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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضوع

 
ً
ـــــالق  :  أو7 ـــ   :راراتـــ

  :يةالشؤون�السياس

 :التقارير المرفوعة إلى القمة  -1

عن نشاط هيئة   ) 29(ع  .تقرير رئاسة القمة د     -
  9------- 744------------متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات 

  9------- 745-----تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك      -
القضية الفلسطينية والصراع العربـي اإلسـرائيلي         -2

  :ومستجداته
ــسياسية لل  - ــورات ال ــة التط ــضية متابع ق

الفلسطينية والصراع العربـي اإلسـرائيلي      
  10------746--------------وتفعيل مبادرة السالم العربية

التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة       -
  21------747----------------------القدس المحتلة    

االستيطان، الجدار، االنتفاضـة،    (متابعة تطورات     -
  30------748-----------) ، الالجئون، األونروا، التنمية                    األسرى    

  44------749------ين وصمود الشعب الفلسطيني       دعم موازنة دولة فلسط     -
  46------750------------الجوالن العربي السوري المحتل    -
بيان صادر عن القمـة العربيـة بـشأن رفـض             -

االعتراف األمريكي بسيادة إسرائيل على الجوالن      
  54------)0194(ص-32)/19/03/(30ق--العربي السوري المحتل                 

  56------751------------------- التضامن مع لبنان ودعمه   -3
  65------752--------------------ةتطورات األزمة السوري  -4
  73------753-----------------تطورات الوضع في دولة ليبيا  -5
  79------754-----------تطورات األوضاع في الجمهورية اليمنية  -6
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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضوع
  83------755----------دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان     -7
  86------756---------------دعم جمهورية الصومال الفيدرالية    -8
نـب الكبـرى    احتالل إيران للجزر العربية الثالث ط       -9

وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات       
  92------757---------------العربية المتحدة في الخليج العربي 

  96------758-----التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية                                    -10
اتخاذ موقف عربي موحـد إزاء انتهـاك القـوات             -11

  102-----759---------------------التركية للسيادة العراقية
من ديـون جمهوريـة العـراق     % 75إعفاء نسبة      -12

ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربية الشقيقة       
  103-----760-----------------في إطار جامعة الدول العربية    

دعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنـازحين           -13
  104-----761----------------------العراقيين بشكل خاص

  107-----762-------- صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب      -14
  113-----763----------اإلرهابظومة العربية لمكافحة  تطوير المن   -15
  117-----764------------------- تطوير جامعة الدول العربية     -16
  118-----765-----واالجتماعية      االقتصادية   : والتنموية    العادية  القمتين   انعقاد  تزامن    -17
  120-----766-------------اإلستراتيجية العربية لحقوق اإلنسان   -18

  :الشؤون�Vقتصادية�وVجتماعية

 العمــل االقتــصادي تقريــر األمــين العــام عــن  -19
  133-----767------------------ واالجتماعي العربي المشترك  

  134-----768------المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين االقتصادي      -20
الترحيب بجهود دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة          -21

  134-----769----------إلنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي   
الخطة التنفيذية لإلسـتراتيجية العربيـة لإلسـكان          -22

  136-----770------------------ تنمية الحضرية المستدامة  وال
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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضوع

التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل          -23
  137-----771----------------------مع قضايا تغير المناخ 

  138-----772-----شرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية                                          -24
  139-----773----------------اإلستراتيجية العربية لكبار السن  -25
خطة العمل العربية لمعالجة األسـباب االجتماعيـة          -26

  140-----774-------------------------المؤدية لإلرهاب  
وضع حد لعمليات تجنيد األطفال فـي الـصراعات           -27

  142-----775-----------------------المسلحة واإلرهابية  
توجيه الـشكر والتقـدير للجمهوريـة التونـسية           -28

  142-----776----------في تونس) 30(الستضافتها القمة العادية   
لمجلـس  ) 31(لدورة العاديـة    موعد ومكان عقد ا     -29

  143-----777-----------جامعة الدول العربية على مستوى القمة     
  145-----)0204(ع - 42)/19/03/(30 ق-----------إعالن تونس  -30
خطاب فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئـيس          -31

 ألعمالالجمهورية التونسية في الجلسة االفتتاحية      
لمجلس جامعة الدول العربيـة     ) 30(الدورة العادية   

  157-----)0188( خ - 27)/19/03/(30ق ------- مستوى القمة  على 
خطاب معالي السيد احمد أبو الغيط األمـين العـام            -32

لجامعة الدول العربية في الجلسة االفتتاحية ألعمال       
لمجلس جامعة الدول العربيـة علـى       ) 30(الدورة  

  165-----)0189( خ - 28)/19/03/(30ق ---------مستوى القمة 
ساء وفـود الـدول     قائمة أسماء القادة العرب ورؤ      -33

مرتبـة حـسب    () 30(ع  .العربية المشاركين في القمة د    

  171-----) 0171(نث - 13)/19/03/(30---) الحروف الهجائية ألسماء الدول األعضاء
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التقارير المرفوعة إلى   
  :القمة

تقرير رئاسة القمـة    
عن نشاط  ) 29(ع  .د

هيئة متابعـة تنفيـذ     
  .القرارات وااللتزامات

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

يـذ القـرارات   وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعـة تنف    �
  وااللتزامات،

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

توجيه الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك         -1
سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملـك المملكـة العربيـة            

لمجلـس جامعـة    ) 29(السعودية، ورئيس الدورة العادية     
، على رعايته الكريمـة     الدول العربية على مستوى القمة    

 الظهـران   -لجهود متابعة تنفيذ قرارات قمـة القـدس         
)2018.( 

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

 .لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د744: ق.ق( 
  

التقارير المرفوعة إلى   
  :القمة

تقرير األمين العام عن  
ــي  ــل العربـ العمـ

  .المشترك

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

 فـي الجلـسة     وبعد االستماع إلى خطاب السيد األمين العام       -
  االفتتاحية،
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أخذ العلم بتقرير األمين العام عن العمل العربي المـشترك          
الذي تناول مختلف مجاالت العمل العربي المشترك، وتقديم الشكر         

  .لألمين العام ومساعديه على هذا التقرير

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د745: ق.ق(
  

ــسطينية   ــضية الفل الق
ــصراع الع ــي وال  -رب

  :اإلسرائيلي ومستجداته
ــورات  ــة التط متابع
ــضية  ــسياسية للق ال
الفلسطينية والصراع  
العربــي اإلســرائيلي 

ادرة ــــوتفعيــل مب
  الـــسالم العربيـــة

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

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

 بالجمهوريـة   29/3/2019الوزاري الذي عقد بتـاريخ      
 التونسية،

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

  سياسية للقضية الفلسطينية،بخصوص متابعة التطورات ال
…<†{{{{ÏŁèV< <

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

على حق دولة فلسطين    ، و المحتلة، عاصمة دولة فلسطين   
، بما فيهـا    1967المحتلة عام   أرضها  بالسيادة على كافة    

، ومياههـا    والبحـري  الها الجـوي  القدس الشرقية، ومج  
  .اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوار

إعادة التأكيد على التمسك بالسالم كخيار استراتيجي، وحل       -2
 قرارات الشرعية الدولية    الصراع العربي اإلسرائيلي وفق   
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مبادرة السالم العربية لعام    ذات الصلة، والقانون الدولي، و    
ـ       2002 ى أن الـسالم     بكافة عناصرها، والتي نـصت عل

مع إسرائيل وتطبيع العالقـات معهـا، يجـب أن          الشامل  
يسبقه إنهاء احتاللها لألراضـي الفلـسطينية والعربيـة         

، ، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية        1967المحتلة منذ عام    
واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير       
القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة         

التعويض لالجئين الفلسطينيين، وحل قـضيتهم بـشكٍل        و
 194عادل وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم          

 .1948لعام 

ال تنسجم مـع     سالم   أي صفقة أو مبادرة   التأكيد على أن     -3
 ،المرجعيات الدولية لعملية السالم في الـشرق األوسـط        

 ورفـض أي ضـغوط      .مرفوضة، ولن يكتب لها النجـاح     
أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادتـه  سياسية  

بهدف فرض حلول غير عادلـة للقـضية الفلـسطينية ال           
  .تنسجم مع مرجعيات عملية السالم

العمل مع األطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آليـة دوليـة           -4
متعددة األطراف، تحت مظلة األمم المتحدة، لرعاية عملية        

د مؤتمر دولي إلعـادة     السالم، بما في ذلك الدعوة إلى عق      
إطالق عملية سالم ذات مصداقية ومحددة بإطار زمنـي،         
وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل    

، تفـضي إلـى إنهـاء االحـتالل         السالم وحل الـدولتين   
 .1967عام اإلسرائيلي الذي بدأ 

خطة تحقيق الـسالم التـي      إعادة التأكيد على دعم وتأييد       -5
 الرئيس محمـود عبـاس، رئـيس دولـة          قدمها فخامة 

  .20/2/2018فلسطين، في مجلس األمن يوم 
الدول األعضاء اتخـاذ جميـع      إعادة التأكيد على اعتزام      -6

من أي دولة   اإلجراءات العملية الالزمة لمواجهة أي قرار       
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القـوة القائمـة    ( بالقـدس عاصـمة إلسـرائيل        تعترف
فيذاً لقـرارات   ، وذلك تن  ، أو تنقل سفارتها إليها    )باالحتالل

 .القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة

أي قرار مـن أي دولـة،       إعادة التأكيد على رفض وإدانة       -7
يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما فـي         

االعتـراف بالقـدس     كيةيقرار الواليات المتحدة األمر   ذلك  
سفارتها ، ونقل   )القوة القائمة باالحتالل  (عاصمة إلسرائيل   

إليها، واعتباره قراراً باطالً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي        
وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ذات        
الصّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية        

شـكل  الجدار العازل، وأن ال أثر قانوني لهذا القرار، الذي    
هـاك القـانون الـدولي      سابقة خطيرة تـشجع علـى انت      

عمق تقوض جهود تحقيق السالم، و    والشرعية الدولية، وت  
 في المنطقة بما يهدد األمن  العنف وعدم االستقرار   و التوتر

  . والسلم الدوليين
 476مطالبة جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمـن          -8

، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة      )1980( لعام   478و
ها االستثنائية الطارئة العاشرة على أسـاس  في إطار دورت 

، A/RES/ES-10/19 (2017(، رقـم  "االتحاد من أجل الـسلم "
 أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير           الذي

طابع مدينة القدس الـشريف أو مركزهـا أو تركيبتهـا           
 الغيـه رافية، ليس لها أي أثر قـانوني، وأنهـا          وجالديم

ها امتثاالً لقرارات مجلس األمـن ذات  وباطلة، ويجب إلغاؤ  
الصلة، ودعا جميع الدول لالمتناع عـن إنـشاء بعثـات           
دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عمالً بقرار مجلـس         

، والذي أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي         )1980 (478األمن  
 الوضع النهائي التي يجب حلها عـن طريـق          إحدى قضايا 

  .ت مجلس األمن ذات الصلةالمفاوضات وفقاً لقرارا
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الترحيب بالتقرير الهام الذي أصـدرته اللجنـة الدوليـة           -9
، والمـشكلة بقـرار مجلـس       28/2/2019المستقلة يوم   

حقوق اإلنسان للتحقيق في أحداث مسيرات العـودة فـي          
القـوة القائمـة    (غزة، والذي خلص إلى تحميل إسرائيل       

تكاب جرائم وقادتها وجنودها، المسؤولية عن ار) باالحتالل
ضد اإلنسانية وجرائم حرب، ضد المتظـاهرين المـدنيين         
الفلسطينيين المحميين بالقانون الدولي، وأوصى بتـضافر       
الجهود الدولية لوقـف هـذه الجـرائم ورفـع الحـصار            
اإلسرائيلي عن قطاع غـزة، ومحاسـبة مرتكبـي هـذه           

والتأكيد علـى تبنـي المجلـس لهـذا التقريـر           . الجرائم
ثيقة قانونية هامة يمكن االعتداد بها أمـام        وتوصياته، كو 

المحاكم الدولية، إلثبات الجرائم اإلسرائيلية بحق الـشعب        
آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة    الفلسطيني، وضمان إنفاذ    

، وعدم إفالتهـم    ائمالمسؤولين اإلسرائيليين عن هذه الجر    
  .من العقاب العادل، وإنصاف الضحايا

 الممنهجة واسعة النطـاق ضـد       إدانة الجرائم اإلسرائيلية   -10
تـصنف  أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزل، والتـي     

جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنـسانية، بموجـب القـانون          
، بمـا  الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنـسان      

