، مجلس األمن،  -5

وكافة منظماتها ذات الع رة( باتخاذ اإلجراءات ال زمة والكذيلة بالزام ىسرائيل )القوة 

القائمة باالقت ل( ورا نهب وسررة المياه العربية والذلسطينية لصال  المستوطنات غير 

شرعية المقامة على األراضي الذلسطينية المحتلة، وورا ممارساتها وانتهاكاتها اليومية ال

، وىرغام ىسرائيل على األراضيواستي ئها على العديد من الينابيع وقذر اآلبار في هذه 

 االلتزام بتطبيد كافة القوانين والقرارات الدولية ذات الع رة. 

 شاطئةتم كدولة األردن لنهر واالستذادة الوصول فيعلى أن ققوق دولة فلسطين  التأكيد -6

والى ررارات الشرعية  ،مرجعيات القانون الدولي ىلىوراسخة، تستند  ثابتة ققوق هي

 ،المائي الدولي ىالعادل والمنصا للمجر االستخدام بمبدأ والتمس الدولية ذات الصلة، 

القرارات في كافة  واتخاذ، بجزئيه العلوي والسذلي النهر قوضقد المشاركة في ىدارة و
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المجاالت كافة، من قماية وتطوير وىرامة وعلى المستويات و الجوانب القانونية والذنية

السياسات والتشديد على رفل . ما  ابه ذل و الدينية ريمته من واالستذادةالمشاريع 

 منسواء ن السيطرة على نهر األردن ومنابعه )أألمر الوارع بشابذرض سياسة  اإلسرائيلية

 (.مستقبلية سياسات أي أو التم مخططات أو العسكرية السيادة فرض خ ل

 غيرنواع وأ كال الممارسات أكافة  ورازالة وبا( باالقت ل القائمة القوة (ىسرائيللزام ى -7

من خ ل الخط  48 مناطد ىلىالقانونية في قوض نهر األردن، وتحويل مياه بحيرة طبريا 

ىلحاق تييرات بيئية وفنية جسيمة للمجرى الطبيعي لنهر  ىلىدت أ التيو ،النارل اإلسرائيلي

، الذلسطينيةتجاه ققوق المشاطئة  ةملموس وأضرار، المي  البحر وجذاف األردن

  .ىجراءات بكاملها مخالذة لقانون المياه الدولي واعتبارها

 المي ، البحر دوموار ثرواتمن  واالستذادة الوصول فيعلى أن قد دولة فلسطين  التأكيد -8

 ،مرجعيات القانون الدولي ىلى، تستند ثابتة ققوق هي مشاطئة كدولةوريمته االرتصادية 

القرارات في  اتخاذفي  فلسطين قد وتشملوالى ررارات الشرعية الدولية ذات الصلة، 

وفي المجاالت كافة، من قماية وتطوير وىرامة المشاريع  مختلا الجوانب القانونية والذنية

 وغيرها.  والع جية السياقية القيمة من واالستذادة لصناعاتوا

ألمر الوارع ايلي، لذرض سياسة ئسراعلى رفل أية محاوالت من ربل الجانب اإل التشديد -9

 طاتن السيطرة على البحر المي  )سواء من خ ل فرض السيادة العسكرية أو مخطأبش

زء الكبير من المسؤولية عن الج ىسرائيل وتحميل ،(مستقبلية سياسات أي أو التم

رر ملموس تجاه ققوق ألض ىلىأدت بمجملها  التيو البحر، اهألمي في المتزايد االنحسار

 .الذلسطينيةالمشاطئة 

 اآللياترانونية العمل وفد  بجدوى النظر ىعادة بترورة القاضي الذلسطيني التوجه دعم -10

المرقلية، ن اتذارية أوسلو م الصحي والصرف المياه بقطاع الخاص 40الواردة في البند 

الخاصة البدء بمذاوضات الوضع النهائي قول المياه وفقا لمبادئ القانون الدولي  وضرورة

من مياه األقواض المشتركة وخاصة مبدأ التوزيع العادل  باالستذادةالدول المشاطئة  بحد

 والمنصا للثروات المائية بين الدول المشاطئة.  

 تذرضها التي والمماط ت التعقيدات لورا( باالقت ل القائمة وةالق (ىسرائيل على التيط -11

 الجانب تخدم التي المعالجة محطات ىنشاء دون تحول والتي الذلسطينية الحكومة على

 القوة (ىسرائيل به تقوم لماهذا المجال  في الشديدة اإلدانة مع ،في التذة اليربية الذلسطيني

 اإلسرائيليةبعل المستوطنات  من والسامة العادمة اهالمي تصريا من( باالقت ل القائمة
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التذة اليربية المحتلة  أودية المحتلة ىلىعلى األراضي الذلسطينية  والمقامة الشرعية غير

 .الذلسطينيةمما يؤدي لتلويث المياه الذلسطينية واإلضرار البالغ بالبيئة 

 منتقوم به  التيقادي الجانب أع القائمة باالقت ل( بورا االرتطا القوة (ىسرائيل ةمطالب -12

أموال المقاصة بحجة معالجة مياه الصرف الصحي من مناطد محددة في التذة اليربية، 

و تذاصيل فنية أ تقاريروجود أية  ودونالحكومة الذلسطينية  مع توافدي أدون وجود 

من  ئيلىسرااستذادة  واألسعار وكيذية الكمياتهذه المعالجة بما يشمل  آلية قولواضحة 

 هذه المياه دون وجه قد.

استمرار األمانة العامة في متابعة ورصد هذا البند، ومواصلة الطلب من المجالس  -13

في المحافل  اإلسرائيليةالوزارية، والمنظمات العربية المتخصصة بذت  الممارسات 

هاكات والمؤتمرات والندوات الدولية واإلرليمية المعنية بشؤون البيئة والمياه، لكشا انت

القوة القائمة باالقت ل(  للقانون الدولي وررارات الشرعية الدولية ذات الع رة (ىسرائيل 

بنهب الموارد المائية  في األراضي العربية المحتلة، ولتحقد قشد الدعم والتأييد للمطالب 

القوة القائمة باالقت ل( عن نهب الموارد العربية ( ىسرائيلالعربية المشروعة لورا 

لمائية ومحاسبتها، وفقا ما نص  عليه ررارات وروانين الشرعية الدولية على مواصلة ا

 سلبها للموارد الطبيعية، وعرض ما يستجد على الدورات المقبلة. 

 ال زم والمالي الذني الدعم بتقديم والدولية العربية والمنظمات والصناديد الدول مطالبة -14

 تسهيلوري وعاجل والمساهمة الذاعلة في عمل  بكة خبراء المياه بشكل ف لتذعيل

 العربي الوزاري المجلس لقرار وفقا اعتمادها تم والتي واستتافتها،تأسيسها  ىجراءات

 في العربية الدول جامعة مقر في ُعقدت والتي عشر، الحادية دورته في للمياه

ه في دورت المستوى الوزاريوررار مجلس جامعة الدول العربية على  ،/27/62019

بعد سياسي  من للشبكة لما، 4/3/2019 بتاريخ (153.ع )د 8467ررم  ،(153)العادية 

أن  وإلمكانيةسرائيلي، متمثل في استخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي اإل

 . العربية المنطقة في المشتركة المياه وخصوصا للمياه الملحة القتاياتخدم 

جلس الوزاري العربي للمياه في دورته الحادية عشر، التأكيد على ما ورد في ررار الم -15

)البند السادس عشر: تطوير د /27/62019والذي ُعقد في مقر جامعة الدول العربية في 

التحلية محطة  برنامج رطاع المياه في فلسطين(، بخصوص دعوة الدول العربية باعتماد

في تحويل  سراعاإلبامتياز، والدعوة بترورة  عربي كمشروعفي غزة المركزية 

آذار مارس/االلتزامات التي تم االلتزام بها خ ل مؤتمر المانحين والذي ُعقد في بروكسل 

 ىلى الصندوق االئتماني لمحطة التحلية. ،2018
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القوة القائمة  (ىسرائيلالعربي لمواصلة تسليط التوء على عدوان  اإلع مدعوة  -16

العربية المحتلة واستمرار نهبها  باالقت ل( على الموارد الطبيعية في األراضي

 ومصادرتها للمياه العربية في األراضي العربية المحتلة.

( لتنذيذ وفنيا   دعوة المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة لتقديم الدعم العاجل )ماديا   -17

البرامج والمشاريع المنبثقة عن الخطة االستراتيجية لسلطة المياه، والهادفة ىلى تطوير 

مياه والصرف الصحي لدعم صمود الشعب الذلسطيني على أرضه في مواجهة خدمات ال

مخططات التوسع االستيطاني في التذة، والهادفة أيتا ىلى توفير مياه صالحة للشرل في 

% من مياه الخزان الجوفي الساقلي غير صالحة ل ستخدام اآلدمي بسبب 97غزة، ىذ أن 

الوضع البيئي في  ىنقاذحي، باإلضافة ىلى تداخل مياه البحر وتسرل مياه الصرف الص

 القطاع. 

 لتمان كورونا جائحة تداعيات لمواجهة المياه سلطة أعدتها التيخطة الطوارئ  دعم -18

وتوفير  الوباء، من للوراية كأساس الصحي والصرف المياه خدمات واستدامة مأمونية

 عة. المياه ال زمة للقطاعات االرتصادية األخرى وعلى رأسها الزرا

 

85341542992020
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 اإلسرائيلي: –القتية الذلسطينية والصراع العربي 

 الجوالـ العربي ال ورت المحتل

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بتراريخ 133د.ع ) 7161وعلى ررارات مجلس الجامعرة علرى المسرتوى الروزاري رررم  ▪

( 135د.ع ) 7306، وررررم 16/9/2010( بترراريخ 134د.ع ) 7230، وررررم 3/3/2010

د.ع  7457، وررررم 13/9/2011( بترراريخ 136د.ع ) 7381، وررررم 2/3/2011بترراريخ 

، وررررررم 5/9/2012( بترررراريخ 138.ع )د 7521، وررررررم 10/3/2012( بترررراريخ 137)

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

( بترررررراريخ 142د.ع ) 7802، وررررررررم 9/3/2014( بترررررراريخ 141د.ع ) 7735وررررررررم 

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

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

 8116، رررم 8/9/2016( بتراريخ 146د.ع ) 8057، وررم 21/4/2016د.غ.ع بتاريخ 

، وررررم 12/9/2017( بترراريخ 148د.ع ) 8170، وررررم 7/3/2017( بترراريخ 147د.ع )

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

( بترررررراريخ 152د.ع ) 8406، وررررررررم 6/3/2019( بترررررراريخ 151د.ع ) 8351وررررررررم 

 ،4/3/2020( بتاريخ 153د.ع ) 8468وررم ، 10/9/2019

( 30د.ع ) 750وىذ يستذكر ررارات مؤتمرات القمم العربية، وآخرهرا رررار رمرة ترونس رررم  

 ،2019، والبيان الصادر عن رمة تونس 31/3/2019بتاريخ 

 ،7/9/2020 بتاريخ ع المجلس على مستوى المندوبين الدائميننتائج اجتماوفي ضوء  

 ُيقــــر ر:

باالعتراف بسيادة  2019مارس/آذار  25رفل وىدانة القرار األمريكي الصادر بتاريخ  -1

ىسرائيل على الجوالن، واعتباره باط  ،  ك   ومتمونا ، ويُمثُّل انتهاكا  خطيرا  لميثاق 

االستي ء على أراضي اليير بالقوة، ولقرارات مجلس األمن  األمم المتحدة الذي ال يُقرُ 

(، الذي 1981لعام ) 497(، و1967لعام ) 242الصادرة باإلجماع وعلى رأسها القرارين 
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السوري أ ار بصورة ال لبس فيها ىلى عدم االعتراف بتم ىسرائيل للجوالن العربي 

ورية العربية السورية في استعادة كامل المحتل، والتأكيد على الدعم العربي الكامل لحد الجمه

 .أراضي الجوالن المحتل

التأكيد على أن القرار األمريكي ال يُيير  يئا  من الوضعية القانونية للجوالن العربي  -2

، وليس له أي أثر رانوني، ىذ ال ينشئ 1967السوري بوصذه أرضا  اقتلتها ىسرائيل عام 

 ا.أي ققوق أو يُرتب أي التزامات أو مزاي

اإلعرال عن دعم ومساندة مطلب الجمهورية العربية السورية العادل وققها في استعادة  -3

، استنادا  1967كامل الجوالن العربي السوري المحتل ىلى خط الرابع من يونيو/قزيران 

ىلى أسس عملية الس م، وررارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في ىطار مؤتمر 

 .1991م مدريد للس م عا

بترراريخ  4126التأكيررد مجررددا  علررى ررررار مجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الرروزاري ررررم  -4

( بتررراريخ 153د.ع ) 8468، ورراراتررره ال ققرررة وآخرهرررا القررررار رررررم ورررررم 13/2/1982

( بتراريخ 30د.ع ) 750. وررارات القمم العربية وآخرها رررار رمرة ترونس رررم 4/3/2020

ا على رفل كل مرا اتخذتره سرلطات االقرت ل اإلسررائيلي ، التي نص  جميعه31/3/2019

رافي للجروالن العربري جمن ىجراءات تهدف ىلى تيييرر الوضرع القرانوني والطبيعري والرديمو

السرروري المحتررل، واعتبررار اإلجررراءات اإلسرررائيلية لتكررريس سرريطرتها عليرره غيررر رانونيررة 

ق األمرم المتحردة ورراراتهرا، والسريما والغية وباطلة، وتشكل خررا  ل تذاريات الدولية ولميثا

(، ورررار الجمعيرة العامرة فري دورتهرا الثالثرة والسرتين 1981) 497ررار مجلس األمن رررم 

الررذي أكررد علررى أن ررررار ىسرررائيل )القرروة القائمررة  5/12/2008بترراريخ  A/RES/63/99ررررم 

اطل وغير ذي بتم الجوالن العربي السوري المحتل الغر وب 14/12/1981باالقت ل( في 

( وكرذل  رررارات 1981) 497أثر رانوني ويشكل انتهاكا  خطيررا  لقررار مجلرس األمرن رررم 

، 30/11/2010بترراريخ  18/65، وررررم 2/12/2009بترراريخ  21/64الجمعيررة العامررة ررررم 

، وآخرهرررا 30/11/2011بتررراريخ  19/66، ورررررم 10/12/2010بتررراريخ  106/65ورررررم 

، بشرررأن "الجررروالن العربررري السررروري المحترررل"، 3/12/2019بتررراريخ  14/74القررررار رررررم 

بشررأن "المسررتوطنات اإلسرررائيلية فرري األرض  13/12/2019بترراريخ  88/74والقرررار ررررم 

الذلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرررية، والجروالن العربري السروري المحترل". والقررار 

يلية التي تمس ققوق اإلنسان بشأن "الممارسات اإلسرائ 13/12/2019بتاريخ  90/74ررم 

 للشعب الذلسطيني وغيره من السكان العرل في األراضي العربية المحتلة".
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يشكل  1967التأكيد من جديد على أن استمرار اقت ل الجوالن العربي السوري منذ عام  -5

 تهديدا  مستمرا  للسلم واألمن في المنطقة والعالم.

الن العربي السوري المحتل المتمثلة في االستي ء ىدانة الممارسات اإلسرائيلية في الجو -6

على األراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد الطبيعية ومنها الثروات الباطنية 

كالتنقيب عن النذط واستخراجه وتسخيره لصال  ارتصادها، واستنزاف الموارد المائية 

لصال  المستوطنين،  بحذر اآلبار، وىرامة السدود، وسحب مياه البحيرات وتحويلها

وقرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية موا يهم، 

واعتبار تل  الثروات ملكا  خالصا  ألبناء الجوالن العربي السوري المحتل وهو األمر الذي 

 أررته المواثيد واالتذاريات وررارات الشرعية الدولية.

لية المتواصلة، ومحاوالتها المتكررة لذرض سياسة األمر الوارع ىدانة االنتهاكات اإلسرائي -7

ومصادرتها لمساقات كبيرة من األراضي الزراعية إلرامة مشروع المراوح الهوائية 

وريامها مؤخرا بمصادرة ما يزيد عن  2010المولدة للطارة الكهربائية، الذي بدأته العام 

مروقة ضخمة  25الن ونصبها لأل دونم من األراضي الزراعية ألهالي الجو 4500

ىضافية ما يشكل خطرا  بيئيا جسيما  على أهالي القرى الجوالنية ويقتي على مساقات 

كبيرة من األراضي الزراعية ويخند القرى العربية ويحد من توسعها العمراني، ودعوة 

ة المجتمع الدولي لرفل تل  اإلجراءات العدوانية والعمل بقوة على ىدانتها وممارس

 التيط على ىسرائيل )القوة القائمة باالقت ل( لورا تل  الممارسات غير القانونية.

تأكيد المورا العربي بالتتامن الكامل مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية  -8

اللبنانية، والوروف معهما في مواجهة االعتداءات والتهديدات اإلسرائيلية المستمرة 

 تداء عليهألما اعتداء على األمة العربية.ضدهما، واعألتبار أي اعأل

دعم صمود المواطنين العرل في الجوالن العربي السوري المحتل والورألوف ىلى جانبهألم  -9

فألي تصديهألم ل قألت ل اإلسرائيلي وممارساته القمعية، وىصرارهم على التمس  بأرضهم 

 1949يا الرابعة لعام وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيد اتذارية جن

على مواطني الجوالن العربي السوري المحتل وىدانة سلطات االقت ل اإلسرائيلي 

وانتهاكاتها الصارخة لجميع ققوق كافة المواطنين السوريين الوارعين تح  االقت ل في 

الجوالن كبارا  وصيارا  بموجب مبادئ القانون الدولي ورواعد الشرعية الدولية وما ينجم 

عن هذا االقت ل من نزوح آلالف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانذصال األسر 

وانعكاس ذل  الوضع على قياة األطذال وتربيتهم ىضافة ىلى انتهاكات أخرى عديدة في 
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مجال ققوق الطذل )والتي تتعارض مع االلتزامات الدولية النا ئة عن االتذارية الدولية 

 لحقوق الطذل(.

تمع الدولي بالتيط على ىسرائيل )القوة القائمة باالقت ل( ىلى الكا عن مطالبة المج -10

فرض المواطنة اإلسرائيلية وبطارات الهوية اإلسرائيلية على المواطنين السوريين في 

الجوالن العربي السألوري المحألتل، والتورا فورا عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع 

هم بحقورهم األساسية وققورهم المدنية والسياسية الممارسات األخرى التي تعوق تمتع

 واالرتصادية واالجتماعية والثقافية.

رفل التحركات اإلسرائيلية التي تكشا عن أطماعها في السيطرة على الجوالن العربي  -11

السوري المحتل، والتنديد بشدة بسياساتها غير القانونية وتحركاتها بذرض سيطرتها على 

يها الباطل نحو ضمه لسيادتها، ودعوتها للتورا فورا  عن اتخاذ أرض عربية محتلة وسع

أي ىجراءات من  أنها فرض سلطتها وىرادتها بحكم األمر الوارع، واعتبار ذل  عم   

منافيا  لقواعد القانون الدولي وررارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتحديا  صارخا  إلرادة 

( والذي أعتبر بكل وضوح 1981) 497ن ررم المجتمع الدولي خاصة ررار مجلس األم

أن فرض ىسرائيل )القوة القائمة باالقت ل( لقوانينها وسلطاتها وىدارتها في الجوالن 

العربي السوري المحتل هي ىجراءات الغية وباطلة. وأخذ العلم بالجهود المبذولة التي 

ل اإلسرائيلي )القوة يقوم بها البرلمان العربي من أجل التصدي لمخططات سلطات االقت 

القائمة باالقت ل(، ومحاوالت تييير الوضع القانوني القائم للجوالن العربي السوري 

 المحتل، وفصله عن الجمهورية العربية السورية.

 2018ىدانة اإلجراءات التي رام  بها سلطات االقت ل اإلسرائيلي في أكتوبر/تشرين أول  -12

العربي السوري المحتل، واعتبار ذل  استهدافا  ألهالي بذرض انتخابات محلية في الجوالن 

الجوالن ومحاولة النتزاع هويتهم العربية السورية وىجبارهم على التخلي عن ميراثهم 

وتاريخهم ووطنهم وهو ما يعد عم   عدوانيا  سافرا  ينته  رواعد القانون الدولي وررارات 

القوة القائمة باالقت ل( من ميبة هذه الشرعية الدولية ذات الصلة، وتحذير ىسرائيل )

الخطوة الخطيرة التي من  أنها تأجيج الصراع وىجهاض كافة المشاريع والجهود الدولية 

 الهادفة ىلى ىق ل الس م واألمن في المنطقة.

مطالبة األمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس ققوق اإلنسان، ضمان اقترام ىسرائيل )القوة  -13

ل( التذارية جنيا الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل القائمة باالقت 

على تسهيل ريام سكان الجوالن العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأراربهم في الوطن 

 األم سوريا عبر معبر القنيطرة وبا راف اللجنة الدولية للصليب األقمر.
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ائيل )القوة القائمة باالقت ل( ىلى ىط ق سراح مطالبة المجتمع الدولي بالتيط على ىسر -14

األسرى السوريين فورا  من السجون والمعتق ت اإلسرائيلية الذين اعتُقل البعل منهم منذ 

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

نسان كشا تل  االنتهاكات المجتمع الدولي والجهات الدولية ومنظمات ققوق اإل

اإلسرائيلية لحقوق األسرى الجوالنيين وىدانة تل  الممارسات والتيط على ىسرائيل 

)القوة القائمة باالقت ل( للسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب األقمر بزيارة األسرى 

قالتهم العرل السوريين في المعتق ت اإلسرائيلية برفقة أطباء متخصصين للوروف على 

الصحية البدنية والعقلية وقماية أرواقهم واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكا  سافرا  لقرارات 

 األمم المتحدة وللقانون الدولي اإلنساني وألبسط رواعد ققوق اإلنسان.

التمس  بقرارات الشرعية الدولية المتعاربة وآخرها ررارات الجمعية العامة في دورتها  -15

، بشأن الجوالن العربي السوري 3/12/2019بتاريخ  14/74ن ررم الرابعة والسبعي

المتعلقة بحماية المدنيين  1949المحتل الذي أعاد التأكيد على انطباق اتذارية جنيا لعام 

ور  الحرل على الجوالن العربي السوري المحتل، واعتبار فرض ىسرائيل )القوة القائمة 

ية وىدارتها على الجوالن الغر وباطل وليس له أي باالقت ل( لقوانينها وواليتها القتائ

بشأن "تقرير اللجنة  13/12/2019بتاريخ  90/74 رعية على اإلط ق، والقرار ررم 

الخاصة المعنية بالتحقيد في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس ققوق اإلنسان للشعب 

الجوالن السوري"  الذلسطيني وغيره من السكان العرل في األراضي العربية المحتلة:

الذي طالب ىسرائيل بالكا عن تييير الطابع العمراني والتكوين الديموجرافي والهيكل 

المؤسسي القانوني للجوالن العربي السوري المحتل وأن جميع التدابير واإلجراءات 

التشريعية واإلدارية التي اتخذتها أو ستتخذها ىسرائيل بهدف تييير طابع الجوالن السوري 

حتل ووضعه القانوني الغية وباطلة وتشكل انتهاكا  صارخا  للقانون الدولي والتذارية الم

بتاريخ  88/74جنيا بشان قماية المدنيين ور  الحرل. وكذل  القرار ررم 

بشأن "المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الذلسطينية المحتلة، بما فيها  13/12/2019

المحتل"، الذي أكد على بط ن ريام سلطات االقت ل القدس والشررية والجوالن السوري 

اإلسرائيلي بنقل بعل سكانها المدنيين ىلى األراضي التي تحتلها وأن ذل  يشكل خررا  

التذارية جنيا الرابعة وأكد على عدم  رعية االستيطان اإلسرائيلي وأن ذل  يشكل عقبة 

 خررألا للقانون الدولي.أمام الس م والتنمية االرتصادية واالجتماعية ويعد 

ىعادة التأكيد على جميع ررارات الشرعية الدولية بشأن الجوالن العربي السوري المحتل،  -16

خاصة ررارات مجلس ققوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بما فيها القرارين األخيرين 
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، القرار األول الذي أدان فيه 22/3/2019اللذين صدرا في دورته األربعين بتاريخ 

انتهاكات سلطات االقت ل اإلسرائيلي في الجوالن العربي السوري المحتل وطالبها 

( 1981) 497بااللتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة ررار مجلس األمن ررم 

الذي رفل فرض القوانين اإلسرائيلية على الجوالن العربي السوري المحتل واعتبرها 

ني، والقرار الثاني بشأن "المستوطنات اإلسرائيلية في الغيه وباطلة وغير ذات أثر رانو

األرض الذلسطينية بما فيها القدس الشررية والجوالن العربي السوري المحتل"، الذي أكد 

غير رانونية  1967فيه أن المستوطنات التي أرامتها سلطات االقت ل اإلسرائيلي منذ 

 ل الدولتين والس م الدائم والعادل.بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام ق

مطالبة المجتمع الدولي بالتيط على ىسرائيل )القوة القائمة باالقت ل( للتورا عن  -17

انتهاكاتها بحد أبناء الجوالن العربي السوري المحتل وااللتزام بتوصيات الجمعية العامة 

، بشأن األقوال 18/5/2018بتاريخ  A/71/27لمنظمة الصحة العالمية في تقريرها ررم 

الصحية في األرض الذلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشررية وفي الجوالن العربي 

السوري المحتل، ومطالبتها ىسرائيل )القوة القائمة باالقت ل( بموجب القانون الدولي 

بتسهيل اإلجراءات لجميع المرضى وتمكين سيارات اإلسعاف من العمل دون تأخير، 

العاملين في مجال الرعاية الصحية دون عوائد ىلى أعمالهم، وااللتزام وضمان وصول 

( الذي ينص على القانون الدولي ذي الصلة 2016) 2286بقرار مجلس األمن ررم 

والمعني بحماية الجرقى والمرضى والعاملين المكلذين الطبيين بمهام طبية ووسائل النقل 

 والمرافد الطبية الخاصة بهم.

قكومة االقت ل اإلسرائيلي التي دمرت عملية الس م، وأدت ىلى التصعيد ىدانة سياسة  -18

المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي ىلى قمل ىسرائيل )القوة القائمة 

باالقت ل( على تطبيد ررارات األمم المتحدة المتعلقة باالنسحال اإلسرائيلي التام من 

ومن جميع األراضي العربية المحتلة، ىلى خط الرابع من الجوالن العربي السوري المحتل 

 .1967يونيو/ قزيران 

 

85351542992020
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 التضعما مع الجميورية اللبنع  ة

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بترراريخ 141د.ع ) 7738وعلررى ررررار مجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الرروزاري ررررم  ▪

بشأن االنعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أزمة النازقين  9/3/2014

 السوريين،

د.ع  8469رررم سرتوى الروزاري وآخرهرا القررار وعلى ررارات مجلس الجامعة علرى الم ▪

 ،4/3/2020( بتاريخ 153)

 ،23/8/2020بتاريخ  4ج//665وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية ررم  ▪

( 30د.ع ) 751وىذ يؤكد على ررارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها ررار رمة ترونس رررم  

المتعلررد  26/3/2014( بترراريخ 25د.ع ) 599رررم ، والسرريما القرررار ر31/3/2019بترراريخ 

 بدعم الجيب اللبناني،

 وىذ يشير ىلى آخر التطورات الداخلية واإلرليمية والدولية المتعلقة بلبنان، 

واستنادا  ىلى القرارات الدولية ذات الصلة التي تلتزم بهرا قكومرة لبنران، والسريما القررار رررم  

 بكامل مندرجاته، 426ررم و 425المبني على القرارين ررم  1701

 ،7/9/2020 بتاريخ نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمينوفي ضوء  

 ُيقــــر ر:

تجديد التتامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي واالرتصادي له ولحكومته ولكافة  -1

لبنران وسريادته  مؤسساته الدسرتورية بمرا يحذرأل الوقردة الوطنيرة اللبنانيرة وأمرن واسرتقرار

على كامل أراضيه، وتأكيرد قرد اللبنرانيين فري تحريرر أو اسرترجاع مرزارع  ربعا وتر ل 

كذر  وبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة اليجر، وققهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل 

المشروعة، والتأكيد على أهميرة وضررورة التذريرد برين اإلرهرال والمقاومرة المشرروعة 



 -46- 

قت ل اإلسرائيلي التي هي قرد أررتره المواثيرد الدوليرة ومبرادئ القرانون الردولي، ضد اال

 وعدم اعتبار العمل المقاوم عم   ىرهابيا .

 1701دعررم مورررا لبنرران فرري مطالبترره المجتمررع الرردولي تنذيررذ ررررار مجلررس األمررن ررررم  -2

 ( عبرر وضرع قرد1978) 426( ورررم 1978) 425( المبني على القرارين ررم 2006)

 نهائي النتهاكات ىسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.

تأكيد الدعم للخ صات الصادرة عن االجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان،  -3

والترقيب بجهود المجتمع الدولي لتكريس االستقرار في لبنان عبر انعقاد اجتماعات هذه 

مررؤتمرات الترري هرردف  لرردعم االرتصرراد اللبنرراني والجرريب اللبنرراني خاصررة المجموعررة وال

مؤتمرات روما وسيدر والمجموعة الدولية لدعم لبنران. كمرا وااللترزام بمسراندة لبنران فري 

ضوء التحديات االرتصادية والمالية والنقدية الراهنة، وتقرديم الردعم العربري لره بمرا يسرهم 

يا  لتداعياتها الخطيرة المحتملة على االستقرار واألمن في تجاوز الصعوبات الداهمة، تذاد

 االجتماعي.

، ومرا ترترب 4/8/2020التأكيد على التتامن مع لبنان ومساندته بعد انذجار بيروت فري  -4

الخاصرة  واألمر كالسكنية والبنرى التحتيرة  واألبنيةعنه من تدمير ضخم للمرفد الحيوي 

عدد كبير من المذقرودين  ىلىوجري ، باإلضافة  الف التحايا بين رتيلآوالعامة، وسقوط 

بيررروت مدينررة منكوبررة، فرري ظررل تحررديات اجتماعيررة  ىعرر ن ىلررىوالمشررردين، مررا أدى 

 لوارتصادية يواجهها لبنان أساسا  

التأكيررد علررى ضرررورة كشررا التحقيقررات الجاريررة لم بسرراته ومحاسرربة المسررؤولين عررن 

ة بنررراء مرررا تهررردم والتخذيرررا عرررن قصررروله وعلرررى دعرررم لبنررران وعاصرررمته و رررعبه إلعررراد

المتتررين، والتأكيرد علرى أهميرة مرفرأ بيرروت ودوره التراريخي كصرلة وصرل تجاريرة 

 لومدخل للبتائع والسلع ىلى الدول العربية

بمشاعر التتامن التري عبررت عنهرا الردول العربيرة ومسرارعتها الرى تقرديم  واإل ادةكما 

الدعم الدولي الذي ُعقرد لهرذه اليايرة بتراريخ  المساعدات للبنان، وبما تعهدت به في مؤتمر

الزيررارات الترري رررام بهررا األمررين العررام لجامعررة الرردول العربيررة  ىلررى، باإلضررافة 9/8/2020

 بيروت. ىلىوالمسؤولين العرل 

اإل ادة بالدور الوطني الذي يقوم بره الجريب اللبنراني والقروى األمنيرة اللبنانيرة فري صرون  -5

ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولرة اللبنانيرة قترى االستقرار والسلم األهلي 

الحدود المعترف بها دوليرا ، وتوجيره التحيرة للشرهداء والجرقرى وتثمرين التترحيات التري 

يقدمها الجيب اللبناني فري مكافحرة اإلرهرال ومواجهرة التنظيمرات اإلرهابيرة والتكذيريرة، 



 -47- 

( والقرارات ال ققرة 2014) 2170ررم  وخاصة  تل  التي وردت في ررار مجلس األمن

ذات الصلة، والتنويه بالنصر الذي قققه الجيب اللبناني عليها وآخرهرا فري عمليرة "فجرر 

الجرررود" والكذرراءة العاليررة الترري قققرر  هررذا النصررر الررذي جنررب لبنرران  ررر وهمجيررة هررذه 

علرى المذراهيم التنظيمات التي تُشكل خطرا  داهما  على أمن واستقرار معظرم دول العرالم و

والقرريم الدينيررة واإلنسررانية السررامية، وىدانررة االعتررداءات النكررراء الترري تعرررض لهررا الجرريب 

اللبنرراني فرري أكثررر مررن منطقررة لبنانيررة، والترقيررب بالمسرراعدات الترري ررردمتها دول  ررقيقة 

وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السرعودية، وقرث جميرع الردول علرى تعزيرز 

جيب اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيرزة لترمان ردرات ال

 األمن واالستقرار والسلم األهلي في لبنان.

ىدانة جميع األعمال اإلرهابية والتحركات المسلحة والتذجيرات اإلرهابية التري اسرتهدف   -6

اء، ورفل كرل المحراوالت عددا  من المناطد اللبنانية وأورع  عددا  من المواطنين األبري

اآليلررة ىلررى بررث الذتنررة وتقررويل أسررس العرريب المشررترك والسررلم األهلرري والوقرردة الوطنيررة 

وزعزعة األمن واالسرتقرار، وضررورة محاربرة التطررف والتعصرب والتكذيرر والتردخل 

في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون الترام والتنسريد لمكافحرة اإلرهرال والقتراء عليره 

يا مصادر تمويله والتعاون في مجرال تبرادل المعلومرات والخبررات وبنراء القردرات وتجذ

ومحاسبة مرتكبي األعمال اإلرهابية والجررائم ضرد اإلنسرانية والمحرضرين علرى أعمرال 

العنررا والتخريررب الترري تهرردد السررلم واألمررن وتشررديد العقوبررات علرريهم وانتهرراج ىجررراءات 

 اقترازية في هذا الشأن.