فيها العدوان اإلسرائيلي على قطـاع غـزة فـي اآلونـة         
ـ         ة الـسكنية   األخيرة، والـذي اسـتهدف عـشرات األبني

واالقتصادية والبنية التحتية للشعب الفلسطيني وأدى إلـى        
وقوع العديد مـن اإلصـابات فـي صـفوف المـدنيين            
الفلسطينيين وخسائر فادحة في المقـدرات والممتلكـات،        

 على المتظاهرين الفلسطينيين    ات الوحشية االعتداءوكذلك  
السلميين، الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية، فـي         

ختلف أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة علـى        م
خطوط قطاع غزة المحاصر، والتي راح ضـحيتها مئـات          
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 الجرحـى مـن    الذين أعدموا بـدم بـارد وآالف   الشهداء
 .المدنيين العزل

الترحيب بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة حول حمايـة          -11
ــم   ــسطينيين رق ــدنيين الفل  ES/RES/A-20/10الم

واألخذ علماً بتقرير األمين العام لألمم المتحـدة        ،  )2018(
األخير في هذا الشأن، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق      
لحماية المدنيين الفلـسطينيين، وحـث دول ومؤسـسات         
المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين       
وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية    

 .عامة وتقرير األمين العام لألمم المتحدةال

إدانة رفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي التجديـد لبعثـة          -12
، ودعـوة   )TIPH(التواجد الدولي المؤقت فـي الخليـل        

 لـضمان حمايـة     مجلس األمـن  المجتمع الدولي وخاصة    
حقيقية للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعيـة    

بحماية  األمن السابقة ذات الصلة      العامة، وقرارات مجلس  
) 1994 (904المدنيين الفلـسطينيين، السـيما القـرار        

، القاضية بانطباق اتفاقيـة جنيـف       )1987 (605والقرار
الرابعة على األرض الفلسطينية المحتلة وضرورة تـوفير        

ودعوة الـدول   . الحماية الدولية للشعب الفلسطيني األعزل    
ي اتفاقيـة جنيـف الرابعـة       األطراف السامية المتعاقدة ف   

لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفـاذ االتفاقيـة فـي          
أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية،         
من خالل وقف االنتهاكات اإلسـرائيلية للقـانون الـدولي      
اإلنساني والقانون الـدولي لحقـوق اإلنـسان، وإعمـال          

  .القواعد اآلمرة للقانون الدولي
 عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بهـا إسـرائيل          إدانة -13

ألموال الشعب الفلسطيني، مـن     ) القوة القائمة باالحتالل  (
خالل بدء تطبيق القانون العنصري اإلسرائيلي الذي يسمح        
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لحكومة االحـتالل بـسرقة مخصـصات ذوي الـشهداء          
واألسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلـسطينية       

ها حكومة االحتالل، وذلك ضمن سياسات      التي تسيطر علي  
وممارسات االحـتالل لنهـب مـصادر عـيش الـشعب           
الفلسطيني، والضغط على القيادة الفلسطينية، وفي انتهاك       

ومطالبة . للقانون الدولي واالتفاقيات الثنائية بين الجانبين     
المجتمع الدولي بلجم هذه الممارسات اإلسـرائيلية التـي         

بـالغ بقـدرات الحكومـة      ستؤدي إلـى إلحـاق ضـرر        
الفلسطينية، وبالتالي إلى مزيد من عدم االستقرار والتوتر        

والتعبير عن التضامن والدعم لدولة فلسطين      . في المنطقة 
 .ضد هذه الممارسات اإلجرامية

 التي اعتمدت منهجاً إستراتيجياً     إدانة السياسة اإلسرائيلية   -14
حرمان  لة إسرائيليتشريعاتعنصرياً واسع النطاق العتماد 

الشعب الفلسطيني من حقوقه، وسـرقة ونهـب أرضـه          
تقويض أسس الـسالم    وثرواته ومصادر عيشه، وبالتالي     

اسـتيطاني    أبارثايـد  رعنة نظـام   وش العادل في المنطقة،  
 .استعماري وإدامته

إعادة التأكيد على رفـض االعتـراف بإسـرائيل كدولـة            -15
ن ، واإلدانة الـشديدة والـرفض القـاطع للقـانو         يهودية

إسرائيل : قانون أساس "العنصري اإلسرائيلي المسمى بـ     
 طمـس ، والذي يهـدف ل    "الدولة القومية للشعب اليهودي   

،  للشعب الفلـسطيني    والسياسية  الحقوق التاريخية  وإلغاء
بما فيها حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم، وحق تقريـر          
المصير، ويشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، بما فـي         

ك االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز          ذل
 جريمة بشأن قمعواالتفاقية الدولية ، 1965العنصري لعام 

ومطالبـة  . 1973لعام الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها   
المجتمع الدولي والمحاكم والبرلمانـات الدوليـة بـرفض        
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وتجريم هذا العمل العنصري، ودفع إسرائيل، القوة القائمة        
باالحتالل، إللغائه وااللتزام بالقيم األخالقية للنظام الـدولي       

. وميثاق األمم المتحدة والقـوانين الدوليـة ذات الـصلة         
ويوجه المجلس التحية والدعم لصمود فلسطينيي الـداخل        

 في وجه العنصرية التي يشرعنها هذا القانون        1948عام  
 .العنصري

العـضوية  تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على         -16
الكاملة في األمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي         

تبني ودعم حق دولة فلـسطين باالنـضمام إلـى          و. ذلكل
المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية 
والدولية، وتجسيد اسـتقاللها وسـيادتها علـى أرضـها          

حـاد   ودعم طلب دولة فلسطين االنضمام إلـى ات        المحتلة
 .البريد العالمي

 77الترحيب باستالم دولة فلـسطين لرئاسـة مجموعـة           -17
والصين، مثنين الدعم الدولي لذلك، بما في ذلـك إصـدار        

 RES/A/5/73قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم        
 حول منح دولة فلسطين صالحيات      17/10/2018بتاريخ  

  .خاصة بهذا الشأن
العمـل  لعام، لالستمرار ب  دعوة الدول األعضاء، واألمين ا     -18

المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلـسطين، مـن           
خالل زيارات واتصاالت ثنائية ومتعددة األطـراف لحثهـا         

حزيران / على االعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو      
، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وذلك كأسـاس         1967

ستراتيجية لمثـل   ورافعة لعملية السالم، وشرح األهمية اإل     
هذا االعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السالم         

  .واألمن في المنطقة والعالم
التأكيد على أن مقاطعة االحـتالل اإلسـرائيلي ونظامـه           -19

االستعماري، هي أحـد الوسـائل الناجعـة والمـشروعة          
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لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعمليـة الـسالم،         
 والمؤسسات والشركات واألفراد إلـى      ودعوة جميع الدول  

وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشـر مـع          
منظومة االحتالل االستعماري اإلسـرائيلي ومـستوطناته       
المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمـل مـع الجهـات          
الدولية إلصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مـع         

قاً لقـرارات مجلـس حقـوق       المستوطنات اإلسرائيلية وف  
  .اإلنسان ذات الصلة

تنفيذ جميـع قراراتـه ذات      متابعة  مطالبة مجلس األمن ب    -20
 338و) 1967 (242الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها      

، وقرار مجلـس األمـن رقـم        )2003 (1515و) 1973(
، والذي أكد، ضـمن جملـة أمـور         )2016( لعام   2334

يلي يـشكل انتهاكـاً     أخرى، على أن االستيطان اإلسـرائ     
صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السالم، وطالـب         

بالوقف الفوري والكامل   ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  
لجميع األنـشطة االسـتيطانية فـي األرض الفلـسطينية          
المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد علـى أن   

ت في حدود الرابـع  المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرا     
، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس،       1967حزيران  / من يونيو 

سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفـان مـن خـالل           
ودعوة األمين العام لألمم المتحدة إلى تقـديم        . المفاوضات

تقاريره مكتوبة حول متابعة تنفيذ قـرار مجلـس األمـن           
2334) 2016.(  

نية الهادفة إلى مـساءلة     دعم الجهود والمساعي الفلسطي    -21
إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، عـن جرائمهـا بحـق          
الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية الالزمة       
لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونيـة        

 لتقديم المـشورة    جامعة الدول العربية  استشارية في إطار    
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كم الدولية بـشأن االنتهاكـات      حول رفع قضايا أمام المحا    
اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاتـه       
ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التـي لحقـت         

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

 حث المدعية العامة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، علـى           -22
التعامل السريع مع اإلحالة التي قدمتها دولة فلسطين لهـا   

 عن الحالة في فلسطين، بما يـشمل        22/5/2018بتاريخ  
االنتهاء من الدراسة األولية، التي بدأت قبل أكثر من أربع          

في جنائي فتح تحقيق سنوات، خالل فترة زمنية معقولة، و     
 جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنـسانية، التـي ترتكبهـا         

، ومـساءلة   إسرائيل بحق الـشعب الفلـسطيني األعـزل       
  .مجرمي الحرب اإلسرائيليين، وتحقيق العدالة

القـوة القائمـة    (إعادة التأكيد على اعتبار أن إسـرائيل         -23
، من خالل ممارساتها وسياسـاتها وقوانينهـا،        )باالحتالل

تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فـصل عنـصري          
طيني، فـي انتهـاك لمبـادئ       ضد الشعب الفلس  ) أبارثايد(

القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك ميثاق األمـم          
، واإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان        )1945(المتحدة  

، واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري    )1948(
، واالتفاقية الدوليـة بـشأن قمـع        )1965(بكافة أشكاله   

، )1973(تكبيهـا   جريمة الفصل العنـصري ومعاقبـة مر      
ومطالبـة  . وكافة التقارير والقرارات الدولية ذات الـصلة      

دول العالم والمنظمات والمحاكم الدولية بالتـصدي لهـذه         
السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تُجرمها القوانين      

 .الدولية ذات الصلة

إدانة قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلي القاضي بهدم قرية         -24
مر الفلسطينية شرقي مدينة القـدس المحتلـة،        الخان األح 
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وتهجير أهلها منها، ضمن سياسة عنـصرية إسـرائيلية         
ممنهجة ومستمرة منذ ما يزيد عن سبعة عقود، لتهجيـر          
المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، لصالح التوسع       
االستعماري االستيطاني اإلسرائيلي، بهدف تقطيع أوصال      

  .محتلة والقضاء على حل الدولتيناألرض الفلسطينية ال
التعبير عن القلق الشديد مـن المخططـات اإلسـرائيلية           -25

التأكيد على تنفيذ قرار مجلـس    الخبيثة في قارة أفريقيا، و    
، )149(ع  . د 8231الجامعة على المستوى الوزاري رقم      

بشأن مواجهة االستهداف اإلسرائيلي للقضية الفلـسطينية       
أفريقيا، وتنفيذ إعالن فلسطين    واألمن القومي العربي في     

، وتعزيـز  2016البو العربية األفريقية االصادر عن قمة م   
العمل مع االتحاد األفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها        

ـ        إسـرائيلية   ةفي المحافل الدولية، والتصدي ألي محاول
لاللتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيـا، والتـي          

 المناهضة لالستعمار واالضطهاد بنيت على القيم المشتركة   
والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية . والفصل العنصري 

أفريقية، وحث الدول األفريقية على عدم المشاركة بـأي         
 العربية الخاصة بهـذا     وزاريةطلب من اللجنة ال   وال. منها

  .مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرضالشأن 
 العربي واإلسـالمي المـشترك      الدعوة إلى استمرار العمل    -26

على مستوى الحكومات والبرلمانات واالتحـادات لـدعم        
واستمرار تكليف األمين العام للجامعة     . القضية الفلسطينية 

بالتشاور مع األمين العام لمنظمـة التعـاون اإلسـالمي          
والتنسيق معه في مختلف المواضيع واإلجـراءات التـي         

فيذ القرارات العربية   تخص القضية الفلسطينية، وآليات تن    
  .واإلسالمية في هذا الشأن

رفض أي تجزئة لـألرض الفلـسطينية، والتأكيـد علـى          -27
إلى فـصل قطـاع    الهادفة  مواجهة المخططات اإلسرائيلية    
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 والتحـذير مـن     غزة عن باقي أرض دولـة فلـسطين،       
محاوالت تصفية القضية الفلسطينية من خالل قصر حلهـا   

بعيدة عن الحل الـسياسي     على حلول إنسانية واقتصادية     
 ورفض  . ومن تماهي أي طرف مع هذه المخططات       العادل،

  .أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة
 منظمة التحرير الفلـسطينية،     التأكيد على احترام شرعية    -28

برئاسـة  الممثل الشرعي والوحيد للـشعب الفلـسطيني،        
فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجـال         

الحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقـوى       المص
الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق        

 وآليات وتفاهمـات    2011أيار  / القاهرة الموقع في مايو   
حكومـة  ال، وتمكـين    2017تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة     

من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غـزة،        فلسطينية  ال
نتخابات العامة في أقرب وقت ممكـن، وذلـك         وإجراء اال 

واإلشادة بالجهود الحثيثة التي    . لتحقيق الشراكة السياسية  
تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية       

 .الفلسطينية، ودعوتها لالستمرار في تلك الجهود

لجهود الحثيثة التي تبـذلها دولـة       تقديم الدعم والتقدير ل    -29
 في مجلس األمـن، فـي متابعـة          العربي العضوالكويت،  

تطورات القضية الفلـسطينية، والـدفاع عـن الحقـوق          
  .المشروعة للشعب الفلسطيني

استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقـوق       -30
اإلنسان واليونسكو، بالتحرك لدعم ومتابعة تنفيـذ هـذا          

  .القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين
 : موعة العربية في األمم المتحدةاستمرار تكليف المج -31

حشد الدعم والتأييد للقـرارات المتعلقـة بالقـضية          �
الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل       
مجلس األمن لتحمل مسؤولياته فـي حفـظ األمـن          
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والسلم الدوليين، وإنهاء االحـتالل، ووقـف كافـة         
  .الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية

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

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

اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتصدي لترشيح إسرائيل        �
 .منصب في أجهزة ولجان األمم المتحدةأو لعضوية لل

تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير     تكليف األمين العام بمتابعة       -32
 .مستوى القمةبذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على 

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د746: ق.ق(
  

ــسطينية   ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب  -وال
  :اإلسرائيلي ومستجداته

التطورات واالنتهاكات  
اإلسرائيلية في مدينة   
  القـــدس المحتلـــة

  

  لى مستوى القمة،إن مجلس الجامعة ع
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 االجتمـاع الثـاني لهيئـة     وعلى التوصية الصادرة عن      �
متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علـى المـستوى الـوزاري          

 ، بالجمهورية التونسية29/3/2019 عقد بتاريخ يالذ

ؤكد علـى جميـع قراراتـه الـسابقة علـى مختلـف            وإذ ي  -
 القمــة والــوزاري والمنــدوبون الــدائمون، ؛المــستويات

بخصوص متابعة التطورات واالنتهاكـات اإلسـرائيلية فـي         
  مدينة القدس المحتلة،

…<†{{{{ÏŁèV< <

أن القدس الشرقية هي عاصمة دولـة       على  التأكيد مجدداً    -1
يادة فلسطين، ورفض أي محاولة لالنتقـاص مـن الـس          

  .الفلسطينية عليها
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اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط        -2
المدينـة  تستهدف ضم اإلسرائيلية غير القانونيـة التـي       

شويه هويتهـا العربيـة، وتغييـر تركيبتهـا         وتالمقدسة  
السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلـك         

ى ما سمي بقانون    مصادقة برلمان االحتالل اإلسرائيلي عل    
، 2018كانون الثاني   / ، بداية شهر يناير   "القدس الموحدة "

والتأكيد على أن هذه السياسات والخطـط والممارسـات،         
تشكل خرقاً لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، بما فيهـا          

ــرارات   478 و476و) 1969 (267و) 1968 (252القـ
)1980.(  

فلـسطيني  والمـساندة لـصمود الـشعب ال      تقديم التحية    -3
السياسات مواجهة  بومؤسساته في مدينة القدس المحتلة،      

تغييــر الوضــع  الممنهجــة الهادفــة إلــى اإلســرائيلية
  للمدينـة ومقدسـاتها،    التاريخيالديموجرافي والقانوني و  

ودفاعهم عن المدينة والمقدسات اإلسـالمية والمـسيحية        
، والذي تُوج   فيها، وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك     

مؤخراً بانتصارهم في فتح مصلى بـاب الرحمـة الـذي           
 عاماً، واإلشـادة بـدور      16أغلقته سلطات االحتالل منذ     

إدارة األوقاف اإلسالمية األردنية فـي مجابهتهـا لقـرار          
السلطات اإلسرائيلية وإصرارها على إبقاء جميع أبـواب        
المسجد األقصى مفتوحة بما في ذلك باب الرحمة باعتباره         

 . يتجزأ من المسجد األقصى المباركجزءاً ال

إدانة ورفض قرار محكمة االحتالل اإلسـرائيلي القاضـي          -4
بإغالق مصلى باب الرحمة، والذي يعد انتهاكـاً للوضـع          
القانوني والتاريخي القائم في المسجد األقصى المبـارك،        
والتأكيد على أن مصلى باب الرحمة جزء ال يتجـزأ مـن            

ولـيس لمحـاكم أو سـلطات       المسجد األقصى المبـارك،     
االحتالل أية سيادة أو سلطة عليه، واعتبار هـذا القـرار           
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والتحذير من تبعات . باطالً والغياً وليس له أي اثر قانوني    
اإلجراءات والنوايا العدوانية اإلسرائيلية تجـاه المـسجد        
األقصى المبارك، والتي من شـأنها أن تـؤجج الـصراع           

  .والتوتر في المنطقة
نة كافة االنتهاكات التي تقـوم بهـا إسـرائيل          رفض وإدا  -5

مـاكن المقدسـة اإلسـالمية      لأل) القوة القائمة باالحتالل  (
والمسيحية، وخاصة المحاوالت الرامية إلى تغيير الوضع       
التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى المبـارك،        
وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صالة المسلمين       

محاولة السيطرة على إدارة األوقاف     وادهم عنه،   فيه وإبع 
اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة واالعتداء علـى        

موظفي إدارة األوقاف اإلسـالمية     رئيس مجلس األوقاف و   
األردنية في القدس ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولـة        

/ فرض القانون اإلسرائيلي على المسجد األقصى المبـارك       
الشريف، والقيام بالحفريـات اإلسـرائيلية      الحرم القدسي   

  .أسفل المسجد األقصى وأسواره
عـصابات  المتكـررة مـن      الشديدة لالقتحامـات     دانةاإل -6

مسجد للاإلسرائيليين  والمسؤولين  المتطرفين  المستوطنين  
، تحت دعم وحماية     واالعتداء على حرمته   األقصى المبارك 

والتحـذير   اإلسرائيلي،    وقوات االحتالل  ومشاركة حكومة 
توجه ما يسمى بالمحكمة العليا اإلسـرائيلية للـسماح   من  

للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالـصالة فـي المـسجد         
األقصى بعد سماحها لهم سابقاً باقتحامه وتدنيسه، ضمن        
المخططات اإلسرائيلية لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، بما       

ت في ذلك ما يجري حول بـاب الرحمـة مـن اقتحامـا            
وصلوات تلموديـة يهوديـة، والتحـذير مـن أن هـذه            

 تبعات وانعكاسات خطيـرة علـى       اسيكون له االعتداءات  
  .األمن والسلم الدوليين
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التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري         -7
حول إدانة ورفـض المحـاوالت      ) 149(ع  . د 8229رقم  

 اإلسرائيلية الحثيثة لتقويض الكنائس وإضـعاف الوجـود       
المسيحي في المدينة المقدسة، والتي وصلت ذروتها فـي         
اآلونة األخيرة من خالل فرض الضرائب اإلسرائيلية غير        
الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس، وإصدار أوامـر        
حجز ومصادرة ألصول وأمالك وأراضي وحسابات بنكيـة        
تعود للكنائس في مدينة القدس الشريف، وذلك بـالتزامن         

اف اإلسرائيلي المتواصل للمـسجد األقـصى       مع االستهد 
المبارك، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضـع القـانوني     
والتاريخي القائم لمقدسات المدينـة، ومخالفـة خطيـرة         
لالتفاقات وااللتزامات الدولية التي تضمن حماية وحقـوق        

  .األماكن المقدسة في المدينة
 لمصادرتها أراضي   )القوة القائمة باالحتالل  (إدانة إسرائيل    -8

، بما فـي    المواطنين المقدسيين وهدم بيوتهم أو احتاللها     
ذلك المحاوالت اإلسرائيلية غير الشرعية لهدم قرية الخان        

، خدمة لمشاريعها االستيطانية داخل أسوار البلـدة        األحمر
القديمة وخارجها، وكذلك مواصلة تجريف آالف الدونمات       

ـ      ، بمـا   "القدس الكبرى "لصالح إنشاء مشروع ما يسمى ب
، وبنـاء طـوق     )E1(فيها المشروع االستيطاني المسمى     

استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلـسطيني بهـدف        
  .إحكام السيطرة عليها

دعوة جمهورية البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخـل           -9
بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظـاً علـى أواصـر           

 والتأكيد على متابعة تنفيـذ    . ات مع الدول العربية   الصداقة والعالق 
قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين رقم        

، بـشأن انتهـاك     )18/12/2018(ع بتاريخ   .غ. د 8338
 .بعض الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف
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إدانة ورفض قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتـراف         -10
 ونقل  ،)القوة القائمة باالحتالل  (إلسرائيل  بالقدس عاصمة   

بما في ذلك دمـج القنـصلية األمريكيـة          سفارتها إليها، 
المعنية بالشأن الفلسطيني في القدس بالسفارة األمريكية،       

 للقانون الـدولي    ة المخالف هذه القرارات ومطالبتها بإلغاء   
 والتي تـشكل عـدواناً علـى        وقرارات الشرعية الدولية،  

واسـتفزازاً لمـشاعر األمـة       الفلسطيني،   حقوق الشعب 
، وزيادة في توتير وتـأجيج       اإلسالمية والمسيحية  العربية

، فضالً  ي المنطقة والعالم  ـتقرار ف ـدم االس ـالصراع وع 
عما يمثـله ذلك من تقويض للشرعيـة القانونية للنظـام         

والتحذير من العبث بالقـدس ومحـاوالت تغييـر     . الدولي
اريخي القائم فيهـا، والتأكيـد علـى        الوضع القانوني والت  

مواجهـة  الخاصـة ب   مجلس الجامعة    اتمتابعة تنفيذ قرار  
 وخطة العمل المتكاملـة التـي       .القرار األمريكي المذكور  

أعدتها األمانة العامة، بتكليف من مجلس الجامعة، في هذا         
  .الشأن

التأكيد على إدانة إقدام جواتيماال على نقل سفارتها إلـى           -11
س، وكذلك إدانة ورفض قرار المجر فتح مكتب        مدينة القد 

تجاري لها في مدينة القـدس، كفـرع دبلوماسـي مـن            
سفارتها في تل أبيب، مما يعتبر انتهاكاً للوضع القـانوني          
للمدينة، وانحيازاً لالحتالل اإلسرائيلي دعمـاً للـسياسات        
اإلسرائيلية غير القانونية الهادفة إلـى الـسيطرة علـى          

. لمحتلة ويعد خطـوة ضـارة بالـسالم       القدس الشرقية ا  
والتأكيد على اعتزام الدول األعضاء اتخـاذ اإلجـراءات          
المناسبة السياسية واالقتصادية إزاء هذه الخطوات غيـر        

 .القانونية ومثيالتها

التأكيد على إدانة ورفض فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية           -12
ألي دولة في مدينة القدس، بما في ذلك قـرار اسـتراليا            
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القوة القائمة  (عتراف بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل      اال
، ودعوتها للتراجـع عنـه، وتوجيـه الـشكر          )باالحتالل

والتقدير إلى جمهورية اندونيسيا الشقيقة على جهودهـا        
 .الفعالة مع استراليا في هذا الشأن

دولة فلسطين في مواجهـة     وإجراءات  تأييد ودعم قرارات     -13
 ألمريكية، أو أي دولة أخـرى،     الواليات المتحدة ا  اعتراف  

 بما فيها رفع دعوة أمـام       بالقدس عاصمة لدولة االحتالل،   
محكمة العدل الدولية ضد أي دولـة تنتهـك االتفاقيـات           

والعمل الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس،        
مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلـك القـرارات         

عدعلى كافة الص.  
راءات اإلسرائيلية المتمثلة في تطبيـق قـانون        إدانة اإلج  -14

عنصري يستهدف حـق المقدسـيين الفلـسطينيين فـي          
مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهويـة مـن          
آالف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضـواحي        
القدس المحتلة أو خارجها، وإدانـة اسـتئناف إسـرائيل          

ـ   تطب) القوة القائمة باالحتالل  ( قانون أمالك  "يق ما يسمى ب
والذي يستهدف مصادرة عقـارات المقدسـيين،       " الغائبين

ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط علـى        
لوقف قراراتها وقوانينها ) القوة القائمة باالحتالل(إسرائيل 

العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة مـن سـكانها          
نتهم قـسراً، وفـرض   األصليين، عبر إبعادهم عـن مـدي      

  .الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء
إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية باسـتمرار إغـالق         -15

المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعـادة        
فتحها، وعلى رأسها بيت الـشرق والغرفـة التجاريـة،          

دسيين وحماية  لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المق     
  .الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة
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مطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عـن األمـم           -16
المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القـضية       
الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التـراث العـالمي التابعـة           

/ لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد األقصى المبارك       
القدسي الشريف هو موقع إسالمي مخصص للعبادة       الحرم  

وجزء ال يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، وأدانت         
االعتداءات والتدابير اإلسرائيلية غير القانونية في مدينـة        

  .الحرم القدسي الشريف/ القدس والمسجد األقصى المبارك
الدعوة إلى دعم وزيـارة القـدس والمقدسـات الدينيـة            -17

 والتشديد علـى زيـارة المـسجد        ،ية والمسيحية اإلسالم
الحرم القدسي الشريف لكسر الحصار المفروض      / األقصى

عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعـات         
  .اليهودية المتطرفة

التأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه        -18
القدس، ودعـوة جميـع الـدول والمنظمـات العربيـة           

سالمية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني،      واإل
إلى توفير التمويل الالزم لتنفـيذ المشـروعات الـواردة        
في الخطـة اإلستراتيجيـة للتنميــة القطاعيــة فـي         

، التـي قدمــتها     )2022-2018(القـدس الـشرقيـة    
دولـة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسـة وحمايـة         

مود أهلها، فـي مواجهـة الخطـط        مقدساتها وتعزيز ص  
والممارسات اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتهجيـر        

 الفلسطيني،   والعمل على متابعة تنفيذ قرار دعم االقتصاد       .أهلها
الذي اتخذته الدورة الرابعة للقمة العربية التنمويـة فـي          

، والذي تبنى آليـة تـدخل عربـي         20/1/2019بيروت  
  .لخطة بالتنسيق مع دولة فلسطينإسالمي لتنفيذ ا

التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري         -19
، حـول الموافقـة علـى الخطـة     )149(ع  . د 8228رقم  
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اإلعالمية الدولية للتـصدي للقـرار األمريكـي األحـادي       
ـــالل   ـــة االحت ــمة لدول ــدس عاص ــاالعتراف بالق ب

عربية اإلسـرائيلي، ودعوة وزارات ومؤسسات اإلعالم ال     
إلى التعاون والمساهمة مع األمانة العامة في تنفيذ هـذه          

  .الخطة
دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القـدس،          -20

ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكوميـة التعليميـة        
والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والصحية، للتوأمة مع      

نة القدس المحتلة    لمدي المؤسسات المقدسية المماثلة دعماً   
  . لصمود أهلها ومؤسساتهاوتعزيزاً

اإلشادة بجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ابـن الحـسين،        -21
ملك المملكة األردنية الهاشمية، صاحب الوصـاية علـى         
األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف       
في الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديـد رفـض كـل           

المساس بهذه  ) القوة القائمة باالحتالل  (سرائيل  محاوالت إ 
الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور األردني فـي        
رعاية وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية والمـسيحية       
في القدس فـي إطـار الرعايـة والوصـاية الهاشـمية            
التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها االتفاق الموقـع بـين          

داهللا الثاني ابن الحـسين ملـك المملكـة         جاللة الملك عب  
األردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس       

، والتعبير عن الـدعم     31/3/2013دولة فلسطين، بتاريخ    
والمؤازرة إلدارة أوقاف القدس والمسجد األقصى األردنية       
في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنه           

اإلسرائيلية واالعتداءات على موظفيها،    في ظل الخروقات    
بالتوقف عـن   ) القوة القائمة باالحتالل  (ومطالبة إسرائيل   

  .اعتداءاتها على اإلدارة وموظفيها
اإلشادة بالجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد الـسادس          -22
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 في الدفاع عن    ، رئيس لجنة القدس   ،ملك المملكة المغربية  
واإلشادة . عب الفلسطيني المدينة المقدسة ودعم صمود الش    

بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنـة          
 .القدس

توجيه التقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن         -23
 للقمـة   29عبد العزيز آل سعود، لقيامه بتسمية الـدورة         

، تقديراً للمكانة الروحية والدينية     "قمة القدس "العربية، بـ   
بها مدينة القدس الـشريف، عاصـمة دولـة         التي تتمتع   

فلسطين، وتقديمه، على غرار أشقائه القادة العرب، لكـل         
الدعم السياسي والمالي للقـضية الفلـسطينية وحقـوق         

  .الشعب الفلسطيني
توجيه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائريـة         -24

الديمقراطية الشعبية، برئاسة فخامة الرئيس عبد العزيـز        
تفليقة، دعماً للقضية الفلسطينية، سـواء مـن خـالل          بو

المواقف السياسية التاريخية، أو من خالل التزامها بتقديم        
 .الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين

توجيه التقدير لكل الجهود العربية الهادفة إلى الحفاظ على          -25
مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، وهويتهـا        

ة والمسيحية، ومقدساتها وتراثها الثقافي     العربية، اإلسالمي 
واإلنساني، في مواجهة سياسـات االسـتيطان والتهويـد      

 .والتزوير اإلسرائيلية الممنهجة

تثمين جهود البرلمان العربي وتحركاتـه الفاعلـة لـدعم           -26
القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونيـة والروحيـة        

ة، عاصمة دولة   والتاريخية لمدينة القدس الشرقية المحتل    
فلسطين، ودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلـة        

 . مع المؤسسات البرلمانية حول العالم

استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة        -27
تحركاتها لدى المجموعات اإلقليمية والسياسية في األمـم        
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المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد األقـصى         
 من إجراءات وممارسـات إسـرائيلية تهويديـة         المبارك

خطيرة، وذات انعكاسات وخيمـة علـى األمـن والـسلم           
  .الدوليين

الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القـرار وتقـديم            -28
تقرير حول اإلجراءات التي تم اتخاذها بهذا الـشأن إلـى           

  .الدورة المقبلة للمجلس

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د747: ق.ق(
  

ــسطينية   ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب  –وال
  :اإلسرائيلي ومستجداته

متابعــة تطــورات  
ـــتيطان، ( االســـ

الجـدار، االنتفاضة،  
األسرى، الالجئـون،   

ــة ــروا، التنمي   )األون
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ي المشترك،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العرب �

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

 بالجمهوريـة   29/3/2019 عقد بتـاريخ     يالوزاري الذ 
 ،التونسية

وإذ يؤكد علـى جميـع قراراتـه الـسابقة علـى مختلـف              -
 القمــة والــوزاري والمنــدوبون الــدائمون، ؛المــستويات
  تطورات مختلف مكونات القضية الفلسطينية،بخصوص 

…<†{{{{ÏŁèV< <

  :االستيطـان  :أوالً
اإلدانــة الــشديدة للــسياسة االســتيطانية االســتعمارية  -1

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

توطنات فيها القدس الشرقية، والتأكيـد علـى أن المـس         
 ولن تشكل أمراً واقعاً مقبـوالً،       هاإلسرائيلية باطلة والغي  
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وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقـرارات األمـم المتحـدة          
واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظـام رومـا     
األساسي، وتحدياً للرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية       

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

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

، الـذي أكـد علـى أن االسـتيطان          )2016( لعام   2334
 اإلسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في  

) القوة القائمة بـاالحتالل   (طريق السالم، وطالب إسرائيل     
بالوقف الفوري والكامل لجميع األنشطة االستيطانية فـي        

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

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

 والبرلمانـات   اإلشادة بقرارات ومواقف االتحاد األوروبي     -3
 التي تُدين االسـتيطان، وتعتبـر المـستوطنات         األوروبية

مـشاريع  كافة أنواع الكيانات غير قانونية، وتحظر تمويل     
خـل األرض الفلـسطينية     في المستوطنات اإلسرائيلية دا   

تـضع عالمـات    تحظر بضائع المستوطنات أو     المحتلة، و 
وتؤكد على التمييز بين أراضـي إسـرائيل        ،  عليهامميزة  

واألرض الفلسطينية المحتلة عام    ) القوة القائمة باالحتالل  (
، وعدم سـريان أي اتفاقيـة بـين دول االتحـاد            1967

لمنـاطق التـي    على ا ) القوة القائمة باالحتالل  (وإسرائيل  
كما تدعو االتحاد األوروبي إلى    . 1967جرى احتاللها عام    

االستمرار في ربـط التقـدم فـي العالقـات األوروبيـة            
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) القوة القائمة باالحتالل  (اإلسرائيلية بمدى التزام إسرائيل     
بالعملية السياسية وتوقفها عن خرق القـانون الـدولي،         

  .والقانون الدولي اإلنساني
 جميع الـدول والمؤسـسات والـشركات        استمرار دعوة  -4

واألفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مـع المـستوطنات          
اإلسرائيلية المقامة علـى األرض الفلـسطينية المحتلـة         
ومقاطعتها، بما في ذلـك حظـر اسـتيراد منتجاتهـا أو            
االستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشـر لمخالفتهـا          

يقـدر المجلـس جميـع      وفي هذا الصدد    . للقانون الدولي 
المواقف الدولية التي تـدعو إلـى مقاطعـة المؤسـسات        
والشركات التي تعمل في المستعمرات اإلسـرائيلية فـي         

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

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

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

 الدولية التي تكفل سالم وأمن الشعوب الواقعـة       والمواثيق
تحت االحتالل، وتدعوها إلى إدراج مجموعات وعـصابات   
المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم اإلرهاب،        
وفرض عقوبات مالية عليهم واتخاذ التـدابير القانونيـة         

  .بحقهم
إدانــة الممارســات اإلســرائيلية فــي اســتخدام األرض  -6

ة المحتلة كمكب ومدافن للتخلص من النفايـات        الفلسطيني
الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن اسـتخدام        
سكان المستوطنات اإلسرائيلية، ودعوة المنظمة الدوليـة       
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للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لتالفـي          
آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في األرض الفلـسطينية        

  .المحتلة
إدانة كافة ممارسات االحتالل اإلسـرائيلي والمـستوطنين         -7

الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة مـن مدينـة الخليـل           
وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصـول إلـى الحـرم          
اإلبراهيمي ومنازلهم ومدارسـهم وأعمـالهم، والـدعوة        
لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتشمل حماية أهل مدينة         

  .دنيينالخليل الم

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

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

 وجزءاً من منظومـة االحـتالل االسـتعماري         العنصري
 الـدول والمنظمـات الدوليـة     ، ومطالبة جميع  االستيطاني

ومجلس األمن باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلرغام إسـرائيل        
على إزالة ما تم بناؤه من هـذا        ) القوة القائمة باالحتالل  (

الجدار، والتعويض عن األضرار الناتجة عنـه، التزامـاً         
بالرأي االستشاري الصادر عن محكمـة العـدل الدوليـة          

قرار الجمعية العامة لألمـم     ، وتنفيذاً ل  9/7/2004بتاريخ  
ــم  ــدة رقـ ــاريخ ) A/RES/ES-10/15(المتحـ بتـ

، والذي اعتبر إقامة الجدار انتهاكاً للقواعـد        20/7/2004
  .اآلمرة في القانون الدولي بما فيها حق تقرير المصير

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

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

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي ألي         -10
لفلسطيني نتيجة الممارسـات    عملية تهجير ألبناء الشعب ا    

اإلسرائيلية وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتـوى         
محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري،         
وإحالة ملف الجدار إلـى المحكمـة الجنائيـة الدوليــة           
تمهـيدا إلدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفـة للقـانون         

  .الدولي

  :االنتفاضـة  :ثالثاً
للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه،       يم التحية تقد -11

والدعم لنضاله المشروع ضد االحتالل اإلسرائيلي الغاشم،       
 .مقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرفأرضه ودفاعاً عن 

التأكيد على حق الشعب الفلسطيني فـي ممارسـة كافـة            -12
أشكال النضال ضد االحتالل وفقاً ألحكام القانون الـدولي،         

 في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقـات         بما
  .العربية الممكنة لدعمها

إدانة قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باإلعدامات الميدانيـة         -13
واالعتقاالت لألطفال والفتيـات والـشباب الفلـسطينيين،        
ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليـات العدالـة         

 الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلـى      الدولية بالتحقيق في هذه   
وإدانة سياسة سلطات االحتالل بهـدم بيـوت        . المحاكمة

  .الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم
مطالبة المجتمع الدولي والمنظمـات الدوليـة بممارسـة          -14

 لرفـع   ، القوة القائمـة بـاالحتالل،     الضغط على إسرائيل  
ر التـي    وفتح المعاب   غزة، قطاعالمفروض على   حصارها  