فررري تصرررديه ومقاومتررره للعررردوان اإلسررررائيلي المسرررتمر عليررره، وعلرررى وجررره دعرررم لبنررران  -7

، والترقم على أرواح الشهداء اللبنانيين، 2006الخصوص عدوان يوليو/ تموز من العام 

وكذل  دعم لبنان في ممارسته لحقه المشرروع فري الردفاع عرن الرنذس ىزاء تصراعد لهجرة 

للسرريادة الوطنيررة، كاالعتررداء األخيررر التهديرردات اإلسرررائيلية مصررحوبة بخررروق متماديررة 

بواسررطة طررائرتين مسرريرتين فرروق ضرراقية العاصررمة بيررروت، واعتبررار تماسرر  ووقرردة 

الشررعب اللبنرراني فرري مواجهررة ومقاومررة العرردوان اإلسرررائيلي عليرره ضررمانا  لمسررتقبل لبنرران 

وأمنررره واسرررتقراره، وتوصررريا الجررررائم اإلسررررائيلية بجررررائم قررررل تسرررتوجب م ققرررة 

ا وتحميرررل ىسررررائيل المسرررؤولية الكاملرررة عرررن اعترررداءاتها، وىلزامهرررا برررالتعويل مرتكبيهررر

للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين والترقيب بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة 

 208/74لألمم المتحدة قول "البقعة النذطية على الشواطئ اللبنانية" وآخرها القرار ررم 

، والررذي يُلررزم ىسرررائيل 19/12/2019هررا الرابعررة والسرربعين بترراريخ الرذي تبنترره فرري دورت
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بدفع تعويتات مالية عن األضرار التي لحق  بلبنان جراء رصا ىسرائيل لمحطة الجية 

 .2006للطارة الكهربائية في قرل يوليو/ تموز 

فرألاق عرددها ة برا  وبحررا  وجروا ، التري ألألألىدانة االعتداءات اإلسرائيلية على السيادة اللبناني -8

 ألا انتهاك في السنوات الث ثة عشرة الماضية، ومنها: 15الأل 

الخروق اليومية والمتمادية لألجواء اللبنانية بواسطة الطيران الحربي كمرا بواسرطة  ▪

الطائرات المسيرة والتري وصرل  مرؤخرا  ىلرى انتهراك األجرواء فري عمرد األراضري 

تررداء صررارى علررى أمررن واسررتقرار اللبنانيررة، وصرروال  ىلررى العاصررمة بيررروت فرري اع

 وسيادة لبنان.

التحركات الميدانية اإلسرائيلية لبناء جدار أسمنتي فاصرل علرى الحردود اللبنانيرة مرع  ▪

فلسطين المحتلة في القطاعين اليربي والشرري، ليس فقط على طول الخرط األزرق 

فري منراطد الذي ال يعتبره لبنان قدودا  نهائية، برل مجررد خرط انسرحال، ىنمرا أيترا  

لبنانية محتلة، مما يُشكل اعتداء  صارخا  علرى األراضري والسريادة اللبنانيرة وانتهاكرا  

، وخطوة استذزازية تهدف ىلى تييير المعالم وفرض 1701لقرار مجلس األمن ررم 

وارع جديد، وتهدد بالتالي االستقرار في جنول لبنان وتؤدي ىلى نتائج غير محمودة 

 العوارب.

 في جنول لبنان.آمنه طاول مؤخرا  بيوتا   القصا الذي ▪

الخررررق اإلسررررائيلي للمجتمرررع اللبنررراني عرررن طريرررد زرع العمررر ء ونشرررر  ررربكات  ▪

 التجسس وصوال  ىلى تنذيذ محاولة اغتيال على األراضي اللبنانية.

االنتهاكررات اإلسرررائيلية لحقرروق لبنرران السرريادية واالرتصررادية فرري مياهرره اإلرليميررة  ▪

دية الخالصة وفي ثروته النذطية واليازية المتواجدة ضمن مناطقره ومنطقته االرتصا

 البحرية.

الحرل اإللكترونية المتناهية األبعراد التري تشرنها ىسررائيل ضرد الجمهوريرة اللبنانيرة  ▪

عبررر الزيررادة الملحوظررة فرري عرردد األبررراج والهوائيررات وأجهررزة الرصررد والتجسررس 

لررى كافرررة  ررربكات االتصررراالت والمراربررة التررري تهررردف ىلررى القرصرررنة والتجسرررس ع

 والمعلوماتية اللبنانية.

امتنراع ىسرررائيل عررن تسرليم كامررل المعلومررات الصرحيحة والخرررائط المتعلقررة بموارررع  ▪

الذخائر غير المتذجرة كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها بشكلر 

ها علرى لبنران فري صريا عشوائي على المناطد المدنية اآلهلة بالسركان ىبران عردوان

 .2006العام 
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 تأكيد المجلس على: -9

ضرورة الحذاظ على الصريية اللبنانيرة التعدديرة الذريردة القائمرة علرى المناصرذة برين  ▪

المسلمين والمسيحيين وكذل  صيية للتعرايب برين األديران والحروار بينهرا والتسرام  

ظيمرات اإلرهابيرة وربول اآلخر وىدانة نقيترها الحتراري الصرارى الرذي تمثلره التن

اإلليائية بما ترتكبه من جرائم بحرد اإلنسرانية والتري تُحراكي ىسررائيل فري سياسراتها 

اإلرصرررائية القائمرررة علرررى يهوديرررة الدولرررة وممارسررراتها العدوانيرررة تجررراه المسرررلمين 

 والمسيحيين.

الترقيررب بمبررادرة فخامررة رئرريس الجمهوريررة العمرراد ميشررال عررون الترري أطلقهررا أمررام  ▪

، والداعرألية ىلرى دعرألم تر رألي  لبرألنان 72لعامة لألمم المتحدة في دورتها الألالجمعية ا

ليكون مركزا  دائما  للحوار بين مختلا الحتارات والديانات، عبرر ىنشراء أكاديميرة 

الذي اعتمدته الجمعية  344/73اإلنسان للت ري والحوار، والتشديد على القرار ررم 

للترقيررب بهررذه  16/9/2019( بترراريخ 73أل )العامررة لألمررم المتحرردة فرري دورتهررا الرر

 المبادرة، ودعم الجهود الرامية إلنشاء هذه األكاديمية في لبنان.

دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز قتور لبنان العربري والردولي ونشرر  ▪

رسررالته الحتررارية وتنوعرره الثقررافي، السرريما فرري مواجهررة ىسرررائيل، والحذرراظ علررى 

ات أصلية وأساسية في النسيج االجتمراعي لردول المنطقرة وضررورة األرليات كمكون

صررون ققورهررا ومنررع اسررتهدافها مررن ر بتررل الجماعررات اإلرهابيررة وتوصرريا الجرررائم 

 المرتكبة بحقها بجرائم ضد اإلنسانية.

دعررم المؤسسررات الدسررتورية اللبنانيررة فرري الُمترري بررااللتزام بأقكررام الدسررتور لجهررة  ▪

حد ال جئين الذلسطينيين في العودة ىلى ديرارهم، وتثمرين رفل التوطين والتمس  ب

المورررا الواضرر  والثابرر  للشررعب وللقيررادة الذلسررطينية الرررافل لترروطين ال جئررين 

الذلسطينيين في الدول المتيذة، خاصة  فري لبنران، والتأكيرد علرى ضررورة أن تقروم 

لر دائررم وغيررر الرردول والمنظمررات الدوليررة بتحمررل كامررل مسررؤولياتها والمسرراهمة بشررك

منقطررع بتمويررل وكالررة غررو  وتشررييل ال جئررين الذلسررطينيين )األونررروا( واسررتكمال 

تمويل ىعادة ىعمار مخيم نهر البارد ودفع المتوجبرات الماليرة لصرال  خزينرة الدولرة 

اللبنانية )من كهرباء واسته ك للبنى التحتية( ودفرع المسرتحقات ألصرحال األمر ك 

 يها المخيمات المؤرتة على األراضي اللبنانية.الخاصة التي أُنشئ  عل

 ىققراقمسرار اللبنانية على اقترام ررارات الشرعية الدولية وعلى السلطات قرص  ▪

جريمة اغتيال الرئيس الشرهيد رفيرألد الحريرألري ورفاررأله، بعيردا  العدالة بما يختص ب
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ووقدته وسرلمه  عن أي تسييس أو انتألقام وبمألا ال ينعكس سأللبا  على اسألتقرار لبنألان

 األهلي.

دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة رترية تيييرب سرماقة اإلمرام موسرى الصردر  ▪

ورفيقيه الشيخ محمد يعقرول والصرحافي عبراس بردر الردين، مرن أجرل التوصرل ىلرى 

تحريرررهم والعمررل علررى مسرراءلة مسررؤولي النظررام الليبرري السررابد لوضررع قررد لهررذه 

 الجريمة.

 ترقيب المجلس: -10

لمواجهررررة التحررررديات المختلذررررة السرررريما تبررررذلها السررررلطات اللبنانيررررة هود الترررري بررررالج ▪

االرتصادية، المالية، النقدية، االجتماعية والبيئية بما يكذل معالجة األوضاع الحالية، 

ويعزز من أداء المؤسسات وفقا  لمذاهيم دولة القانون والحكم الر يد صونا  لمصرال  

 الستقرار واالزدهار.الشعب اللبناني وتطلعاته ىلى ا

بما ورد فري خطرال القسرم لذخامرة رئريس الجمهوريرة مرن تأكيرد علرى وقردة موررا  ▪

الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه األهلي الذي يبقيه بمنأى عن النار المشتعلة قوله في 

المنطقة، والتزامه باقترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكلر خراص المرادة الثامنرة 

لبنان لسياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واقتررام  منه مع اعتماد

الصررررادرة بترررراريخ  2017القررررانون الرررردولي، والترقيررررب بمتررررمون وثيقررررة بعبرررردا 

22/6/2017. 

بالجهود التي يبذلها لبنان قكومة  و عبا  قيال موضوع النازقين السوريين الوافدين  ▪

المحرردودة، والتأكيررد علررى ضرررورة ىلررى أراضرريه لجهررة استتررافتهم رغررم ىمكاناترره 

مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم األعباء واألعداد معه، وورا تزايد تلر  

األعبرراء واألعررداد مررن النررازقين والتشررديد علررى أن يكررون وجررودهم مؤرتررا  فرري ظررل 

رفررل لبنرران ألي  رركلر مررن أ رركال انرردماجهم أو ىدمرراجهم فرري المجتمعررات المترريذة 

تكرررون هرررذه المسرررألة مطروقرررة علرررى رأس رائمرررة االرتراقرررات  وقرصررره علرررى أن

والحلول لألزمة السورية لمرا فري األمرر مرن تهديرد كيراني ووجرودي للبنران والسرعي 

بكل ما أمكرن لترأمين عرودتهم اآلمنرة ىلرى ب دهرم فري أسررع ورر  ممكرن باعتبارهرا 

حراوالت الحثيثرة الحل الوقيد المستدام للنازقين من سوريا ىلى لبنان، واإل رادة بالم

التري تبررذلها الحكومررة اللبنانيررة لتقلرريص أعرداد النررازقين السرروريين الموجررودين علررى 

األراضرري اللبنانيررة وترروفير أمررن اللبنررانيين والسرروريين وتخذيررا األعبرراء عررن  ررعب 
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لبنان وارتصاده، بعد أن أصب  على  ذير انذجار اجتماعي وارتصرادي وأمنرى يهردد 

 وجوده.

ة من ربرل السرلطات اللبنانيرة للبردء بالتنقيرب عرن الرنذط، وممارسرة بالخطوات المتخذ ▪

لبنان لحقه السيادي في استثمار موارده الطبيعية ورفل وىدانرة التهديرد اإلسررائيلي 

للبنان من خ ل محاولة منعه من ممارسة سيادته على مياهه اإلرليمية واالدعاء بأن 

ئيل خ فرا  للحقيقرة التري وثقهرا لبنران ( من مياهه الوطنية يعرود إلسررا9القطاع ررم )

بالوثائد والمستندات لدى المراجع الدولية المختصة والتي تثب  أن هرذا القطراع هرو 

 جزء ال يتجزأ من مياهه اإلرليمية اللبنانية.

بالجهود الداوبة والمستمرة التي يقوم بها األمين العام لجامعرة الردول العربيرة دعمرا   ▪

لبنانيررة بالتشرراور مررع الرردول العربيررة والمؤسسررات الدسررتورية وتأييرردا  للجمهوريررة ال

اللبنانيرررة ومختلرررا القررروى السياسرررية مرررن أجرررل تكرررريس االسرررتقرار وتعزيرررز النمرررو 

االرتصادي المستدام في لبنان قذاظا  علرى وقدتره وأمنره واسرتقراره وتمكينرا  لره مرن 

 مواجهة األخطار.

 

85361542992020

 

 

 

 

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

موسرى الصردر ورفيقيره فيهرا رذرز علرى نترائج التحقيقرات  اإلمرامترى دولألة ليبألأليا أن الذقررة الحاليرة المتعلقرة بقترية تييرب سرماقة  

سرتجابة لطلرب ليبيرا فري ليه اللجنتان القتائيتان الليبية واللبنانية بالخصروص، عليره ونظررا  لعردم االىواستباق لما يمكن أن تتوصل 

(، فران دولرة ليبيرا تسرجل تحذظهرا فقرط علرى مرا 3/3/2010 – 133د.ع  – 7162ما كان  عليه فري رررار رررم ) ىلىىعادة الذقرة 

 ( من نص القرار وتؤكد دعمها لجميع الذقرات األخرى الواردة في نص القرار.6( النقطة )9ورد بالخصوص في الذقرة ررم )
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 واألمن القومي:الشؤون العربية 

 تطورا  الوضع في سوريع

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

آخرهرا واستنادا  ىلى ررارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمرة فري هرذا الشرأن و 

، وكافررة ررررارات المجلررس علررى 31/3/2019( فرري تررونس بترراريخ 30د.ع ) 752القرررار ررررم 

، 4/3/2020( بتاريخ 153د.ع ) 8470المستوى الوزاري في هذا الشأن وآخرها القرار ررم 

بشأن العدوان التركي على سوريا والقررار  12/10/2019د.غ.ع بتاريخ  8454والقرار ررم 

، ورررار المجلرس علرى مسرتوى المنردوبين الردائمين 19/12/2016ريخ د.غ.ع بتا 8106ررم 

، وبيانات اللجنة الوزارية العربيرة المعنيرة بالوضرع 15/12/2016د.غ.ع بتاريخ  8105ررم 

 ،سوريافي 

وىذ يعرل من جديد عن تتامنه التام مع الشعب السروري ىزاء مرا يتعررض لره مرن انتهاكرات  

 نين األبرياء،خطيرة تهدد وجوده وقياة المواط

وىذ يجدد التزامه الكامرل برالوروف ىلرى جانرب تطلعرات الشرعب السروري فري الحريرة والعدالرة  

والمساواة، وققه الثاب  في اختيار نظام الحكم الذي يحقرد آمالره ويلبري طموقاتره فري ىرسراء 

 ،سوريااألمن والسلم في مختلا أرجاء 

أجل تهيئة الظروف الم ئمرة السرتئناف عمليرة وىذ يرقب مجددا  بالجهود الدولية المبذولة من  

المذاوضررات بررين المعارضررة والحكومررة السررورية الهادفررة ىلررى تشرركيل هيئررة قكررم انتقررالي ذات 

، 30/6/2012( بترراريخ 1صرر قية تنذيذيررة كاملررة، وفقررا  لمررا جرراء فرري بيرران مررؤتمر جنيررا )

عب السرروري بكافررة فئاترره وبيانررات مجموعررة الرردعم الدوليررة لسرروريا، وبمررا يُلبّرري تطلعررات الشرر

 وأطيافه،

 ،7/9/2020 بتاريخ نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمينوفي ضوء  

 :ُيقــــرر

ووقردة أراضريها واسرتقرارها  سورياالتأكيد مجددا  على االلتزام الثاب  بالحذاظ على سيادة  -1

 لعربية ومبادئه.وس متها اإلرليمية، وذل  اسألتنادا لميثألاق جامعألة الدول ا
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التأكيررد علررى المورررا الثابرر  بررأن الحررل الوقيررد الممكررن لألزمررة السررورية يتمثررل فرري الحررل  -2

السياسي القائم على مشاركة جميع األطراف السورية، بمرا يلبري تطلعرات الشرعب السروري 

، واسررتنادا  ىلررى مررا نصرر  عليرره 30/6/2012( بترراريخ 1وفقررا  لمررا ورد فرري بيرران جنيررا )

(، 2015) 2254البيانات الصادرة بهذا الصردد وبراألخص رررار مجلرس األمرن القرارات و

ودعم جهود األمم المتحردة فري عقرد اجتماعرات جنيرا وصروال ىلرى تسروية سياسرية لألزمرة 

السررورية، والتأكيررد علررى عررزم جامعررة الرردول العربيررة اإلسررهام فرري الجهررود األمميررة إلنجرراح 

إلنهراء الصرراع وىرسراء السرلم واالسرتقرار فري المذاوضات السورية التي تجري برعايتهرا 

 .سوريا

اإلعرررال عررن القلررد الشررديد مررن تررداعيات اسررتمرار األعمررال العسرركرية والخرورررات الترري  -3

، وبالرغم من اتذاق ورا ىطر ق سورياتشهدها اتذاريات خذل التصعيد في عدد من أنحاء 

راف التري لرم تلترزم بتطبيرد ، ودعوة األط29/12/2016النار الذي تم التوصل ىليه بتاريخ 

االتذاق ىلى التقيد بآليرة تثبير  وررا ىطر ق النرار واألعمرال العدائيرة وفقرا لقررارات مجلرس 

بترراريخ  2336األمررن ذات الصررلة، والترقيررب فرري هررذا اإلطررار بقرررار مجلررس األمررن ررررم 

ود ، والتأكيد على أهمية تكثيا  الجهرسورياالقاضي بورا ىط ق النار في  31/12/2016

الدولية من أجل ورا ىط ق النار باعتباره خطوة هامة على صرعيد تحقيرد الحرل السياسري 

(، وىدانررة التصررعيد العسرركري 2015) 2254( وررررار مجلررس األمررن 1وفقررا  لبيرران جنيررا )

 في الذترة األخيرة.  سورياالخطير والتدخ ت الخارجية في عموم 

باعتبراره خرررا  واضرحا  لمبرادئ ميثراق األمرم ىدانة العدوان التركي على األراضي السورية  -4

المتحرردة وررررارات مجلررس األمررن وتهديرردا  مبا رررا  لألمررن القررومي العربرري ولألمررن والسررلم 

الرردوليين، ومطالبررة تركيررا بورررا العرردوان واالنسررحال الذرروري وغيررر المشررروط مررن كافررة 

لحلرول سياسرية  األراضي السورية، األمر الرذي مرن  رأنه دعرم المسراعي الجاريرة للتوصرل

 لألزمة السورية. 

التحرررذير مرررن العواررررب الكارثيرررة المترتبرررة علرررى التصرررعيد العسررركري فررري محافظرررة ىدلرررب،  -5

وتداعياته على أكثر من ث ثة م يين مواطن سوري نصذهم من النازقين، واإلعرال عرن 

من القلد ىزاء مواصلة الخرورات العسكرية في منطقة خذل التصعيد في ىدلب، والتحذير 

تداعيات هذا التصعيد الذي من  أنه أن يقروض جهرود تحقيرد التسروية السياسرية المنشرودة، 

والطلررب مررن األطررراف المعنيررة االلتررزام باتذرراق خذررل التصررعيد فرري ىدلرربل مررع ضرررورة 

اضط ع المجتمع الدولي بمسؤوليته كاملة من قيث التعامل  النراجز مرع الخطرر اإلرهرابي 
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صة منع انتشار العناصر اإلرهابية سرواء فري األراضري السرورية القائم بمحافظة ىدلب وخا

 أو النذاذ ىلى أي من الدول العربية.

اإلعرال عن القلد ىزاء أي ترتيبات جديدة على األرض يكون مرن  رأنها أن تشركل تهديردا   -6

وسر متها اإلرليميرة، وتذرت  المجرال أمرام  سروريالوقدة األراضي السرورية وانتهاكرا  لسريادة 

زيررد مررن الترردخ ت فرري الشررأن السرروري وتعررزز تواجررد ررروات مررن دول ىرليميررة داخررل الم

األراضرري السررورية، والتأكيررد فرري هررذا السررياق علررى الرررفل القرراطع لكررل المحرراوالت الترري 

تهدف ىلى فرض تيييررات ديموجرافيرة ررد ترسرخ لواررع جديرد علرى األرض السرورية، بمرا 

ة، السريما فيمرا يتعلرد بالع ررات مرع دول الجروار، يشكل خرررا ل تذاريرات والقروانين الدولير

وتهديردا   لألمرن  واعتبار ذل  تهديدا  خطيررا  لوقردة سروريا وسريادتها علرى كامرل أراضريها،

 واالستقرار في المنطقة.

اإلعرال عن القلد البالغ من تدهور األوضاع اإلنسانية وتزايد موجرات النرزوح فري  رمال  -7

ليررات العسرركرية الترري تسررتهدف المستشررذيات والمرافررد غرررل سرروريا جررراء مواصررلة العم

المدنيرة والبنررى التحتيررة بشرركل متعمررد. وتقرردير دور قرراملي القلررم للملررا اإلنسرراني السرروري، 

ي تسررليط الترروء علررى ألألررألادية، فألألررألدولررة الكويرر  ومملكررة بلجيكررا وجمهوريررة ألمانيررا االتح

لرة العسركرية فري الشرمال اليربري تدهور األوضاع اإلنسرانية فري المنراطد التري تواجره الحم

اء بيران بالنيابرة ألألرألبالقآنرذاك لسوريا، وتثمين دور الكوي  العتو العربي في مجلرس األمرن 

اءه مرن ربرل ألألألرألعن قاملي القلم في الملا اإلنسراني السروري، واإل رادة بالبيران الرذي ترم ىلق

ة الترري ألألررأل( خرر ل الجلسألمانيررا -بلجيكررا  –قرراملي القلررم للملررا اإلنسرراني السرروري )الكويرر  

لمنارشررألة التطررورات فري  ررألمال غرررل سرروريا،  16/8/2019عقردها مجلررس األمررن بتراريخ 

والررذي تتررمن ىدانررة أي هجرروم مررن أي طرررف ضررد المرردنيين والبنرري التحتيررة والمرافررد 

 الصحية.

عودية يرومي ألرألة السألرأل( الرذي استترافته المملكرة العربي2الترقيب بنتائج اجتماع الريراض ) -8

، والذي نج  في تشكيل وفد موقد من المعارضرة السرورية بمنصراتها 23/11/2017و 22

الررث   )الريرراض والقرراهرة وموسرركو( للمشرراركة فرري ىطررار هيئررة التذرراوض السررورية فرري 

ل ألألررألتورية المزمررع توجيرره الرردعوة ىليهررا مررن ر بت ألألررألمباقثررات جنيررا وفرري أعمررال اللجنررة الدس

ل السياسرري المنشررود لألزمررة السررورية مررن ألألألررألوصررل للحم المتحرردة، وذلرر  بيرررض التألألررألاألم

( 1خرر ل عمليررة سياسررية يتوالهررا السرروريون بأنذسررهم، وعلررى أسرراس تطبيررد بيرران جنيررا )

، وررررارات مجلررس األمررن ذات سررورياة الدوليررة لرردعم ألألررألوالبيانررات الصررادرة عررن المجموع

 الصلة.
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لألمم المتحردة  للسكرتير العام التأكيد على دعم جهود السيد جير بيدرسون المبعو  الخاص -9

في سبيل استئناف العملية السياسية، والترقيب باط ق أعمال اللجنة الدستورية  سورياىلى 

وتشرركيل اللجنررة الدسررتورية المصرريرة وعقررد  2019أكتوبر/تشرررين أول  30فرري جنيررا فرري 

السرتئناف اجتماعاتها بتيسير من األمم المتحدة، ودعوة المبعو  الخراص لمواصرلة جهروده 

أعمال اللجنة في أررل ور  ممكن، والتي كان  رد عقدت الجولة الثالثة لهرا فري جنيرا فري 

وعلقرر  أعمالهررا نظررررا لظررروف جائحررة كورونرررا، ودعرروة كافررة األطرررراف  24/8/2020

 للتعاون مع جهود المبعو  في هذا الصدد. 

والرذي رررر تجديرد  11/7/2020بتراريخ  2533 ررم الترقيب باعتماد مجلس األمن القرار -10

(، لمرردة اثنرري عشررر 2014) 2165مررن رررراره  3و 2اإلجررراءات الترري أررهررا فرري الذقرررتين 

، باسررتثناء معررابر الرمثررا واليعربيررة وبررال السرر م 2021تمرروز  يوليررو/ 10 ررهرا، أي قتررى 

 الحدوديررة. واإل ررادة بررالجهود المبذولررة مررن دولررة الكويرر ، العتررو العربرري بمجلررس األمررن

 2449 رررم ي كان آخرها دورها بالتعاون مع مملكرة السرويد فري اعتمراد القررار، والتآنذاك

، والذي يُطالرب 24/2/2018بتاريخ  2401، فت   عن القرار ررم 13/12/2018بتاريخ 

يومررا  لتمكررين  30لمرردة ال تقررل عررن  سررورياجميررع األطررراف بورررا القتررال فرري كافررة منرراطد 

في المناطد الُمحاصرة مرن دون أي ريرود، ىضرافة  وصول الُمساعدات اإلنسانية للُمحتاجين

ىلرى اعتمرراد خطررة وكيرل األمررين العررام للشرؤون اإلنسررانية ذات الخمررس نقراط وقررث أطررراف 

النزاع على تنذيرذها، ودعروة كافرة األطرراف المعنيرة االلترزام بهرذا القررار والتنذيرذ الذروري 

عتماد مجلس األمن القرار رررم . وكذا الترقيب باسوريالورا ىط ق النار في جميع أنحاء 

بشرأن تجديرد  -والذي تقردم  بره جمهوريرة مصرر العربيرة  - 19/12/2017بتاريخ  2393

 . سورياآلية ىيصال المساعدات اإلنسانية في 

اإلعرال عن القلد ىزاء األوضاع اإلنسانية المتردية التي يشهدها مخيم الهول برالقرل مرن  -11

الركبرران الوارررع ررررل الحرردود مررع المملكررة األردنيررة الحرردود السررورية العراريررة، وتجمررع 

والطلرب مرن األطرراف  سورياالها مية، األمر الذي من  أنه أن يذارم األزمة اإلنسانية في 

الدوليررة والسررورية تحمررل مسررؤولياتها والسررماح بتررأمين ممرررات آمنررة إليصررال المسرراعدات 

كبرران ىلررى منرراطقهم، ودعرروة اإلنسررانية مررن الررداخل السرروري، وأهميررة عررودة كررل ررراطني الر

المجتمع الدولي لتقديم مزيد من المساعدات اإلنسانية العاجلة لمواجهة أزمة النرزوح الحرادة 

يم ألألررألاء علررى تنظألألألررألتداد المعررارك للقتألألألررألر ا ألررألالترري تشررهدها السرراقة السررورية علررى ىث

علرررى أمرررن  يات ذلررر ألألرررألديد ىزاء تداعألرررألد الشألرررألب اإلرهرررابي، واإلعررررال عرررن القلألألألرررألداع
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واستقرار الجوار العربي، والتأكيد على أهمية تثبي  االستقرار في الجنول السوري تمكينا  

ل جئين من العودة الطوعية ىلى وطنهم والحيلولة دون تدهور األوضاع األمنية في جنول 

 سوريا.

مرا فري أخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبي  ورا ىطر ق النرار فري ىطرار اجتماعرات أسرتانة، ب -12

ذل  اتذاق مناطد خذل التصعيد العسكري الرذي ترم التوصرل ىليره فري الجولرة الرابعرة مرن 

، والترقيررب بررالجهود المصرررية للتوصررل التذررارين 4/5/2017اجتماعررات أسررتانة بترراريخ 

إلنشاء مناطد لخذل التصعيد فري كرلر مرن اليوطرة الشرررية بريرا دمشرد وريرا قمرص 

، بهردف ققرن دمراء الشرعب السروري، وسررعة ىدخرال 2017الشمالي في يوليو/ تموز عرام 

المسرراعدات اإلنسررانية، ومطالبررة الرردول التررامنة ل تذرراق بررااللتزام بتطبيقرره وىخررراج كافررة 

الميليشيات المسلحة األجنبية من األراضي السرورية، وبمرا يسرهم فري دعرم وىنجراح المسرار 

ران لردعم التذاوضي في جنيا تح  رعاية األمم المتحدة. والترقيب أ يتا  بتوريع اتذراق عما

بررين المملكررة األردنيررة  7/7/2017بترراريخ  سررورياورررا ىطرر ق النررار فرري جنررول غرررل 

الها مية وروسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية، والتي توصل  ىلرى التوافرد علرى 

خطرروة نحررو ورررا  ررامل للقتررال والتوصررل كمنطقررة خذررل التصررعيد فرري الجنررول السرروري 

 وسر متها وفرد بيران جنيرا سرورياذاق سياسي يحذأل سريادة واسرتقرار ووقردة أراضري الت

( ويقبلرره الشررعب السرروري. والتأكيررد فرري هررذا 2015) 2254 ررررم وررررار مجلررس األمررن (1)

ل أي ترتيبات رد تهردد ألألألألاإلطار على االلتزام بالحذاظ على وقدة األراضي السورية ورف

البرالغ ىزاء عمليرات التهجيرر والتيييرر الرديموجرافي الرذي هذا المبدأ، واإلعرال عرن القلرد 

تشهده الساقة السورية، والتأكيد على أن أي ترتيبات تجري في هذا الصدد يجرب أن تكرون 

 ترتيبات مؤرتة.

قث مجموعة الدعم الدولية لسوريا على تكثيا جهودها ومواصلة مسراعيها لتنذيرذ مرا ورد  -13

، وبيانررات فيينررا الصررادرة عررن مجموعررة 30/6/2012( بترراريخ 1فرري بيرران مررؤتمر جنيررا )

، ىضررافة  ىلررى 17/5/2016، و14/11/2015و 30/10/2015الرردعم الدوليررة لسرروريا فرري 

، والعمل على التقيد بالمبادئ واآلليات التري ترم االتذراق عليهرا 11/2/2016بيان ميونخ في 

تثبير  وررا ىطر ق النرار والواردة في تل  البيانات، وعلى نحور خاص ما يتعلد منها بآليرة 

واألعمرال العدائيررة، وآليررة تروفير المسرراعدات اإلنسررانية. وبتروفير األجررواء الم ئمررة إلنجرراح 

عملية المذاوضرات فري جنيرا تحر  رعايرة األمرم المتحردة والهادفرة ىلرى تشركيل هيئرة قكرم 

 انتقالي ذات ص قيات تنذيذية كاملة.
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التري تشرير ىلرى اسرتخدام األسرلحة الكيميائيرة فري اإلعرال عن القلد البرالغ ىزاء المعلومرات  -14

عدد من المناطد والمدن السورية، وىدانة جميرع العمليرات التري تسرتهدف المردنيين األبريراء 

وخصوصررا  باسررتخدام األسررلحة الكيميائيررة فيمررا يمكررن أن يُشرركل جريمررة قرررل، ويُعررد عمرر   

ساني، والمطالبرة بتقرديم مرن ارتكبروا أو وقشيا  وانتهاكا  للقانون الدولي والقانون الدولي اإلن

  اركوا في هذه الجريمة ىلى العدالة الدولية.

ىدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلا المناطد السورية والتي ترتكبها  -15

التنظيمات والجماعات اإلرهابيرة كرداعب وجبهرة النصررة المرتبطرة بالقاعردة وغيرهرا مرن 

 هابية.التنظيمات اإلر

يد الوثيررد مررع مذوضررية األمررم المتحرردة ألألررألالطلررب مررن المجموعررة العربيررة فرري جنيررا التنس -16

ألاف االنتهاكررألات ألألألألررة بايقألألررألألة اإلجررألراءات الكذيلألألرراذ كافألألررألالسررامية لحقرروق اإلنسرران، التخ

الدائمة لحقوق اإلنسان التي يرتكبهرا النظرام السروري، بمرا فري ذلر  تروفير الحمايرة ال زمرة 

طذررال والنسرراء ومنررع اسررتهداف المستشررذيات والمؤسسررات المدنيررة وفقررا  للقررانون الرردولي لأل

 اإلنساني.

اإل ادة بدور قترة صاقب السمو الشيخ صباح األقمد الجابر الصباح أمير دولة الكوي   -17

في استتافة دولة الكوي  للمؤتمرات الدولية األول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضرع 

، والطلررب مرن الردول المانحررة 2015و 2014و 2013خر ل األعروام  سرروريافري اإلنسراني 

  عرألنها فري تلر  المؤتمألرألرات، وكرذل  فري مرؤتمرات ألرألسرعة الوفراء بتعهرداتها التري أعأللن

( 2019) 3(، وبروكسرررررل 2018) 2( وبروكسرررررل 2017( وبروكسألرررررألل )2016لنررررردن )

الرردعم الرر زم للرردول العربيررة (، وبالخصألررألوص فيمررا يتعررأللد بتوفررألير 2020) 4وبروكسررل 

ة المترريذة ل جئررين والنررازقين السرروريين، ألألررألالمجرراورة لسرروريا وغيرهررا مررن الرردول العربي

االت ترروفير أعمررال ألألررألي مجألألررألها فألررألوذلرر  لمسرراندتها فرري تحمررل األعبرراء الُملقرراة علررى عاتق

مررة واآلمنررة ىلررى اإلغاثررة وتقررديم المسرراعدات اإلنسررانية العاجلررة لهررم، تمهيرردا  لعررودتهم الكري

 .سوريا

لألمرم  السركرتير العرامالطلب ىلى األمين العرام للجامعرة مواصرلة مشراوراته واتصراالته مرع  -18

، وكذل  مع مختلا األطراف المعنية مرن أجرل تكثيرا سورياالمتحدة ومبعوثه الخاص ىلى 

ر الجهررود المبذولررة لتهيئررة األجررواء الم ئمررة لجرروالت مذاوضررات جنيررا الهادفررة ىلررى ىررررا

( 1خطوات الحل السياسي االنتقالي لألزمة السورية وفقا  لما جاء فري بيران مرؤتمر جنيرا )

، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا وررارات مجلس األمرن ذات 30/6/2012بتاريخ 

 الصلة.
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ع فري سروريا واألمرين العرام مواصرلة ألألرألالطلب من اللجنرة الوزاريرة العربيرة المعنيرة بالوض -19

ألة المعنيررة بالوضررع فرري ألألألألررالمشرراورات مررع مختلررا األطررراف اإلرليميررة والدوليالجهررود و

سرروريا، وعرررض نتررائج تلرر  الجهررود علررى الرردورة المقبلررة لمجلررس الجامعررة علررى المسررتوى 

 الوزاري.
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 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

ألألطر مورذها الثاب  بالحذاظ علرى سريادة سروريا ىال أن الرزخم والهبرة الملحوظرة، نذتقردهما بالنسربة لردول عربيرة "مع تأكيد دولألألة ر 

 قيقة تنته  فيها الشرعية والسيادة، ىما بقوات خارجة عن الشررعية ترارة وىمرا بقروات ممولرة، بكرل أسرا، مرن دول عربيرة ترارة 

ن يحرررك مجلسررنا سرراكنا  بشررأنها وتبريررر ترردخل دول عربيررة فرري الشررؤون أخرررى، ومررن غيررر طلررب مررن الحكومررة الشرررعية، دون أ

الداخلية لدول عربية أخرى تح  ذريعة قماية نذسها من اإلرهال، وتجريم ذل  علرى دول أخررى يجعلنرا أمرام سياسرة ازدواجيرة 

 المعايير والكيل بمكيالين"، وعليه فان دولة رطر تسجل تحذظها على الذقرة الرابعة.

دولة معينرة دون غيرهرا مرن الردول(، وتجردد الصرومال التأكيرد  ىدانة)التحذأل فقط على بية جمهورية الصومال الذيدرالية مندوتود  

 على أهمية الحذاظ على سيادة سوريا ووقدة أراضيها وس متها اإلرليمية بما يتوافد مع المواثيد والقوانين الدولية.