، مـن أجـل إنهـاء المأسـاة         تسيطر عليها بشكل فوري   
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اإلنسانية واالقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في       
القطاع، وتقديم الشكر إلى المملكة المغربية التي بـادرت         
إلنشاء مستشفى ميداني متعدد االختصاصات فـي قطـاع         
غزة لتقديم الخدمات الطبية لجرحى العدوان اإلسـرائيلي        

  .صة وألبناء قطاع غزة بشكل عامخا
تكليف األمانة العامة باستمرار التنـسيق مـع المجتمـع           -15

الدولي والمنظمات الحكومية وغيـر الحكوميـة، لتركيـز       
الجهود على معالجة األوضاع المعيشية المتـدهورة فـي         
األرض الفلسطينية المحتلة جـراء الممارسـات القمعيـة         

ز وإغالق الطرق وفرض  اإلسرائيلية بما فيها إقامة الحواج    
الحصار على المدن والقـرى الفلـسطينية، والتـأثيرات         

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

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

لدولي التخاذ التدابير الالزمة لتوفـير الحمايـة      المجتمع ا 
الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزل، بما فيهم األطفال وفقاً        

  .التفاقية حقوق الطفل التي تُعد إسرائيل طرفاً فيها
دعوة مجلس وزراء الشؤون االجتماعيـة العـرب إلـى           -17

دولي حول  مواصلة متابعة توصيات ومخرجات المؤتمر ال     
ـ  ـل انته ـطيني في ظ  ـالطفل الفلس معاناة   رائيل ـاك إس

ـ ) تاللـة باالح ـالقوة القائم ( ة حقـوق الطفـل،     ـالتفاقي
 يـومي   تـة الكوي ـ باستضافة كريمة من دول    والذي عقد 

  .13/11/2017 و12

  :رىـــاألس  :رابعاً
التأكيد على متابعة تنفيذ قـرار مجلـس الجامعـة علـى             -18

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

إدانة مواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال واحتجاز        -19
 بما في ذلك األطفـال والنـساء         تعسفياً آالف الفلسطينيين 

والقادة السياسيين والنواب، ولحملة االعتقاالت التعـسفية       
مرة، بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتبـار ذلـك        المست

 الكنيستمخالفاً لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانة إقرار        
اإلسرائيلي لقانون اإلطعام القسري لألسـرى والمعتقلـين        
المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئـات        
الدولية ذات االختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة هذه         

لممارسات التعسفية واالنتهاكات الجسيمة بحق األسـرى       ا
بما فيها ما وقع مؤخراً فـي معتقـل النقـب      الفلسطينيين  

 والعمل على وقفها، وضمان إطالق سراح كافة        اإلسرائيلي
  .األسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي

مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدوليـة وهيئـات         -20
ة بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري     حقوق اإلنسان المعني  

والعاجل إللزام الحكومة اإلسـرائيلية، بتطبيـق القـانون         
الدولي اإلنساني ومعاملة األسرى والمعتقلين في سجونها       

 وإدانة سياسة االعتقـال    .1949جنيف لعام   ات  وفق اتفاقي 
 لمئات األسرى الفلـسطينيين، وتحميـل        التعسفي اإلداري

ؤولية الكاملة عن حيـاة األسـرى       سلطات االحتالل المس  
الذين يخوضون إضراباً عن الطعـام وعـن حيـاة كافـة       

رى، والتحذير مـن سياسـة العقوبـات الفرديـة          ـاألس
  .والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقالت االحتالل

دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للـضغط         -21
 الفوري عن كافة    على سلطة االحتالل اإلسرائيلي لإلفراج    

األسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعـة مـن قُـدامى          
األســرى، والمرضــى واألطفــال والنــواب والمعتقلــين 
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اإلداريين، وإجبارها على التخلي عـن سياسـة العقـاب          
الجماعي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيـف الرابعـة لعـام           

1949.  
ون دعوة المجتمع الدولي إلرسال لجنة تحقيق إلى الـسج         -22

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

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

الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك األسرى والمعتقلين فـي         
  .السجون اإلسرائيلية

 2/7/2018اإلسرائيلي بتـاريخ    " الكنيست"إدانة مصادقة    -23
على قانون عنصري باطل آخر، يسمح لحكومة االحـتالل         
اإلسرائيلي اقتطاع مخصصات ذوي الـشهداء واألسـرى        
الفلسطينيين، من عائدات الـضرائب الفلـسطينية التـي         

 غيـر   تسيطر عليها حكومة االحتالل، واعتبار ذلك ابتزازاً      
شرعي وتشريعاً صريحاً لسرقة أموال ومقدرات الـشعب        
الفلسطيني، ومخالفة لالتفاقيات الموقعة بـين الجـانبين،        

 من اتفاقيـة    81وانتهاكاً للقانون الدولي، بما فيها المادة       
على الدولة الحـاجزة أن     "جنيف الرابعة التي تقضي بأنه      

المجلس ويؤيد  ". تعول األشخاص الذين يعولهم المعتقلون    
اإلجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهـة هـذه           

وفي هذا السياق يحيي المجلس نـضال       . القرصنة العلنية 
األسرى الفلسطينيين والعرب األبطال في سجون االحتالل،       
ويترحم على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الذين دفعوا        
أرواحهم على درب الحريـة، وقُتلـوا علـى يـد قـوات            

  .طني االحتالل اإلسرائيليومستو
المـسؤولين  دعم التوجه الفلسطيني لمالحقـة ومـساءلة     -24

اإلسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنـسانية        
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التي ارتكبت بحق األسـرى وتخـالف القـانون الـدولي           
اإلنساني وقرارات األمم المتحدة وميثاق روما للمحكمـة         

  .بعالجنائية الدولية واتفاقيات جنيف األر
دعوة الدول العربية واإلسالمية والمؤسسات واألفراد إلى        -25

دعم الصندوق العربي لدعم األسرى الذي تـشرف عليـه          
جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحـة الـدورة          

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

  :الالجئـون  :خامساً
طينيين هـي جـوهر     التأكيد على أن قضية الالجئين الفلس      -26

 األصيل وغيـر    حقالالقضية الفلسطينية، وعلى التمسك ب    
 في   وذريتهم، الالجئين الفلسطينيين القابل للتصرف ألجيال    

 لقـرارات    وفقـاً   إلى ديارهم التي شُـردوا منهـا،       العودة
 194الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقـم         

 مـسؤولية    وتأكيـد  ، ومبادرة السالم العربيـة    ،)1948(
القانونيـة والـسياسية    ) القوة القائمة باالحتالل  (إسرائيل  

واألخالقية عـن نـشوء واسـتمرار مـشكلة الالجئـين           
 .الفلسطينيين

أي تحرك من أي طـرف، بمـا فـي ذلـك            رفض  إدانة و  -27
الواليات المتحدة األمريكية وحكومة االحتالل اإلسـرائيلي،   

لفلسطينيين، إلسقاط حق العودة أو تشويه قضية الالجئين ا      
من خالل محاوالت التوطين، أو تصفية وكالـة األونـروا          
ووقف تمويلها، أو ما يسمى بإعـادة تعريـف الوضـع           
القانوني لالجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال الالجئـين        

 ودعـوة الـدول     .الفلسطينيين وذريتهم من حق العـودة     
 ممواصلة وتكثيـف جهـوده  إلى   واألمانة العامة األعضاء

 للتصدي لمثـل    الساحة الدولية، وفي األمم المتحدة،    على  
   .هذه المحاوالت غير القانونية
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 الالجئـين    مخيمـات  أوضاعالتعبير عن بالغ القلق إزاء       -28
ـ استمرار  ، و الفلسطينيين في سورية   بقائهـا  ة بإ ـالمطالب

الح والمسلحين، وفـك الحـصار عنهـا        ـمن الس خالية  
تقديم كل الخدمات   عودة سكانها إليها، و   إعادة إعمارها و  و

  .الضرورية لدعم الالجئين الفلسطينيين فيها
الدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة لالجئـين         -29

الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفـع األذى والتمييـز         
  .الجائر ضدهم

  :رواــاألون :سادساً
التأكيد على التفويض الممنوح لألونروا وفق قرار إنشائها         -30

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

داخل المخيمات وخارجهـا    ينيين  الفلسطالخدمات لالجئين   
في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن       
يتم حل قضية الالجئين الفلسطينيين حالً عـادالً وشـامال          

لعـام  ) 194(وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم        
  .2002، ومبادرة السالم العربية لعام 1948

تقليص دور ووالية وكالة    رفض وإدانة محاوالت إنهاء أو       -31
، من خـالل    )أونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     

ورفـض قـرار    . الحمالت اإلسرائيلية الممنهجة ضـدها    
الواليات المتحدة أو أي قرار مماثل بوقف تمويل األونروا         
أو تخفيضه والتحذير من خطورة ذلك بما يحرمها من ثلث          

 كاملة من الالجئـين     ميزانيتها التشغيلية، ويعرض أجياالً   
الفلسطينيين المحمية حقوقهم بموجب قرارات الـشرعية       
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الدولية لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتيـة       
وبما يشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية الالجئين والتي        

ودعـوة  " الحل النهـائي  "تشكل جزءاً ال يتجزأ من قضايا       
لنظر في موقفها لما    الواليات المتحدة األمريكية إلى إعادة ا     

سيخلفه من تداعيات خطيرة على االستقرار فـي منطقـة          
ودعوة المجتمع الـدولي إلـى االلتـزام        . الشرق األوسط 

بتفويض الوكالة وتأمين المـوارد والمـساهمات الماليـة         
 مستدام يمكنها    كاف الالزمة لموازنتها وأنشطتها على نحو    

ت األساسـية  من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخـدما       
لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الـدولي         
مسؤولية الوفاء به وفقاً لقرار الجمعيـة العامـة لألمـم           

، بما يعزز األمن واالستقرار     1948 لعام   194المتحدة رقم   
  .في المنطقة

اإلعراب عن القلق إزاء العجـز الـسنوي فـي موازنـة             -32
الدول األعضاء فـي    والتأكيد على ضرورة دعوة     األونروا  

الجمعية العامة لألمم المتحدة إلطالق نداء عالمي لتوسيع        
قاعدة الدول المانحة لألونروا يشمل كافة الدول األعـضاء        
ويدعو إلى مزيد من الجهـد علـى مـستوى المنظمـات            
اإلقليمية والمجموعـات الـسياسية ومـصارف التنميـة         

ت ة لزيـادة المـساهما    ــوغيرها من المؤسسات المالي   
ـ         لول مـستدامة   ـالمالية للوكالة بما يـضمن تـأمين ح

 والتأكيد على أهمية اسـتمرار تـوفير الـدعم        لتمويلها،  
ـ   و السياسي والمعنوي  ج ونـشاطات   ـالمالي الالزم لبرام

ـ   ـ  ـوكالة الغوث الدولية االعتيادي وة ـة والطارئـة، ودع
األمانة العامة وبعثاتها في الخـارج ومجـالس الـسفراء          

لة تفعيل قنوات االتصال المختلفـة مـع        العرب إلى مواص  
الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها الماليـة      
تجاه الوكالة وتمكينها من القيام بمهامهـا كاملـة وعـدم     
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تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسـا         
  .ضمن مسؤولية األونروا

تها فـي   حث الدول األعضاء على استكمال تسديد مساهم       -33
تفعيالً للقـرارات المتعاقبـة      الموازنة السنوية لألونروا،  

، 1987لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام        
وحث جميع الجهات التـي تـساهم فـي الـدعم المـالي             
لألونروا، إلى منح األولوية لـسداد أنـصبة الـدول فـي          
موازنة األونروا، ثـم تقـديم الـدعم الطـوعي لبـاقي            

وتوجيه التقدير لجهـود الـدول األعـضاء         .المشروعات
المستضيفة لالجئين الفلسطينيين السيما لبنـان واألردن،       
وللدول األعضاء التي تساهم في دعم وكالـة األونـروا،          
وخاصة المملكة العربية السعودية، ودولة قطـر، ودولـة         

 .اإلمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت

 الكافية لتوسيع قاعـدة     دعوة األونروا إلى إيجاد الوسائل     -34
الدول المانحة وزيادة األموال الملزمة بها وفق احتياجات        
الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخـدمات التـي تقـدمها            

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

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

  .ااألونروا، وبحث سبل سد العجز في موازنته
تحميل سلطات االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية األعباء التي        -35

تتكبدها األونروا نتيجة إجراءات اإلغالق والحصار وتقييد       
حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض      

  .عن هذه الخسائر
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دعوة األونروا لالستمرار في تحمـل مـسؤولياتها تجـاه         -36
ولئك الـذين نزحـوا     الالجئين الفلسطينيين في سورية وأ    

خارجها بتقديم الدعم الالزم لهم، وفق القوانين والمحددات        
والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة        
المجتمع الدولي مساندة األونروا من خالل تقديم التمويـل         

  .الالزم
دعوة كافة الدول والجهات المانحـة للوفـاء بالتزاماتهـا          -37

 ين الذين عقدا في نيويورك     مؤتمر ال ا في المالية التي قدمته  
 ،15/3/2018، وفي روما بتـاريخ      27/9/2018بتاريخ  

من أجـل    ،)األونروا (لدعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين    
تمكينها من أداء مهامها اإلنسانية وتفويـضها الـسياسي         
تجاه الالجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل قضيتهم وفقـاً          

للدول وتقديم الشكر   . 1948 لعام   194للقرار األممي رقم    
  .الصديقة التي تقدم الدعم لألونروا

  :يةـالتنم  :سابعاً
القـوة  (إدانة التدابير الممنهجة التي تفرضـها إسـرائيل          -38

الهادفة إلى استمرار تقويض االقتـصاد      ) القائمة باالحتالل 
الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل        

ة، وإضعاف حيوية وجدوى اقتصــاد     للتصرف في التنمي  
ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل علـى      . دولـة فلسـطين 

تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل مـوارده         
  .وممارسة حقه في التنمية

إدانة كافة الممارسات واإلجراءات والقوانين اإلسـرائيلية        -39
الهادفة إلى اسـتنزاف أو تجريـف أو إهـدار أو تهديـد             

موارد والثـروات الطبيعيـة الفلـسطينية فـي األرض          ال
 بما فيها المتواجدة في     1967الفلسطينية المحتلة منذ عام     

  .البر والبحر
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رقـم   التأييد الكامل لقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة        -40
A/RES/73/18 )2018(،      خاصةً الفقرة التاسعة التـي 

ـ        دة طلبت فيها الجمعية العامة مـن مـؤتمر األمـم المتح
 االستمرار بتقديم تقارير إليها   ) األونكتاد(للتجارة والتنمية   

عن التكاليف االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي، والترحيـب       
العامة تقارير للجمعية   التي قدمت   ) األونكتاد(بجهود أمانة   

لألمم المتحدة عن تلك التكـاليف، لتأسـيس وثـائق ذات           
وق االقتصادية  مرجعية دولية عن هذه التكاليف وعن الحق      

ودعوة الدول األعضاء للمساهمة فـي      . للشعب الفلسطيني 
تمويل هذه العملية التوثيقيـة المهمـة، والتـي قـدرتها           

  . مليون دوالر5األونكتاد بمبلغ 
دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه        -41

بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسـسات دولـة         
ذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبـرامج       فلسطين، وتنفي 

  .التنموية التي أعدتها دولة فلسطين
دعوة الدول العربية لالستمرار بدعم االقتصاد الفلـسطيني       -42

وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح أسـواقها         
أمام التدفق الحر للمنتجات فلسطينية المنشأ، عبر إعفائها        

تنفيـذاً للقـرارات الـسابقة      من الرسوم الجمركية، وذلك     
  .الصادرة بهذا الشأن

العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية الـسابقة الخاصـة           -43
ـ    ــار اإلسرائيلي وإع  ـبإنهاء الحص  اع ـادة إعمـار قط

، )2009الكويـت   (غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية      
، )2010سـرت   (والقمة العربية العادية الثانية والعشرين      

ـ    ودعوة الدو  ل األمـوال التـي     ـل العربية لاللتزام بتحوي
ـ  ـدت به ـتعه ـ  ـا ف ـ  ـي مؤت ـ اهرة إلع ـمر الق ادة ــ
اء ما دمره االحتالل اإلسرائيلي خالل الحرب التـي         ــبن

ودعوتهـا مجـددا    . 2014شنها على قطاع غزة صـيف       
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لإليفاء بااللتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خـالل         
  .القمم العربية المتعاقبة

ة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمـشاركة        دعو -44
الفعالة في االستثمار في فلسطين ودعم القطـاع الخـاص        

  .الفلسطيني

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د748: ق.ق(
  

ــسطينية   ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب  -وال
  :اإلسرائيلي ومستجداته

دعم موازنـة دولـة     
ــمود   ــسطين وص فل
ــسطيني ــشعب الفل   ال

  

   الجامعة على مستوى القمة،إن مجلس
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

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

 بالجمهوريـة   29/3/2019 عقد بتـاريخ     يالوزاري الذ 
 ،سيةالتون

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

إلى ) 2002(لقرارات القمم العربية المتعاقبة من قمة بيروت        
، وإذ يؤكد   )2018(القدس في المملكة العربية السعودية      قمة  

 القمـة   ؛توياتعلى جميع قرارات المجلس على مختلف المس      
والوزاري والمندوبون الدائمون، الخاصة بدعم موازنة دولة       

  فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني،
…<†{{{{ÏŁèV< <

جامعـة  التأكيد على دعوة الدول العربية لاللتزام بمقررات        -1
 وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن الدول العربية

ـ         اً لدولـة   بمبلغ مائة مليون دوالر أمريكي شـهرياً دعم
فلسطين لمواجهة الضغوطات واألزمـات الماليـة التـي         
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القـوة القائمـة    ( استمرار إسرائيل    ، بما فيها  تتعرض لها 
باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها      ) باالحتالل

جزء كبير منها بما يتنافى     سرقة  احتجاز أموال الضرائب و   
  .بين الجانبينمع القوانين والمواثيق الدولية واالتفاقيات 

توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في          -2
دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصـةً المملكـة العربيـة          

 الـشعبية،   الديمقراطيـة السعودية والجمهورية الجزائرية    
 بانتظام، وتوجيه الشكر    اللتان تلتزمان بتسديد التزاماتهما   

جمهوريـة مـصر    إلى دولة الكويت وجمهورية العراق و     
العربية على تسديد أجزاء من مساهماتها في دعم موازنة         

بالتزاماتها  ودعوة الدول العربية إلى الوفاء     دولة فلسطين، 
بالمتأخرات المـستحقة عليهـا بأقـصى       في هذا الشأن و   

سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربيـة فـي        
  .دعم موازنة دولة فلسطين

 677ء لتنفيذ قرار قمة عمـان رقـم         دعوة الدول األعضا   -3
، بشأن زيادة رأس مـال      29/3/2017بتاريخ  ) 28(ع  .د

 مليـون دوالر    500صندوقي األقصى والقـدس بمبلـغ       
 للمملكة العربية السعودية ودولـة       وتوجيه الشكر  ،أمريكي

الكويت والمملكة المغربية على القيام بدفع أجـزاء مـن          
 للدول األعضاء   شكرمساهماتهم في هذه الزيادة، وكذلك ال     
ـ التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد         وفقـاً   نصندوقيال

قمـة  و،  2000لقرارات قمة القاهرة غير العاديـة لعـام         
 2010، وتفعيل قرار قمة سرت عـام        2002  لعام بيروت

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

، والبرلمانات ومنظمات المجتمـع المـدني       دعوة البرلمان العربي   -4
، إلى بذل الجهود لتعزيز موارد صـندوقي        والجاليات العربية 

  .األقصى والقدس، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني
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الطلب من الدول األعضاء دعم موازنة دولة فلسطين لمدة          -5
 وفقاً لآلليات التي أقرتهـا قمـة        1/4/2019عام يبدأ من    

  .2002بيروت 

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د749: ق.ق(
  

ــسطينية   ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب  –وال
  :اإلسرائيلي ومستجداته

الجــوالن العربــي  
ــل  ــسوري المحت   ال

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

 الجامعة على المستوى الـوزاري      وعلى قرارات مجلس   �
ــاريخ ) 133(ع . د7161رقــم  ــم 3/3/2010بت ، ورق
 7306، ورقـم    16/9/2010بتاريخ  ) 134(ع  . د 7230

ــاريخ ) 135(ع .د ــم 2/3/2011بت ع . د7381، ورق
) 137(ع  . د 7457، ورقم   13/9/2011بتاريخ  ) 136(

بتـاريخ  ) 138(ع . د 7521، ورقم   10/3/2012بتاريخ  
بتـــاريخ ) 139(ع . د7593م ، ورقـــ5/9/2012
بتـــاريخ ) 140(ع . د7665، ورقـــم 6/3/2013
بتـــاريخ ) 141(ع . د7735، ورقـــم 1/9/2013
بتـــاريخ ) 142(ع . د7802، ورقـــم 9/3/2014
بتـــاريخ ) 143(ع . د7862، ورقـــم 7/9/2014
بتـــاريخ ) 144(ع . د7928، ورقـــم 9/3/2015

ــم 13/9/2015 ــاريخ ) 145(ع . د7999، ورقـ بتـ
ــم 11/3/2016 ــاريخ .غ. د8041، ورقــ ع بتــ
ــم 21/4/2016 ــاريخ ) 146(ع . د8057، ورقـ بتـ

ــم 8/9/2016 ــاريخ ) 147(ع . د8116، رقــ بتــ
بتـــاريخ ) 148(ع . د8170، ورقـــم 7/3/2017

ــم ،12/9/2017 ــاريخ ) 149(ع . د8236 ورقـ بتـ
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بتـــاريخ ) 150(ع . د8289، ورقـــم 7/3/2018
ــم 11/9/2018 ــاريخ ) 151(ع . د8351، ورقـ بتـ

6/3/2019،  
 االجتمـاع الثـاني لهيئـة     وعلى التوصية الصادرة عن      �

متابعة تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى          
 بالجمهوريـة   29/3/2019 عقد بتـاريخ     يالوزاري الذ 

 ،التونسية

وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمم العربية، وآخرها قـرار          -
بتــاريخ ) 29(ع . د712رقــم ) الظهــران(قمــة القــدس 

15/4/2018،  
…<†{{{{ÏŁèV< <

 آذار/ مارس25 رفض وإدانة القرار األمريكي الصادر بتاريخ -1
 باالعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن، واعتباره 2019

باطالً؛ شكالً ومضموناً، ويمثُّل انتهاكاً خطيراً لميثاق األمم 
المتحدة الذي ال يقر االستيالء على أراضي الغير بالقوة، 

من الصادرة باإلجماع وعلى رأسها ولقرارات مجلس األ
، الذي 1981لعام ) 497(، و 1967لعام ) 242(القرارين 

أشار بصورة ال لبس فيها إلى عدم االعتراف بضم إسرائيل 
والتأكيد على الدعم العربي الكامل . للجوالن العربي السوري

  . في استعادة الجوالن المحتلةلحق سوري
 ال يغير شيئاً من الوضعية التأكيد على أن القرار األمريكي -2

القانونية للجوالن السوري بوصفه أرضاً احتلتها إسرائيل 
، وليس له أي أثر قانوني، إذ ال ينشيء أي 1967عام 

  .حقوق أو يرتب أية التزامات أو مزايا
 مطلب الجمهورية العربية ومساندة دعم اإلعراب عن -3

 العربي السورية العادل وحقها في استعادة كامل الجوالن
، 1967حزيران /السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو
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استناداً إلى أسس عملية السالم، وقرارات الشرعية 
الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السالم الذي 

  .1991انطلق في مدريد عام 
التأكيد مجدداً على قرار مجلس الجامعة على المستوى  -4

، وقراراته الالحقة 13/2/1982خ  بتاري4126الوزاري رقم 
، 6/3/2019بتاريخ ) 151(ع . د8351وآخرها القرار رقم 

) الظهران(وقرارات القمم العربية وآخرها قرار قمة القدس 
، التي نصت جميعها 15/4/2018بتاريخ ) 29(ع . د712

على رفض كل ما اتخذته سلطات االحتالل اإلسرائيلي، من 
لوضع القانوني والطبيعي إجراءات تهدف إلى تغيير ا

رافي للجوالن العربي السوري المحتل، واعتبار وجوالديم
 سيطرتها عليه غير قانونية اإلجراءات اإلسرائيلية لتكريس

 وباطلة، وتشكل خرقاً لالتفاقيات الدولية ولميثاق هوالغي
األمم المتحدة وقراراتها، والسيما قرار مجلس األمن رقم 

معية العامة في دورتها الثالثة ، وقرار الج)1981 (497
 الذي 5/12/2008بتاريخ  A/RES/63/99والستين رقم 

في ) القوة القائمة باالحتالل(أكد على أن قرار إسرائيل 
 بضم الجوالن العربي السوري المحتل والغٍ 14/12/1981

وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار 
وكذلك قرارات الجمعية ) 1981 (497مجلس األمن رقم 