اعتمراد قلرول  ىلرىعرن الصرراعات الداخليرة فري الردول العربيرة الشرقيقة، مرع الردعوة  "يؤكد لبألألألنان على سياسة االبتعاد :م قظة 

 سياسية توافقية، بما يحذأل وقدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات  عوبها."

 دولة ليبيا تسجل تحذظها على نص القرار. 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 تطورا  الوضع في ل ب ع

 

 س الجعمعة نلى الم توى الوزارتد ـ مجل

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة،  ▪

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

( لمجلرس الجامعرة علرى 30الصادر عن الردورة العاديرة ) 753وعلى ما جاء بالقرار ررم  ▪

 ،31/3/2019تونسية بتاريخ الجمهورية ال –مستوى القمة التي انعقدت بتونس 

 ،4/3/2020( بتاريخ 153د.ع ) 8471وعلى ررارات المجلس وآخرها القرار ررم  ▪

 وعلى مذكرة مندوبية دولة ليبيا، ▪

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

لصرادرة عرن المجلرس وآخرهرا القررار رررم التأكيد على االلترزام بجميرع القررارات السرابقة ا -1

( لمجلرس الجامعرة علرى مسرتوى القمرة التري انعقردت 30الصادر عن الدورة العاديرة ) 753

د.ع  8471، وررررار المجلررس علررى المسررتوى الرروزاري ررررم 31/3/2019بتررونس بترراريخ 

ة . وررار المجلس على المستوى الوزاري في دورته غير العادي4/3/2020( بتاريخ 153)

 .23/6/2020بتاريخ  8523ررم 

 التأكيد مجددا  على االلتزام بوقدة وسيادة ليبيا وس مة أراضيها ورفل التدخل الخارجي. -2

الرردعوة ىلررى قررل سياسرري  ررامل ل زمررة الليبيررة، والتأكيررد علررى دعررم المجلررس للتنذيررذ الكامررل  -3

باعتبرراره  17/12/2015ل تذرراق السياسرري الليبرري المورررع فرري مدينررة الصررخيرات بترراريخ 

المرجعية الوقيدة للتسوية السياسية في ليبيا، والتأكيد علرى دور كافرة المؤسسرات الشررعية 

 المنبثقة عن االتذاق السياسي الليبي.

التشديد على رفل وضرورة منع التدخ ت الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم  -4

اك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد في تسهيل انتقال المقاتلين األجانب ىلى ليبيا وانته

 الس ح بما يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي والمنطقة والسلم الدولي.

الترقيب بالبيانين الصرادرين عرن رئريس المجلرس الرئاسري لحكومرة الوفراق الروطني السريد  -5

األراضري الليبيرة فائز السراج والمستشار عقيلة صال  بشأن ورا اطر ق النرار فري عمروم 
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والدعوة ىلى اإلسراع في االتذاق على ترتيبات دائمة و راملة لتنذيرذه والتحقرد مرن االلترزام 

به من خ ل استكمال أعمال مسار المباقثات الدائرة في اطرار اللجنرة العسركرية المشرتركة 

هرا ( بجنيا برعاية األمرم المتحردة واسرتكمال تنذيرذ مسرارات مرؤتمر بررلين فري جانبي5+5)

االرتصادي، بما في ذل  الدور المهرم للجنرة الخبرراء الليبيرين االرتصرادية، وكرذل  السياسري 

لتحقيررد تسرروية  رراملة ل زمررة، تمهيرردا  إلجررراء االنتخابررات لتترراح الذرصررة للشررعب الليبرري 

 الختيار ممثليه بحرية واالنتقال ىلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

كافة الجرائم المرتكبة بحد المدنيين ورفل وىدانة الهجمات ضد التأكيد على رفل وىدانة  -6

المدنيين أو األهداف المدنية، أيا  كان مرتكبيها، واألخذ علمرا  بتعيرين أعتراء بعثرة التحقيرد 

 األممية قول ليبيا التي أررها مجلس ققوق األنسان التابع لألمم المتحدة.

كافررة، والترقيررب فرري هررذا اإلطررار بررالجهود التأكيررد علررى أن المرروارد النذطيررة قررد لليبيررين  -7

والتأكيد ، اإلنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النذطية الليبيةالجارية للعمل على استئناف 

 .على ضمان أمن وس مة المنشآت النذطية، وضمان عدالة و ذافية توزيع عائدات النذط

بيا والهادفة ىلى التوصل لتسروية اإلعرال عن الدعم الكامل لجهود بعثة األمم المتحدة في لي -8

األزمررة مررن خرر ل المسررارات الررث   فرري ضرروء نتررائج مررؤتمر برررلين وررررار مجلررس األمررن 

( وقث السركرتير العرام لألمرم المتحردة علرى اإلسرراع فري تسرمية مبعوثره الخراص، 2510)

 تذاديا لسلبيات الذراغ على تحقيد التقدم المنشود في كافة المسارات.

الرردور المحرروري واألساسرري لرردول جرروار ليبيررا، والترقيررب بالبيرران الختررامي التأكيررد علررى  -9

الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائرر برعايرة كريمرة 

 .23/1/2020من فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ 

ز التشراور والتنسريد برين الردول التأكيد على الدور األساسي لجامعة الدول العربية في تعزير -10

األعتاء، بهدف التوصل ىلى تسوية سياسية  املة ل زمة الليبيرة، ومواصرلة الجهرد القرائم 

في ىطار اللجنة الرباعية والتنسيد مرع الشرركاء اآلخررين المعنيرين بالشرأن الليبري وخاصرة 

 االتحادين األفريقي واألوروبي.

هذا القرار وتقرديم تقريرر ىلرى المجلرس فري هرذا الشرأن،  الطلب ىلى األمين العام متابعة تنذيذ -11

وكذل  مواصلة اتصاالته ومشاورته مع ممثل السركرتير العرام لألمرم المتحردة ومرع مختلرا 

األطراف الليبية، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الردول العربيرة مرن أجرل ترذليل الصرعال 

لمورع عليه بمدينة الصخيرات الميربية التي مازال  تعترض تنذيذ االتذاق السياسي الليبي ا

 تح  رعاية األمم المتحدة.

85381542992020
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 تطورا  الوضع في ال ما

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 وىذ يؤكد على رراراته السابقة في هذا الشأن، 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

االلتزام بوقدة اليمن وسيادته وأمنه واسرتقراره وسر مة أراضريه، ورفرل اي تردخل فري  -1

 داخلية. ؤونه ال

التأكيد علرى اسرتمرار دعرم الحكومرة اليمنيرة الشررعية برئاسرة الررئيس عبدربره منصرور   -2

 هادي.

تأييد مورا الحكومرة اليمنيرة، وتمسركها بالمرجعيرات الرث  : المبرادرة الخليجيرة وآليتهرا   -3

 2216التنذيذيرررة، ومخرجرررات مرررؤتمر الحررروار الررروطني الشرررامل، ورررررار مجلرررس األمرررن 

ات الدوليررة ذات الصررلة، كأسرراس للوصررول ىلررى تسرروية سياسررية  رراملة ، والقرررار(2015)

مسرررتدامة فررري الررريمن. والترقيرررب بتعررراون الحكومرررة اليمنيرررة وموارذهرررا اإليجابيرررة ىزاء 

المقترقرررات والقررررارات الدوليرررة، وتمسررركها بخيرررار السررر م المسرررتدام فررري الررريمن. ودعرررم 

 وىنهررراءتطبيرررع األوضررراع، اإلجرررراءات التررري تتخرررذها الحكومرررة الشررررعية الراميرررة ىلرررى 

االنق ل، واستعادة سلطه الدولة، وتمكين الحكومة من القيام بوظائذها الدستورية، واتخاذ 

التدابير الكذيلة برفع المعانراة عرن كاهرل الشرعب اليمنري، والتخذيرا مرن اآلثرار والعواررب 

يررة وىعررادة االرتصررادية واالجتماعيررة الكارثيررة للحرررل، وتحقيررد األمررن واالسررتقرار والتنم

 .واإلرهالاإلعمار والتعافي، ومكافحة التطرف 

لألمرم المتحردة للريمن السريد  للسركرتير العراماإلعرال عرن دعرم جهرود المبعرو  الخراص   -4

ريذيث من اجل استئناف وىنجاح العملية السياسية على أساس المرجعيات المتذد جمارتن 

 عليها.



 -62- 

 تشررين ثراني/نوفمبر 5ريراض الموررع بتراريخ الترقيب بالجهود الرامية ىلى تنذيذ اتذاق ال -5

، والذي يشكل خطوة مهمرة لتوقيرد الجهرود والحذراظ علرى أمرن واسرتقرار ووقردة 2019

 ،وسرر مة األراضرري اليمنيررة، ومواجهررة التحررديات واسررتعادة الدولررة الشرررعية فرري الرريمن

بهرا المملكرة الترقيب كذل  باع ن آلية تسريع تنذيذ اتذاق الرياض وبالجهود التي تقروم و

 العربية السعودية في هذا الشأن. 

الترقيب بمبادرة تحالا دعم الشرعية في اليمن لوررا ىطر ق النرار فري الريمن اسرتجابة   -6

لألمم المتحدة، التي أطلقها لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونرا السكرتير العام لدعوة 

المبررادرة، والرردعوة للورررا  المسررتجد، والترقيررب كررذل  باسررتجابة الحكومررة اليمنيررة لهررذه

 الذوري لكافة األعمال العدائية في مختلا أنحاء اليمن.

الترقيب بحرص الحكومرة اليمنيرة والتزامهرا بالتنذيرذ الكامرل التذراق سرتوكهولم، بمرا فري   -7

ذل  االتذاق بشأن مدينة وموانئ الحديدة والصرليا ورأس عيسرى، وآليرة التنذيرذ الخاصرة 

، وبيران التذاهمرات قرول مدينرة تعرز، والتأكيرد علرى ضررورة سررىاألبتذعيل اتذاق تبادل 

ىلررزام الحرروثيين بالتنذيررذ الكامررل ل تذرراق، السرريما انسررحابهم مررن مرروانئ ومدينررة الحديرردة، 

مرن كخطوة أولى تؤسس لس م ققيقي دائم في اليمن. ودعوة المجتمع الردولي ومجلرس األ

مماطلررة وعررلررة الحرروثيين لتنذيررذ تلرر  لررى ترروفير التررمانات الدوليررة للحررد مررن اسررتمرار ى

 ىعرررارتهماالتذاررررات ورفترررهم مبررردأ االنسرررحال، وفرررت  الممررررات اإلنسرررانية، والحرررد مرررن 

 المستمرة لعمل موظذي األمم المتحدة.

عمرال أىدانة جميع انتهاكات ققوق اإلنسان التي تمارسها القوى االنق بيرة، بمرا فري ذلر    -8

العتقررال واالقتجرراز التعسررذي للنسرراء واالعتررداء القتررل والخطررا واإلخذرراء القسررري، وا

الجنسررري، وتذجيرررر المنرررازل، وتجنيرررد األطذرررال، واسرررتهداف المستشرررذيات ودور العبرررادة، 

واسررتخدام المرردارس والمستشررذيات لألغررراض العسرركرية، والقصررا العشرروائي للمنرراطد 

 ىترراواتض ، وفررواإلغاثيرةالسركنية ورترل المردنيين العرزل، ونهررب المسراعدات اإلنسرانية 

على مشاريع اإلغاثة اإلنسانية، والتدمير الممرنهج للمؤسسرات الصرحية، والتترييد علرى 

الكادر العامل في المجال الصحي، مما أدى ىلرى انتشرار األمرراض واألوبئرة ونقرص قراد 

 في اليذاء والدواء والخدمات الطبية.

الريمن، والردعوة والصحي واالرتصرادي فري  اإلنسانيالتحذير من خطورة تدهور الوضع  -9

ىلى تكثيا تقديم المسراعدات اإلنسرانية والطبيرة للشرعب اليمنري، وتقرديم المسراندة العاجلرة 

بالمسررتلزمات والمعرردات الترررورية،  فرري دعررم القطرراع الصررحي ومررده  للرريمن خصوصررا  

المسرتجد، ودعرم جهرود اإلصرحاح البيئري فري  19-خصوصا في ظل تذشري جائحرة كوفيرد
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رية اليمنيرة، وعردم السرماح للحروثيين بعررلرة تردفد المسراعدات مختلا محافظات الجمهو

 األوبئررررةاإلنسررررانية، وتسررررهيل وصررررولها لمسررررتحقيها، ومجابهررررة مخرررراطر تذررررارم انتشررررار 

، والمساعدة في مجال قل مأساة النازقين اليمنيين، ومواصلة الجهود الدولية واألمراض

اتخاذ السربل الكذيلرة بوضرع قرد لهرا، الذوري لعملية تجنيد األطذال، و اإليقاف ىلىالرامية 

 وىدانة زراعة األليام، ودعوة المجتمع الدولي لورذها وللمساعدة في نزعها.

دعوة المجتمع الدولي واألمم المتحدة للتيط على االنق برين لوررا مسلسرل االعتقراالت،  -10

قلرين والحد من عررلة العمل اإلنساني وسررة المساعدات اإلغاثية، وإلط ق سرراح المعت

واألسرى والمحتجزين والمختطذين والسجناء السياسيين ومعتقلري الررأي، وفري مقردمتهم 

 الصحذيين والنشطاء.

اإلعرال عن التقدير للردور الرذي يقروم بره تحرالا دعرم الشررعية بقيرادة المملكرة العربيرة   -11

 السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة، فري دعرم الحكومرة الشررعية، واإلعررال عرن

التقدير للدور اإلنساني الذي يتطلع به مركز المل  سلمان لإلغاثة فري الريمن والبرنرامج 

السررعودي لتنميررة وىعمررار الرريمن، والهرر ل األقمررر اإلمرراراتي، فرري دعررم برررامج اإلغاثررة 

والمسرراعدات اإلنسررانية، وىعررادة تأهيررل البنيررة التحتيررة والخرردمات فرري المنرراطد المحررررة. 

لكافة الدول العربية للمساهمات والمساعدات التري رردمتها وتقردمها  واإلعرال عن التقدير

 في المجال اإلنساني واإلغاثي لليمن وقكومته الشرعية.

دعوة المجتمع الدولي ىلرى عردم تجاهرل أسربال الكارثرة اإلنسرانية والمرتبطرة بممارسرات   -12

مررع الررردولي المليشرريات الحوثيررة، واسرررتخدامها الوضررع االنسررراني كوسرريلة البترررزاز المجت

والمنظمرررات الدوليرررة، ونهرررب المسررراعدات، واسرررتخدامها مرررن أجرررل تمويرررل آلرررة الحررررل، 

 وتجييرها لتعزيز سلطتها غير الشرعية في المناطد الخاضعة لسيطرتها.

اإلعررال عررن التقردير الستتررافة مررؤتمر المرانحين للرريمن فرري المملكرة العربيررة السررعودية   -13

، وللرردول الترري تعهرردت بتقررديم 2020 قزيران/يررويون 2بالشررراكة مررع األمررم المتحرردة فرري 

 1.35، والتري بلير  2020المساعدات في ىطار خطة االستجابة اإلنسانية للعام الجراري 

 مليار دوالر.

اإلعرررال عررن الرردعم لجهررود الحكومررة وتحررالا دعررم الشرررعية فرري الرريمن فرري مكافحررة   -14

بال والظررروف الترري التطرررف واإلرهررال، والتأكيررد علررى أهميررة مجابهررة ومعالجررة األسرر

وفرت البيئة الم ئمة النتشار التنظيمات اإلرهابية في اليمن، وفي مقدمتها االنق ل على 

 الدولة ومؤسساتها الشرعية.
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دعوة ىيران ىلى االلتزام بمبادئ القانون الدولي، وانتهاج سياسة قسن الجوار، والتوررا   -15

الحروثيين بشرحنات  ىمردادا فري ذلر  عن دعم الميليشيات الحوثيرة براألموال واألسرلحة، بمر

الصررواريخ الباليسررتية ىيرانيررة الصررنع الترري تقرروم بتهريبهررا عبررر البحررر، وتشررجيعها علررى 

تقويل مساعي العودة للعملية السياسية، وعررلة الجهود الدوليرة لوررا الحررل والعنرا 

طر ق واإلرهال، وتحويل المناطد التي يسيطر عليها الحوثيون في الريمن ىلرى منصرة إل

الصواريخ الباليستية على البلدان المجاورة، وتهديد الم قرة البحريرة الدوليرة فري متريد 

ألمرن واسرتقرار الريمن ودول  خطيررا   بال المندل والبحر األقمر، وهو مرا يشركل تهديردا  

 2216لقرررار مجلررس األمررن ررررم  واضررحا   الجرروار والمنطقررة بشرركل عررام، ويعتبررر خررررا  

(2015). 

ار رفررل مليشرريات الحرروثيين السررماح للذريررد الذنرري التررابع لألمررم المتحرردة ىدانررة اسررتمر  -16

بالوصول ىلى نارلرة الرنذط "صرافر" الراسرية برالقرل مرن مينراء رأس عيسرى فري الحديردة 

جل تقييمه وصيانته وتذريغ النذط أ)غرل اليمن(، والخاضع لسيطرة الحوثيين، وذل  من 

اهرا فري قرال تسررل الرنذط فري منطقرة البحررر منره، ومنرع ورروع كارثرة بيئيرة ال تحمرد عقب

األقمر وخليج عدن وما يجاورهما. ودعوة المجتمع الدولي واألمرم المتحردة ىلرى التريط 

على الحوثيين للسماح للذريد الذني الترابع لألمرم المتحردة بممارسرة مهامره دون ترأخير او 

  رط.

85391542992020
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 العربية واألمن القومي: الشؤون

احتالل  يراـ للجزر العرب ة الثالث انب الكبرى تانب 

الصىرى تأبو موسى التعبعة لدتلة اإلمعرا  العرب ة 

 المتحدة في الخل ج العربي

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بتاريخ 30د.ع ) 757واستر ادا بقرارات القمم السابقة وآخرها ررار رمة تونس ررم  

بشأن اقت ل ىيران للجزر العربية الث  : طنب الكبرى وطنب الصأليرى  31/3/2019

 وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي،

يؤكد على بيانات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ورراراته السابقة وىذ  

 ،4/3/2020( بتاريخ 153د.ع ) 8473وآخرها القرار ررم 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

عربيرة المتحرردة الكاملرة علرى جزرهرا الررث  ، التأكيرد المطلرد علرى سرريادة دولرة اإلمرارات ال -1

وأبو موسى، وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها طنب الكبرى وطنب الصيرى 

 .الستعادة سيادتها على جزرها المحتلةالمتحدة دولة اإلمارات 

سيادة دولرة استنكار استمرار الحكومة اإليرانية في تكريس اقت لها للجزر الث   وانتهاك  -2

اإلمررارات العربيررة المتحرردة بمررا يزعررزع األمررن واالسررتقرار فرري المنطقررة ويررؤدي ىلررى تهديررد 

 األمن والسلم الدوليين.

ىدانة ريام الحكومة اإليرانية ببناء منشآت سركانية لتروطين اإليررانيين فري الجرزر اإلماراتيرة  -3

 الث   المحتلة.

شمل جزر دولة اإلمارات العربية المتحدة الث   ىدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي ت -4

المحتلررة، طنررب الكبرررى وطنررب الصرريرى وأبررو موسررى، والميرراه اإلرليميررة واإلرلرريم الجرروي 

والجرف القاري والمنطقة االرتصادية الخالصة للجزر الث   باعتبارها جزءا  ال يتجزأ من 
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عررن مثررل هررذه االنتهاكررات دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة، والطلررب مررن ىيررران الكررا 

واألعمال االستذزازية التي تعد تردخ   فري الشرؤون الداخليرة لدولرة مسرتقلة ذات سريادة، وال 

تساعد على بناء الثقة، وتهدد األمن واالستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وس مة الم قة 

 اإلرليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

بين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة اإلمرارات العربيرة المتحردة ىدانة ىيران الفتتاقها مكت -5

ومطالبة ىيران بازالة هذه المنشآت غير المشروعة واقترام سريادة دولرة اإلمرارات العربيرة 

 المتحدة على أراضيها.

اإلعرررال عررن اسررتنكاره وىدانترره للزيررارات الترري يقرروم بهررا كبررار المسررؤولين ىلررى الجررزر  -6

  المحتلررة طنررب الكبرررى وطنررب الصرريرى وأبررو موسررى، واسررتهجانه كررل اإلماراتيررة الررث 

الخطوات اإليرانية العدائية معتبرا  ذل  انتهاكا  لسيادة دولة اإلمارات العربيرة المتحردة علرى 

أراضيها، وال يتما ى مع الجهود والمحاوالت التي تبذل إليجاد تسوية سلمية ودعوة ىيران 

الخطوات االستذزازية التصعيدية، وتبني موارا بناءة تعرزز ىلى الكا عن القيام بمثل هذه 

 الثقة للتوصل ىلى قل عادل لقتألية الجزر اإلماراتية الث   المحتلة.

اإل ادة بمبادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة التري تبرذلها إليجراد تسروية سرلمية وعادلرة  -7

رى، وأبررو موسررى( مررع لحررل رتررية الجررزر الررث   المحتلررة )طنررب الكبرررى، وطنررب الصرري

 الجمهورية اإلس مية اإليرانية.

دعوة الحكومة اإليرانية مجرددا  ىلرى ىنهراء اقت لهرا للجرزر اإلماراتيرة الرث  ، والكرا عرن  -8

فرررض األمررر الوارررع بررالقوة، والتورررا عررن ىرامررة أي منشررآت فيهررا، بهرردف تيييررر تركيبتهررا 

ىزالة كافة المنشرآت التري سربد أن نذرذتها السكانية والديموجرافية، وىلياء كافة اإلجراءات و

ىيران من طرف واقد في الجزر العربيرة الرث   باعتبرار أن تلر  اإلجرراءات واالدعراءات 

باطلة وليس لها أي أثر رانوني وال تنقص مرن قرد دولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة الثابر  

، 1949اتذاريرة جنيرا لعرام في جزرها الث  ، وتعد أعماال منافية ألقكام القانون الدولي و

ومطالبتهررا ىتبرراع الوسررائل السررلمية لحررل النررزاع القررائم عليهررا وفقررا  لمبررادئ ورواعررد القررانون 

 .بما في ذل  القبول باقالة القتية ىلى محكمة العدل الدوليةالدولي، 

اإلعرال عن األمل في أن تعيد الجمهورية اإلس مية اإليرانية النظرر فري مورذهرا الررافل  -9

يجرراد قررل سررلمي لقتررية جررزر دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة الررث   المحتلررة، ىمررا مررن إل

 خ ل المذاوضات الجادة والمبا رة أو اللجوء ىلى محكمة العدل الدولية.

مطالبة ىيران بترجمة ما تعلنه عرن رغبتهرا فري تحسرين الع ررات مرع الردول العربيرة، وفري  -10

ليررة وملموسررة، ررروال  وعمرر  ، باالسررتجابة الصررادرة الحرروار وىزالررة الترروتر، ىلررى خطرروات عم
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للدعوات الجرادة والمخلصرة الصرادرة عرن صراقب السرمو الشريخ خليذرة برن زايرد آل نهيران 

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرن 

العررام لألمررم المتحرردة،  رتيروالسرركالرردول العربيررة والمجموعررات الدوليررة والرردول الصررديقة، 

الداعيررة ىلررى قررل النررزاع قررول الجررزر الررث   المحتلررة بررالطرق السررلمية، وفررد األعررراف 

والمواثيد ورواعد القرانون الردولي، مرن خر ل المذاوضرات المبا ررة الجرادة أو اللجروء ىلرى 

خلرريج محكمررة العرردل الدوليررة، مررن أجررل بنرراء الثقررة وتعزيررز األمررن واالسررتقرار فرري منطقررة ال

 العربي.

التررزام جميررع الرردول العربيررة فرري اتصرراالتها مررع ىيررران باثررارة رتررية اقررت ل ىيررران للجررزر  -11

 .ىنهائه انط را  من أن الجزر الث   هي أراضر عربية محتلةالث   للتأكيد على ضرورة 

العررام لألمررم المتحرردة ورئرريس مجلررس األمررن بأهميررة ىبقرراء القتررية ضررمن  السرركرتيرىبرر غ  -12

ل المعروضة على مجلس األمن، ىلى أن تنهي ىيران اقت لها للجزر العربية الث  ، المسائ

 وتسترد دولة اإلمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.

الطلب ىلى األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير ىلى المجلس في دورته العادية  -13

 المقبلة.

 

85401542992020
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 مدادا  الطعقة في منطقة الخل ج العربي ما المالحة تأ

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

( بتراريخ 153( د.ع )8474ىذ يستذكر رررار مجلرس الجامعرة علرى المسرتوى الروزاري رررم ) 

4/3/2020 ، 

نررات واإلع نررات الصررادرة عررن القمتررين الطررارئتين لكررل مررن وىذ يأخررذ علمررا  بمررا تتررمنته البيا 

مجلس جامعة الدول العربية والمجلس األعلى لمجلس التعاون لردول الخلريج العربيرة فري مكرة 

، قول أمن الم قة وىمدادات الطارة في الخلريج العربري 2019مايو/أيار  31المكرمة بتاريخ 

 الدول العربية السابقة ذات الصلة، والمنطقة، وكافة بيانات وررارات مجلس جامعة

وىذ يأخذ علما  بما تتمنه البيان الختامي و"ىع ن مكة" الصادرين عن الدورة الرابعة عشرة  

بشرررأن  2019مايو/أيرررار  31لمرررؤتمر القمرررة اإلسررر مي المنعقررردة فررري مكرررة المكرمرررة بتررراريخ 

تخريبيرة فري الميراه اإلرليميرة االعتداءات اإلرهابية على المملكة العربية السعودية واألعمرال ال

 لدولة اإلمارات العربية المتحدة،

وىذ يأخذ علما  برالهجوم اإلرهرابي الرذي اسرتهدف منشرآت الرنذط التابعرة لشرركة "أرامكرو" فري  

 ، 2019سبتمبر /أيلول  14بقيد وخريص بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 

باقتجراز  2019نوفمبر/تشرين الثاني  18في وىذ يأخذ علما  بقيام مليشيات الحوثي اإلرهابية  

 ث ثة سذن على ساقل البحر األقمر،

وىذ يأخرذ علمررا  براإلع ن عررن تأسريس "مجلررس الردول العربيررة واإلفريقيرة المطلررة علرى البحررر  

 ،2020يناير/كانون الثاني  6األقمر وخليج عدن" بتاريخ 

أمن الم قة البحرية والسيما اتذاريرة األمرم واستنادا  ىلى رواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية  

 ،1982المتحدة لقانون البحار لعام 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

التأكيد على مبدأ قرية الم قة البحرية في المياه الدولية وفقا  للقواعد المستقرة فري القرانون  -1

 ي واتذاريات رانون البحار.الدول
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المطالبررة بتررمان أمررن وسرر مة الم قررة البحريررة فرري الخلرريج العربرري وبحررر عمرران والبحررر  -2

 األقمر وتأمين خطوط ىمدادات الطارة.

ىدانررة جميررع األعمررال الترري تسررتهدف أمررن وسرر مة الم قررة والمنشررآت البحريررة وىمرردادات  -3

خلرريج العربرري والممرررات المائيررة األخرررى، الطارررة وأنابيررب الررنذط والمنشررآت النذطيررة فرري ال

وذلرر  بوصررذها أعمرراال  تهرردد أمررن الرردول العربيررة وتقرروض األمررن القررومي العربرري، وتتررر 

 باألمن والسلم الدوليين.

ىدانة الهجمات التي استهدف  نار ت نذرط وسرذنا  تجاريرة فري الخلريج العربري وبحرر عمران،  -4

على نرارلتي نذرط سرعوديتين ونارلرة نذرط  2019 مايو/أيار 12ومنها الهجوم الذي تم بتاريخ 

نرويجيررة وسررذينة  ررحن ىماراتيررة داخررل الميرراه اإلرليميررة لدولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة، 

ىقداهما تحمرل علرم بنمرا واألخررى تحمرل علرم  –واالعتداء على نارلتي نذط في بحر عمان 

 ىجراميرة تهردد أمرن ، بوصرذها أعمراال  2019يونيرو/ قزيرران  13بتراريخ  –جرزر مار رال 

 وس مة قركة الم قة البحرية الدولية.

مررن هجرروم  2019مايو/أيررار  14ىدانررة مررا رامرر  برره ميليشرريات الحرروثي اإلرهابيررة بترراريخ  -5

بالطائرات المسيرة المذخخة على محطتي ضخ نذط بمدينتي الدوادمي وعذيرا فري المملكرة 

 لعالمية.العربية السعودية، والذي استهدف ىمدادات النذط ا

ىدانة ما رام  به السلطات اإليرانية من اقتجاز سرذن فري متريد هرمرز والخلريج العربري،  -6

في انتهاك واض  للقانون الدولي، ودعوة ىيران ىلى االمتناع عن القيرام بمثرل هرذه األعمرال 

 العدائية، وااللتزام بقواعد القانون الدولي واقترام قرية الم قة البحرية.

على منشآت النذط التابعة  2019سبتمبر/أيلول  14إلرهابي التخريبي بتاريخ ىدانة الهجوم ا -7

لشررركة "أرامكررو" فرري بقيررد وخررريص فرري المملكررة العربيررة السررعودية باسررتخدام طررائرات 

مسرريرة وصررواريخ كررروز، مررا يعررد تصررعيدا  خطيرررا  يسررتهدف زعزعررة اسررتقرار المملكررة 

 رتصاد العالمي.والمنطقة ويهدد ىمدادات الطارة العالمية واال

مررن  2019نوفمبر/تشرررين الثرراني  18ىدانررة مررا رامرر  برره ميلشرريات الحرروثي اإلرهابيررة فرري  -8

اقتجاز لث ثة سذن على ساقل البحر األقمر، ىقداها تابع للمملكة العربية السعودية "رابغ 

 "، ودعوتهم ىلى االمتناع عن مثل هذه الممارسات التي تهدد أمن وقرية الم قة.3 –

دخرررول ثرررر   رررروارل ىيرانيررررة الميررراه اإلرليميررررة للمملكرررة العربيررررة السرررعودية فرررري  ةىدانررر -9

، والتأكيد على أن المملكرة لرن تسرم  برأي تجراوزات فري مياههرا ممرا 2020يونيو/قزيران 

 العربي. األمنيعرض س مة المعابر المائية واالرتصاد للخطر، وبالتالي 
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العربيرة السرعودية ودولرة اإلمرارات العربيرة  التتامن مع اإلجراءات التري اتخرذتها المملكرة -10

المتحرردة فرري مواجهررة الممارسررات واالعتررداءات الترري اسررتهدف  اإلضرررار بررأمن ممرررات 

الم قة وىمدادات الطاررة فري منطقرة الخلريج العربري وقذرأل أمرن وسر مة المنطقرة و رعبها 

داءات وتقديمهم والمقيمين على أراضيها، ودعم التحقيقات لكشا المسؤولين عن هذه االعت

ىلى العدالة، وتأييد ما توصل ىليه التحقيد الذي أجرتره دولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة مرع 

الشررركاء الرردوليين بشررأن قادثررة االعتررداء علررى السررذن األربررع داخررل الميرراه اإلرليميررة لدولررة 

مرن اإلمارات العربية المتحدة والذي رج  برأن تكرون هرذه الهجمرات نذرذت مرن جهرة فاعلرة 

 ربل دولة.

الترقيب باإلع ن عن تأسيس "مجلس الدول العربية واإلفريقية المطلة على البحر األقمر  -11

، والرذي مرن  رأنه أن يسرهم فري تعزيرز 2020يناير/كرانون الثراني  6وخليج عردن" بتراريخ 

آليات التنسيد والتشاور بين الدول المطلة على البحر األقمر والمنطقة قول سربل مواجهرة 

يات التي تواجه المنطقة وتأمين ممراتهرا البحريرة، وتثمرين استترافة المملكرة العربيرة التحد

السعودية لمقر هذا المجلس، مع اإل ادة بجهود الدول التي ساهم  في ريام هذا المجلس بما 

 يدعم ترسيخ األمن واالستقرار في المنطقة.

لبحرية وأمنهرا وسر متها، دعوة مجلس األمن ىلى تحمل مسؤولياته لتمان قرية الم قة ا -12

وضمان أمن المنطقة واسرتقرارها، واتخراذ موررا قرازم للتصردي لألنشرطة أو المحراوالت 

 الرامية ىلى تهديد قرية الم قة أو اإلضرار بامدادات الطارة في المنطقة.

الطلب ىلى األمين العام متابعة تنذيذ هذا القرار وتقديم تقرير قول التطورات بشأن أمن  -13

 قة وىمدادات الطارة في المنطقة ىلى المجلس في دورته العادية المقبلة.الم 

 

85411542992020
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

اتخعذ موقه نربي موحد  زاذ ا تيعك 

 القوا  الترك ة لل  عدة العراق ة

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 نه:بعد ااال 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،6/9/2020بتاريخ  4/3738ج//3وعلى المذكرة الدائمة لجمهورية العراق ررم  ▪

وىذ يؤكد على كافة ررارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وآخرها رررار رمرة ترونس رررم  

وررررارات المجلررس علررى المسررتوى الرروزاري وآخرهررا  31/3/2019بترراريخ  (30د.ع ) 759

 ،4/3/2020( بتاريخ 153د.ع ) 8475رراره ررم 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

تره غيرر ىعادة التأكيد على متمون رررار مجلرس الجامعرة علرى المسرتوى الروزاري فري دور -1

بشررأن ىدانررة توغررل القرروات التركيررة فرري  24/12/2015والمررؤرى فرري  7987العاديررة المررررم 

األراضي العرارية ومطالبة الحكومة التركية بسحب رواتها فورا  دون ريردر أو  ررط باعتبراره 

 اعتداء  على السيادة العرارية، وتهديدا  لألمن القومي العربي.

 ىلرىركية المتكررة على األراضي العرارية مؤخرا  والتي أدت استنكار وىدانة االعتداءات الت -2

ضرار بالقرى عدد من التباط والجنود والمدنيين العراريين، فت   عن اإل وىصابةاستشهاد 

انتهاكرا  لسريادة العرراق وامنره ولميثراق  األعمرالوالمنشآت المدنية في المنطقة، واعتبرار هرذه 

ولي وقسرن الجروار، والتأكيرد علرى دعرم جمهوريرة العرراق األمم المتحدة ومبادئ القانون الد

 هذا الصدد للحذاظ على امنها وسيادتها.بفي جميع ما تتخذه من ىجراءات 

دعوة الدول األعتراء فري الجامعرة للطلرب مرن الجانرب التركري )بموجرب الع ررات الثنائيرة(  -3

د.غ.ع فرري  7987سررحب رواترره مررن األراضرري العراريررة تنذيررذا  لقرررار مجلررس الجامعررة ررررم 

 ، ودعوتها ىلى ىثارة هذه المسائل في اتصاالتها مع الجانب التركي.24/12/2015
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دعوة الدول األعتاء للطلب من الحكومة التركية عدم التدخل فري الشرؤون الداخليرة للعرراق  -4

والكا عن هذه األعمال االستذزازية التي من  أنها تقويل بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار 

 قة.المنط

ىعادة التأكيد على مساندة الحكومة العرارية في اإلجراءات التي تتخرذها وفرد رواعرد القرانون  -5

الدولي ذات الصلة التي تهدف ىلى سرحب الحكومرة التركيرة لقواتهرا مرن األراضري العراريرة، 

 ترسيخا  لسيادة قكومة العراق على كافة أراضيه.

 7987متابعة تنذيذ ررار مجلس الجامعة رررم  الطلب من األمين العام للجامعة االستمرار في -6

، وتقديم تقرير مذصل عن الجهود المبذولة من ر بله في هرذا الشرأن 24/12/2015د.غ.ع في 

 ىلى مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة.

ىعررادة التأكيررد علررى اسررتمرار متابعررة العتررو العربرري فرري مجلررس األمررن للمطلررب المتتررمن  -7

ركية من األراضي العرارية واتخاذ كافة اإلجراءات ال زمة لحين تحقيرد انسحال القوات الت

 االنسحال الناجز لهذه القوات.

 

85421542992020

 

 

 

 

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

 تؤكد دولألة رألطر تحذظها على هذا القرار. 
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

   الترك ة في الشتتـ الداخل ة للدتل العرب ةالتدخال

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة،  ▪

-1/2/21وعلى مذكألرة المندوبيألة الدائمألة لدولألة اإلمألارات العربيألرألة المتحردة رررم )ج.ع  ▪

 ،27/7/2020( بتاريخ 138-أ

( د.ع 8518العربيررة علررى المسررتوى الرروزاري ررررم )وعلررى ررررار مجلررس جامعررة الرردول  ▪

 بشأن التدخ ت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية،  4/3/2020( بتاريخ 153)

( د.ع 8413وعلى ررراري مجلرس جامعرة الردول العربيرة علرى المسرتوى الروزاري رررم ) ▪

بشررررأن  4/3/2020( بترررراريخ 153( د.ع )8475، وررررررم )10/9/2019( بترررراريخ 152)

 اتخاذ مورا عربي موقد ىزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العرارية،

( د.ع 8470ري ررررم )وعلررى ررررار مجلررس جامعررة الرردول العربيررة علررى المسررتوى الرروزا ▪

 بشأن تطورات الوضع في سوريا، 4/3/2020( بتاريخ 153)

وعلى ررار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتره غيرر العاديرة  ▪

 بشأن العدوان التركي على سوريا، 12/10/2019د.غ.ع بتاريخ  8454ررم 

( د.ع 8471لرروزاري ررررم )وعلررى ررررار مجلررس جامعررة الرردول العربيررة علررى المسررتوى ا ▪

 بشأن تطورات الوضع في ليبيا، 4/3/2020( بتاريخ 153)

وعلى ررار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورتره غيرر  ▪

 بشأن تطورات الوضع في ليبيا، 31/12/2019د.غ.ع بتاريخ  – 8456العادية ررم 

 ء الوفود والسيد األمين العام،وفي ضوء مداخ ت السادة الوزراء وراسا 

 ُيقــــر ر:

التأكيررد علررى متررمون ررررارات مجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الرروزاري بشررأن ىدانررة  -1

 التدخ ت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

دعوة الدول األعتراء فري الجامعرة للطلرب مرن الجانرب التركري عردم التردخل فري الشرؤون  -2

ية، والكا عن األعمال االستذزازية التي من  أنها تقويل بناء الثقرة الداخلية للدول العرب

 وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
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رفل وىدانة التدخل العسكري التركي في دولة ليبيرا وكرذا رفرل وىدانرة ريرام تركيرا بنقرل  -3

مقاتلين ىرهابيين أجانب ىلرى األراضري الليبيرة، باعتبرار ذلر  يشركل تهديردا  مبا ررا  لألمرن 

لقررومي العربرري ولألمررن والسررلم الرردوليين، وانتهاكررا  واضررحا  لقرررارات مجلررس األمررن ذات ا

 الصلة.

رفررل وىدانررة العرردوان التركرري علررى األراضرري السررورية باعتبرراره خررررا  واضررحا  لمبررادئ  -4

ميثاق األمم المتحدة وررارات مجلس األمن التري تردعو ىلرى الحذراظ علرى وقردة واسرتق ل 

، ويعتبره تهديدا  مبا را  لألمن القومي العربي ولألمرن 2254ررم  سوريا، وخاصة القرار

 والسلم الدوليين.

علرى السريادة  رفل وىدانة توغل القوات التركيرة فري األراضري العراريرة باعتبراره اعترداء   -5

العرارية، وتهديدا  لألمن القومي العربي، والدعوة ىلى تكثيا الجهود من أجل ىيجاد قلرول 

العربيررة بمرا يحقررد األمررن واالسرتقرار للرردول العربيررة بعيردا  عررن الترردخ ت سرلمية للقتررايا 

 الخارجية التي ال تخدم استقرار المنطقة.

 مطالبة الجانب التركي سحب كافة رواته المتواجدة على أراضي الدول العربية. -6

الطلب ىلرى األمرين العرام لجامعرة الردول العربيرة ىجرراء اتصراالت مرع سركرتير عرام األمرم  -7

 لمتحدة لنقل متمون القرار وتوزيعه على أعتاء األمم المتحدة كوثيقة رسمية.ا

استمرار تكليا المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي على  -8

الدول العربية داخل مختلا أجهزة األمم المتحدة، خاصة مجلرس األمرن، ورفرع توصرياتها 

 ا الشأن.لمجلس جامعة الدول العربية في هذ

بشررأن الترردخ ت التركيررة فرري  علررى المسررتوى الرروزاري اللجنررة العربيررةتشرركيل الترقيررب ب -9

دولرة كرل مرن: جمهوريرة مصرر العربيرة )الرئاسرة( ومرن الشؤون الداخلية للدول العربيرة، 

وجمهوريرة العرراق المملكة العربية السعودية مملكة البحرين واإلمارات العربية المتحدة و

متابعة التدخ ت التركية فري الشرؤون الداخليرة للردول العربيرة، ورفرع وذل  ل واألمين العام

بترراريخ  8454توصررياتها لمجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الرروزاري، تنذيررذا  للقرررار ررررم 

الصررادر عررن مجلررس جامعررة الرردول العربيررة علررى المسررتوى الرروزاري فرري  12/10/2019

 دورته غير العادية.

العربيررة الموقرردة للتعامررل مررع الجمهوريررة التركيررة، والترري رررام  أخررذ العلررم باالسررتراتيجية -10

البرلمان العربي باعدادها، واإلعرال عن أهمية ما ورد فيها من أفكار يمكرن البنراء عليهرا 

 دعما  ل ستراتيجية العربية الشاملة في مواجهة التدخ ت التركية.
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لداخلية للدول العربية" كبند دائرم الموافقة على ىدراج بند " التدخ ت التركية في الشؤون ا -11

 على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية المستوى الوزاري.

 

85431542992020

 

 

 

 

 

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

 تتحفظ جمهورية جيبوتي على هذا القرار. 
مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة كافة األراضي العربية، جمهورية الصومال الفيدرالية على القرار،  تتحفظ 

وسالمتها اإلقليمية بما يتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية. وتحث على فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع الجانب التركي 
 في المنطقة.للتنسيق حول سبل مكافحة الجماعات المسلحة التي تتسبب في زعزعة األمن واالستقرار 

 تتحفظ دولة قطر على القرار المعنون: "التدخالت التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية". 
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتبدي استغرابها الشديد  األعضاءتؤكد دولة ليبيا على موقفها الثابت من احترام سيادة الدول  

 تبريريالين في التعامل مع التدخالت في الشؤون الداخلية للدول العربية، بحيث يتم من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمك
اناً مباشراً تمثل بالقصف الجوي الذي أودى دوتدخل دولة عربية في شؤون دولة عربية أخرى، الذي وصل في ليبيا ليكون ع
ً ر ازدواجية المعايير بحياة المدنيين واستهدف مؤسسات الدولة والمطارات والمنشآت المدنية، وتظه في ذكر دولة تركيا أيضا

باالسم واتهامها بالتدخل في شؤون الدول العربية وتجاهل تدخل دول اجنبيه أخرى في ليبيا الذي وثقته تقارير فرق الخبراء 
الفات السياسية ولكل ما تقدم، ورفضاً الستخدام قرارات مجلس الجامعة كوسيلة لتصفية الحسابات والخ التابع لألمم المتحدة.

لبعض الدول األعضاء مع دول من خارج المجلس، وألن القرار اعتبر دعم الحكومة التركية للحكومة الشرعية في ليبيا تدخالً 
 رغم أنه بطلب منها وبموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين. فإن دولة ليبيا تسجل تحفظها على كامل نص هذا القرار.
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 ن القومي:الشؤون العربية واألم

 دنم ال الم تالتنم ة في تميورية ال وداـ

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

القمررة وعلررى  وىذ يسررتذكر ررررارات مجلررس الجامعررة العربيررة السررابقة الصررادرة علررى مسررتوى 

 المستوى الوزاري بشأن دعم الس م والتنمية في جمهورية السودان،

 وعلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية السودان، 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

ذراظ علرى سريادتها واسرتق لها التأكيرد علرى التترامن الكامرل مرع جمهوريرة السرودان والح -1

 ووقدة أراضيها ورفل التدخل في  ؤونها الداخلية.

الترقيرب بررالتوريع علرى اتذرراق السرر م براألقرف األولررى بررين قكومرة جمهوريررة السررودان  -2

، بوسرراطة ناجحررة مررن 2020أغسررطس/آل  31وقركررات الكذرراح المسررل  السررودانية فرري 

مررن أجررل تحقيررد االسررتقرار والسرر م جمهوريررة جنررول السررودان، وذلرر  كخطرروة رئيسررية 

المستدامين في الب د، وتعزيز االنتقال الديمقراطي ومعالجة القتايا األساسرية المرتبطرة 

بالمرقلة االنتقاليرة، ومواصرلة برذل الجهرود السرتكمال عمليرة السر م قترى يصرب   رام   

لحراق بركرب ومستوعبا  لكل األطراف، ودعروة األطرراف غيرر المنترمة التذراق السر م ل

 الس م واالنخراط في المذاوضات في أررل ور  ممكن.

اإل ادة باستجابة الدول الشقيقة وما تبذله الجامعة العربية من جهرود لردرء كارثرة السريول  -3

والذيتررانات الترري تجترراح السررودان، والتأكيررد علررى أهميررة اسررتمرار ريررام الرردول األعترراء 

مررن مررأوى وغررذاء ودواء خرر ل مرقلررة  بتقررديم أرصررى مررا يمكررن مررن مسرراعدات ىنسررانية

 الطوارئ الحالية في السودان.

الطلررب مررن األمانررة العامررة والرردول العربيررة األعترراء تقررديم المسرراندة السياسررية والذنيررة  -4

والمالية الستكمال استحقارات المرقلة االنتقالية، بما يمهد لعقد انتخابات قرة ونزيهة في 

هرود العربيرة المبذولرة لردعم ومسراندة السرودان، ودعرم األورات المتذد عليهرا، وتثمرين الج
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مشرراركة األمانررة العامررة فرري جميررع اآلليررات الدوليررة ذات الع رررة بررأمن واسررتقرار وسرر م 

 السودان.

التأكيد على أهمية دور البعثة السياسية األممية المتكاملة لألمم المتحدة )يونيترامس( لردعم  -5

 2524أنشررأها مجلررس األمررن بموجررب رررراره ررررم  المرقلررة االنتقاليررة فرري السررودان والترري

، والطلب مرن األمانرة العامرة تعميرد أ ركال التعراون برين 2020يونيو/قزيران  4بتاريخ 

 .يد مع قكومة السودان والجهات السودانية المعنيةسمنظومة الجامعة العربية والبعثة األممية بالتن

لإلرهرال، وسررعة اسرتذادته مرن  دعم جهود رفع أسم السرودان مرن رائمرة الردول الراعيرة -6

قررزم الرردعم المقدمررة مررن مؤسسررات التمويررل الدوليررة ومبررادرة الرردول األرررل نمرروا  المثقلررة 

 بالديون.

الترقيب بالتعهدات المقدمة من الدول العربية واألمانة العامة لجامعرة الردول العربيرة فري  -7

اسررتمرار التنسرريد  ، والتأكيررد علررى2020مرؤتمر أصرردراء السررودان/برلين يونيررو/قزيران 

 والتعاون مع قكومة السودان لتنذيذ هذه التعهدات وفد أولويات المرقلة االنتقالية.

الطلب من األمانة العامة التعاون مع قكومة السودان لتنظيم مؤتمر موسع يدعم أولويات  -8

ى الس م والتنمية في المرقلة االنتقالية بمشاركة مؤسسات التمويل العربيرة والدوليرة، علر

 أن يسبد المؤتمر عقد سلسلة من االجتماعات الذنية وورش العمل التحتيرية له.

تثمين الدور الكبير الذي رام  به اآللية المشتركة المكونرة مرن قكومرة السرودان وجامعرة  -9

الرردول العربيررة مررن أجررل تنذيررذ برررامج الرردعم اإلنسرراني فرري دارفررور والمنرراطد األخرررى 

قل األربعة التي اكتمل  العام المنصرم، ودعوة الدول المتتررة من الحرل، عبر المرا

العربية ىلى مواصلة تقديم الردعم المرادي لهرذه اآلليرة عبرر قسرال السرودان لردى الجامعرة 

العربيرررة كررري يتسرررنى تمويرررل مشرررروعات المرقلرررة الخامسرررة ودعرررم أولويرررات السرررودان 

مرن األمانرة العامرة ىلرى  االرتصادية واإلنمائيرة، والترقيرب بحزمرة الردعم الماديرة المقدمرة

اللجنة العليا للطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا، والطلرب ىلرى المجرالس الوزاريرة 

 ذات الع رة استمرار تقديم كافة أ كال الدعم في هذا المجال.

تقديم الشكر ىلى األمين العام على جهوده المبذولة لمساندة أولويات السودان فري المرقلرة  -10

الطلررب ىليرره تقررديم تقريررر قررول تنذيررذ هررذا القرررار فرري الرردورة العاديررة المقبلررة االنتقاليررة، و

 للمجلس على المستوى الوزاري.

 

85441542992020

 



 -78- 

 الشؤون العربية واألمن القومي:

 دنم تميورية الصومعل الف درال ة

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 لى مذكرة األمانة العامة،ع ▪

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

 وىذ يؤكد على رراراته السابقة في هذا الشأن، 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

رة المصررالحة الوطنيررة الصررومالية وجهررود الترقيررب بالنجرراح المتحقررد علررى صررعيد مسرري -1

استكمال عملية بناء وتقوية مؤسسات الدولة بقيادة الحكومة الصوماليةل السيّما دعم تنذيذ 

 خطة التنمية الوطنية الصومالية.

تشجيع الحوار والمذاوضات بين كافة القادة الصوماليين من أجل تحقيد التوافد الوطني،  -2

تمرات طوسمريب الذي انطلد في عاصمة والية جلمدغ منرذ والبناء على نتائج مسار مؤ

للتوافد على سبل عقد االنتخابات التشرريعية والرئاسرية فري موعردها  2020يوليو/ تموز 

المقرر وبمشاركة جميع األطراف ذات الصلة بما يتناسرب مرع الدسرتور ويحقرد تطلعرات 

لعامة ىلى تقديم الردعم الذنري الشعب الصومالي، ودعوة الدول العربية األعتاء واألمانة ا

 والمالي ال زم لمساعدة الصومال خ ل فترة االنتخابات المقبلة. 

الترقيب بالتحسرن المترطرد فري األوضراع السياسرية واألمنيرة علرى السراقة الصرومالية  -3

واإلعرال عن التقدير للدور الهام الذي تتطلع به بعثرة االتحراد األفريقري فري الصرومال 

يد مع الجيب الروطني الصرومالي لتعزيرز الوضرع األمنري، وبخاصرة الردور بالتعاون الوث

المحرروري الررذي تقرروم برره القرروات المسررلحة الجيبوتيررة العاملررة فرري ىطررار البعثررة األفريقيررة، 

وىدانة الهجمات واألعمال اإلرهابية التي تقوم بها قركة الشبال ضرد الشرعب الصرومالي 

 ية العاملة في الصومال.وقكومته وضد البعثات اإلرليمية والدول

دعوة الدول األعتاء ىلى تقرديم الردعم العاجرل للحكومرة الصرومالية مرن أجرل ىعرادة بنراء  -4

وتأهيررل مؤسسرراتها األمنيررة والعسرركرية وتقويررة الجهررود الراميررة ىلررى النهرروض بالقرردرات 
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األمنيررة الصرروماليةل السرريّما فرري ضرروء برردء االنسررحال الترردريجي لقرروات بعثررة االتحرراد 

ريقي في الصومال، واإلعرال عن التقدير للجهود والمساعدات العربية الجارية على األف

 المستوى الثنائي في هذا الشأن.

الترقيررب بررالجهود الحثيثررة مررن أجررل العمررل علررى قمايررة جمهوريررة الصررومال الذيدراليررة  -5

ة وأمنها وسيادتها اإلرليميرة ووقردة ترابهرا وسر مة أراضريها، والطلرب مرن الردول العربير

األعترراء تقررديم كافررة أ رركال الرردعم للحكومررة الصررومالية مررن أجررل ضررمان الحذرراظ علررى 

س مة مجالها الجوي والبحري، بشكل يؤكد على وقدتها ويعزز من سيادتها في مواجهة 

 الخارجية الهادفة ىلى تقسيم أجوائها. تمحاوالت التدخ 

نحرو معالجرة وىعذائره مرن الترقيب بنتائج االجتمراع العربري لردعم الصرومال فري جهروده  -6

بالتعرراون بررين جامعررة الرردول العربيرررة  1/9/2020ديونرره الخارجيررة الررذي عقررد بتررراريخ 

والحكومرررة الصرررومالية وبمشررراركة ممثلرررين عرررن كرررل مرررن المملكرررة العربيرررة السرررعودية، 

وجمهوريررة العررراق، ودولررة الكويرر ، والصررندوق الكررويتي للتنميررة االرتصررادية العربيررة، 

لإلنماء االرتصادي واالجتماعي، وممثلين عن البن  الدولي وصندوق  والصندوق العربي

النقد الدولي والبن  األفريقي للتنمية، واإلعررال عرن الشركر للمبرادرات الطيبرة والكريمرة 

التي تقدم  بها الدول والصناديد العربيرة الدائنرة لمعالجرة مديونيرة الصرومال الخارجيرة، 

رة بررين الحكومررة الصررومالية والرردول والصررناديد وتشررجيع عقررد اجتماعررات ثنائيررة مبا رر

العربية الدائنة لتعميد المحادثات الذنية والتوريع على ما يلرزم مرن اتذاررات لمعالجرة أزمرة 

الررديون الخارجيررة الصررومالية، والررردعوة للترتيررب لعقررد اجتمررراع ثرراني رفيررع المسرررتوى، 

والصرناديد العربيرة الدائنرة، بمشاركة صانعي القرار في األجهزة المعنية بالدول العربية 

التخاذ ما يلزم من ررارات لمعالجة وىعذاء الصومال من ديونه الخارجية، باالستذادة من 

 ررروط االتذارررات بررين الصررومال ومؤسسررات التمويررل الدوليررة، ونررادي برراريس، وىطررار 

 مبادرة الدول الذقيرة المثقلة بالديون. 

ر دوريررة ىلررى األمانررة العامررة لجامعررة الرردول دعرروة الحكومررة الصررومالية ىلررى ترروفير تقرراري -7

العربية، والدول والصناديد العربية الدائنة للتنوير بحجم الجهود التي يقوم بها الصرومال 

لمعالجة التحديات االرتصادية والماليرة التري يواجههرا، والتأكيرد علرى أهميرة رفرع مسرتوى 

ات التمويررل الدوليررة ونررادي التنسرريد فيمررا بررين الرردول وصررناديد التمويررل العربيررة ومؤسسرر

باريس لمعالجة أزمة المديونية الصومالية، بما فري ذلر  عبرر تبرادل التقرارير والمشراركة 

 في االجتماعات ذات الع رة.
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الترقيررب بالتعرراون الجرراري بررين األمانررة العامررة وقكومررة جمهوريررة الصررومال الذيدراليررة  -8

 2019 نيسران/لصومالي فري أبريلوالذي أسذر عن ىصدار النسخة العربية من الدستور ا

ألا نسخة منه، ودعوة الدول العربيرة  50والذي تم  ترجمته ىلى اللية العربية وطباعة 

األعتاء واألمانة العامة ىلى تقديم المساندة الذنيرة والماليرة ال زمرة ىلرى الجهرات المعنيرة 

 ت الصلة.في الحكومة الصومالية الستكمال مشروع تعريب القوانين الصومالية ذا

الطلب من الدول العربية األعتاء، ومؤسسات وهيئات اإلغاثة اإلنسرانية العربيرة، تقرديم  -9

جميع أ كال الدعم الممكنة ىلى الحكومة الصومالية لمواجهرة كرارثتي الجذراف والذيتران 

، والترقيرب بالتعراون الجراري برين 19-وكذل  مواجهة اآلثار السلبية النتشار وباء كوفيد

لعربية والحكومة الصرومالية مرن أجرل توريرع مرذكرة تذراهم لردعم ىدارة المروارد الجامعة ا

المائية الصومالية في ضوء الطلب المقدم من وزارة الطارة والموارد المائية الصرومالية، 

والطلب من جامعة الدول العربية تعزيرز تشراورها وتنسريد جهودهرا مرع منظمرة التعراون 

ة المعنيررة فرري مجررال اإلغاثررة اإلنسررانية للمسرراهمة مررع اإلسرر مي ووكرراالت األمررم المتحررد

 الحكومة الصومالية في تلبية االقتياجات اإلنسانية المتزايدة.

التأكيد مجددا  على أهمية تنذيذ ررار مجلس الجامعرة علرى مسرتوى القمرة فري ترونس )رررم  -10

ررم ( والذي سبد أن أكدت عليه ررارات رمة الظهران )ررار ر31/3/2019بتاريخ  756

( ورمررة 29/3/2017بترراريخ  683( ورمررة عمرران )ررررار ررررم 15/4/2018بترراريخ  718

(، بشأن " تقديم دعم مالي عاجل بقيمرة 29/3/2015بتاريخ  626 رم الشيخ )ررار ررم 

مليون دوالر أمريكي  هريا  لمدة سنة من خ ل قسال دعم الصومال المذتوح قاليرا   10

الحكومررة الصررومالية كررري تررتمكن مررن ىرامرررة وىدارة  فرري األمانررة العامررة، لررردعم موازنررة

مؤسساتها الذعالة وتنذيذ برامجها في األمن واالستقرار، ومحاربة الذساد والعنا، وتقديم 

 الخدمات الهامة والترورية".

توجيه الشكر ىلى الدول التي تسردد مسراهمتها فري قسرال دعرم الصرومال، ودعروة الردول  -11

ا فري قسرال دعرم الصرومال ىلرى سرداد التزاماتهرا تنذيرذتا  األعتاء التي لم تسردد مسراهمته

 لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة.

الترقيب بمبادرة دولة الكوي  استتافة مؤتمر لردعم رطراع التعلريم الصرومالي، والطلرب  -12

مرن الرردول العربيرة المشرراركة الذعالرة فرري هررذا المرؤتمر، وبخاصررة مرن الرروزارات المعنيررة 

، لرردعم العمليررة التعليميررة الصررومالية و نشررر الليررة العربيررة فرري المرردارس بشررؤون التعلرريم

والمناهج الصومالية، والطلب من المنظمة العربيرة للتربيرة والثقافرة والعلروم التنسريد مرع 

األمانة العامة في هذا المجال، والترقيب بجهود األمانة العامة للمساهمة في دعم النذقات 
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ين مررن قسررال الصررومال لرردى األمانررة العامررة، والعمررل علررى الدراسررية للطلبررة الصررومالي

االسررتذادة مررن خبرررات وررردرات الطلبررة الصرروماليين ممررن يتلقررون تعلرريمهم فرري الجامعررات 

 العربية لدعم خطط التنمية في الصومال. 

دعوة المنظمات والصناديد العربية والمجالس الوزارية المتخصصة واألمانة العامة ىلى  -13

دعم المختلذة للحكومة الصومالية وفقا  للمتطلبات الصومالية فري المجراالت تقديم أ كال ال

المختلذة، واإلعرال عن التقدير للجهود التي يقوم بها مكتب الجامعة العربية في مقديشيو 

لإل رراف علرى المشرروعات العربيرة مرن مستشررذيات ومردارس وغيرهرا بردعم مقردر مررن 

 المجالس الوزارية العربية المتخصصة. 

الترقيب بانشاء لجنة مشتركة معنية بالصومال مرن مجلسري وزراء الشرؤون االجتماعيرة  -14

والصررحة العرررل لرردعم الجوانررب االجتماعيررة والصررحية فرري خطررة التنميررة الصررومالية، 

والمساعدة في بناء القدرات الصومالية في هذين المجالين، والعمل على تحقيد مزيد مرن 

 في الوطن العربي لخدمة المجتمع الصومالي.   االستذادة من القدرات الصومالية

تقديم الدعم للحكومرة الصرومالية فري جهرود محاربرة الصريد غيرر المشرروع لألسرماك فري  -15

المياه الصومالية ودفن النذايرات السرامة فري السرواقل الصرومالية وهمرا جريمتران تهرددان 

ية وتؤثران فري صحة المواطن الصومالي وتحرمان الشعب الصومالي من ثرواته الطبيع

 س مة سواقل عدد من الدول العربية المتشاطئة لخليج عدن والبحر األقمر.

ىدانة عمليات القرصرنة المرتكبرة ربالرة الشرواطئ الصرومالية وخلريج عردن، والردعوة ىلرى  -16

تعزيرررز التعررراون العربررري لمكافحتهرررا والتنسررريد مرررع الجهرررود الدوليرررة الجاريرررة لمحاربتهرررا 

ترقيررب بررالجهود العربيررة الجاريررة لتعزيررز التعرراون فرري البحررر ومحاكمررة مرتكبيهررا، وال

األقمررر وخلرريج عرردن، أخررذا  باالعتبررار مسررؤولية الرردول العربيررة المتشرراطئة علررى البحررر 

 األقمر في تأمين سواقلها. 

الطلرب مرن الرردول األعتراء المسراهمة فرري تحمرل نذقرات البعثررات الدبلوماسرية والقنصررلية  -17

، ودعوة الدول العربية التري لريس لهرا سرذارات فري مقديشرو ىلرى الصومالية المعتمدة لديها

 فت  بعثات لها في الصومال.

الطلب من األمانة العامة بالتعاون والتنسيد مع الجهات الصومالية المعنية، المساهمة في  -18

تررروفير اقتياجرررات رطررراع الصرررحة وىطذررراء الحرائرررد وىصرررحاح البيئرررة فررري جميرررع أرررراليم 

أطبرراء ىليهررا، و ررراء عربترري مطررافي ومعرردات ىصررحاح بيئررة  الصررومال، وتمويررل ىرسررال

ومعدات طبيرة تشرمل أجهرزة مختبررات ليسريل الكلرى ولأل رعة، خصرما  مرن قسرال دعرم 

 الصومال لدى جامعة الدول العربية.
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توجيرره الشرركر ىلررى األمررين العررام علررى جهرروده نحررو تأكيررد المسرراهمة العربيررة فرري تحقيررد  -19

اعدات اإلنمائيررة واإلغاثيررة ومعالجررة ديررون الصررومال المصررالحة الوطنيررة وتقررديم المسرر

الخارجيررة والطلررب ىلررى األمررين العررام مواصررلة جهرروده لمتابعررة تنذيررذ هررذا القرررار، وتقررديم 

 .المقبلةتقرير في هذا الشأن ىلى المجلس في دورته 

 

85451542992020
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 الشؤون العربية واألمن القومي:

 ميورية القمر المتحدةدنم ت
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 لشؤون العربية واألمن القومي:ا
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 التدخـال  اإليرا  ة في الشـتتـ الداخل ـة للدتل العرب ة

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 :بعد ااالنه 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

وىذ يؤكد على البيانرات والقررارات الصرادرة عرن مجلرس الجامعرة علرى مسرتوى القمرة وعلرى  

( بترراريخ 30) د.ع 758المسررتوى الرروزاري فرري هررذا الشررأن، وآخرهررا ررررار رمررة تررونس ررررم 

بشررأن  4/3/2020( بترراريخ 153د.ع ) 8480، وررررار المجلررس الرروزاري ررررم 31/3/2019

يرانيررة فرري الشررؤون الداخليررة للرردول العربيررة"، والبيرران الختررامي الصررادر عررن  ت اإل"الترردخ

الردورة غيرر العاديرة لمجلررس جامعرة الردول العربيررة علرى مسرتوى القمرة الترري عقردت فري مكررة 

 ،30/5/2019المكرمة بتاريخ 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ــــر ر:ُيق

 اإلس ميةلتأكيد على أهمية أن تكون ع رات التعاون بين الدول العربية والجمهورية ا -1

دانة ، وىيرانية رائمة على مبدأ قسن الجوار واالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد بهااإل

يراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون التدخل اإل

يرانية بالكا س مية اإلمطالبة الجمهورية اإلو وسيادة الدول، الدولي ولمبدأ قسن الجوار

التي من  أنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد األمن واالستقرار في  االستذزازيةعن األعمال 

  .المنطقة

اإلدانة الشديدة الستمرار عمليات ىط ق الطائرات الُمسيرة، والصواريخ الباليستية  -2

ل الميليشيات بت انية الُصنع على المملكة العربية السعودية من األراضي اليمنية من ر  ىير

الحوثية التابعة إليران، واعتبار ذل  عدوانا  صارخا  ضد المملكة وتهديدا  لألمن القومي 

العربي، والتأكيد على قد المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها 

( من ميثاق األمم المتحدة، ومساندتها في اإلجراءات التي 51المادة ) وفد ما نص  عليه

 تُقرر اتخاذها ضد االنتهاكات اإليرانية في ىطار الشرعية الدولية.
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، اإلدانة بأ د العبارات للهجمات اإلرهابية على منشآت  ركة أرامكو النذطية السعودية -3

 ،بقيد""من مورع  استهدف  ك    ،باستخدام أسلحة ىيرانية الصنع ،14/9/2019 بتاريخ

، والترقيب في هذا الصدد بتقرير األمم المتحدة الصادر بتاريخ خريص"" وققل

والذي أكد على مسؤولية النظام اإليراني عن هذه الهجمات التخريبية.  30/6/2020

 وتأييد كافة اإلجراءات التي، واإلعرال عن الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية

 والذي يعتبر ،ا من أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النذطيةتتخذه

 مساسا  باألمن القومي العربي. وكذل  ىدانة األعمال التخريبية التي طال  السذن التجارية

 والتأكيد على أهمية ي بحر ُعمان.وف، في المياه اإلرليمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

قزم وروة ضد أي محاوالت ىيرانية لتهديد أمن الطارة وقرية وس مة الوروف بكل 

شكل باعتبار أن ذل  يُ  ،البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية األخرى المنشآت

ويهدد استقرار االرتصاد  ،وصريحا  لألمن والسلم في المنطقة والعالم واضحا   تهديدا  

 العالمي.

يرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، استنكار وىدانة التدخ ت اإل -4

ومساندة اإلرهال وتدريب اإلرهابيين وتهريب األسلحة والمتذجرات وىثارة النعرات 

الطائذية، ومواصلة التصريحات على مختلا المستويات لزعزعة األمن والنظام 

الحرس الثوري  واالستقرار، وتأسيسها جماعاتر ىرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من

اإليراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحد اإلرهابية وقزل ن اإلرهابي، والذي 

يتنافى مع مبدأ ُقسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا  لمبادئ ميثاق األمم 

المتحدة والقانون الدولي. والتأكيد على دعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من 

خطوات لمكافحة اإلرهال والجماعات اإلرهابية، للحذاظ على أمنها ىجراءات و

 واستقرارها.

اإل ادة بجهود األجهزة األمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تمكن   -5

من ىقباط العديد من المخططات اإلرهابية وىلقاء القبل على أعتاء المنظمات 

المخططات والمدعومة من ر بتل الحرس الثوري اإليراني  اإلرهابية الموكل ىليها تنذيذ تل 

 وقزل ن اللبناني اإلرهابي.

ىدانة سياسة الحكومة اإليرانية وتدخ تها المستمرة في الشؤون العربية والتي من  أنها  -6

تيذية النزاعات الطائذية والمذهبية، والتأكيد على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات 

لنزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، ومطالبتها بايقاف دعم التي تؤجج هذه ا

وتمويل الميليشيات واألقزال المسلحة في الدول العربية، وخاصة  تدخ تها في الشأن 
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اليمنى والتورا عن دعمها للميليشيات الموالية لها والمناهتة لحكومة اليمن الشرعية 

ق الصواريخ على جيران اليمن وتهديد ومدها باألسلحة، وتحويلها ىلى منصة إلط 

الم قة البحرية في متيد بال المندل والبحر األقمر، وهو ما ينعكس سلبا  على أمن 

واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكلر عام، ويعتبر خررا  واضحا  لقرار مجلس 

 .(2015) 2216األمن ررم 

لة الكوي  قيال الخلية اإلرهابية تح  ما التأييد الكامل لجميع الخطوات التي اتخذتها دو -7

يسمى بأل )خلية العبدلي(، والتأكيد على أهمية أمن واستقرار دولة الكوي ، ورفل 

التدخل اإليراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، على الرغم من المساعي التي بذلتها 

ن أجل خلد رنوات دولة الكوي  مع أ قائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية م

 قوار مع ىيران من أجل تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.

مسؤولية دعم  -الشري  في الحكومة اللبنانية-تحميل قزل ن اللبناني اإلرهابي  -8

والجماعات اإلرهابية في الدول العربية باألسلحة المتطورة والصواريخ  اإلرهال

ام الحزل من خطال عدائي وتحريتي وىساءات يصدر عن أمين ع وىدانة ما ،الباليستية

العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين  مرفوضة للمملكة

الذي يشكل تدخ   سافرا  في الشؤون الداخلية لهذه الدول  األمر ،ة اليمنيةيوالجمهور

تورا قزل ن عن  والتأكيد على ضرورة ،الكراهية يقصد به ىثارة الذتنة والحل على

الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم لإلرهال  نشر التطرف والطائذية والتدخل في

خطابه التحريتي الذي يستيل المشاعر الدينية  وورا ،واإلرهابيين في محيطه اإلرليمي

 إلثارة النعرات الطائذية والترويج للعنا.

لتي تبث على األرمار الصناعية العربية يران واىقظر القنوات الذتائية الممولة من  -9

باعتبارها تُشكل تهديدا  لألمن القومي العربي من خ ل ىثارة النعرات الطائذية والمذهبية 

 والعررية، والطلب من األمين العام متابعة تنذيذ هذا القرار مع الجهات ذات الصلة.