  بتاريخ18/65، ورقم 2/12/2009 بتاريخ 21/64رقم  العامة
، ورقم 10/12/2010 بتاريخ 106/65 ، ورقم30/11/2010
، وقراراتها المتعاقبة وآخرها القرار 30/11/2011 بتاريخ 19/66

 بتاريخ 100/73 ورقم 30/11/2018 بتاريخ 23/73رقم 
وكذلك " لعربي السوري المحتلالجوالن ا"، بشأن 7/12/2018

المستوطنات في " بشأن 7/12/2018 بتاريخ 98/73القرار رقم 
اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

  ".، والجوالن العربي السوري المحتلالشرقية
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التأكيد من جديد على أن استمرار احتالل الجوالن العربي  -5
 يشكل تهديداً مستمراً للسلم 1967السوري المحتل منذ عام 
  .واألمن في المنطقة والعالم

إدانة الممارسات اإلسرائيلية في الجوالن العربي السوري  -6
المحتل المتمثلة في االستيالء على األراضي الزراعية 
ومصادرتها، ونهب الموارد الطبيعية ومنها الثروات 
 الباطنية كالتنقيب عن النفط واستخراجه وتسخيره لصالح
اقتصادها، واستنزاف الموارد المائية بحفر آبار عميقة، 
وإقامة السدود، وسحب مياه البحيرات وتحويلها لصالح 
المستوطنين، وحرمان المزارعين السوريين من أهم 
مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، واعتبار 
تلك الثروات ملكا خالصا ألبناء الجوالن العربي السوري 

 وهو األمر الذي أقرته المواثيق واالتفاقيات المحتل
 .وقرارات الشرعية الدولية

إدانة االنتهاكات اإلسرائيلية في الجوالن العربي السوري  -7
المحتل بإقامتها توربينات هوائية على أراضي زراعية 
صادرتها بالقوة لتعزيز وجودها على أرضه واستقدام 

دولي لرفض تلك المزيد من المستوطنين، ودعوة المجتمع ال
اإلجراءات العدوانية والعمل بقوة على إدانتها وممارسة 

لوقف تلك ) القوة القائمة باالحتالل(الضغط على إسرائيل 
 .الممارسات غير القانونية

تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهورية  -8
العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والوقوف معهما في 

العتداءات والتهديدات اإلسرائيلية المستمرة مواجهة ا
ما اعتداء على األمة ـتداء عليهـتبار أي اعـضدهما، واع

  .العربية
دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي السوري  -9

تالل ـم لالحـي تصديهـم فـوف إلى جانبهـالمحتل والوق
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اإلسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك 
ضهم وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة بأر

 على مواطني 1949تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
الجوالن العربي السوري المحتل وإدانة سلطات االحتالل 

كافة اإلسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق 
المواطنين السوريين الواقعين تحت االحتالل في الجوالن 

اراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد كباراً وصغ
الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا االحتالل من نزوح 
آلالف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال األسر 
وانعكاس ذلك الوضع على حياة األطفال وتربيتهم إضافة 

والتي (إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل 
ت الدولية الناشئة عن االتفاقية الدولية تتعارض مع االلتزاما

  ).لحقوق الطفل
القوة القائمة (إسرائيل مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على  -10

إلى الكف عن فرض المواطنة اإلسرائيلية ) باالحتالل
وبطاقات الهوية اإلسرائيلية على المواطنين السوريين في 

ن تل، والتوقف فورا عـوري المحـالجوالن العربي الس
تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات األخرى 
التي تعوق تمتعهم بحقوقهم األساسية وحقوقهم المدنية 

  .والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
رفض التحركات اإلسرائيلية التي تكشف عن أطماعها في  -11

السيطرة على الجوالن العربي السوري المحتل، والتنديد 
تها غير القانونية وتحركاتها بفرض سيطرتها بشدة بسياسا

على أرض عربية محتلة وسعيها الباطل نحو ضمه 
 إجراءات من لسيادتها، ودعوتها للتوقف فوراً عن اتخاذ أي

، واعتبار شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم األمر الواقع
عمال منافيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية ذلك 

الصلة وتحدياً صارخاً إلرادة المجتمع الدولي الدولية ذات 
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والذي أعتبر ) 1981 (497خاصة قرار مجلس األمن رقم 
) القوة القائمة باالحتالل(بكل وضوح أن فرض إسرائيل 

لقوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجوالن العربي السوري 
واخذ العلم بالجهود .  وباطلةالغيهالمحتل هي إجراءات 

تي يقوم بها البرلمان العربي من أجل التصدي المبذولة ال
القوة القائمة (لمخططات سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

، ومحاوالت تغيير الوضع القانوني القائم للجوالن )باالحتالل
العربي السوري المحتل، وفصله عن الجمهورية  العربية 

  .السورية
رائيلي إدانة اإلجراءات التي قامت بها سلطات االحتالل اإلس -12

 بفرض انتخابات محلية في 2018تشرين أول /في أكتوبر
استهدافا ك ذلالجوالن العربي السوري المحتل، واعتبار 

ألهالي الجوالن ومحاولة النتزاع هويتهم العربية السورية 
 وهو وإجبارهم على التخلي عن ميراثهم وتاريخهم ووطنهم

نون الدولي  عمالً عدوانياً سافراً ينتهك قواعد القادما يع
وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتحذير إسرائيل 

من مغبة هذه الخطوة الخطيرة ) القوة القائمة باالحتالل(
التي من شأنها تأجيج الصراع وإجهاض كافة المشاريع 
والجهود الدولية الهادفة إلى إحالل السالم واألمن في 

 .المنطقة

مجلس حقوق مطالبة األمم المتحدة ومجلس األمن و -13
) القوة القائمة باالحتالل(اإلنسان، ضمان احترام إسرائيل 

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

نة الدولية سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللج
  .للصليب األحمر

القوة القائمة  (مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل -14
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إلى إطالق سراح األسرى السوريين فوراً من ) باالحتالل
السجون والمعتقالت اإلسرائيلية الذين اعتُقل البعض منهم 

 عاماً وأن تعاملهم معاملة تتفق مع 29منذ ما يزيد على 
نساني، ومطالبة المجتمع الدولي والجهات القانون الدولي اإل

الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان كشف تلك االنتهاكات 
اإلسرائيلية لحقوق األسرى الجوالنيين وإدانة تلك 

) القوة القائمة باالحتالل(الممارسات والضغط على إسرائيل 
للسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة 

وريين في المعتقالت اإلسرائيلية برفقة األسرى العرب الس
أطباء متخصصين للوقوف على حالتهم الصحية البدنية 
والعقلية وحماية أرواحهم واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكاً 
سافراً لقرارات األمم المتحدة وللقانون الدولي اإلنساني 

  .وألبسط قواعد حقوق اإلنسان
 اتمتعاقبة وآخرها قرارالتمسك بقرارات الشرعية الدولية ال -15

 23/73 رقم  في دورتها الثالثة والسبعينالجمعية العامة
 بتاريخ 100/73، والقرار رقم 30/11/2018بتاريخ 

اللذين أعادا " الجوالن السوري المحتل" بشأن 7/12/2018
 المتعلقة 1949التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف لعام 

الن العربي السوري بحماية المدنيين وقت الحرب على الجو
) القوة القائمة باالحتالل(المحتل، واعتبار فرض إسرائيل 

لقوانينها وواليتها القضائية وإدارتها على الجوالن الغٍ 
وباطل وليس له أي شرعية على اإلطالق، والتأكيد أيضاً 

 7/12/2018 بتاريخ 98/73على قرار الجمعية العامة رقم 
 في األرض الفلسطينية المستوطنات اإلسرائيلية"بشأن 

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجوالن العربي 
الذي طالب إسرائيل بالكف عن تغيير " السوري المحتل

الطابع العمراني والتكوين الديموجرافي والهيكل المؤسسي 
القانوني للجوالن العربي السوري المحتل وعن إقامة 
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ان اإلسرائيلي المستوطنات وأكد على عدم شرعية االستيط
وأن ذلك يشكل عقبة أمام السالم والتنمية االقتصادية 

 .واالجتماعية، وعليها وقف تلك األنشطة االستيطانية فوراً

التأكيد على جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن إعادة  -16
الجوالن العربي السوري المحتل، خاصة قرارات مجلس 

يها القرارين بما فحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 
 بتاريخ األخيرين اللذين صدرا في دورته األربعين

الذي أدان فيه انتهاكات سلطات القرار األول ، 22/3/2019
 في الجوالن العربي السوري المحتل اإلسرائيلياالحتالل 

وطالبها بااللتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة 
فرض الذي رفض ) 1981 (497قرار مجلس األمن رقم 

القوانين اإلسرائيلية على الجوالن العربي السوري المحتل 
والقرار  أثر قانوني، ذات وباطلة وغير الغيهواعتبرها 

 الفلسطينية األرض المستوطنات اإلسرائيلية في"بشأن الثاني 
 السوري  العربيبما فيها القدس الشرقية والجوالن

تها سلطات ، الذي أكد فيه أن المستوطنات التي أقام"المحتل
 غير قانونية بموجب القانون 1967االحتالل اإلسرائيلي منذ 

الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين والسالم 
 .الدائم والعادل

القوة القائمة  (إسرائيل  المجتمع الدولي بالضغط علىمطالبة -17
 الجوالن العربي أبناءلتوقف عن انتهاكاتها بحق ل) باالحتالل

تل وااللتزام بتوصيات الجمعية العامة لمنظمة السوري المح
 بتاريخ A71/27الصحة العالمية في تقريرها رقم 

، بشأن األحوال الصحية في األرض 18/5/2018
 الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجوالن

القوة القائمة ( السوري المحتل، ومطالبتها إسرائيل العربي
قانون الدولي بتسهيل اإلجراءات لجميع بموجب ال) باالحتالل

المرضى وتمكين سيارات اإلسعاف من العمل دون تأخير، 
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وضمان وصول العاملين في مجال الرعاية الصحية دون 
عوائق إلى أعمالهم، وااللتزام بقرار مجلس األمن رقم 

الصلة ينص على القانون الدولي ذي ذي ال) 2016 (2286
مرضى والعاملين المكلفين بحماية الجرحى والوالمعني 

الطبيين بمهام طبية ووسائل النقل والمرافق الطبية الخاصة 
  .بهم

إدانة سياسة حكومة االحتالل اإلسرائيلي التي دمرت عملية  -18
السالم، وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، 

القوة القائمة (ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل 
 تطبيق قرارات األمم المتحدة المتعلقة على) باالحتالل

باالنسحاب اإلسرائيلي التام من الجوالن العربي السوري 
المحتل ومن جميع األراضي العربية المحتلة، إلى خط 

  .1967حزيران / الرابع من يونيو

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د750: ق.ق(
  

بيان صادر عن القمة    
  بشأن  30ع .العربية د

ــض االعتــ  راف رف
ــسيادة   ــي ب األمريك
إسرائيل على الجوالن   
ــسوري   ــي ال العرب

  .المحتل
  

  )0194( ص- 32)/19/03/(30ق 

س في  ـي تون ـعون ف ـة المجتم ـادة الدول العربي  ـنحن ق 
  ؛2019آذار / مارس31

إذ نؤكد تمسكنا بالثوابت العربيـة وعلـى رأسـها عـدم            
 المساس بسيادة الدول العربية على األراضـي العربيـة كمبـدأ          

  أساسي في العمل العربي المشترك،

نُعرب عن رفض وإدانة قرار الواليات المتحدة األمريكيـة         
 باالعتراف بسيادة إسرائيل    2019آذار  / مارس 25الصادر بتاريخ   

على الجوالن، واعتباره باطالً شكالً ومضموناً، ويمثّـُل انتهاكـاً          
ستيالء خطيراً لميثاق األمم المتحدة الذي ينص على عدم جواز اال         

على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلـس األمـن الـصادرة           
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) 497(، و   1967لعـام   ) 242(باإلجماع وعلى رأسها القرارين     
، الذي أشار بصورة ال لبس فيها إلى عدم االعتـراف           1981لعام  

كما نؤكد علـى الـدعم      . بضم إسرائيل للجوالن العربي السوري    
بية الـسورية فـي اسـتعادة       العربي الكامل لحق الجمهورية العر    

الجوالن المحتل، وللبنانية مزارع شبعا وتالل كفر شوبا والجـزء          
  .الشمالي من قرية الغجر وحق لبنان باسترجاعها

نؤكد كذلك على أن القرار األمريكي يتناقض مع مـسؤولية          
الواليات المتحدة كعضو دائم في مجلس األمن بـاحترام ميثـاق           

مجلس؛ ونؤكد على أن هذا االعتراف ال       األمم المتحدة وقرارات ال   
يغير شيئاً من الوضعية القانونية للجوالن السوري بوصفه أرضاً         