لعدائية المستمرة ضد ىدانة واستنكار تصريحات المسؤولين اإليرانيين التحريتية وا -10

الدول العربية، ومطالبة قكومة الجمهورية اإلس مية اإليرانية بالكا عن التصريحات 

العدائية واألعمال االستذزازية، وورا الحم ت اإلع مية ضد الدول العربية باعتبارها 

  في الشؤون الداخلية لهذه الدول. سافرا   تدخ   

اإليرانية ومحاوالتها زعزعة األمن واالستقرار في التأكيد على أهمية رصد التحركات  -11

دول المنطقة، والحد من التدخ ت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والسيما 



 -90- 

الملا اليمني باعتباره  أنا  خليجيا  وأمنا  روميا  لدول الخليج خاصة والمنطقة العربية 

 ككل. 

عربية األعتاء مع الدول والمنظمات اإلرليمية تكثيا الجهود الدبلوماسية بين الدول ال -12

والدولية لتسليط التوء على ممارسات النظام اإليراني ودعمه للعنا والطائذية 

 واإلرهال وخطره على األمن اإلرليمي والدولي. 

العمل على ىعداد قم ت ىع مية من خ ل الوسائط المتعددة تكشا الوجه الحقيقي  -13

، واستمرار هذا النظام في سياسته العدائية التوسعية في الخارج، المتشدد للنظام اإليراني

 واستمراره في دعم الطائذية والتطرف واإلرهال. 

ىدانة استمرار اقت ل ىيران للجزر اإلماراتية الث   المحتلة )طنب الكبرى وطنب  -14

 جراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولةالصيرى وأبو موسى(، وتأييد كافة اإل

  .مارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولياإل

( وعلى 2015) 2231ضرورة التزام ىيران بتنذيذ ررار مجلس األمن ررم التأكيد على  -15

ضرورة تطبيد آلية فعالة للتحقد من تنذيذ االتذاق والتذتيب والررابة وىعادة فرض 

ك ىيران اللتزاماتها بموجب االتذاق وعلى العقوبات على نحور سريع وفعال قال انتها

 .أهمية انتمام ىيران ىلى كافة مواثيد الس مة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة

في األزمة السورية وما يحمله ذل  من تداعيات خطيرة على  اإليرانيالتنديد بالتدخل  -16

رليمية وأن وس متها اإل أمنها واستقرارها ووقدتها الوطنيةسيادتها وو امستقبل سوري

مثل هذا التدخل ال يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية األزمة السورية بالطرق السلمية 

 (. 1) وفقا لمتامين جنيا

مطالبة ىيران باخراج المليشيات والعناصر المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية،  -17

في الدول العربية، وباألخص في  والتورا عن دعم المنظمات والمليشيات اإلرهابية

 واليمن.  اسوري

التأكيد على أهمية مواصلة الدول العربية تزويد األمانة العامة بتقارير دورية قول  -18

 التدخ ت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. 

كلة تكليا األمين العام بمواصلة التنسيد مع وزراء خارجية اللجنة العربية الرباعية المش -19

مارات العربية المتحدة)الرئاسة(، ومملكة البحرين، والمملكة العربية من كل من: دولة اإل

السعودية، وجمهورية مصر العربية، واألمين العام ل ستمرار في تطوير خطة تحرك 

عربية من أجل التصدي للتدخ ت اإليرانية في المنطقة العربية، وقشد التأييد والدعم 

 عربي الرافل لهذه التدخ ت اإليرانية. الدولي للمورا ال
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مواصلة ىط ع األجهزة المعنية في األمم المتحدة باالنتهاكات اإليرانية لقراري مجلس  -20

 لما يمثله ذل  من تهديد داهم لألمن القومي العربي.  2231و 2216األمن ررم 

العربية" على  االستمرار في ىدراج بند "التدخ ت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول -21

 أجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية واإلرليمية.

التوجه ىلى األجهزة المعنية في األمم المتحدة إلدراج الموضوع على أجندتها وفقا ألقكام  -22

( من ميثاق األمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية 7( الذقرة )2المادة )

 للدول. 

طلب ىلى األمين العام متابعة تنذيذ القرار والعرض على المجلس في دورته العادية ال -23

 المقبلة.

 

85481542992020

 

 

 

 
 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

ن "الترردخ ت اإليرانيررة فرري الشررؤون ( مررن القرررار المعنررو8و  5و  4تررتحذأل جمهوريررة العررراق رسررميا  علررى مررا ورد فرري الذقرررات ) -

الداخلية للدول العربية" تح  البنرد الرابرع مرن جردول األعمرال. كمرا وترتحذأل جمهوريرة العرراق علرى البيران الصرحذي الصرادر عرن 

 اللجنة الرباعية المعنية بتطورات األزمة مع ىيران وسبل التصدي لتدخ تها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

 ، في مشروع ررار التدخ ت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية:8، 5، 4بنان على الذقرات: "يتحذأل ل -

يعترض لبنألان على ذكر "قزل ن" ووصذه باإلرهابي واإل ارة ىلى وجوده فري الحكومرة. وال يمكرن الموافقرة علرى األمرر كونره  

العربيررة لمكافحررة اإلرهررال خاصررة مررن قيررث التمييررز بررين المقاومررة خررارج تصررنيا األمررم المتحرردة وغيررر متوافررد مررع المعاهرردة 

واإلرهال، كون قزل ن يمثل مكون أساسي في لبنان و ريحة واسعة من اللبنانيين، ولديره كتلرة نيابيرة تمثيليرة وازنرة فري مجلرس 

"بحرزل ن"، لكري ترتم الموافقرة علرى  النوال، وندين أي تدخ ت بالشؤون الداخلية للدول العربية، ورد طالبنا بحذف كرل مرا يتعلرد

 كافة بنود القرار دون تحذأل."

 

 

 



 -92- 

 مخاطر التسل  اإلسرائيلي على األمن القومي العربي والس م الدولي:

  شعذ المنطقة الخعل ة ما امسلحة النوتية تغ رهع ما 

 أسلحة الدمعر الشعمل في الشرق امتسط

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 األسرلحة النوويرة بقترايا توصيات اجتماع "لجنة كبار المسؤولين العررل المعنيرة وعلى ▪

 ،)لجنة كبار المسؤولين العرل( الشامل"، الدمار أسلحة من وغيرها

 ،7/9/2020 بتاريخاجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  وفي ضوء نتائج 

 ُيقــــر ر:

"متتمر اماراف في مععهدة ندم ا تشعر امسلحة النوتية الستعراض التحض ر لـ   أتالي:

 :(29/1/2021 – 4" )  ويورك: 2020المععهدة نعم 

حة النوويرة السرتعراض معاهدة عدم انتشرار األسرل مراجعة"مؤتمر أخذ العلم بتأجيل عقد  -1

، وتحديرد 19-في ضوء الظروف االستثنائية النتشار جائحة كوفيرد "2020المعاهدة عام 

، وتكليرا لجنرة كبرار المسرؤولين 2021 كانون الثراني/موعد أولي لعقده خ ل  هر يناير

 العرل بمتابعة التطورات والمستجدات في هذا الشأن.

لرردول العربيررة فرري أعمررال مررؤتمر لكافررة ا ذعالررةالتأكيررد علررى أهميررة المشرراركة الىعررادة  -2

مراجعررة، والحذرراظ علررى وقرردة المورررا العربرري وعلررى الحقرروق الترري اكتسرربتها الرردول ال

العربية خ ل المؤتمرات السرابقة لمراجعرة المعاهردة وعردم التنرازل عنهرا والبنراء عليهرا، 

 ها.متابعة والتصدي ألية محاوالت ل نتقاص منالو

يتررا  علررى أهميررة اقترررام الحررد غيررر رابررل للتصرررف للرردول األطررراف فرري ىعررادة التأكيررد أ -3

معاهرردة عرردم انتشررار األسررلحة النوويررة فرري تطرروير واالسررتذادة مررن التكنولوجيررا النوويررة 

 لألغراض السلمية، ورفل أية محاوالت لتقييد ققوق هذه الدول تح  أي دعاوى.

تره اازال ساريا  قتى يحقد غايمالخاص بالشرق األوسط"  1995"ررار عام التذكير بأن  -4

، 1995وأهدافه، ويشكل جزءا  ال يتجزأ من نتائج مؤتمر المراجعة وتمديد المعاهدة عرام 
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وأنه كان ضمن صذقة تم بناء  عليها الموافقة دون تصوي  على التمديد ال نهائي لمعاهدة 

 عدم انتشار األسلحة النووية في هذا المؤتمر.

مستقبلي قول ىنشاء منطقة خالية من األسرلحة النوويرة وجميرع  التأكيد على أن أي مقترح -5

المرجعيرات المتذرد  أسلحة الدمار الشامل األخرى فري الشررق األوسرط، يجرب أن يراعري

الخراص بالشررق األوسرط" ومخرجرات مرؤتمري  1995عليها بالتوافد وهي "ررار عرام 

ويا فري تنذيرذ هرذه ، ورفل أية محاوالت لمزيد مرن التسر2010و 2000المراجعة لعام 

تداعيات سلبية على منظومة نزع الس ح وعردم االنتشرار النرووي من  اله المرجعيات لما

 .2020معاهدة لعام الوعلى نتائج مؤتمر مراجعة 

التأكيرد علرى أهميرة ىلقراء البيانرات العربيرة الترري اعتمردها مجلرس الجامعرة فري ررراره ررررم  -6

تقديم ورررة العمرل العربيرة قرول "رترايا بجانب  4/3/2020بتاريخ  (153)د.ع  8481

" ىلررى سرركرتارية المررؤتمر باسررم 1995ىرليميررة محررددة وتنذيررذ ررررار الشرررق األوسررط لعررام 

المجموعة العربية، وقث الدول العربيرة علرى ىلقراء بيانرات وطنيرة قرول الركرائز الث ثرة 

لمية للطارررة للمعاهرردة )نررزع السرر ح النررووي، عرردم االنتشررار النررووي، االسررتخدامات السرر

 النووية(، وموضوع ىنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط.

باعداد تقييم  امل في ضوء نتائج مؤتمر مراجعة المجموعة العربية في نيويورك تكليا  -7

لجنة كبار المسرؤولين إلعرداد تقريرر  على هوعرض، النووية األسلحة انتشار معاهدة عدم

 لمجلس جامعة الدول العربية. 155ورة العادية الديُعرض على 

ي: متتمر إل شعذ منطقة خعل ة ما امسلحة النوتية تغ رهع التحض ر للدترة الثع  ة لـ"  ثع  ع

 ما أسلحة الدمعر الشعمل في الشرق امتسط":

 مؤتمر إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النوويرةأخذ العلم بتأجيل انعقاد الدورة الثانية لأل " -8

، مع التأكيد علرى أال يتعردى موعرد وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط"

 ،.2021 تشرن ثاني/عقد الدورة الثانية للمؤتمر  هر نوفمبر

التأكيد على أن المؤتمر خطوة ىضافية تدعم التوجه العربري العرام فري ىطرار معاهردة عردم  -9

    بل مكم   لمسارات أخرى وداعما  لها.انتشار األسلحة النووية وال يعتبر مسارا  بدي

استمرار المشاورات بهردف التحترير للردورة  كالطلب من المجموعة العربية في نيويور -10

الثانيررة للمررؤتمر، ومواصررلة المشرراورات السررتكمال عقررد االجتماعررات الخاصررة بالقواعررد 

وموافاة لجنة كبار  اإلجرائية والتي تم التوافد عليها خ ل أعمال الدورة األولى للمؤتمر،

 المسؤولين العرل واألمانة العامة بكافة المستجدات في هذا الشأن.
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توجيه الشكر للمملكة األردنية الها مية على دورها في التحتير وتراس وىدارة الدورة  -11

األولى للمرؤتمر، والترقيرب بترراس دولرة الكوير  للردورة الثانيرة للمرؤتمر وتقرديم الردعم 

 الكامل لها.

ي  للمتتمر الععم للوكعلة  64" تالتن  ق العربي في الدترة اإلسرائ ل ة"القدرا  النوتية   :ثعلثع

 (25/9/2020-21الدتل ة للطعقة ال رية )ف  نع: 

 64بادراج بند "القدرات النووية اإلسرائيلية" على جدول أعمال الدورة العادية أخذ العلم  -12

 .للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطارة الذرية

للمرؤتمر العرام  64عدم تقديم مشروع ررار "القدرات النووية اإلسررائيلية" خر ل الردورة  -13

للوكالة الدولية للطارة الذرية، مع التأكيد علرى أهميرة ىلقراء بيران باسرم المجموعرة العربيرة 

وقررث الرردول العربيررة علررى ىلقرراء بيانررات وطنيررة خرر ل منارشررة بنررد "القرردرات النوويررة 

سليط التوء على خطورة هذا الموضوع، وعلى  رواغل الردول العربيرة، اإلسرائيلية" لت

 وىبراز ازدواجية المعايير في التعامل مع الملا النووي إلسرائيل.

للمررؤتمر العررام للوكالررة الدوليررة  64الترقيررب بتر رري  المملكررة الميربيررة لرئاسررة الرردورة  -14

اسة أعمال المؤتمر، والترقيرب للطارة الذرية، وتقديم الدعم العربي الكامل لها إلنجاح رئ

 ودولة ليبيا لمنصبي نائب رئيس المؤتمر.المتحدة أيتا  بتر ي  دولة اإلمارات العربية 

للمرؤتمر  64الطلب من المجموعة العربية في فيينا ىعداد تقييم  امل قول أعمال الردورة  -15

 العرل.العام للوكالة الدولية للطارة الذرية، وعرضه على لجنة كبار المسؤولين 

ي:  مخعار مفعنل بووير النوتت اإليرا ي:  رابعع

 الجرزء فري الرواردة التحررك خطروات فري فيينرا بمواصرلة تنذيرذ ةتكليا المجموعة العربير -16

 بشأن (151)د.ع.  8363رررم  الروزاري المسرتوى علرى الجامعرة من ررار مجلرس رابعا  

ير العرام للوكالرة الدوليرة باإلضافة ىلرى لقراء المرد ،اإليراني النووي بوشهر لمذاع مخاطر

 للطارة الذرية.

التأكيد علرى أهميرة اسرتمرار المجموعرة العربيرة فري فيينرا برذل الجهرود وتنسريد المواررا  -17

العربية والدولية في ىطرار الوكالرة الدوليرة للطاررة الذريرة، لمواصرلة التريط علرى ىيرران 

ن بعثات تقييم الوكالة الدولية ومطالبتها باالنتمام ىلى اتذارية األمان النووي واالستذادة م

 لتعزيز الثقة في البرامج النووية بالمنطقة.
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مواصلة لجنة كبار المسؤولين العرل في متابعة موضوع مخاطر مذاعل بو هر النووي  -18

اإليرانررري، بالتنسررريد مرررع المجموعرررة العربيرررة فررري كرررل مرررن فيينرررا ونيويرررورك قرررول هرررذا 

 الموضوع.

موضرروع وتطوراترره علررى مجلررس الجامعررة علررى عرررض الالطلررب مررن األمانررة العامررة  -19

 المستوى الوزاري في دورته المقبلة.

 

85491542992020
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 الع رات العربية مع التجمعات الدولية واإلرليمية

 األفريقية: –الع رات العربية 

 -أ  -

 امفريقي -م  رة التععتـ العربي 

 

 لم توى الوزارتد ـ مجلس الجعمعة نلى ا

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 وعلى رراراته السابقة في هذا الشأن، ▪

 وىذ يأخذ علما  بالجهود التي تقوم بها لجنة تنسيد الشراكة العربية األفريقية، 

 ،7/9/2020 بتاريخس على مستوى المندوبين الدائمين وفي ضوء نتائج اجتماع المجل 

 ُيقــــر ر:

تكليا األمانة العامة بمواصلة التنسيد مرع الردول األعتراء ومذوضرية االتحراد األفريقري  -1

مررن أجررل تنذيررذ ررررارات القمررة العربيررة األفريقيررة الرابعررة الترري عقرردت فرري مرراالبو، غينيررا 

 .23/11/2016ىلى  17االستوائية، خ ل الذترة من 

الترقيب باستتافة المملكة العربية السعودية للقمرة العربيرة األفريقيرة الخامسرة، وتكليرا  -2

األمانة العامة بمواصلة التنسيد مع الدولة المتريذة لتحديرد موعرد عقرد اجتماعرات القمرة، 

والتأكيررد علررى أهميررة اإلعررداد الجيررد لهررا بالتنسرريد بررين األمانررة العامررة ومذوضررية االتحرراد 

 ريقي والدولة المتيذة بما يتمن نجاقها.األف

الطلررب مررن األمانررة العامررة ومذوضررية االتحرراد األفريقرري مواصررلة التنسرريد مررن أجررل تنذيررذ  -3

برررامج التعرراون العربيررة األفريقيررة القائمررة، والعمررل علررى تحتررير خطررة العمررل العربيررة 

لعربيررة األفريقيررة ( مررن ررررارات القمررة ا1األفريقيررة المشررتركة، وذلرر  تنذيررذا  للقرررار ررررم )

الرابعرة والمعنررون: "بشررأن تقريرر األنشررطة المشررترك لرئيسرة مذوضررية االتحرراد األفريقرري 

واألمررين العررام لجامعررة الرردول العربيررة عررن تنذيررذ ىسررتراتيجية الشررراكة األفريقيررة العربيررة 

( مرن 7"، والقررار رررم )2016-2014وخطة العمل األفريقيرة العربيرة المشرتركة للذتررة 

 –ت القمررة العربيررة األفريقيررة الرابعررة والمعنرون: "بشررأن وضررع خطررة عمررل أفريقيررةرررارا
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( مرررن رررررارات القمرررة العربيرررة األفريقيرررة الرابعرررة 10عربيرررة مشرررتركة"، والقررررار رررررم )

 األفريقيررةالشررراكة  وأقرردا والمعنررون" بشررأن مبررادئ ومعررايير المشرراركة فرري اجتماعررات 

 اكة.نه تعزيز هذه الشرأالعربية"، بما من  

تكليا األمانة العامة بمواصلة التنسيد والتعاون مع مذوضرية االتحراد األفريقري مرن أجرل  -4

( من ررارات القمة العربية األفريقية الرابعة والمعنون: "بشأن تنسيد 2تنذيذ القرار ررم )

 تمويل المشاريع األفريقية العربية المشتركة".

وائررد الترري تعترررض سرربل تذعيررل وتطرروير التأكيررد علررى أهميررة مواصررلة الجهررود إلزالررة الع -5

التعاون العربي األفريقي وتنظيم اجتماعات أجهزته، وذل  في ضوء كافرة رررارات القمرم 

العربيررة األفريقيررة السررابقة واإلع نررات الصررادرة عنهررا، وبمررا يصررون الع رررات العربيررة 

 األفريقية ويدرأ عنها األخطار.

صررادر عررن القمررة العربيررة األفريقيررة الرابعررة الترقيررب مجررددا  برراإلع ن قررول فلسررطين ال -6

، وتعزيز العمل مع االتحاد األفريقي لدعم رتية فلسطين والتصدي ألي محاوالت 2016

 ىسرائيلية ل لتذاف على مكانة القتية في القارة األفريقية.

اإلعرررال عررن التقرردير لمورررا االتحرراد األفريقرري المؤيررد للمورررا العربرري تجرراه القتررية  -7

ية والمتمثرل فري اإلعر ن الصرادر عرن رمرم االتحراد األفريقري، وآخرهرا اإلعر ن الذلسطين

دت يرومي ألالصادر عن رمة االتحاد األفريقي في دورتها العادية الثالثة والث ثرين التري عقر

نص في أديس أبابا، بشأن الوضع في فلسطين والشرق األوسط، والذي  10/2/2020و 9

ي في رفل ما يسمى بصرذقة القررن التري ترم ىع نهرا تتامنه مع الشعب الذلسطين على "

بدون التشاور مع القيادة الذلسطينية، واعتبارها تجاوزا  في الحقوق األساسرية والجوهريرة 

للشعب الذلسطيني بما في ذل  القرارات ذات الصلة لألمرم المتحردة واإلع نرات الصرادرة 

ية السياسرية وضررورة برذل عرن االتحراد األفريقري ورفرل مرا يسرمى صرذقة القررن للتسرو

دعرا و  ل"جهود مخلصة وقثيثة للتوصل ىلرى قرل عرادل ودائرم ررائم علرى أسراس الردولتين

جميع البلدان األفريقية ىلى أن تتع قردا  لجميرع أ ركال التعامرل المبا رر وغيرر " اإلع ن

المبا ررر مررع نظررام االسررتيطان االسررتعماري اإلسرررائيلي غيررر القررانوني فرري أراضرري دولررة 

مرن رررار مجلرس  5طين، بما في ذل  القدس الشرررية، وبمرا يتوافرد مرع أقكرام الذقررة فلس

فري هرذا الصردد، وررد جردد القررار  األفريقريوالقرارات السابقة ل تحراد  2334 ررم األمن

دعوته جميع البلدان لدعم الوضع القانوني الشرعي لمدينة القدس الشررية كعاصمة لدولرة 

عمررل مررن  ررأنه تقررويل الوضررع الشرررعي لمدينررة القرردس،  فلسررطين، واالمتنرراع عررن أي

 ."والسيما االمتناع عن نقل السذارات التي تمثلها ىسرائيل من تل أبيب ىلى القدس
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الترقيب بعقد االجتماع األول آللية التنسريد المشرتركة برين األمانرة العامرة لجامعرة الردول  -8

في  12/12/2018س مي بتاريخ العربية ومذوضية االتحاد األفريقي ومنظمة التعاون اإل

مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتأكيد على أهمية مواصرلة اجتماعرات اللجنرة 

واالنتهاء من الترتيبات ال زمة إلنشاء آلية خاصرة للتنسريد فري هرذا الشرأن، بمرا فري ذلر  

 الخطوات التنذيذية ال زم وضعها. 

فري العواصرم األفريقيرة، لبرذل كافرة الجهرود مرع دعروة مجرالس السرذراء العررل، وخاصرة  -9

الرردول األفريقيررة ومذوضررية االتحرراد األفريقرري للعمررل علررى منررع قصررول ىسرررائيل علررى 

 وضعية مرارب في االتحاد األفريقي.

التأكيررد علررى أهميررة التعرراون والتنسرريد بررين جامعررة الرردول العربيررة واالتحرراد األفريقرري فرري  -10

بالمقترح المقدم مرن جمهوريرة مصرر العربيرة إلنشراء  مجال مكافحة اإلرهال، والترقيب

 آلية أفريقية عربية لمكافحة اإلرهال.

الترقيرررب بنترررائج المرررؤتمر الررروزاري األفريقررري العربررري المشرررترك الثالرررث قرررول التنميرررة  -11

الزراعية واألمن اليذائي الذي انعقد في العاصرمة السرودانية الخرطروم، خر ل الذتررة مرن 

، والطلب من األمانة العامة التنسيد مع المنظمة العربية للتنمية 2/11/2016ىلى  31/10

الزراعية ومذوضية االتحاد األفريقي وجمهورية مصر العربيرة لعقرد االجتمراع الروزاري 

األفريقرري العربرري المشررترك الرابررع فرري موعررد يُحرردد الققررا  فرري جمهوريررة مصررر العربيررة 

( مرن 10ي سريتم وضرعها تطبيقرا  للقررار رررم )واإلعداد الجيد له، وذل  طبقرا  للمعرايير التر

 ررارات رمة ماالبو.

الترقيب بنترائج االجتمراع المشرترك األول لروزراء االرتصراد والتجرارة والماليرة األفارررة  -12

، بمرراالبو، غينيررا االسررتوائية، والطلررب مررن 21/11/2016 والررذي ُعقررد بترراريخوالعرررل 

اصلة التعاون والعمل مرن أجرل تنذيرذ القررار األمانة العامة ومذوضية االتحاد األفريقي مو

( من رررارات القمرة العربيرة األفريقيرة الرابعرة، بشرأن عقرد اجتمراع دوري عربري 3ررم )

أفريقي مشرترك للروزراء المسرؤولين عرن االرتصراد والتجرارة والماليرة علرى هرامب القمرم 

 العربية األفريقية.

لثقافي العربري األفريقري قترى يرتمكن مرن التأكيد على أهمية دعم الدول األعتاء للمعهد ا -13

أداء الدور المنروط بره تنذيرذا  لقررارات القمرة العربيرة األفريقيرة الثالثرة التري انعقردت بدولرة 

( الصررادر عررن القمررة العربيررة األفريقيررة الرابعررة الترري 5، والقرررار ررررم )2013الكويرر  

 في األفريقي العربي.، بشأن المعهد الثقا2016انعقدت بماالبو، غينيا االستوائية، 
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اإلعرال عن التقدير للجهود المبذولة من جانب المصرف العربي للتنمية االرتصرادية فري  -14

 أفريقيا لتقديم الدعم المتواصل للتعاون العربي األفريقي وآلياته وبرامجه. 

الترقيب باستتافة دولة توجو أعمال الدورة الثامنة للمعرض التجاري العربي األفريقري  -15

التحترير الجيرد لره مرن ربرل الجامعرة العربيرة  أهميرةد يُحدد الققا ، والتأكيرد علرى في موع

 والدولة المتيذة. األفريقيواالتحاد 

اإل ادة بتقديم دولة الكوي  جائزة المرقوم الدكتور عبد الرقمن السميط للتنمية األفريقية  -16

ون قرول التعلريم، والتري سرتك 2020في مجال األمن اليرذائي، والعرام الحرالي  2019لعام 

وكذل  بمبادرة القروض الميسرة المليارية التي تقدم  بها دولة الكوي  في القمة العربيرة 

بشأن تقديم مليار دوالر أمريكري  2013األفريقية الثالثة التي عقدت في دولة الكوي  عام 

% منها، وبذل  يكون الصرندوق ررد غطرى 99.56كقروض ميسرة والتي تم تقديم قوالي 

ل مبلغ االلتزام المعلن من ربل قترة صاقب السمو أمير دولة الكوي ، وفري ىطراره كام

 الزمني المحدد.

مليون دوالر أمريكري، لمشرروع  5مبلغ باإل ادة بالمنحة المالية المقدمة من دولة الكوي   -17

 1.6المركررز الطبرري لمذوضررية االتحرراد األفريقرري، وكررذل  تخصرريص دولررة الكويرر  بمبلررغ 

 ، إلنشاء مركز معني باألوبئة في أفريقيا.أمريكيمليون دوالر 

التأكيد على أهمية تقديم الدعم ال زم لبرنامج تعليم اللية العربية في أفريقيا، واإل ادة فري  -18

هذا الصدد بالدعم المقدم من دولة اإلمارات العربية المتحدة بتقديم مساهمة مالية مقردارها 

، ومنهرا ةعليم اللية العربية لطلبرة الذرنكوفونيرعشرون ألا دوالر أمريكي، لدعم برامج ت

دعرررم مشرررروع المرقلرررة الثانيرررة مرررن برنرررامج تعلررريم الليرررة العربيرررة والقيرررادات اإلداريرررة 

 الذرنكوفونية في دولة تشاد.

توجيه الشكر ىلى األمين العام على جهوده المبذولة من أجل دعم مسريرة التعراون العربري  -19

 األفريقي.

عامرة متابعرة الموضروع والعررض علرى المجلرس فري دورتره العاديرة الطلب مرن األمانرة ال -20

 .المقبلة

85501542992020
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 الع رات العربية مع التجمعات الدولية واإلرليمية

 األفريقية: –الع رات العربية 

 -ل  -

 الصندتق العربي للمعو ة الفن ة للدتل امفريق ة

 :تنلى الم توى الوزار ـ مجلس الجعمعة 

 بعد ااالنه: 

 ،على مذكرة األمانة العامة ▪

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

 ،للصندوق ياألساسوعم   بنص الذقرة )أ( من المادة السادسة من النظام  ▪

 ،ياألفريق يدعم التعاون العرب يوانط را  من تقدير دور الصندوق ف 

 ،7/9/2020 بتاريخفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين و 

 ُيقــــر ر:

 
 

 تعزيز وتذعيل التعاون  يالتأكيد على دور الصندوق وأهميته كأداة فاعلة تساهم ف -1

، تنذيذا  لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وررارات مجلس األفريقي يالعرب

 بتاريخ (153)د.ع  8483وآخرها القرار ررم  يالوزار الجامعة على المستوى

مجال  يف ياألفريق يدعم التعاون العرب ييؤكد على أهمية ذل  الدور ف يالذ 4/3/2020

 .يالعون الذن

لمدة ث ثة سنوات تبدأ من  أسماءهممن السادة التالية  ىدارة الصندوقتشكيل مجلس  -2

26/10/2020: 

 .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية –ي رمان ىبراهيمالوزير المستشار  

 جمهورية السودان. -السيد السذير محمد الياس محمد الحاج  

 دولة فلسطين.–السيد السذير ديال اللوح  

 جمهورية القمر المتحدة. -السيد السذير عطاء افندي  

 .دولة ليبيا -د.صال  عبد الواقد الشماخي  السيد السذير 

 .جمهورية مصر العربية –د الميربي السيد السذير محمو 

 .المملكة الميربية –السيد السذير أقمد التألازي  

 الجمهورية اإلس مية الموريتانية. 

85511542992020
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 واإلرليمية:الع رات العربية مع التجمعات الدولية 

 األوروبية: -الع رات العربية 

 -أ  -

 امترتبي – وار العربيـــالح

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،4/3/2020( بتاريخ 153د.ع ) 8484وعلى رراره ررم  ▪

 ،7/9/2020 بتاريخين وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائم 

 ُيقــــر ر:

األوروبي السرادس فري النصرا األول مرن عرام  -الترقيب بعقد االجتماع الوزاري العربي -1

بمقر األمانة العامة، وتكليا األمانة العامة باإلعرداد الجيرد ل جتمراع بالتنسريد مرع  2021

 الدول العربية واالتحاد األوروبي.

سررادة المنرردوبين الرردائمين لرردى جامعررة الرردول العربيررة الترقيررب بعقررد االجتمرراع التاسررع لل -2

وسذراء اللجنة السياسية واألمنية لمجلس االتحاد األوروبي واجتماعرات مجموعرات عمرل 

 بمقر األمانة العامة. 2021التعاون االستراتيجي عام 

ل الترقيب بعقد الخلروة الثانيرة المشرتركة برين السرادة المنردوبين الردائمين لردى جامعرة الردو -3

بمقررر  2021العربيررة وسررذراء اللجنررة السياسررية واألمنيررة لمجلررس االتحرراد األوروبرري عررام 

 األمانة العامة.

الطلررب مررن األمانررة العامررة متابعررة الموضرروع والعرررض علررى المجلررس فرري دورترره العاديررة  -4

 المقبلة. 

 

85521542992020
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 واإلرليمية:دولية الع رات العربية مع التجمعات ال

 األوروبية: -الع رات العربية 

 -ل  -

 المتوسط ة -الشراكة امترتب ة 

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،4/3/2020بتاريخ  (153د.ع ) 8485وعلى رراره ررم  ▪

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 يقـــرر:

 الها مية خ ل رئاستها المشتركة للجنول. األردنيةتثمين دور المملكة  -1

التأكيد على أهمية التنسيد العربي الجيد في كافة االجتماعات واللجان، خاصرة  لجنرة كبرار  -2

 لين.المسؤو

الطلررب مررن األمانررة العامررة متابعررة الموضرروع والعرررض علررى المجلررس فرري دورترره العاديررة  -3

 المقبلة.

 

85531542992020
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 الع رات العربية مع التجمعات الدولية واإلرليمية:

 العالقع  العرب ة مع رتس ع االتحعدية

 

 تد ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزار

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،4/3/2020( بتاريخ 153د.ع ) 8486وعلى رراره ررم  ▪

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 يقـــرر:

 

الروسرري -لمملكررة الميربيرة للرردورة السادسررة لمنتردى التعرراون العربرريالترقيرب باستتررافة ا -1

 .2021خ ل عام 

الطلب من الدول العربية العمل على تنذيذ األنشطة الواردة فري خطرة العمرل الصرادرة عرن  -2

 .2021-2019للمنتدى لألعوام  الخامسةالدورة 

الجوانرب المختلذرة  دراسرةالتنسريد مرع الجانرب الروسري ومواصرلة باألمانرة العامرة  تكليا -3

 إلنشاء المركز الثقافي العربي في موسكو بهدف بناء التذاهم والتبادل الثقافي بين الجانبين.

الطلررب مررن األمانررة العامررة متابعررة الموضرروع والعرررض علررى المجلررس فرري دورترره العاديررة  -4

 المقبلة.

 

85541542992020

 



 -104- 

 جمعات الدولية واإلرليمية:الع رات العربية مع الت

 تعزيز التععتـ مع دتل آس ع الوسطى تتميورية أذرب جعـ

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،4/3/2020 ( بتاريخ153د.ع ) 8487وعلى رراره ررم  ▪

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 يقـــرر:

 

الترقيب بعقد الردورة الثالثرة لمنتردى االرتصراد والتعراون العربري مرع دول آسريا الوسرطى  1

 .2021جمهورية أذربيجان في دولة رطر خ ل عام و

مع الجهات المعنية في المملكة األردنيرة الها رمية التنسيد مواصلة باألمانة العامة  تكليا 2

الستتررافة الرردورة األولررى لمررؤتمر رجررال األعمررال والمسررتثمرين العرررل مررع دول آسرريا 

 .2021الوسطى وجمهورية أذربيجان خ ل عام 

عررض علرى المجلرس فري دورتره العاديرة الاألمانرة العامرة متابعرة الموضروع و الطلب من 3

 المقبلة.

 

85551542992020
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 واإلرليمية:الع رات العربية مع التجمعات الدولية 

 

 العالقع  العرب ة مع تميورية الص ا الشعب ة

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بتراريخ 153د.ع ) 8488 رررم وىذ يؤكد على رراراته السابقة في هذا الشأن وآخرهرا القررار 

4/3/2020، 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

شرعبية اإلعرال عن قرص الدول األعتاء على تعزيز ع راتها مرع جمهوريرة الصرين ال -1

في مختلا المجاالت، وكرذل  فري ظرل "مبرادرة الحرزام والطريرد"، والتأكيرد ُمجرددا  علرى 

 دعم الدول العربية لمبدأ الصين الواقدة. 

الترقيب بعقد الدورة التاسعة ل جتمراع الروزاري لمنتردى التعراون العربري الصريني )عبرر  -2

، والترقيب بنترائج 6/7/2020 خبتاريالمنصة الررمية( برئاسة المملكة األردنية الها مية 

هذه الدورة والوثائد الصادرة عنها، وتكليا األمانة العامة بمواصلة جهودها للتنسريد مرع 

 الجهات العربية والصينية المعنية لوضع الوثائد الصادرة عنها موضع التنذيذ.

ية، فري الترقيب بالموافقة على عقد رمة عربية صينية، باستتافة المملكة العربيرة السرعود -3

موعرررد يرررتم االتذررراق عليررره برررين الجرررانبين العربررري والصررريني، مرررن أجرررل الررردفع بالشرررراكة 

االستراتيجية العربية الصينية ىلى آفاق أرقب، وبمرا يخردم المصرلحة المشرتركة للجرانبين، 

وتكليا األمانة العامة بالتنسيد مع الجهات المعنية في كرل مرن المملكرة العربيرة السرعودية 

 ين الشعبية لإلعداد لهذه القمة الهامة وىنجاح أعمالها. وجمهورية الص

الترقيررب باستتررافة الجمهوريررة التونسررية للرردورة العا رررة ل جتمرراع الرروزاري لمنترردى  -4

 .2024التعاون العربي الصيني عام 
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-الترقيب بالتعاون بين الجانبين العربي والصيني في مجال  مكافحة تداعيات وباء كوفيرد -5

البيرران الصررادر عررن الرردورة التاسررعة لمنترردى التعرراون العربرري الصرريني ، بمررا فرري ذلرر  19

بعنرروان: "البيرران المشررترك لتتررامن الصررين والرردول العربيررة فرري مكافحررة وبرراء االلتهررال 

الرئرروي النرراجم عررن فيررروس كورونررا المسررتجد"، وكررذل  ور ررة العمررل الترري ُعقرردت عبررر 

مرن الردول العربيرة وجمهوريرة المنصة الررميرة علرى مسرتوى الخبرراء فري مجرال الصرحة 

ل وور ة العمل التي ستعقد 19-، قول أزمة جائحة كوفيد 8/4/2020الصين الشعبية يوم 

بعنرروان: "تجربررة الصررين الرائرردة فرري الحررد مررن اآلثررار االرتصررادية  23/9/2020بترراريخ 

على القطاعات االرتصادية المختلذة بالصرين"ل واالجتمراع  (Covid-19)لجائحة كورونا 

ين الخبراء الطبيين الصرينيين ونظررائهم فري الردول العربيرة األعتراء المزمرع عقرده يروم ب

 ، وذل  عبر االتصال المرئي.29/9/2020

التأكيد على أهمية المشاركة العربية الذعالرة فري مختلرا أنشرطة وفعاليرات منتردى التعراون  -6

ع الجهرات العربيرة العربي الصريني، ودعروة األمانرة العامرة لمواصرلة جهودهرا بالتنسريد مر

والصينية المعنية لإلعداد لألنشطة والذعاليات المزمع عقردها فري ىطرار البرنرامج التنذيرذي 

، بما في ذلر  مرا يلري: الردورة الرابعرة لمنتردى التعراون العربري 2021للمنتدى، خ ل عام 

 الصرريني فرري مجررال اإلعرر م )فرري المملكررة الميربيررة(، والرردورة السادسررة لمررؤتمر الصرردارة

العربيررة الصررينية )فرري ىقرردى الرردول العربيررة(، والرردورة السررابعة لمررؤتمر التعرراون العربرري 

الصيني في مجال الطاررة )فري الصرين(، والردورة الثالثرة لملتقرى المردن العربيرة والصرينية 

)في الصرين(، والردورة الرابعرة لمهرجران الذنرون الصرينية فري الردول العربيرة )فري ىقردى 

الجتمرراع كبررار المسررؤولين والرردورة السادسررة للحرروار  17دورة الررأل الرردول العربيررة(، والرر

السياسي االستراتيجي العربي الصريني، والردورة التاسرعة لمرؤتمر رجرال األعمرال العررل 

والصررينيين والرردورة السررابعة لنرردوة االسررتثمارات )فرري الصررين(، والرردورة الثالثررة لمنترردى 

األرمار الصناعية "بايردو" )فري الصرين(، التعاون العربي الصيني في مجال الم قة عبر 

والدورة الرابعة الجتماع الخبراء العرل والصينيين في مجال المكتبات والمعلومرات )فري 

في جمهوريرة الصين(، والدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة )

نقررل التكنولوجيررا (، والرردورة الرابعررة لمررؤتمر التعرراون العربرري الصرريني لمصررر العربيررة

)فرري نينيشرريا فرري الصررين(، والرردورة  2021واإلبررداع، والمعرررض الصرريني العربرري لعررام 

الخامسررة لملتقررى التعرراون العربرري الصرريني فرري مجررال اإلذاعررة والتلذزيررون )فرري الصررين(، 

والرردورة التاسررعة لنرردوة الع رررات العربيررة الصررينية والحرروار بررين الحتررارتين العربيرررة 
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لصين(، والدورة الرابعة لمنتردى المررأة العربيرة والصرينية )فري الصرين(، والصينية )في ا

 واالجتماع الوزاري العربي الصيني في مجال السياقة.

تكليا األمانة العامة بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المسرتوى  -7

 الوزاري في دورته العادية المقبلة.

 

85561542992020
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 واإلرليمية: الع رات العربية مع التجمعات الدولية 

 العالقع  العرب ة مع تميورية اليند

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنهد 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

بتراريخ  (153د.ع ) 8489القررار رررم راراته السابقة في هذا الشأن وآخرهرا وىذ يؤكد على ر 

4/3/2020 ، 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

اإلعرررال عررن قرررص الرردول األعترراء علررى تعزيررز ع راتهررا مررع جمهوريررة الهنررد فرري  -1

واالرتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة مررن خرر ل تذعيررل آليررات  مختلررا المجرراالت السياسررية

 منتدى التعاون العربي الهندي.

تكليا األمانرة العامرة بمواصرلة التنسريد مرع الجهرات الهنديرة المعنيرة لعقرد الردورة الثانيرة  -2

ل جتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي في الهنرد فري موعرد م ئرم يرتم االتذراق 

 الجانبين، والتأكيد على أهمية اإلعداد والتحتير الجيد لها.   عليه بين

تكليررا األمانررة العامررة بمتابعررة جهودهررا بالتنسرريد مررع الجهررات العربيررة والهنديررة المعنيررة  -3

لتنظيم مختلا األنشطة والذعاليات في ىطار منتدى التعراون العربري الهنردي خر ل الذتررة 

مهرجرران الثقافررة العربيررة الهنديررة فرري الهنررد، ونرردوة المقبلررة، بمررا فرري ذلرر  الرردورة الثالثررة ل

التعاون العربي الهندي في مجرال الطاررة فري المملكرة الميربيرة، والردورة األولرى لمرؤتمر 

راساء الجامعات العربية والهنديرة فري دولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة، والردورة الثانيرة 

ىقرردى الرردول العربيررة، والرردورة لنرردوة التعرراون العربرري الهنرردي فرري مجررال اإلعرر م فرري 

السادسة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية في الهند، ودعوة الدول األعتاء ىلرى المشراركة 

 الذعالة في أنشطة المنتدى، واستتافة بعل هذه األنشطة والذعاليات.

تكليررا األمانررة العامررة بمتابعررة هررذا الموضرروع والعرررض علررى مجلررس الجامعررة علررى  -4

 ي في دورته العادية المقبلة.المستوى الوزار
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 الع رات العربية مع التجمعات الدولية واإلرليمية:

 ال عبع  ة -العالقع  العرب ة 

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بترراريخ 153د.ع ) 8490وىذ يؤكررد علررى رراراترره السررابقة فرري هررذا الشررأن وآخرهررا القرررار  

4/3/2020، 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 

 ُيقــــر ر:

ع راتهررا مررع اليابرران فرري  اإلعرررال عررن قرررص الرردول األعترراء علررى تعزيررز وتطرروير -1

مختلررا المجرراالت السياسررية واالرتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة، واالسررتذادة مررن التقرردم 

 االرتصادي والخبرات اليابانية للدفع بالجهود التنموية في الدول العربية. 

مراع عقرد الردورة الثانيرة ل جتتكليا األمانة العامة بمواصلة التنسيد مع الجانب اليابراني ل -2

 الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في موعد يتذد عليه الجانبان.

للمنتردى  الخامسرةتكليا األمانة العامة بمواصلة التنسيد مع الجانب الياباني لعقد الردورة  -3

 ، وذل  في موعد يتذد عليه الجانبان.في اليابان العربي اليابانياالرتصادي 
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 الع رات العربية مع التجمعات الدولية واإلرليمية:

 العالقع  العرب ة مع مجمونة دتل تزر البعس ف ك

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،4/3/2020( بتاريخ 153د.ع ) 8491يؤكد على رراره السابد في هذا الشأن ررم  وىذ 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

التأكيد على ما ورد في ىع ن أبوظبي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجيرة العررل مرع  -1

وما تتمنه من توصريات تصرب فري  24/6/2010ي  بتاريخ مجموعة دول جزر الباسيذ

 ىطار تعزيز التعاون مع دول جزر الباسيذي ، ووضع تل  التوصيات موضع التنذيذ.

دعوة الدول األعتراء لمواصرلة موافراة األمانرة العامرة بمرئياتهرا بشرأن التعراون مرع دول  -2

عربيررة، مررن أجررل ىعررداد جررزر الباسرريذي  وُمقرردرات هررذه األخيرررة وموارذهررا مررن القتررايا ال

 استراتيجية عربية في هذا الشأن.

الطلررب ىلررى األمانررة العامررة االسررتمرار فرري متابعررة هررذا الموضرروع بالتشرراور مررع دولررة  -3

 اإلمارات العربية المتحدة.

تكليررا األمانررة العامررة بمتابعررة هررذا الموضرروع والعرررض علررى مجلررس الجامعررة علررى  -4

 قبلة.المستوى الوزاري في دورته العادية الم

 

85591542992020

 

 



 -111- 

 الع رات العربية مع التجمعات الدولية واإلرليمية:

 العالقع  العرب ة مع دتل أمريكع الجنوب ة

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،4/3/2020( بتاريخ 153د.ع ) 8492وعلى رراره ررم  ▪

اإلع ن الصادر عن القمة الرابعة للدول العربيرة ودول أمريكرا الجنوبيرة )ىعر ن وعلى  ▪

 الرياض(،

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

على أهمية تعزيز التعاون بين اإلرليمين في  تى المجراالت والمشراركة فري جميرع  التأكيد -1

 األنشطة واالجتماعات المقرر ىرامتها.

 دعرروة األمانررة العامررة ىلررى مواصررلة التنسرريد مررع المنسررد اإلرليمرري لرردول أمريكررا الجنوبيررة -2

ي الردول )البرازيل( بشأن استتافة جمهورية فنزوي  اجتماع مجلس وزراء الخارجية فر

 العربية ودول أمريكا الجنوبية، على أن يسبقه اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين.

تكليررا األمانررة العامررة بمواصررلة التنسرريد مررع الجانررب األمريكرري الجنرروبي لتحديررد موعررد  -3

ومكان بديل ل جتماع الثالث لوزراء االرتصاد في الردول العربيرة ودول أمريكرا الجنوبيرة 

 هورية بوليذيا.بعد اعتذار جم

تكليررا األمانررة العامررة بمواصررلة التنسرريد مررع الجانررب األمريكرري الجنرروبي لتحديررد موعررد  -4

ومكان جديد ل جتماع الثاني لوزراء البيئة في الدول العربية ودول أمريكرا الجنوبيرة بعرد 

 اعتذار جمهورية اإلكوادور.

مهورية مصر العربيرة لعقرد تكليا األمانة العامة بمواصلة التنسيد مع وزارة السياقة بج -5

 اجتماع وزراء السياقة المشترك للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

للرردول االجتمرراع الثالررث لرروزراء التربيررة والتعلرريم العامررة بالتنسرريد لعقررد  األمانررةتكليررا  -6

 العربية ودول أمريكا الجنوبية في ىقدى الدول العربية.
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 جتمرراع األول للخبررراء فرري مجررال التعرراون الترقيررب باستتررافة جمهوريررة السررودان ل -7

الزراعرري بررين الرردول العربيررة ودول أمريكررا الجنوبيررة فرري موعررد يحرردد الققررا ، والرردعوة 

 للمشاركة الذاعلة في هذا االجتماع.

الترقيررب بعقررد اجتمرراع كبررار المسررؤولين فرري وزارات الشررؤون االجتماعيررة فرري الرردول  -8

األمانررة العامررألة فرري موعررد يحرردد الققررا ، وذلرر   العربيررة ودول أمريكررا الجنوبيررألة فرري مقررر

للتحتير ل جتماع الثالث لوزراء الشرؤون االجتماعيرة فري الردول العربيرة ودول أمريكرا 

 الجنوبية.

االسرتمرار فري متابعرة هرذا الموضروع، والعررض علرى مجلرس الطلب من األمانة العامرة  -9

 .الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة
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 التعاون بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة ومؤسسات ومنظمات دولية أخرى:

 -أ  -

 التععتـ ب ا تعمعة الدتل العرب ة تمجلس امما

 

 دنلى الم توى الوزارت الجعمعة ـ مجلس 

 :بعد ااالنه 

 ،العامةمذكرة األمانة على  ▪

 ،الدورتينتقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين وعلى  ▪

( 147)د.ع  8140، ورررم 8/9/2016بتراريخ  (146)د.ع  8078رررم رراراتره  وعلرى ▪

)د.ع  8256، وررم 12/9/2017( بتاريخ 148)د.ع  8195، وررم 7/3/2017بتاريخ 

، وررررررم 10/9/2019( بترررراريخ 152)د.ع  8424، وررررررم 7/3/2018( بترررراريخ 149

 ،4/3/2020( بتاريخ 153)د.ع  8493

التوصريات الرواردة فري البيران الرئاسري الصرادر عرن جلسرة مجلرس األمرن رفيعرة وعلى  ▪

 ،13/6/2019 بتاريخالمستوى التي عقدت 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

الجمهورية امة مواصلة التنسيد والتشاور مع الجهات المعنية في الطلب ىلى األمانة الع -1

العتو غير الدائم في مجلس األمن بهدف تعزيز التعاون بين جامعة الدول  التونسية

العربية ومجلس األمن لمعالجة المسائل واألزمات في الوطن العربي من أجل اإلسهام 

 في تعزيز السلم واألمن في المنطقة العربية.

ب ىلى المجموعة العربية وبعثة جامعة الدول العربية بنيويورك واألمانة العامة الطل -2

بالقاهرة بمواصلة المشاورات والتنسيد مع العتو العربي غير الدائم في مجلس األمن 

 لمتابعة تنذيذ التوصيات التالية:

عقد جلسة ىقاطة رفيعة المستوى بمجلس األمن تح  عنوان "التعاون بين الجامعة  ▪

لدول العربية ومجلس األمن" خ ل رئاسة العتو العربي يشارك فيها األمين العام ا

 لجامعة الدول العربية.
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عقد اجتماع سنوي غير رسمي بين أعتاء مجلس األمن وأعتاء مجلس جامعة  ▪

 الدول العربية بمقر األمانة العامة.

بية والمبعوثين التأكيد على تكثيا التنسيد، قسب االرتتاء، بين جامعة الدول العر ▪

الخاصين لألمم المتحدة في التعامل مع األزمات في المنطقة العربية بهدف اكتسال 

فهم ا مل لألزمة في المنطقة وتعزيز ردرة المنظمتين على ىيجاد قلول فعالة من 

 خ ل العمل المشترك.

جلس لم المقبلةتكليا األمانة العامة بمتابعة الموضوع والعرض على الدورة العادية  -3

 جامعة الدول العربية.
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 التعاون بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة ومؤسسات ومنظمات دولية أخرى:

 -ل  -

الترو حع  لمنعصـب اممـم المتحدة تتكعالتيع 

 المتخصصـة تمنظمع  تمتس ـع  دتل ة أخرى

 

 الم توى الوزارتد ـ مجلس الجعمعة نلى 

 بعد ااالنه: 

 ،مذكرة األمانة العامةعلى  ▪

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

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

 :في منظومة األمم المتحدة دعم التر يحات غير المتعارضة التالية لمناصب: أوال  

)السيد/ تامبو كمرا( لعتوية اللجنة المعنية  الجمهورية اإلس مية الموريتانيةتر ي   −

 (.2024-2021بحقوق األ خاص ذوي اإلعارة للذترة )

)السيدة/ أمل الدوسري( لعتوية لجنة ققوق الطذل للذترة  مملكة البحرينىعادة تر ي   −

(2021-2024.) 

لعتوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطارة  مهورية مصر العربيةجىعادة تر ي   −

 (.2022-2020الذرية للذترة )

-2022لعتوية اللجنة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية للذترة ) دولة رطرتر ي   −

2024.) 

لعتوية اللجنة الذرعية لمنع التعذيب  الجمهورية اإلس مية الموريتانيةىعادة تر ي   −

-2021غيره من ضرول المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال ىنسانية أو المهنية للذترة )و

2024.) 

 (.2025-2023لعتوية مجلس ققوق اإلنسان للذترة ) المملكة الميربيةتر ي   −

)الدكتور/ عبدن المندوس( لرئاسة االتحاد  دولة اإلمارات العربية المتحدةىعادة تر ي   −

 (.2025-2021آلسيوي التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية للذترة )اإلرليمي الثاني ا
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للعتوية غير الدائمة لمجلس األمن للمقعد  جمهورية الصومال الذيدراليةتر ي   −

 (.2024-2023المخصص لدول منطقة  رق أفريقيا للذترة )

المعنية بحقوق )الدكتور/ مهند العزة( لعتوية اللجنة  المملكة األردنية الها ميةتر ي   −

 (.2024-2021األ خاص ذوي اإلعارة للذترة )

لعتوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطارة الذرية  المملكة األردنية الها ميةتر ي   −

 (.2027-2025للذترة )

لعتوية مجلس اإلدارة واالستثمار باالتحاد البريدي  جمهورية مصر العربيةتر ي   −

 (.2024-2021العالمي للذترة )

لعتوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس  مملكة البحرينىعادة تر ي   −

 (.2026-2023االرتصادي واالجتماعي للذترة )

لعتوية مجلس ققوق اإلنسان للذترة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتر ي   −

(2023-2025.) 

جمعية العامة لألمم المتحدة ( لل76لمنصب نائب رئيس الدورة ) دولة الكوي تر ي   −

(2021-2022.) 

لعتوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة  دولة اإلمارات العربية المتحدةتر ي   −

 (.2026-2023للذترة ) (ECOSOC)للمجلس االرتصادي واالجتماعي 

)السيدة/ ريم بالحاج( لمنصب رئيس لجنة تقييس  الجمهورية التونسيةىعادة تر ي   −

للذترة  (ITU)ت التابعة لقطاع تقييس االتصاالت باالتحاد الدولي ل تصاالت المذردا

(2021-2024.) 

)السيدة/ كريمة محمودي( لمنصب نائب رئيس لجنة  الجمهورية التونسيةىعادة تر ي   −

الدراسة المعنية بمبادئ التعريذة والمحاسبة بما في ذل  القتايا االرتصادية ورتايا 

باالتصاالت بقطاع تقييس االتصاالت التابع ل تحاد الدولي السياسيات المتصلة 

 (.2024-2021للذترة ) (ITU)ل تصاالت 

)السيدة/ رسم بالحسين( لمنصب نائب رئيس الذريد  الجمهورية التونسيةىعادة تر ي   −

االستشاري لتقييس االتصاالت ومنصب نائب رئيس لجنة الدراسات المعنية بشبكات 

السحابية و بكات االتصاالت المتنقلة و بكات الجيل التالي بقطاع  المستقبل والحوسبة

 (.2024-2021للذترة ) (ITU)تقييس االتصاالت التابع ل تحاد الدولي ل تصاالت 
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)السيد/ كريم الوكيل( لمنصب نائب رئيس لجنة  الجمهورية التونسيةىعادة تر ي   −

مواصذات االختبار بقطاع تقييس الدراسات المعنية بمتطلبات وبروتوكوالت التشوير و

 (.2024-2021للذترة ) (ITU)االتصاالت التابع ل تحاد الدولي ل تصاالت 

)السيد/ أيمن صال ( لمنصب نائب رئيس لجنة  الجمهورية التونسيةىعادة تر ي   −

الدراسات المعنية باألداء وجودة الخدمة وجودة التجربة بقطاع تقييس االتصاالت التابع 

 (.2024-2021للذترة ) (ITU)الدولي ل تصاالت  ل تحاد

)السيدة/ سارة الرابحي( لمنصب نائب رئيس لجنة  الجمهورية التونسيةىعادة تر ي   −

الدراسات المعنية بتشذير الوسائط المتعددة وانظمتها وتطبيقاتها بقطاع تقييس االتصاالت 

 (.2024-2021للذترة ) (ITU)التابع ل تحاد الدولي ل تصاالت 

)السيدة/ والء تركي( لمنصب نائب رئيس لجنة  الجمهورية التونسيةىعادة تر ي   −

الدراسات المعنية باألمن بقطاع تقييس االتصاالت التابع ل تحاد الدولي ل تصاالت 

(ITU) ( 2024-2021للذترة.) 

لعتوية المجلس التنذيذي لمنظمة قظر األسلحة المملكة العربية السعودية تر ي   −

 (.2023-2021للذترة ) (OPCW)يميائية الك

للذترة  (IMO)لعتوية مجلس المنظمة البحرية الدولية  المملكة العربية السعوديةتر ي   −

(2022-2023.) 

لعتوية اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية  جمهورية العراقتر ي   −

(ACABQ) ( 2023-2021للذترة.) 

لعتوية المجلس التنذيذي لصندوق األمم المتحدة  لمتحدةالعربية ا اإلماراتدولة تر ي   −

 (.2024-2023للطذولة)اليونيسيا( للذترة )

 (.2055-2054للعتوية غير الدائمة بمجلس االمن للذترة ) الجمهورية اللبنانيةتر ي   −

 : التر يحات لمناصب في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(: ثانيا  

المجموعة العربية بالمنظمة التخاذ ال زم  ىلى للمجلس التنذيذيالتاليين  التر يحينلة ىقا -أ

ا طبقا  لقائمة األسس والمعايير التي أعدتها لتنسيد التر يحات، وذل  تنذيذا  منحوه

( لمجلس جامعة الدول 120( الصادر عن الدورة )6346للذقرة "ثامنا " من القرار ررم )

 :9/9/2003وى الوزاري بتاريخ العربية على المست

 (.2027-2023للذترة ) سلطنة ُعمانتر ي   -

 (.2025-2021للذترة )المملكة األردنية الها مية تر ي   -
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ىقالة التر يحين التاليين ىلى المجموعة العربية لدى المنظمة التخاذ ال زم نحوهما  -ل

تر يحات، وذل  تنذيذا  طبقا  لقائمة األسس والمعايير التي أعدتها المجموعة لتنسيد ال

( لمجلس جامعة 132( الصادر عن الدورة )7115للذقرة "خامسا " من القرار ررم )

 :9/9/2009الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 

لعتوية اللجنة الحكومية الدولية المعنية  دولة اإلمارات العربية المتحدةتر ي   -

 (.2025-2021قافي للذترة )بحماية وتعزيز تنوع أ كال التعبير الث

لعتوية اللجنة الدولية الحكومية لصون  دولة اإلمارات العربية المتحدةتر ي   -

 (.2026-2022الترا  الثقافي غير المادي للذترة )

 : الطلب ىلى األمانة العامة عدم ىدراج ضمن هذا البند تر يحات سبد وأن نظر فيها المجلس.ثالثا  

نة العامة عدم ىدراج ضمن هذا البند تر يحات لمناصب في منظمات أو : الطلب ىلى األمارابعا  

 هيئات أو مؤسسات قكومية ال تتم في عتويتها كافة الدول العربية.

: الطلب ىلى األمانة العامة عدم ىدراج ضمن هذا البند تر يحات لمناصب في منظمات أو خامسا  

 لمجتمع المدني أو غير قكومية.هيئات أو مؤسسات عمل أو لجان عربية أو في منظمات ا

( 15: الطلب ىلى الدول األعتاء موافاة األمانة العامة بتر يحاتها للمناصب الدولية ربل )سادسا  

يوم عمل على األرل من انعقاد الدورات العادية لمجلس الجامعة العربية مع ذكر فترة  يل 

 المنصب.

ا البند أي تر ي  لمنصب دولي يرد ىليها : الطلب ىلى األمانة العامة عدم عرض ضمن هذسابعا  

 .بعد الموعد المحدد أو بدون ذكر فترة  يله
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ما تنف   قرار مجلس ام مجعل متعبعةالتعـعتـ العربي في 

 19 -بشأـ التصدت لجعئحة كوف د  (2020) 2532

 

 تد ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزار

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 22/7/2020بترراريخ  324وعلررى مررذكرتي المندوبيررة الدائمررة للجمهوريررة التونسررية ررررم  ▪

 ،5/9/2020بتاريخ  392وررم 

 ،1/7/2020( الصادر عن مجلس األمن بتاريخ 2020) 2532على القرار ررم  ▪

ذا اليرررض والسرريما تأييررد فرري هرر 9/7/2020وعلررى بيرران جامعررة الرردول العربيررة بترراريخ  ▪

 متامين هذا القرار،

متامين بيان رئاسة الجمهورية التونسي وبيان أمين عام جامعرة الردول العربيرة  ىلىواستنادا   

 بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين إلنشاء المنظمة، 2020مارس/آذار  22بتاريخ 

 ،7/9/2020 بتاريخ وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين 

 ُيقــــر ر:

اإل ادة بالدور الهام الذي اضطلع  به الجمهورية التونسرية، العترو العربري فري مجلرس  -1

( للورررا الذرروري والعررام 2020) 2532األمررن، مررن أجررل استصرردار ررررار مجلررس األمررن 

 لألعمال العدائية والدعوة ىلى هدنة ىنسانية.

والعمررل علررى تنذيررذ متررامين هررذا القرررار دعرروة الرردول األعترراء ىلررى تنسرريد الجهررود  -2

واستحثا  جميع األطراف في النزاعرات المسرلحة ىلرى الردخول فري هدنرة ىنسرانية تسرتمر 

 لمدة تسعين يوما متتالية على األرل.

 19 -التأكيد مجددا  على تعزيز التتامن بين الدول األعتاء في التصدي لجائحة كوفيرد  -3

 ال زمين للدول األكثر قاجة بصذة خاصة.بما في ذل  تبادل الخبرات والدعم 

 تكليا األمانة العامة بمتابعة تنذيذ هذا القرار والتنسيد في ذل  مع األمم المتحدة. -4
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ي في الدتل العرب ة تالنعزح ا العراق  ا بشكل خعص  دنم النعزح ا داخل ع

 

  توى الوزارتد ـ مجلس الجعمعة نلى الم

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

( بتررراريخ 4/1448ج//3المندوبيرررة الدائمرررة لجمهوريرررة العرررراق رررررم ) تيوعلرررى مرررذكر ▪

 ،6/9/2020بتاريخ  4/3738ج//3وررم  ،1/3/2020

 ،5/2/2020( بتاريخ 54/2020ة لدولة الكوي  ررم )وعلى مذكرة المندوبية الدائم ▪

 ،12/2/2020( بتاريخ 63/2/2020وعلى مذكرة الجمهورية اليمنية ررم ) ▪

وىذ يؤكد على كافة ررارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وآخرها رررار رمرة ترونس رررم  

رهررا وررررارات المجلررس علررى المسررتوى الرروزاري وآخ 31/3/2019( بترراريخ 30د.ع ) 761

 ،4/3/2020( بتاريخ 153د.ع ) 8495رراره ررم 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 وبعد استماعه ىلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية العراق، 

 ُيقــــرر:

الحكومة من ظاهرة النزوح السيما  يمساندة جهود قكومات الدول العربية التي تعان -1

العرارية في ىطار تقديم الدعم للنازقين ودعوة الدول العربية ىلى المساهمة في ىعادة 

الخاص ىعمار المدن المحررة من سيطرة العصابات اإلرهابية، بما في ذل  ى راك القطاع 

 .العربي في هذه الجهود اإلنسانية، وبما يؤمن عودة جميع النازقين ىلى ديارهم األصلية

وة الدول العربية ىلى تقديم المساعدات اليذائية والطبية العاجلة إلغاثة األعداد الكبيرة من دع تجديد -2

النازقين داخليا  بالعراق، السيما بعد بلوغهم أعدادا  ومستويات خطيرة تذوق ىمكانيات الحكومة 

 .رهابيةالعرارية، والمساهمة في ىعادة ىعمار المحافظات التي تم تحريرها من عصابات داعب اإل

توجيه الشكر ىلى الدول العربية التي ردم  مساعدات لرفع معانراة النرازقين العرراريين منرذ  -3

 .2003تييير النظام عام 

عقد مؤتمر دولي برعاية جامعة الدول العربية لمنارشة موضوع النازقين داخليا  في  -4

الدول العربية المنطقة العربية للوروف على وارع مأساتهم وىيجاد الحلول لها بمشاركة 

 .األعتاء والمنظمات اإلرليمية والدولية والمانحين من أجل تقديم المساعدات ال زمة للنازقين
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اإل ادة بنجاح الزيارة التي رام بها مندوبي الدول األعتاء في مجلس األمن لدولة الكوي   -5

ألمريكية، وجمهورية العراق، وذل  برئاسة مشتركة بين دولة الكوي  والواليات المتحدة ا

والتي صدر عنها بيان صحذي  دد على دعم أعتاء مجلس األمن الستمرار تعافي 

العراق في مرقلة ما بعد الصراع، وأهمية سيادة ووقدة أمن العراق وس مة أراضيه، 

النازقين داخليا  المتتررين وتأكيد الوفد على أهمية العودة اآلمنة والكريمة والطوعية لجميع 

 .في ذل  المناطد المحررة من تنظيم داعب من الصراع بما

التأكيد على قث الدول واألطراف التي تعهدت بتقديم مساعدات مالية لإلسهام في الجهد  -6

العراق، الذي عقد  ىعمارالعراق خ ل مؤتمر الكوي  الدولي إلعادة  ىعمارالدولي إلعادة 

 ، بالوفاء بتعهداتها.14/2/2018-12خ ل الذترة 

العربية والمنظمات الثقافية والتربوية المتخصصة إلط ق قملة تربوية ترمي دعوة الدول  -7

ىلى ىزالة آثار الذكر التكذيري المتشدد الذي روج  له التنظيمات اإلرهابية في المناطد 

 .سنة ممن ال يزالون في مقاعد الدراسة 18-7سيطرت عليها والتركيز على الذئة العمرية من التي 

ية لدراسة ىمكانية ىنشاء صندوق لدعم ىعادة ىعمار المدن المحررة من دعوة الدول العرب -8

التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية التي كان  بعل مدنها تح  سيطرة هذه 

التنظيمات، وذل  تسهي   لعودة النازقين ىلى مدنهم كآلية فاعلة وناجعة وسريعة للتخذيا 

 ي.من اآلثار السلبية لعملية النزوح الداخل

 تعانيدعوة األمانة العامة والدول العربية لتقديم الدعم الذني واللوجستي للدول العربية التي  -9

من ظاهرة النزوح الداخلي بشكلر عام، والعراق بشكلر خاص، من خ ل تدريب موظذي 

 الوزارات المعنية بظاهرة النزوح.

سي وزراء ( الصادر عن مجل4/12/2018(، 1)د.ش.ص 3الترقيب بالقرار ررم )ق -10

الشؤون االجتماعية والصحة العرل، بانشاء اللجنة مذتوقة العتوية قول الدعم االجتماعي 

 .والصحي للنازقين داخليا  في الدول العربية والنازقين العراريين بشكل خاص

( الصادر عن مجلس وزراء العدل 21/11/2019 – 35د  -1811الترقيب بالقرار ررم ) -11

ركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرل لدراسة العرل، بتشكيل لجنة مشت

مقترح جمهورية العراق بشأن ىعداد اتذارية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازقين داخليا  

 في المنطقة العربية، وعرض ما ستتوصل ىليه اللجنة على المجلس في دورته المقبلة.

الجمهورية اليمنية لمواجهة تحديات ظاهرة دعوة الدول العربية ىلى مساندة جهود قكومة  -12

 النزوح الداخلي التي تعاني منها الب د.
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االسترات ج ة العرب ة للوقعية تاالستجعبة مشرتع 

العنه في تضع اللجوذ تخعصة  أوكعللمنعهضة كعفة 

 العنه الجن ي ضد الن عذ تالفت ع 

 

 جعمعة نلى الم توى الوزارتد ـ مجلس ال

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

وعلررى التوصرريات الصررادرة عررن لجنررة المرررأة للرردورات: الخامسررة والث ثررين، والسادسررة  ▪

 والث ثين، والسابعة والث ثين، والتاسعة والث ثين،

( بترراريخ 150د.ع ) 8323وعلررى ررررار مجلررس الجامعررة علررى المسررتوى الرروزاري ررررم  ▪

11/9/2018، 

 وعلى جدول م قظات الدول األعتاء، ▪

العنرا فري  أ ركالوعلى مشروع االستراتيجية العربية للوراية واالستجابة لمناهتة كافة  ▪

 وضع اللجوء وخاصة العنا الجنسي ضد النساء والذتيات،

 ،7/9/2020 بتاريخاجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين وفي ضوء نتائج  

 ُيقــــر ر:

دعررروة الررردول األعتررراء التررري لرررم ترررواف األمانرررة العامرررة بم قظاتهرررا قرررول مشرررروع 

العنا في وضع اللجروء وخاصرة  أ كالاالستراتيجية العربية للوراية واالستجابة لمناهتة كافة "

 ىلى القيام بذل  في أررل فرصة تمهيدا  لعرض االستراتيجية" تالعنا الجنسي ضد النساء والذتيا

، ومن ثرم عرضرها علرى ( إلررارها2021( )40دورتها المقبلة ررم )على لجنة المرأة العربية في 

( )مررارس/ آذار 155) مقبلررةالدورة الررفرري  مجلررس جامعررة الرردول العربيررة علررى المسررتوى الرروزاري

2021). 
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 دراسة نرب ة حول العنه الم لط ضد كبعر ال ا

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ،4/8/2020بتاريخ  338وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية ررم  ▪

 ،7/9/2020 بتاريخين الدائمين وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوب 

 

 ُيقــــر ر:

أخذ العلم بمقترح الجمهورية التونسرية المتعلرد باعرداد دراسرة قرول "العنرا المسرلط ضرد  -1

 كبار السن".

ىقالة المبادرة التونسية على مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرل فري دورتره المقبلرة  -2

 رصد اتخاذ ما يتعين في هذا الخصوص.

85661542992020

 



 -124- 

 

تقرير تتوص ع  اللجنة العرب ة الدائمة لحقوق اإل  عـ في 

 12/8/2020بتعريخ  التي ُنقد دترتيع االستثنعئ ة 

 

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 

 :ااالنه بعد 

  العامة، األمانة مذكرة على ▪

ة لحقرروق اإلنسرران فرري دورتهررا االسررتثنائية وعلررى تقريررر وتوصرريات اللجنررة العربيررة الدائمرر ▪

 لالذيديو كونذرنسعبر تقنية  12/8/2020المنعقدة بتاريخ 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 وبعد الدراسة والمنارشة، 

 ُيقــــر ر:

 

للجنة العربية الدائمة لحقوق أخذ العلم بالتقرير والموافقة على التوصيات الصادرة عن ا

، الذيديو كونذرنسعبر تقنية  12/8/2020اإلنسان في دورتها االستثنائية المنعقدة بتاريخ 

 بالصيية المرفقة.
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 ) مرفق (

 

 

 

 
 

 الدورة االستثنائية تقرير وتوصيات 

 للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 

 

 

 عبر املنصة الرقمية 
 

Microsoft Teams 
 

 

 

 

 

 12/8/2020 ألربعاءا
ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ــ
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 تقرير   وتوصيات 

 الدورة االستثنائية 

 للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

 12/8/2020 ألربعاءا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استثنائية عبر املنصة الرقمية عقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان دورة 

Microsoft Teams ، الدول األعضاء،  كل من ، بحضور ممثلي12/8/2020األربعاء وذلك يوم

)مرفق  ة الدول العربية)لجنة امليثاق( واألمانة العامة لجامع ولجنة حقوق اإلنسان العربية

 قائمة املشاركين(.
 

األمين العام املساعد  ،السفيرة الدكتورة/هيفاء أبو غزالة معالي أعمال الدورة افتتح

ونقلت تحيات معالي األمين العام شاركين بامل ترحب، حيث لشؤون االجتماعيةرئيس قطاع ا

وى الرسمي، تشريعيا ومؤسسيا، للجهود املبذولة على املست سيادته أحمد أبو الغيط، وتقدير 

كما تقدمت بالعزاء ألهالي . لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في وطننا العربي، ورفع الوعي بها

عن دعم جامعة  معربة، 2020 ضحايا االنفجار املأساوي الذي شهدته بيروت في الرابع من آب

هذا، وأشارت  .املحنة للجمهورية اللبنانية ومساندتها لها في هذه الكامل الدول العربية

، 19-كوفيد جائحةجراء في ظروف استثنائية شديدة الدقة  تنعقد الدورةسيادتها إلى أن 

والتي يتطلب التصدي لها  وجراء األزمات الضاغطة التي تعيشها عدد من أرجاء الوطن العربي

ا جهدا تشاركيا لكل الفاعلين على املستويين الوطني واإلقليمي للتخفيف من آثاره

وفي ختام بيانها، أشادت معاليها بالجهد املبذول من قبل املؤسسات  .االقتصادية واالجتماعية

الصحية والقائمين عليها، والسلطات األمنية والساهرين على استقرارنا وسالمتنا، مثمنة 

التدابير املتخذة على مستوى الدول العربية للتصدي آلثار الجائحة، ومؤكدة على أهمية 

 ل الفاعلين في املجتمع في جهد ال يستثني أحدا.إشراك ك 
 

رئيس  ،الذويخ سليمان أسامة/ستاذة األ سعادوفي مستهل كلمته االفتتاحية، تقدم 

بعبارات التعزية للجمهورية اللبنانية ولذوي ضحايا  ،اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنسان

العربية التي بادرت بتقديم مساعدتها انفجار مرفأ بيروت، كما تقدم بالشكر واالمتنان للدول 

الطبية لألشقاء في لبنان، معربا في الوقت ذاته عن التضامن مع اإلخوة في فلسطين جراء ما 

يعانونه من ظروف إنسانية صعبة بسبب وباء كورونا وظلم القوة القائمة باالحتالل. هذا، 

من منظمة الصحة العاملية، وأكد سيادته أن جهود عدد من الدول العربية كانت محل تقدير 

مشددا على أهمية وضع خطط عمل إلدارة حاالت الطوارئ يشترك في تطبيقها الجهات 
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الحكومية واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني، على أن تشمل 

خطط الطوارئ تقييم مواطن الضعف ومعرفة نقاط القوة ووضع خطة استراتيجية تبين 

 وى البشرية والتقنية.أبرز الق
   

 االستثنائية جدول أعمال الدورةإثر ذلك، اعتمدت وفود الدول األعضاء املشاركة 

 -ائحة كوفيدج"للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان واملتضمن بندا واحدا رئيسيا بعنوان 

 ".ازمة وما بعدهأل نسان في زمن اإلة حقوق ايجهود الدول العربية في تعزيز وحما ،19
 

على اعتمدت اللجنة عددا من التوصيات هذا، وإثر مناقشة بند جدول األعمال، 

 النحو املرفق أدناه.
 

 الخاتمة

الشكر  ممثلو الدول األعضاء عباراتوجه  االستثنائية، الدورة في ختام أعمال  

مانة وإلى األ  ،إلدارته الحكيمة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان والتقدير إلى رئيس اللجنة

على  إدارة حقوق اإلنسان( –لجامعة الدول العربية )قطاع الشؤون االجتماعية  العامة

 .الدورة ساهم بشكل كبير في نجاح أعمالالش يء الذي  ،اإلعداد الجيد

 

 

 السفيرة الدكتورة/هيفاء أبو غزالة                                   األستاذ/أسامة سليمان الذويخ

 

 ألمين العام املساعد                                                                        رئيسا          

 رئيس قطاع الشؤون االجتماعية                         رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

 ممثل األمانة العامة          
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 رئ  يالبند ال

 19 –تعئحة كوف د 

 تيود تعزيز تحمعية حقوق اإل  عـ في الدتل العرب ة 

 في زما امزمة تمع بعدهع

  ـ اللجنة العرب ة الدائمة لحقوق اإل  عـد

 بعد ااالنيع: 
 

 على تقرير األمانة العامة ▪
 

 وبعد البحث والمنارشة 

 تـوصـي بـ:

 د19-كوف ررد مررا قبررل الرردتل العرب ررة فرري التصرردت  ثررعر تعئحررة اإلوررعدة بعلجيررد المبرر تل .1

المتس ررع  الصررح ة تالقررعئم ا نل يررعد تال ررلطع  اممن ررة تال ررعهريا نلررى  تبررعمخ 

د في الحفعظ نلى أسمى حقوق اإل  عـد الحرق فري الح رعةإلسيعميم  داستقرار ع تسالمتنع

توت رره الشرركر  لررى كررل المتس ررع  الععملررة نلررى حمعيررة النررعس نلررى الصررع د الرسررمي ت

فرري هرر   المواتيررة  اتيررودالرر يا قرردموا   ا تالمتطونررع د ت لررى كررل المتطررونتالشررعبي

 .الشعملة

دنرروة الرردتل العرب ررةد فرري  اررعر تعزيررز التن رر ق تالتعررعتـ ف مررع ب نيررعد  لررى تبررعدل أفضررل  .2

الخبرررا  تالممعرسررع  النعتحررة الرام ررة  لررى تعزيررز حقرروق اإل  ررعـ فرري سرر عق مواتيررة 

جم ع مع يرد  ل يع ما تيود في دل ل د تدنوة اممع ة الفن ة  لى ت19-تبعع  تعئحة كوف د

 استروعدت يتم تعم مه نلى الجيع  المعن ة في الدتل امنضعذ.

المجمونة العرب ة لدى منظمة اممم المتحدة في   ويورك تتن ه  لى التن  ق مرع  دنوة .3

لممعرسررة  الرردتل المررتثرة ت لررى التعررعتـ مررع المجمونررع  اإلقل م ررة ذا  الفكررر المشررعبه

فري   افل رط ن ال امسررىسررائ ل "القروة القعئمرة برعالحتالل" لجفرراج نرا الضىط نلى  

كبررعر ال ررا تالمرضررى تأصررحعب  ال سرر معال ررجوـ اإلسرررائ ل ة فرري ظررل تفشرري الوبررعذد 

قواند القع وـ الدتلي اإل  ع ي التي  صت في اتفعق ة تن ه تمعو ع مع المنعنة المتد  ةد 

 ا تشعر امتب ة. الرابعة نلى حمعية حقوق امسرى في زما

التأك د مجددا نلى رفض س عسع  االحتالل اإلسرائ لي تاستىالله الظرف الععلمي الطعرئ  .4

ما أتل ترس خ احتالليع االستعمعرت تا تيعكعتيرعد بمرع  19-المتعلق بمواتية تبعذ كوف د

ف يع تعزيز االست طعـ غ ر الشرني تتوس ع البتر االست طع  ة تفررض تاقرع تديرد نلرى 

رضد خعصة القدس الشرق ة تمح طيعد بمع ف يع خطط الضم غ ر القع و  ة متزاذ ما ام

 .امرض الفل ط ن ة المحتلة
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التأك د نلى أهم ة محعربة التضل ل تامخبرعر الزائفرةد ت نرالذ مبردأ حرق الررأت العرعم فري  .5

ا التمعس المعلومع  الصح حةد تدنم تيود ال لطع  الرسم ة تاإلنالم تكعفرة المرواان 

 في ه ا اإلاعر.

تذتت  اميتعم تكبعر ال ادتر رنعية امافعل تالعنعية بمواصلة تيود  التأك د نلى أهم ة .6

 الى اذ تالعالج.تالحمعية  ما ح ث تأم ا اإلنعقة

ضرررترة مواصررلة مرانررعة أحرروال النررزالذ تالموقرروف ا فرري مراكررز اإلصررالط التأك ررد نلررى  .7

 امسعس ة ليم. تالتأه ل ما ح ث تأم ا كعفة االحت عتع 

التأك ررد نلررى أهم ررة تعزيررز التن رر ق تالتعررعتـد تفررق التشررريعع  الوان ررةد برر ا الجيررع   .8

الحكوم ة تالمتس ع  الوان ة لحقوق اإل  عـ تمنظمرع  المجتمرع المرد يد ال سر مع فري 

 أتقع  امزمع .

يرع  دنوة الردتل امنضرعذ  لرى تعزيرز االهتمرعم بعلتردريب تبنرعذ قردرا  العرعمل ا فري الج .9

الرسررم ة تالمتس ررع  الوان ررة لحقرروق اإل  ررعـ تمنظمررع  المجتمررع المررد ي فرري مجررعل 

مواتيررة امزمررع  تالكرروارث بجم ررع أورركعليع خعصررة فرري مجررعل اإلسررععفد تتضررم ا تلررك 

 امسس في المنعهج التعل م ةد تفق تشريععتيع الوان ة.

 – 16/3/2021 –عـ اخت عر وععر "الحق في الصحة" إلح عذ ال وم العربي لحقوق اإل   .10

تدنرروة اممع ررة الفن ررة  لررى  نررداد ترقررة مفعه م ررة فرري هرر ا الشررأـ تتعم ميررع نلررى الرردتل 

امنضعذد ت لى نقد  دتة في ه ا الخصوص بعلتععتـ مع كل ما البرلمعـ العربري تلجنرة 

 حقوق اإل  عـ العرب ة تاممع ة الفن ة لمجلس تزراذ الصحة العرب.

نررة العرب ررة الدائمررة لحقرروق اإل  ررعـ  لررى  دراج بنررود ذا  صررلة دنرروة اممع ررة الفن ررة للج .11

بأتقرع  امزمررع  فري "مشرررتع المبررعدئ التوت ي رة لتنف رر  االسرترات ج ة العرب ررة لحقرروق 

 اإل  عـ".

دنرروة اممع ررة الفن ررة للجنررة العرب ررة الدائمررة لحقرروق اإل  ررعـد بعلتعررعتـ مررع لجنررة حقرروق  .12

لشبكة العرب رة للمتس رع  الوان رة لحقروق اإل  رعـد تا 1العرب ة )لجنة الم ثعق( اإل  عـ

 لى  نداد "مشرتع دل ل استروعدت حول دتر المتس رع  الوان رة لحقروق اإل  رعـ فري 

تردن م تيرود مواتيرة الكروارث" تتعمر م الم رودة امتل رة نلرى الردتل امنضرعذ تمي رردا 

 لعرض الموضوع نلى دترة قعدمة للجنة.

 

 

 

 

                                                 
1
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 اإل  عـرب ة الدائمة لحقوق تع  ا رئ س اللجنة الع

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 وعلى النظام الداخلي للجان الذنية الدائمة، ▪

 وفي ضوء مداوالت المجلس في هذا الشأن، 

 

 :ر ُيقــــر
 

لكوير ، رئيسرا  للجنرة تجديد تعيين السيد أسامة سليمان يوسا صال  الذويخ مر   دولة ا

 العربية الدائمة لحقوق اإلنسان لمدة سنتين.

 

85681542992020
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 تضع لجنـة حقـوق اإل  ـعـ العرب ـة )لجنة الم ثعق(

 

 

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 

 :ااالنه بعد 

  العامة، األمانة مذكرة على ▪

صرريات الصررادرة عررن اللجنررة المشرركلة بقرررار مجلررس الجامعررة علررى وعلررى التقريررر والتو ▪

فري اجتماعهرا المنعقرد  9/3/2019( بتراريخ 151( د.ع )8385المسرتوى الروزاري رررم )

 ،24/6/2019و  23بمقر األمانة العامة خ ل يومي 

وىذ يؤكررد المجلررس علررى اختصرراص اللجنررة فرري وضررع ضرروابط عملهررا وتحديررد أسررلول  ▪

( مرن الميثراق العربري 45( مرن المرادة )7ماعاتها ىعمراال لرنص الذقررة )ودورية انعقاد اجت

 ،لحقوق اإلنسان

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 وبعد الدراسة والمنارشة، 

 ُيقــــر ر:

بية من كافة ىعادة الموضوع ىلى اللجنة المشكلة لدراسة وضعية لجنة ققوق اإلنسان العر

بتاريخ ( 151د.ع ) 8385الجوانب اإلدارية والمالية والقانونية بموجب ررار مجلس الجامعة ررم 

، والتأكيد على أهمية اجتماع اللجنة تمهيدا لعرض الموضوع على المجلس في دورة 6/3/2019

 .مقبلة

85691542992020
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 كعفحتهاإلرهعب الدتلي تسبل م

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

اإلرهابية بكافة أ كالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها وقيثما  األعمالىدانة جميع  -1

 وأيا كان  أغراضها ودوافعها. ارتكب 

وتنبذ  اإلنسانالتي تصون كرامة  اإلس ميةالسمحاء للعقيدة  اإلنسانيةالتأكيد على القيم  -2

 العرق أو اللون أو اللية أو الجنس أو المعتقد. أساسالتمييز على 

بأي دين أو جنسية والحرص على أهمية  اإلرهالأنه ال مجال لربط  التأكيد مجددا على -3

لترسيخ ثقافة التذاهم والتسام   واألديانمواصلة الجهود لتعزيز الحوار بين الشعول 

والعيب في س م بين الشعول باخت ف انتمائهم الثقافي والعقائدي والحتاري لما في 

فوبيا والعنصرية المتطرفة المعادية في تراجع صدى تيارات االس مو ىسهامذل  من 

 العالم. أنحاءللمسلمين في مختلا 

 التأكيد على أهمية التنذيذ المتكامل إلستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهال. -4

لم تصدق على االتذاريات والبروتوكوالت الدولية ذات الصلة  يدعوة الدول العربية الت -5

التصديد عليها، بما يتما ى مع نظمها  ىجراءاتىتمام  للنظر في اإلرهالبمكافحة 

 القانونية الوطنية.

 باإلرهالاتذارية  املة تتعلد  ىلىأهمية تتافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل  -6

 .لإلرهالالدولي قتى تكون أداة فعالة للتصدي 

بما فيهم  هابيوناإلرتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات التي يشكلها المقاتلون  -7

العائدون والمنتقلون في مجاالت تبادل المعلومات وأمن الحدود والتحقيقات والمساعدة 

انتشار  ىلىالقتائية المتبادلة وتسليم المطلوبين واتخاذ التدابير لمعالجة الظروف المؤدية 
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 األسبالومحاربة  اإلرهابية األعمالبما في ذل  منع التحريل على ارتكال  اإلرهال

 .اإلرهابيينالميذية للتطرف وتجنيد المقاتلين 

قث الدول العربية على تجريم السذر لإللتحاق بالتنظيمات اإلرهابية والمشاركة في  -8

األعمال القتالية ووضع التشريعات الوطنية الم ئمة لم ققتهم رتائيا واعتبار تزوير 

رفا مشددا في القوانين وثائد الهوية والسذر واستعمالها ل نتقال لمناطد النزاع ظ

 الوطنية.

تكثيا العمل العربي المشترك للتصدي لظاهرة المقاتلين اإلرهابيين العائدين من مناطد  -9

النزاع وعائ تهم من خ ل وضع آليات  املة تتسد مع االتذارية العربية لمكافحة 

وعلى والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة  اإلرهال

 المستوى الوزاري وررارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرل.

 ىلىاالمتناع عن تقديم أي  كل من أ كال الدعم الصري  أو التمني  ىلىدعوة الدول  -10

، ورفل كل أ كال االبتزاز من اإلرهابية األعمالالتالعين في  األ خاصالكيانات أو 

 لرهائن أو طلب للذدية.لمن تهديد أو رتل  اإلرهابيةربل الجماعات 

اتخاذ التدابير ال زمة للحيلولة دون استي ل تكنولوجيا  ىلىدعوة الدول العربية  -11

 أعمالهمللتحريل على  اإلرهابيةالمعلومات واالتصاالت من طرف التنظيمات 

والتخطيط واإلعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع  أنشطتهموتمويل  اإلرهابية

 ذات الصلة بالتنظيمات اإلرهابية. ترونيةاإللكالموارع 

مواصلة تنسيد الموارا العربية في المنظمات والمؤتمرات الدولية التي تشارك فيها  -12

 .اإلرهالالدول العربية بشأن مكافحة 

 يالمنشأ ف اإلرهالالمتحدة لمكافحة  األمممركز  ىمكانياتاالستذادة من مواصلة  -13

الشريذين، ومركز المل  عبد ن بن عبد العزيز نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين 

للبحو   األفريقيوالمركز ، فيينا فيالديانات والثقافات  ىتباعللحوار بين  يالعالم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ب اإلرهالمجال مكافحة  يوالدراسات ف

ى النهتة للتواصل ومركز النهرين للدراسات اإلستراتيجية بجمهورية العراق، ومنتد

الحتاري بجمهورية السودان، ومركز محمد بن نايا للمناصحة والرعاية بالمملكة 

العربية السعودية، ومركز محمد السادس للعلماء األفاررة، ومعهد محمد السادس لتكوين 

 األديانومركز الدوقة الدولي لحوار  األئمة والمر دين والمر دات بالمملكة الميربية،

والمكتب العربي لمكافحة التطرف واإلرهال التابع لمجلس وزراء الداخلية ، في رطر

العرل، ومركز التمييز الدولي لمكافحة التطرف العنيا )هداية(، ومركز صوال بدولة 
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اإلمارات العربية المتحدة، والمركز اإلرليمي لمكافحة اإلرهال لتجمع دول الساقل 

المل  قمد العالمي للتعايب السلمي بمملكة والصحراء بجمهورية مصر العربية، ومركز 

 البحرين.

العمل على دعم التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة األمم المتحدة المعنية  -14

 والمنظمات اإلرليمية المعنية بمكافحة اإلرهال. اإلرهالبمكافحة 

صلة بالمواجهة أهمية ىستذادة الدول العربية من التجارل والمبادرات الناجحة ذات ال -15

الذكرية لإلرهال للحيلولة دون ىنتشار المذاهيم واألفكار التي تروج لها التنظيمات 

)رطاع الشؤون القانونية( بتعميم  اإلرهابية، وتكليا األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 تل  التجارل الناجحة على الجهات المعنية في الدول العربية لإلستذادة منها.

تب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمواصلة تقديم الدعم الذني في مكدعوة  -16

مجال التعاون القانوني والقتائي الدولي في المجاالت المتعلقة بمكافحة اإلرهال من 

للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة واإلرهال والتهديدات  اإلرليميخ ل البرنامج 

 اإلنسانجنائية بما يتما ى مع المعايير الدولية لحقوق الصحية وتعزيز نظم العدالة ال

(2016 – 2021.) 

دعوة الدول العربية لتعزيز التعاون مع المنظمات والوكاالت الدولية ل ستذادة من برامج  -17

ألسلحة  اإلرهابيينالمساعدة الذنية المتاقة لبناء القدرات الوطنية لمواجهة خطر قيازة 

 وتعزيز أمن المطارات والموانئ والحدود.الدمار الشامل ومكوناتها 

يجب أن تتذد مع رواعد  اإلرهالمكافحة  يالتأكيد على أن جميع التدابير المستخدمة ف -18

، اإلنساني ي، والقانون الدولاإلنسانلحقوق  يذل  القانون الدول يبما ف يالقانون الدول

ؤولة عن مكافحة رفع الوعي لدى السلطات الوطنية المس ىلىودعوة الدول األعتاء 

 بأهمية هذه االلتزامات. اإلرهال

الطلب من األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه  -19

 .المقبلةللمجلس في دورته 

 

85701542992020

 

 



 -135- 

 

 ص ع ة امما القومي العربي تمكعفحة اإلرهعب

 

 لى الم توى الوزارتد ـ مجلس الجعمعة ن

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

بشررأن وعلررى المسررتوى الرروزاري واسررتنادا  ىلررى ررررارات مجلررس الجامعررة علررى مسررتوى القمررة  

 ن القومي العربي، المحافظة على الس م واألمن بين الدول األعتاء وصيانة األم

وىذ يؤكررد مررن جديررد عزمرره الثابرر  علررى تعزيررز األمررن القررومي العربرري ومكافحررة التنظيمررات  

اإلرهابيررة والرردفاع عررن اسررتق ل الرردول العربيررة وقمايررة سرريادتها الوطنيررة، والررذود عررن وقرردة 

 ترابها الوطني وس مة أراضيها ضد أي اعتداء،

تاء في صد أي اعتداء على مجتمعاتهرا ومواطنيهرا أو وىذ يُشدد على الحد الثاب  للدول األع 

مؤسسات الدولة واألجهزة الحكومية، وكذل  ققها في اتخاذ جميع اإلجراءات واستخدام كافرة 

الوسائل التي تحول دون تعرضها ألي تهديدات واعتداءات تُشكل خطررا  علرى أمنهرا وسر مة 

ة، وميثراق األمرم المتحردة ورواعرد القرانون مجتمعاتها، وذل  وفقرا  لميثراق جامعرة الردول العربير

 الدولي،

وىذ يُعرل عن ىدانته الحازمة لكل أ كال اإلرهرال وبمختلرا صروره وممارسراته ومظراهره،  

 ورفته الثاب  ألي توجه كان لربط اإلرهال بأي دين أو قتارة أو أمة،

للمنظمرات  وىذ يؤكد من جديد رفتره الترام ألي  ركل مرن أ ركال الردعم الصرري  أو الترمني 

 اإلرهابية أو المنظمات المتطرفة، وىدانته الحازمة للعمليات اإلرهابية بكل أ كالها وصورها،

وىذ يدعو الى تكثيا الجهود وتعزيز التنسيد مع المجتمع الدولي ومنظماته الدولية واإلرليميرة  

اهرة في مواجهة اإلرهال وعلى نحور خاصر في مجاالت تجذيا منابع تمويرل اإلرهرال، وظر

سذر اإلرهابيين األجانب والعمل علرى الحرد مرن ترنقلهم برين الردول وىيجراد مر ذاتر آمنرة لهرم، 

واتخررراذ اإلجرررراءات القانونيرررة ال زمرررة التررري تحرررول دون اسرررتخدام اإلرهرررابيين لتكنولوجيرررا 

 المعلومات واالتصاالت،

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  
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 ُيقــــر ر:

اإلدانة الحازمة لكل أ كال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات اإلرهابية في الدول  -1

العربيررة وفرري كافررة دول العررالم، والتنديررد بكررل األنشررطة الترري تمارسررها تلرر  التنظيمررات 

المتطرفرررة والتررري ترفرررع  رررعاراتر دينيرررة أو طائذيرررة أو مذهبيرررة أو عرريرررة وتعمرررل علرررى 

 التحريل على الذتنة وعلى العنا واإلرهال.

التأكيد على أن التدابير والحلرول العسركرية واألمنيرة وقردها غيرر كافيرة إللحراق الهزيمرة  -2

باإلرهررال، والتأكيررد علررى ضرررورة اعتمرراد اسررتراتيجية عربيررة  رراملة متعررددة األبعرراد 

ة والقانونيرررة لمكافحرررة اإلرهرررال ومنرررع وروعررره، تتترررمن األبعررراد السياسرررية واالجتماعيررر

والثقافيرررة واإلع ميرررة والدعويرررة، وذلررر  وفقرررا  لقررررارات مجلرررس جامعرررة الررردول العربيرررة 

 الصادرة بهذا الشأن.

مواصلة التعاون القائم بين الردول العربيرة لمكافحرة اإلرهرال والتطررف وتكثيرا الجهرود  -3

لمكافحرة  المشتركة الجتثاثه مرن جرذوره مرن خر ل تذعيرل بنرود وأقكرام االتذاريرة العربيرة

 اإلرهال.

 اإلرهررالدعرروة الرردول العربيررة الترري لررم تصررادق بعررد علررى االتذاريررة العربيررة لمكافحررة  -4

واالتذاريرة العربيرة لمكافحرة  اإلرهرالوتمويرل  األمروالواالتذارية العربيرة لمكافحرة غسرل 

وثرائد التصرديد لردى  وىيرداعالتصرديد عليهرا  ىجراءات ىتمام ىلىجرائم تقنية المعلومات 

 مانة العامة لجامعة الدول العربية.األ

اإل ادة بما قققته الدول األعتاء من انتصاراتر واسعة ضد اإلرهال، وما توصل  ىليه  -5

إللحرراق الهزيمررة بالمنظمررات اإلرهابيررة والجماعررات المتطرفررة، ودعوتهررا  ىنجررازاتمررن 

 لمواصلة هذه الجهود بما يكذل ىنهاء اإلرهال والتطرف بجميع مظاهره وصوره.

الترقيب بوضع أسماء بعل األ خاص الذين ينتمون لما يسمى بسرايا األ تر اإلرهابية  -6

في مملكة البحرين على رائمرة اإلرهرابيين معتبررين أن هرذا الموررا يعكرس ىصررار دول 

العالم على التصدي لكل أ كال اإلرهال على الصعيدين اإلرليمي والدولي وكل من يقروم 

لتعررراطا معررره ويمثرررل دعمرررا لجهرررود مملكرررة البحررررين بدعمررره أو التحرررريل عليررره أو ا

 واإلجراءات التي تقوم بها في تعزيز األمن واالستقرار والسلم فيها.

قررث الرردول العربيررة علررى تكثيررا التعرراون العربرري الثنررائي والجمرراعي فرري مجررال تبررادل  -7

زراء من خ ل األمانة العامة لمجلرس و اإلرهابيةالمعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات 

الترري  اإلرهررال( مررن االتذاريررة العربيررة لمكافحررة 4الداخليررة العرررل وتذعيررل أقكررام المررادة )
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طبقررا للقرروانين  اإلرهابيررةلمنررع ومكافحررة الجرررائم  األطرررافتررنص علررى تعرراون الرردول 

 الداخلية لكل دولة. واإلجراءات

يرر المبا رر دعوة الدول ىلى االمتناع عن تقرديم أي  ركل مرن أ ركال الردعم المبا رر وغ   -8

ىلى الكيانات أو األ خاص التالعين في األعمال اإلرهابية، ورفل كل أ كال االبترزاز 

 من ربل الجماعات اإلرهابية من تهديد أو رتل الرهائن أو طلب فدية.

مواصلة التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحرة الذكرر المتطررف واررت ع جرذوره،  -9

بالمبرادرات التري تقروم  األمانة العامة لجامعة الردول العربيرة ودعوة الدول العربية لموافاة

 ل ستذادة منها. األعتاءبها لتعميمها على الدول 

 األعمررالنظررم عدالررة جنائيررة فعالررة لمقاضرراة مرتكبرري  ىيجرراددعرروة الرردول األعترراء ىلررى  -10

اتلين واتخرراذ اإلجررراءات القانونيررة والقتررائية ال زمررة للحيلولررة دون سررذر المقرر اإلرهابيررة

اإلرهابيين ل لتحاق بتنظيمات ىرهابية واالنتقال ىلى مراكز الصراع، وقرمانهم مرن أي 

 م ذاتر آمنة، وتقديمهم للعدالة للمساءلة على ما ارتكبوه من جرائم ىرهابية.

قرث الردول األعترراء علرى زيررادة تعاونهرا وتكثيرا جهودهررا مرن خرر ل االتذاريرة العربيررة  -11

معلومررات وذلرر  بالعمررل علررى نحررور جمرراعي لحرمرران التنظيمررات لمكافحررة جرررائم تقنيررة ال

اإلرهابيررة المتطرفررة بجميررع أ رركالها الدينيررة والطائذيررة والمذهبيررة والعرريررة مررن اسررتي ل 

وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي، ومنعها على نحور ترام مرن برث دعايتهرا 

ة، وبرث روح الذرررة برين أبنراء المجتمرع، التي تُرروج للكراهيرة والذتنرة الطائذيرة والمذهبير

وذل  دون مساس بحرية الرأي والتعبير التي تبيحها القوانين الوطنيرة والمواثيرد الدوليرة 

 الُمصادق عليها.

دعوة الدول األعتاء ىلى تزويد األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقاريرر  املة قول  -12

هة اإلرهال، بما في ذل  نتائج أعمال المرؤتمرات المبادرات الوطنية التي تقوم بها لمواج

 والندوات التي تنظمها قول مكافحة اإلرهال، والمنظمات المتطرفة.

العامرة لجامعرة الردول العربيرة بمرا يتروفر  األمانرةمواصلة موافاة  ىلىدعوة الدول العربية  -13

اإلرهابيرة  األعمراللديها من صور وأف م وثائقية ومطبوعات تبرز مآسري وآالم ضرحايا 

فري  اإلرهابية األعماللعرضها خ ل فعاليات اليوم العربي للتوعية بآالم ومآسي ضحايا 

هرذا  ىقياء ىلىالمنطقة العربية، ودعوة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك 

 اليوم وموافاة األمانة العامة بالمبادرات التي تقوم بها في هذا الشأن.
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وأسررهم بمرا يحذرأل كررامتهم والنظرر  اإلرهرالمعاملة ضحايا  ىلى دعوة الدول األعتاء -14

أنظمة وآليات وطنيرة لتقرديم المسراعدة لهرم بمرا يتذرد مرع نظمهرا الوطنيرة وتلبيرة  ىيجادفي 

 مجراها الطبيعي. ىلىقياتهم  ىعادةاقتياجاتهم وتيسير 

واسرتخدام  لاإلرهرامصرادر تمويرل لبذل المزيد من الجهود لمكافحة الدول العربية دعوة  -15

عبررر  رربكات  اإلرهابيررةلتكنولوجيررا المعلومررات لتمويررل أنشررطتهم  اإلرهابيررةالتنظيمررات 

 .اإلرهالوتمويل  األموالالتذارية العربية لمكافحة غسل تنذيذا ألقكام ا األنترن 

مواصررلة تيذيررة راعرردة البيانررات الخاصررة بالمقرراتلين اإلرهررابيين  ىلررىدعرروة الرردول العربيررة  -16

الم ققرررة والبيانرررات الجنائيرررة باألمانرررة العامرررة لمجلرررس وزراء  ىدارةطررراق المنشرررأة فررري ن

وطرق التجنيد ووسائل انتقالهم  اإلرهابيينالداخلية العرل بالمعطيات الخاصة بالمقاتلين 

 مناطد النزاع وبؤر التوتر. ىلى

قرارير الطلب ىلى األمين العرام لجامعرة الردول العربيرة متابعرة تنذيرذ هرذا القررار، وىعرداد ت -17

 .المقبلةدورية بشأن ىجراءات تنذيذه، وتقديمها للمجلس في دورته 

 

85711542992020

 

 

 

 

 

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

جرب م قظة: "تؤكد دولألة رألطر على دعمهرا لجهرود صريانة األمرن القرومي العربري ومكافحرة اإلرهرال مرع تأكيردها علرى أنره ال ي 

رصررا للمرردنيين، أو م ققررة المعارضررين  أوالسررماح باسررتخدام مصررطل  مكافحررة اإلرهررال، كمظلررة الرتكررال أعمررال انتقاميررة 

على بعل الدول، بل معالجة الظروف واألسبال المؤديرة ىليره واألفكرار  اإلم ءاتالسياسيين وذريعة لتصذية الحسابات وفرض 

 التي تبرره وتمنحه  رعية من أي نوع."
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 تطوير المنظومة العرب ة لمكعفحة اإلرهعب

 

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

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

ظراهره، وىذ يعرل عن ىدانته الحازمة لكافة أ كال اإلرهال وبمختلا صوره وممارسراته وم 

 ورفته الثاب  ألي توجه كان لربط اإلرهال بأي دين أو قتارة أو أمة.

وىذ يكرر التأكيد على ضرورة مواصلة التعراون القرائم برين الردول العربيرة لمكافحرة اإلرهرال  

والتطرف وتكثيا الجهود المشتركة الجتثاثه من جذوره وذل  من خ ل تذعيرل بنرود وأقكرام 

 فحة اإلرهال،االتذارية العربية لمكا

وىذ يشرردد فرري هررذا اإلطررار علررى أهميررة تنسرريد الجهررود العربيررة والدوليررة فرري مجررال مكافحررة  

 اإلرهال من خ ل تبادل المعلومات والتعاون األمني والقتائي والتنسيد العسكري،

وىذ يؤكد على ررارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى نحو خاص رررار رمرة  

( 27د.ع ) 654(، ورررررار رمرررة نواكشررروط رررررم 2015( )26د.ع ) 628م  ررررم الشررريخ ررررر

 7804 رررم (، والقررار2017( )28د.ع ) 699و  690(، ورراري رمة عمان ررمري 2016)

د.ع  8189 ررررم (، والقررار2016( )145د.ع ) 8019 ررررم  (، والقررار2014( )142د.ع )

د.ع  8262 رررم ، والقرار4/12/2017د.غ.ع بتاريخ  8219(، والقرار ررم 2017( )148)

(، وررررار رمررة 2018( )29د.ع ) 725، وررررار رمررة القرردس ررررم 7/3/2018( بترراريخ 149)

 ، 31/3/2019( بتاريخ 30د.ع ) 763العزم والتتامن في تونس ررم 

 واستنادا  ىلى: 

 المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، ▪

 ربي المشترك،المواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع الع ▪

ررارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وىع ناتهرا بشرأن صريانة األمرن  ▪

 القومي العربي،

وىذ يؤكد التزامه بأقكام ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق األمرم المتحردة ورررارات  

 مجلس األمن ورواعد القانون الدولي،

 ،7/9/2020 بتاريخمستوى المندوبين الدائمين  وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على 
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 ُيقــــر ر:

ىدانة كل أ كال العمليات اإلجرامية التري تشرنها التنظيمرات اإلرهابيرة فري الردول العربيرة  -1

وفي كافة دول العالم، والتنديد بكل األنشطة التي تمارسها تل  التنظيمات المتطرفة والتي 

يرة أو عرريرة وتعمرل علرى التحرريل علرى الذتنرة ترفع  عارات دينيرة أو طائذيرة أو مذهب

 والعنا واإلرهال.

التأكيررد علررى الحررد الثابرر  للرردول األعترراء فرري اتخرراذ جميررع اإلجررراءات واسررتخدام كافررة  -2

الوسرررائل التررري تحرررول دون تعرضرررها ألي تهديررردات تشررركل خطررررا  علرررى أمنهرررا وسررر مة 

 اق األمم المتحدة.مجتمعاتها، وذل  وفقا  لميثاق جامعة الدول العربية وميث

اعتبار مكافحة اإلرهال ققا  أساسيا  من ققوق اإلنسان لما لإلرهال من آثار مدمرة على  -3

ردرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية واالرتصادية واالجتماعية، وتثمين الجهود 

 العربيررة الترري أدت فرري هررذا السررياق ىلررى تمريررر ررررار آثررار اإلرهررال علررى التمتررع بحقرروق

اإلنسان في كل مرن مجلرس ققروق اإلنسران الردولي واللجنرة الثالثرة للجمعيرة العامرة لألمرم 

 المتحدة.

التشديد على قتمية الشمولية في الراية في التعامل مرع اإلرهرال دون انتقائيرة أو تمييرز،  -4

والتحررذير مجررددا  مررن الرابطررة القويررة الترري تجمررع بررين التنظيمررات اإلرهابيررة المختلذررة فرري 

 نذس األيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها. ىقة والتي تتبنالمنط

قث الدول األعتاء على تعزيز تعاونها في ىطار االتذارية العربية لمكافحرة جررائم تقنيرة  -5

المعلومات، وذلر  للعمرل علرى نحرو جمراعي لحرمران التنظيمرات اإلرهابيرة مرن اسرتخدام 

عي فري برث دعايتهرا التري ترروج للكراهيرة وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصرل االجتمرا

والذتنة، وتعزيز التعراون فري مجرال مكافحرة الجررائم التكنولوجيرة المسرتخدمة فري تمويرل 

 اإلرهال.

قث الدول العربيرة التري لرم تصرادق علرى االتذاريرة العربيرة لمكافحرة اإلرهرال واالتذاريرة  -6

العربيرة لمكافحرة جررائم تقنيرة  واالتذارية اإلرهالوتمويل  األموالالعربية لمكافحة غسل 

وثائد التصديد لدى األمانرة العامرة لجامعرة الردول  وىيداعالمعلومات ىلى التصديد عليها 

 العربية.

التأكيررد علررى أهميررة تصررديد وانتررمام كافررة الرردول العربيررة للصرركوك الدوليررة واإلرليميررة  -7

ة العربيررة لمكافحررة لمكافحررة اإلرهررال، ومواءمررة تشررريعاتها الوطنيررة مررع أقكررام االتذاريرر

اإلرهررال وررررارات مجلررس األمررن المعنيررة بمكافحررة اإلرهررال والصرركوك الدوليررة ذات 

الصررلة، مررع الحررث علررى التقيررد بلرروائ  وررروائم األمررم المتحرردة فرري تصررنيا الجماعررات 
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والكيانات اإلرهابية وااللتزام بتطبيرد العقوبرات الدوليرة الواجبرة علرى األفرراد والكيانرات 

 2253(، و1999) 1267ى هرررذه القررروائم طبقرررا  لقررررارات مجلرررس األمرررن المررردرجين علررر

(، وىدخال التعدي ت ال زمة في التشرريعات الوطنيرة للرتمكن 2017) 2368(، و2015)

 من تطبيد تل  العقوبات.

مواصلة تحديث راعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين اإلرهابيين األجانرب، والقائمرة العربيرة  -8

والكيانررات اإلرهابيررة )القائمررة السرروداء لمنذررذي ومرردبري وممررولي  الموقرردة للتنظيمررات

 ( ودعوة الدول العربية على تيذيتها بالبيانات المطلوبة. اإلرهابيةاألعمال 

دعوة الدول األعتاء ىلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ اإلجراءات والتردابير لتجرريم  -9

رهررال وىثررارة النزعررات الطائذيررة، الذكررر المتطرررف والتكذيررري لخطورترره فرري تيذيترره لإل

والطلب ىلى األمانة العامة تعزيز التنسيد مع الجهات العربيرة المعنيرة لمكافحرة اإلرهرال 

 والدولية ذات الصلة. ةومواصلة تعاونها مع المنظمات اإلرليمي

الطلب من األمين العام متابعة تنذيرذ هرذا القررار وتقرديم تقريرر قرول اإلجرراءات التري ترم  -10

 للمجلس. المقبلةها بهذا الشأن ىلى الدورة اتخاذ
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 تعئج أنمعل اللجنة مفتوحة العضوية نلى م توى 

المندتب ا الدائم ا إلصالط تتطوير تعمعة الدتل 

 العرب ة تفرق العمل المنبثقة ننيع

 

 دالوزارت الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 :نهااال بعد 

 العامة، األمانة مذكرةعلى  ▪

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

 بترراريخ (153) ع.د 8500 ررررم الرروزاري المسررتوى علررى الجامعررة مجلررس ررررار وعلررى ▪

4/3/2020، 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ـر ر:ُيقـــ

دعوة اللجنة مذتوقة العتوية على مستوى السادة المندوبين الدائمين إلص ح وتطوير 

جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها ىلى مواصلة أعمالها وعرض النتائج على الدورة 

 (.155)على المستوى الوزاري المقبلة لمجلس الجامعة 
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 بعثع  تمكعتب تعمعة الدتل العرب ة في الخعرج

 

 دالوزارت الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 :ااالنه بعد 

 العامة، األمانة مذكرةعلى  ▪

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

 بترراريخ (153) ع.د 8501 ررررم الرروزاري المسررتوى علررى الجامعررة مجلررس ررررار وعلررى ▪

4/3/2020، 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

الخارج  فألي الجامعألألألة ومراكز ومكاتب بعثات أوضاع لمراجعة المشكلة اللجنة دعوة

 المستوى على الجامعة لمجلس المقبلة الدورة أعمالها ىلى نتائج ىلى مواصلة أعمالها ورفع

 (.155)الوزاري 
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تقرير تتوص ع  اللجنة الدائمة للشتتـ اإلدارية 

 ( 98تالمعل ة في دترتيع الععدية )

 31/8/2020ت  30يومي  التي ا عقد 

 

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 

 :ااالنه بعد 

التري انعقألألرألدت يومألرألي  ةألألرألة والماليألألرألاإلداري للشألألرألؤونة ألألألرألائمة الدألألوعلى توصية اللجن ▪

 ،31/8/2020و 30

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

 

( 98اإلدارية والمالية الدورة العادية ) شؤوناألخذ علما بتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة لل

 .31/8/2020و 30يومي  عبر تقنية الذيديو كونذرنس انعقدتتي وال
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( 154 – 153 شعا اممع ة الععمة ب ا درتتي المجلس )

 تاإلتراذا  المتخ ة لتنف   قرارا  المجلس

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 

 :ااالنه بعد 

 مانة العامة،على مذكرة األ ▪

التري انعقألألرألدت يومألرألي  ةألألرألة والماليألألرألاإلداري للشألألرألؤونة ألألألرألة الدائمألألوعلى توصية اللجن ▪

 ،31/8/2020و 30

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

والمالية على  اإلداريةون ؤتوجيه الشكر لمعالي األمين العام ولرئيس وموظذي رطاع الش -1

 اإلدارية والمالية. شؤونجهودهم في مجال ال

باإلجراءات التي اتخذتها األمانة العامة لتنذيذ ررارات مجلس الجامعة  أخذ المجلس علما   -2

 والمالية. اإلداريةفي مجال الشؤون 

 لما رام  الطلب من األمانة العامة تطوير تقرير نشاط األمانة العامة ليكون أكثر تذصي  -3

به األمانة العامة من أنشطة، ويتتمن كافة اإلجراءات المتخذة لتنذيذ ررارات مجلس 

 اإلدارية والمالية. شؤونالجامعة الخاصة بال

 8514ريام األمانة العامة بعرض اإلجراءات المتخذة لتنذيذ ررار مجلس الجامعة ررم  -4

لمملوكتين لألمانة العامة لجامعة الخاص ببيع الشقتين ا (153)المتخذ بالدورة العادية 

 اإلدارية والمالية. شؤونالدول العربية على الدورة القادمة للجنة الدائمة لل

الطلب من األمانة العامة تتمين تقرير نشاط األمانة العامة بيان قول تطور أعمال ىنشاء  -5

 ملحد مبنى الجامعة.
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( 151د.ع ) 8392   قرارت مجلس الجعمعة رقم تنف

( الخعص ا 153د.ع ) 8516ترقم  6/3/2019بتعريخ 

 بت وية حعال  الرسوب الوظ في لموظفي اممع ة الععمة

 

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 

 ـر ر:ُيقـــ

 

المتخذ  8392التأكيد على األمانة العامة ضرورة سرعة تنذيذ رراري مجلس الجامعة ررم 

 (153)المتخذ في الدورة العادية  8516وررم  6/3/2019بتاريخ  (151)في الدورة العادية 

بتسوية قاالت الرسول الوظيذي لموظذي األمانة العامة من بعل الدول التي لم  ينوالخاص

سوة بزم ئهم الذين تم تسوية أوضاعهم الوظيذية أ ،1/1/2020من  تها اعتبارا  تستكمل قص

 بقرارات مجلس الجامعة في السابد.
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المركز المعلي تموقه الدتل امنضعذ ما ت ديد 

 تاالحت عاي الععم تالمتأخرا  ام صبة

 

 الوزارتد  توىالم نلى الجعمعة مجلس  ـ

 

 :ااالنه بعد 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

التري انعقألألرألدت يومألرألي  ةألألرألة والماليألألرألاإلداري للشألألرألؤونة ألألألرألة الدائمألألوعلى توصية اللجن ▪

 ،31/8/2020و 30

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

بسداد مسراهماتها كاملرة خر ل األ رهر الث ثرة األولرى مرن  األعتاءدول ضرورة تقيد ال  -1

 ( من النظام المالي، وبعملة الموازنة.28السنة المالية وفقا لنص المادة )

 % مررن هررذه المتررأخرات سررنويا   10التررزام الرردول األعترراء الترري عليهررا متررأخرات بسررداد  -2

 لى قصة الدولة السنوية.ىتتاف 

 األعتاء لسداد مساهماتها في االقتياطي العرام لألمانرة العامرة اعتبرارا  التأكيد على الدول  -3

 م. 2010م وقتى 2006من موازنة 

جمهورية مصرر العربيرة، والمملكرة وتوجيه الشكر لكل من دولة الكوي ، وسلطنة عمان،  -4

، ودولررة 2020الميربيررة علررى سررداد كامررل مسرراهمتها فرري موازنررة األمانررة العامررة لعررام 

 .2020لعربية المتحدة على سداد جزء من مساهماتها في موازنة عام ا اإلمارات

التررزام األمانررة العامررة باعررادة المبررالغ المقترضررة مررن االقتيرراطي العررام فررور سررداد الرردول  -5

 .يمن النظام المال 24 ، 23للمادة  لمساهماتها وذل  تأكيدا  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيرث ت قرأل لنرا  2020والعرام  2019 األعروام تمر  علرى موازنرة األمانرة العامرة فري التريتؤكد دولة رطر تحذظها على الزيادة  

 ة رطر.مطالبة األمانة العامة بالحصص الخاصة بدولة رطر بعد ىضافة الزيادة في الموازنة والتي تعترض عليها دول

( رغم صدور رررار مجلرس 44455486تتحذأل دولة ليبيا على المتأخرات اليير معترض عليها على دولة ليبيا والبالغ ريمتهألا )  

بشأن طلب ليبيا ىعذائها من المتأخرات في موازنة جامعرة الردول العربيرة ولرم  10/9/2019( المؤرى في  8448الجامعة ررم ) 

 مة .يصلنا أي رد من األمانة العا
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 الدنم تالتبرنع  المقدمة لألمع ة الععمة

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 

 :ااالنه بعد 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

التري انعقألألرألدت يومألرألي  ةألألرألة والماليألألرألاإلداري للشألألرألؤونة ألألألرألة الدائمألألوعلى توصية اللجن ▪

 ،31/8/2020و 30

 ،7/9/2020 بتاريخعلى مستوى المندوبين الدائمين وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس  

 ُيقــــر ر:

( مرن النظرام 20ربول التبرعات التالية لليايألألألألألة والهدف المحدد لها وفد أقكألألألام المرادة ) -1

 لألمانة العامة للجامعة وتوجيه الشكر للجهات المتبرعة. يالمال

لتجاريرة العربيرة البرازيليرة مرن اليرفرة ا يدوالر  هريا بالريال البرازيل 5750مبلغ  

 .2020 تموز/لدعم أنشطة البعثة بالبرازيل قتى يوليو

 .سرة والطذولةىدارة المرأة واأل ىلى  UN WOMANدوالر من  25797مبلغ  

  .( من النظام المالي فيما يتعلد بهذه التبرعات21تطبيد المادة ) -2

 

85791542992020
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 2021تعمعة الدتل العرب ة لععم  مواز ة

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 :ااالنه بعد 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

التري انعقألألرألدت يومألرألي  ةألألرألة والماليألألرألاإلداري للشألألرألؤونة ألألألرألة الدائمألألوعلى توصية اللجن ▪

 ،31/8/2020و 30

 ،7/9/2020 بتاريخن الدائمين وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبي 

 ُيقــــر ر:

دوالر  262 995 60 بمبلغ وردره 2021اعتماد موازنة جامعة الدول العربية لعام  -1

 :يموزعة كالتال أمريكي
 المبلغ الب ـــــــــــــــــعـ

تب ع تيررررع  2021مشرررررتع مواز ررررة اممع ررررة الععمررررة لعررررعم  -1

 كعلتعلي:

 $ 926 506 40  "القوى الععملة" البعب امتل : 

 $ 344 603 9"المصرتفع  الععمة"  : يالبعب الثع 

 $ 821 638 10 "ام شطة تالبرامج"  البعب الثعلث:  

  :للموس قى العربيمشرتع مواز ة المجمع  – 2

60 749 091   $ 

 

 

 

 

246 171$ 

 $  262 995 60 اإلتمعلي

بتاريخ  152دورة العادية المتخذ في ال 8446التأكيد على ررار مجلس الجامعة ررم  -2

بأن تكون مساهمة الدول مساهمة طوعية الستبدال وتحديث األنظمة  10/9/2019

تحديث  بكة  – يتحديث أنظمة التكييا المركز –ىنشاء نظام ىطذاء الحريد  –التشييلية 

 الكهرباء للمبنى القديم.

بتاريخ  152د.ع  8440القرار ررم  وآخرهاالتأكيد على ررارات مجلس الجامعة  -3

والخاص بالطلب من األمانة العامة تقديم تقريرا عن تنذيذ الموازنة السابقة  10/9/2019

من كل عام وفقا للمادة   باط/اإلدارية والمالية في دورة فبراير شؤونللجنة الدائمة لل

وتقديم الموازنة التقديرية للموارد  ىعدادلألمانة العامة وأيتا  ي( من النظام المال15)

 أ من النظام المالي./3النذقات لمدة سنتين كعمل تأ يري لموازنة السنة التالية وفقا للمادة و

التأكيد على ررارات مجلس الجامعة والخاصة بارسال الملخص التنذيذي لمشروع  -4

 الموازنة التذصيلية لجامعة الدول العربية للدول األعتاء. 

 

85801542992020
 

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

وتؤكرد علرى التزامهرا بسرداد مسراهمتها وفرد رررار مجلرس الجامعرة رررم  2013عرن عرام 2021موازنرة عرام  يتتحذأل دولة الكوير  علرى الزيرادة فر  - 

 .أمريكيدوالر  (221 .295 .60الخاص بموازنة جامعة الدول العربية البالية )  9/2012/ 5بتاريخ  138( د.ع 7561)

، كما تتحذأل دولرة ليبيرا علرى مسراهمتها فري الجامعرة 2013عام  فيعما هو مقرر  2021الميزانية التقديرية لسنة  فيدولة ليبيا تتحذأل على الزيادة   -

ذررل نسرربة والررذى نررص علررى ىقالررة طلررب دولررة ليبيررا لخ 10/9/2019( المررؤرى فرري  8449العربيررة  وذلرر  لصرردور ررررار مجلررس الجامعررة ررررم )

والذى نرص علرى ) تشركيل  4/3/2020( المؤرى في  8513لى لجنة األنصبة والذى أصدر ررار مجلس الجامعألة ررم )ىمساهمتها باألمانة العامة 

نرة لجنة من دول األعتاء مذتوقة العتروية لدراسرة األنصربة برئاسرة رئريس اللجنرة الدائمرة للشرؤون اإلداريرة والماليرة ورفرع توصرياتها علرى اللج

 ليها قتى تاريخه .ىالدائمة للشؤون اإلدارية والمالية في دورتها العادية القادمة ( ولم يتم عقد اجتماع للجنة المشار 

 .2013عام  فيعما هو مقرر  2021مانة العامة لجامعة الدول العربية للعام موازنة األ فيزيادة  يتتحذأل المملكة العربية السعودية على أ  -
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 2021معيد الععلي العربي للترتمة لععم مواز ة ال

 

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 

 :ااالنه بعد 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

التري انعقألألرألدت يومألرألي  ةألألرألة والماليألألرألاإلداري للشألألرألؤونة ألألألرألة الدائمألألوعلى توصية اللجن ▪

 ،31/8/2020و 30

 ،7/9/2020 بتاريخالمندوبين الدائمين وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى  

 ُيقــــر ر:

( مليونرا دوالر  2.000.000كموازنرة مسرتقلة بمبلرغ )  2021اعتماد موازنة المعهد لعرام  -1

 .يأمريك

موازنة المعهد قتى يتمكن من اداء المهرام  يعتاء على تسديد مساهماتها فقث الدول األ -2

 .ليهىالموكلة 

 

85811542992020

 

 

 

 

 

 

 
 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

 .2021للترجمة لعام  لي العربيتتحذأل مملكة البحرين على موازنة المعهد العا 

توصرريات تصرردر بشررأنه، كمررا تؤكررد علررى  وأيللترجمررة  يالعربرر يموازنررة المعهررد العررال فرريتررتحذأل دولررة الكويرر  علررى المسرراهمة  

( لمجلررس جامعررة الرردول 84الرردورة العاديألألألألررألة ) يالمتخررذ فرر 4511ة وتخررص بالررذكر تحذظهررا علررى القرررار ررررم تحذظاتهررا السررابق

  11/9/1985العربية بتاريخ 

 يال أن وفد المملكة فرىمة العربية المشترك وما يخدم مصال  األ يمع تقدير المملكة العربية السعودية ودعمها لجهود العمل العرب 

موازنرة المعهرد، وعردم دفرع كامرل قصرص الردول المشراركة فانهرا تلترزم فقرط بردفع  فريم الردول األعتراء ظل عدم مسراهمة معظر

 .2003فقط وفقا لموازنة المعهد لعام  ( دوالر 140.000مساهماتها والباليألة ) 

 .2021 للعام الماليللترجمة العربي  يعلى موازنة المعهد العال دولة رطرتتحذأل  
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  امفريق ةربي للمعو ة الفن ة للدتل مواز ة الصندتق الع

 2021لععم 

 

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 

 :ااالنه بعد 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

التري انعقألألرألدت يومألرألي  ةألألرألة والماليألألرألاإلداري للشألألرألؤونة ألألألرألة الدائمألألوعلى توصية اللجن ▪

 ،31/8/2020و 30

 ،7/9/2020 بتاريخلى مستوى المندوبين الدائمين وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس ع 

 ُيقــــر ر:

 يمريكأ( خمسة م يين دوالر  5.000.000بمبلغ )  2021اعتماد موازنة الصندوق لعام  -1

 الصندوق بذل . ىدارةمجلس  وىع م

داء أموازنرة الصرندوق قترى يرتمكن مرن  يقث الدول األعتراء علرى تسرديد مسراهماتها فر 2

 يه.لىالمهام الموكلة 

 

85821542992020

 

 

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

 .2021لعام  األفريقيةللمعونة الذنية للدول  يالعربية المتحدة على موازنة الصندوق العرب اإلماراتتتحذأل دولة  

 .األفريقيةدول للمعونة الذنية لل يتتحذأل سلطنة عمان على موازنة الصندوق العرب 

 .2021لعام  األفريقيةللدول للمعونة الذنية ي تتحذأل مملكة البحرين على موازنة الصندوق العرب 

لعررام  األفريقيررةالنذيررة للرردول للمعونررألة  يموازنررة الصررندوق العربرر فرريتؤكررد دولررة الكويرر  علررى اسررتمرار تحذظهررا علررى المسرراهمة  

2021. 

قترى تلترزم بقيرة  األفريقيرةالمعونرة الذنيرة للردول العربي صندوق الموازنة  فيداد قصتها تتحذأل المملكة العربية السعودية على س 

 موازنة الصندوق.  فيالدول العربية بسداد قصصها 

قتى ىعادة األمانة العامة المبالغ التي رامر   األفريقيةللمعونة الذنية للدول  يتتحذأل دولة رطر على مساهماتها في الصندوق العرب 

ن أرصدة الصندوق في السنوات السابقة قيث أنه لرم يتبرين لنرا وجرود أي رررار مرن مجلرس الجامعرة بالموافقرة علرى هرذا بسحبها م

وكذل  المبالية فيما تم سحبة من مبلغ من قسال الصندوق مقابل نقل مقر األمانة العامرة قسرب األسربال التري وضرحتها  اإلجراء

 األمانة.

 



 -152- 

 

 2021لععم  مواز ة مشرتع ال خ رة العرب ة

 

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 

 :ااالنه بعد 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

التري انعقألألرألدت يومألرألي  ةألألرألة والماليألألرألاإلداري للشألألرألؤونة ألألألرألة الدائمألألوعلى توصية اللجن ▪

 ،31/8/2020و 30

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

( مليرون دوالر  1.000.000 بمبلرغ ) 2021اعتماد موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام  -1

 . يمريكأ

داء أموازنرة المشرروع قترى يرتمكن مرن  فريعتراء علرى تسرديد مسراهماتها قث الدول األ -2

 ليه.ىالمهام الموكلة 

85831542992020

 

 

 

 

 
 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

 .2021تتحذأل مملكة البحرين على موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام  

القانونيررة ال زمررة  اإلجررراءاتلعرردم اتبرراع  وذلرر  نظرررا   2021تررتحذأل دولررة الكويرر  علررى موازنررة مشررروع الررذخيرة العربيررة لعررام  

 .إلنشائه
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 العرب ة بعلخعرج التمديد لبعض رؤسعذ بعثع  الجعمعة

 

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 

 :ااالنه بعد 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

التري انعقألألرألدت يومألرألي  ةألألرألة والماليألألرألاإلداري للشألألرألؤونة ألألألرألة الدائمألألوعلى توصية اللجن ▪

 ،31/8/2020و 30

 ،7/9/2020 تاريخبوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

 بنذس  روط التعارد الحالية: اسمااهم لمدة عام ولكل من السادة التاليةالتعارد  تمديد -1

 نيويوركرئيس بعثة  ماجد عبد الذتاح عبد العزيز  السيد السذير/ -

 البرازيلرئيس بعثة    ريس  قير السيد السذير/ -

 ثة وا نطنرئيس بع  السيد السذير/ ص ح بن أقمد سرقان  -

التزام األمانة العامة باتخاذ اإلجراءات ال زمة لتعميم  يور منصب رئيس بعثة على  -2

 مندوبيات الدول العربية بور  كافي وفد األنظمة والقوانين ذات الصلة.

ت مجلس الجامعة  -3 اللتزام بمواد النظام األساسي وررارا التأكيد على األمانة العامة با

 البعثات.الخاصة بالتمديد لراساء 

 

85841542992020

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

لمجلررس جامعرة الرردول  151عرن د.ع  6/3/2019الصررادر بتراريخ  8391تؤكرد دولرة رطررر علرى تحذظهررا الروارد فري القرررار رررم  

لمجلرس جامعرة الردول العربيرة  152عرن د.ع  10/9/2019يخ الصرادر بترار 8444العربية على المستوى الوزاري والقرار ررم 

على المستوى الوزاري بشأن التجديد لكل من التالية أسمائهم السيد / ماجد عبد الذتاح رئريس بعثرة الجامعرة فري نيويرورك والسريد/ 

ا الجامعرة العربيرة مرن لما بدر منهما من ىسراءة وعردم قيراد لمورر ةى ارص ح اقمد سرقان رئيس بعثة الجامعة في وا نطن ، 

األمانرة العامرة " مكترب األمرين العرام " برذل  بمرذكرة رسرمية ،  ىفرادةاألزمة التي افتعلتها دول الحصار من دولة رطر ، ورد تم  

 وعليه فان دولة رطر تتحذأل وترفل التوصية الخاصة بالتجديد للمذكورين .

ررات التي تتمنتها صريية تحذرأل رطرر علرى التوصرية لمرا اقتروت عليره العربية المتحدة ترفل رفتا  راطعا المب اإلماراتدولة  

 من ميالطات وأكاذيب واتهامات ال تم  للحقيقة بصلة جملة وتذصي .

مملكة البحرين ترفل رفتا راطعا المبرررات التري تترمنتها صريية تحذرأل رطرر علرى التوصرية لمرا اقتروت عليره مرن ميالطرات  

 بصلة جملة وتذصي . وأكاذيب واتهامات ال تم  للحقيقة

المملكة العربية السعودية ترفل رفتا راطعا المبرررات التري تترمنتها صريية تحذرأل رطرر علرى التوصرية لمرا اقتروت عليره مرن  

 ميالطات وأكاذيب واتهامات ال تم  للحقيقة بصلة جملة وتذصي .

طرر علرى التوصرية لمرا اقتروت عليره مرن ترفل جمهورية مصر العربية رفترا راطعرا  المبرررات التري تترمنتها صريية تحذرأل ر 

 ميالطات وأكاذيب واتهامات ال تم  للحقيقة بصلة جملة وتذصي .
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 حدى بعثع  الجعمعة العرب ة بعلخعرج التععقد نلى رئعسة 

 

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 :ااالنه بعد 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

التري انعقألألرألدت يومألرألي  ةألألرألة والماليألألرألاإلداري لشألألرألؤونلة ألألألرألة الدائمألألوعلى توصية اللجن ▪

 ،31/8/2020و 30

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 

 ُيقــــر ر:

الموافقررة علررى التعارررد مررع السررذير صرر ح أقمررد الصررال  لرئاسررة اقرردى بعثررات أو مكاتررب 

معمررول برره فرري األمانررة العامررة لمرردة عررامين الفرري الخررارج طبقررا للنظررام الجامعررة العربيررة الشرراغرة 

بمكافأة  هرية تعادل ىجمالي راتب أول مربوط درجة وزير مذوض بمقر البعثة التي سيتم تكليذره 

 بالعمل بها.

85851542992020
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بشأـ  8511تمديد أتل منعقشة القرار رقم 

 الخدمة مكعفأة  يعية

 

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 :ااالنه بعد 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

التري انعقألألرألدت يومألرألي  ةألألرألة والماليألألرألاإلداري للشألألرألؤونة ألألألرألة الدائمألألوعلى توصية اللجن ▪

 ،31/8/2020و 30

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 ُيقــــر ر:

الطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية موافاة الدول العربية بالتقرير المعرد قرول  -1

المتخرذ خر ل الردورة العاديرة  8511لقرار مجلس الجامعة ررم  مكافأة نهاية الخدمة تنذيذا  

 .4/3/2020بتاريخ  153

ا بمرا ال يتجراوز مرعملهد العمرل األول وفرياإلدارية والمالية  شؤونتنهي اللجنة الدائمة لل -2

لررى اجتمرراع المجلررس الرروزاري فرري ى ويرفررع التقريرررين 2021 كررانون الثرراني/نهايررة يناير

 .المقبلةدورته 

 

85861542992020
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 ب( /9الب ل ب ع تعديل المعدة )

 ما النظعم امسعسي للموظف ا

 
 

 الوزارتد توىالم  نلى الجعمعة مجلس  ـ

 :ااالنه بعد 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

التري انعقألألرألدت يومألرألي  ةألألرألة والماليألألرألاإلداري للشألألرألؤونة ألألألرألة الدائمألألوعلى توصية اللجن ▪

 ،31/8/2020و 30

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 

 ُيقــــر ر:

ن يعررض علرى أة العامة المزيد مرن التوضري  آلثرار هرذا المقتررح علرى الطلب من األمان

 ون اإلدارية والمالية في دورة رادمة.ؤاللجنة الدائمة للش

 

85871542992020
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الب تميورية العراق التأك د نلى نقد اللجنة 

ي لقرار مجلس الجعمعة  المعن ة بدراسة ام صبة تفقع

 4/3/2020بتعريخ  8513 رقم

 

 

 الوزارتد الم توى نلى الجعمعة مجلس  ـ

 :ااالنه بعد 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

التري انعقألألرألدت يومألرألي  ةألألرألة والماليألألرألاإلداري للشألألرألؤونة ألألألرألة الدائمألألوعلى توصية اللجن ▪

 ،31/8/2020و 30

 ،7/9/2020 بتاريخمين وفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائ 

 

 ُيقــــر ر:

راللجنة مذتوقرة العتروية المُ  يتنه  4/3/2020المرؤرى فري  8513كلة بموجرب القررار شت

اإلداريرة  شرؤونلى اللجنة الدائمرة للىوترفع تقريرها  كانون الثاني/عملها بما ال يتجاوز نهاية يناير

 .المقبلةوالمالية في دورتها 

 

85881542992020
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▪  

▪ 12 

▪ 9 

  

 

 ر ُيقــــر

85891542992020
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 ى الم توى الوزارتد ـ مجلس الجعمعة نل

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ( من ميثاق الجامعة،12وعلى المادة ) ▪

 ( من النظام األساسي للموظذين،9وعلى المادة ) ▪

 وفي ضوء مداوالت المجلس في هذا الشأن، 

 

 ر ُيقــــر

اعدا  لمردة خمرس الموافقة على تجديد تعيين الدكتور محمد األمين ولد أكي  أمينا  عامرا  مسر  

 سنوات.

 

85901542992020

 

 



 -160- 

 تجديد تع  ا ال  د ال ف ر خل ل  براه م محمد صعلح ال تادت

ي م عنداي  ي نعمع  أم نع

  ـ مجلس الجعمعة نلى الم توى الوزارتد

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 ( من ميثاق الجامعة،12وعلى المادة ) ▪

 ( من النظام األساسي للموظذين،9وعلى المادة ) ▪

 وفي ضوء مداوالت المجلس في هذا الشأن، 

 

 ر ُيقــــر

الموافقة على تجديد تعيرين السريد السرذير خليرل ىبرراهيم محمرد صرال  الرذوادي أمينرا  عامرا    

 مساعدا  لمدة خمس سنوات.

 

85911542992020
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 بشأـ تضع ة منظمة المرأة العرب ة 7050يل القرار رقم تعد

 

 نلى الم توى الوزارتد الجعمعة ـ مجلس 

 بعد ااالنه: 

 على مذكرة األمانة العامة، ▪

 131د.ع  7050وعلى ررار مجلس جامعة الدول العربيرة علرى المسرتوى الروزاري رررم  ▪

 ،3/3/2009بتاريخ 

 ،3/9/2020بتاريخ  106د.ع  2278رم وعلى ررار المجلس االرتصادي واالجتماعي ر ▪

 ،7/9/2020 بتاريخوفي ضوء نتائج اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين  

 

 ُيقــــر ر:

د.ع  2278( من ررار المجلس االرتصادي واالجتماعي ررم 2علما  بالذقرة رابعا  ) األخذ -1

 ، والتأكيد عليها.3/9/2020بتاريخ  (106)

ن منظمة المرأة أ تعديل أنظمتها ولوائحها بما يؤكدمرأة العربية منظمة ال الطلب من -2

العربية هي منظمة عربية متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية وتختع إل راف 

المجلس االرتصادي واالجتماعي ولقراراته ولألنظمة واللوائ  األساسية الموقدة 

مجلس االرتصادي ، وتعرض التعدي ت على الللمنظمات العربية المتخصصة

 واالجتماعي للموافقة عليها.

 

85921542992020
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▪ 84441521092019 

  

 792020 

 

 ُيقــــر ر:
 

932021
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 بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية

 ( على املستوى الوزاري 154في دورته العادية )

 بشأن

 الفيضانات في جمهورية السودان

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

اسررتعرض اجتمرراع مجلررس جامعررة الرردول العربيررة علررى المسررتوى الرروزاري خرر ل دورترره 

، ترداعيات كارثرة الذيترانات التري اجتاقر  عرددا  مرن 2020سربتمبر/أيلول  9( يوم 154العادية )

 الواليات السودانية وتسبب  في خسائر مدنية وبشرية كبيرة.

 وأكد المجلس على ما يلي:

ع قكومة و عب السودان الشقيد، واالستمرار في التنسيد مع قكومرة التتامن الكامل م -1

 جمهورية السودان بهدف مواجهة تداعيات هذه الكارثة وتوفير اإلغاثات العاجلة.

منا دة مجموعة أصدراء السودان، والمجتمع الردولي، والمنظمرات اإلرليميرة والمؤسسرات  -2

 ع بمسرؤولياته تجراه اسرتمرار تقرديم المالية والمنظمات اإلغاثية غير الحكوميرة باالضرط

 الدعم اإلغاثي واإلنساني لحكومة و عب السودان لمجابهة هذه الكارثة.

 

2422992020

 ألألألألألألأل
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 بيان صادر عن

 ( على املستوى الوزاري 154مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية )

 في مواجهة كارثة تفجير مرفأ بيروت  رية اللبنانيةالجمهو بشأن التضامن مع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

اسررتعرض اجتمرراع مجلررس جامعررة الرردول العربيررة علررى المسررتوى الرروزاري خرر ل دورترره 

، 4/8/2020، تداعيات كارثة تذجير مرفأ بيروت فري 2020 أيلول/سبتمبر 9( يوم 154العادية )

 ة ومادية فادقة ووضع  لبنان أمام تحديات ضخمة. والتي تسبب  في خسائر بشري

 وأكد المجلس على ما يلي:

التتامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كارثة تذجير مرفأ بيروت والذي  -1

يعتبر مرفقا  قيويا  ورئيسيا  بالنسبة للبنان لما له من دور تاريخي كصلة وصل تجارية 

عدته على مواجهة تداعيات هذه الكارثة، والدعوة ىلى هامة، ومواصلة دعم لبنان ومسا

 ضرورة كشا م بسات هذا التذجير ومحاسبة المسؤولين عنه.

دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية واإلرليمية العاملة في مجال اإلغاثة اإلنسانية  -2

 ىلى مواصلة جهودها في تقديم الدعم اإلغاثي واإلنساني للشعب اللبناني.

تقديم كافة أ كال  فيالجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك  ة دورأهمي -3

الدعم اإلنساني واإلغاثي ىلى لبنان، والمساهمة الذعالة في ىزالة آثار هذه الكارثة وجهود 

 ىعادة اإلعمار.

 

2432992020

 ألألألألألألأل

 

 (4302)ص -20(/20/09)01/154ج