، وليس لـه أي أثـر قـانوني، وال          1967احتلتها إسرائيل عام    
  .ينشيء أية حقوق أو تترتب عنه أية التزامات أو مزايا

          مرفـوض نُشدد على أن شرعنة االحتالل وتقنينه هو نهج
 ، ويمثل انتكاسة خطيرة فـي الموقـف األمريكـي ومـساساً       كُلياً

جوهرياً بمبادئ القانون الدولي بما يزيد التـوتر فـي المنطقـة            
ويقوض جهود تحقيق السالم الشامل والدائم والعادل في الـشرق          

  .األوسط، وإنهاء االحتالل على أساس مبدأ األرض مقابل السالم

التـي اتخـذتها دول     نُعبر عن تقديرنا للمواقـف الثابتـة        
ومنظمات دولية وإقليمية عديدة برفض القرار األمريكي، والتأكيد        
على تمسكها باحترام القانون الدولي، وميثـاق األمـم المتحـدة           
وقرارات الشرعية الدولية؛ وفي ذات الوقت نُحذر مـن خطـورة           
قيام أي دولة بتجاوز الشرعية الدولية والتفكير في اإلقدام علـى           

  .ابه لإلجراء األمريكيإجراء مش

نكلف وزراء خارجية الدول األعضاء بالعمل بكل الوسـائل         
السياسية والدبلوماسية والقانونية لالستمرار لمجابهة االعتـراف       
األمريكي بسيادة إسرائيل على الجوالن السوري المحتل، وبتكثيف     
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االتصاالت الثنائية والجماعية مع المجتمع الدولي، بما في ذلـك          
) دولـة الكويـت   (م عبر الممثل العربي في مجلـس األمـن          التقد

بمشروع قرار إلى المجلس، وكذا استصدار رأي من محكمة العدل       
  .الدولية، بعدم شرعية وبطالن االعتراف األمريكي

نكلف األمين العام للجامعة بمتابعة التطـورات فـي هـذا           
لى الشأن، وتقديم تقرير حولها إلى مجلس جامعة الدول العربية ع         

  .المستوى الوزاري يعقد لهذا الغرض
  

التضامن مـع لبنـان     
  .ودعمه

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم         �
 بشأن االنعكاسات 9/3/2014بتاريخ  ) 141(ع  . د 7738

السلبية والخطيرة المترتبة على لبنـان جـراء أزمـة          
 النازحين السوريين،

وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الـوزاري         �
ــم   ــراره رق ــا ق ــاريخ ) 151(ع . د8352وآخره بت

6/3/2019، 

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة متابعـة          �
مات على المستوى الـوزاري الـذي       تنفيذ القرارات وااللتزا  

 ، بالجمهورية التونسية29/3/2019عقد بتاريخ 

وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قمـة           -
) 25(ع  . د 599، والسيما القـرار     2018) الظهران(القدس  
  المتعلق بدعم الجيش اللبناني،26/3/2014بتاريخ 

واإلقليميـة والدوليـة    وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية        -
 المتعلقة بلبنان،
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واستناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة التي تلتـزم بهـا            -
 المبني على القـرارين     1701حكومة لبنان، والسيما القرار     

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

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

يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمـن واسـتقرار لبنـان          
وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنـانيين فـي          
تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتالل كفر شوبا اللبنانية         
والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومـة أي          

المـشروعة، والتأكيـد علـى أهميـة        اعتداء بالوسـائل    
وضرورة التفريق بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة ضد       
االحتالل اإلسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدوليـة         
ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عمالً        

 .إرهابياً

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

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

 .المدنية وبنيته التحتية

تأكيد الدعم للخالصات الصادرة عن االجتماعات المتتاليـة        -3
هود المجتمع  لمجموعة الدعم الدولية للبنان، والترحيب بج     

الدولي لتكريس االستقرار في لبنان عبـر انعقـاد هـذه           
، واإلشـادة بالنتـائج التـي       8/12/2017المجموعة في   

صدرت عن مؤتمر دعم الجيش اللبناني في روما ومؤتمر         
لدعم االقتصاد اللبناني اللذين أكدا التزام المجتمـع        " سيدر"

 .الدولي باستقرار وازدهار لبنان
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 الوطني الذي يقوم بـه الجـيش اللبنـاني          اإلشادة بالدور  -4
والقوى األمنية اللبنانية في صـون االسـتقرار والـسلم          
األهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة         
اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً، وتوجيه التحيـة         
للشهداء والجرحى وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش       

افحة اإلرهاب ومواجهة التنظيمات اإلرهابية     اللبناني في مك  
والتكفيرية، وخاصةً تلك التي وردت فـي قـرار مجلـس           

والقرارات الالحقة ذات الصلة،    ) 2014 (2170األمن رقم   
والتنويه بالنصر الذي حققه الجيش اللبناني عليها وآخرها      

والكفاءة العالية التي حققت هـذا      " فجر الجرود "في عملية   
جنب لبنان شر وهمجية هذه التنظيمات التـي   النصر الذي   

تُشكل خطراً داهماً على أمن واستقرار معظم دول العـالم          
وعلى المفاهيم والقيم الدينية واإلنسانية السامية، وإدانـة        
االعتداءات النكراء التي تعرض لها الجيش اللبناني فـي         
أكثر من منطقة لبنانية، والترحيـب بالمـساعدات التـي          

 شقيقة وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكـة        قدمتها دول 
العربية السعودية، وحث جميع الدول على تعزيز قـدرات         
الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقـاة علـى          
عاتقه، كونه ركيزة لضمان األمـن واالسـتقرار والـسلم          

 .األهلي في لبنان

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

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

تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعـاون التـام         وال
والتنسيق لمكافحة اإلرهاب والقـضاء عليـه وتجفيـف         
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مصادر تمويله والتعاون فـي مجـال تبـادل المعلومـات          
والخبرات وبناء القدرات ومحاسـبة مرتكبـي األعمـال         
اإلرهابية والجرائم ضد اإلنسانية والمحرضين على أعمال       

تي تهدد السلم واألمن وتشديد العقوبات      العنف والتخريب ال  
 .عليهم وانتهاج إجراءات احترازية في هذا الشأن

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

، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين،      2006من العام   
اللبنـاني فـي مواجهـة    واعتبار تماسك ووحدة الـشعب   

ومقاومة العدوان اإلسرائيلي عليه ضماناً لمستقبل لبنـان        
وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم اإلسرائيلية بجـرائم       
حرب تستوجب مالحقـة مرتكبيهـا وتحميـل إسـرائيل          
المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها، وإلزامهـا بـالتعويض        

ن والترحيـب   للجمهورية اللبنانية وللمـواطنين اللبنـانيي     
بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة حـول         

وآخرها القرار رقم " البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية    "
 الذي تبنته في دورتها الثانية والسبعين بتـاريخ       209/72

، والذي يلزم إسرائيل بدفع تعويضات مالية       20/12/2017
اء قـصف إسـرائيل     عن األضرار التي لحقت بلبنان جـر      

تمـوز  / لمحطة الجية للطاقة الكهربائية في حرب يوليـو       
2006. 

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

التحركات الميدانية اإلسرائيلية لبناء جدار أسـمنتي         �
فاصل على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة فـي         

ي والشرقي، ليس فقط على طول الخط       القطاعين الغرب 
األزرق الذي ال يعتبره لبنان حدوداً نهائية، بل مجرد         
خط انسحاب، إنما أيضاً في مناطق لبنانية محتلة، مما  
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يشكل اعتداء صارخاً على األراضي والسيادة اللبنانية       
، وخطـوة   1701وانتهاكاً لقرار مجلس األمن رقـم       

عـالم وفـرض واقـع    استفزازية تهدف إلى تغيير الم   
جديد، وتهدد بالتالي االستقرار فـي جنـوب لبنـان          

 .وتؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب

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

 .محاولة اغتيال على األراضي اللبنانية

الـسيادية  االنتهاكات اإلسـرائيلية لحقـوق لبنـان         �
واالقتصادية في مياهه اإلقليمية ومنطقته االقتصادية      
الخالصة وفي ثروته النفطيـة والغازيـة المتواجـدة         

 ألـف   11ضمن مناطقه البحرية، حيث فاق عـددها        
 .انتهاك في السنوات اإلحدى عشرة الماضية

الحرب اإللكترونية المتناهية األبعـاد التـي تـشنها          �
نانيـة عبـر الزيـادة      إسرائيل ضد الجمهوريـة اللب    

الملحوظة في عدد األبراج والهوائيات وأجهزة الرصد       
والتجسس والمراقبة التـي تهـدف إلـى القرصـنة          
والتجسس على كافة شبكات االتصاالت والمعلوماتية      

 .اللبنانية

امتناع إسرائيل عن تسليم كامل المعلومات الصحيحة        �
والخرائط المتعلقة بمواقع الـذخائر غيـر المتفجـرة         
كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقوديـة التـي          
ألقتها بشكٍل عشوائي على المناطق المدنيـة اآلهلـة         
بالسكان إبان عدوانها على لبنان في صـيف العـام          

2006. 

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

حيين القائمة على المناصفة بين المـسلمين والمـسي       
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وكذلك صيغة للتعايش بين األديان والحـوار بينهـا         
والتسامح وقبول اآلخر وإدانة نقيـضها الحـضاري        
الصارخ الذي تمثله التنظيمات اإلرهابية اإللغائية بما       
ترتكبه من جرائم بحـق اإلنـسانية والتـي تُحـاكي           
إسرائيل في سياساتها اإلقصائية القائمة على يهودية       

لعدوانيــة تجــاه المــسلمين الدولــة وممارســاتها ا
 .والمسيحيين

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

ـ   ، والداعـية إلى دعـم ترشــيح      72في دورتها ال
لبـنان ليكون مركزاً دائمـاً للحـوار بـين مختلـف           

 .متحدةالحضارات والديانات، مؤسسة تابعة لألمم ال

دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور        �
لبنان العربي والدولي ونـشر رسـالته الحـضارية         
وتنوعه الثقافي، السـيما فـي مواجهـة إسـرائيل،          
والحفاظ على األقليات كمكونات أصلية وأساسية فـي        
النسيج االجتماعي لدول المنطقة وضـرورة صـون        

الجماعات اإلرهابية  حقوقها ومنع استهدافها من قبل      
وتوصيف الجرائم المرتكبـة بحقهـا بجـرائم ضـد          

 .اإلنسانية

دعم المؤسسات الدستورية اللبنانيـة فـي المـضي          �
بااللتزام بأحكام الدسـتور لجهـة رفـض التـوطين          
والتمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلـى        
ديارهم، وتثمين الموقف الواضح والثابـت للـشعب        

فلـسطينية الـرافض لتـوطين الالجئـين        وللقيادة ال 
الفلسطينيين في الدول المضيفة، خاصةً فـي لبنـان،        
والتأكيد على ضرورة أن تقـوم الـدول والمنظمـات        
الدولية بتحمل كامل مسؤولياتها والمـساهمة بـشكٍل        
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دائم وغير منقطع بتمويـل وكالـة غـوث وتـشغيل      
واسـتكمال تمويـل    ) األونروا(الالجئين الفلسطينيين   

ادة إعمار مخيم نهر البارد ودفع المتوجبات المالية        إع
من كهرباء واستهالك   (لصالح خزينة الدولة اللبنانية     

ودفع المستحقات ألصـحاب األمـالك      ) للبنى التحتية 
الخاصة التي ُأنشئت عليها المخيمات المؤقتـة علـى        

 .األراضي اللبنانية

حرص الحكومة اللبنانيـة علـى احتـرام قـرارات           �
الدولية وعلى جالء الحقيقة وتبيانهـا فـي        الشرعية  

جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيــق الحريــري        
ورفاقـه، بعيداً عن أي تسييس أو انتـقام وبمـا ال         
ينعكس سـلباً على اســتقرار لبنــان ووحدتـه         

 .وسلمه األهلي

دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب         �
فيقيه الـشيخ محمـد     سماحة اإلمام موسى الصدر ور    

يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من أجل التوصل        
إلى تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظـام        

 .الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة

  :ترحيب المجلس -9
بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة الرئيس سـعد         �

الدين الحريري، والتأكيد على دعم توجهها لتحقيـق        
ت إصالحية، وتحقيق النهوض االقتصادي، بما      انجازا

يعزز االستقرار ويثبت موقع لبنان على طريق التطور 
 .واالزدهار

بما ورد في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهوريـة          �
من تأكيد على وحدة موقف الشعب اللبناني وتمـسكه         
بسلمه األهلي الذي يبقيه بمنأى عن النار المـشتعلة         
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تزامه باحترام ميثـاق جامعـة      حوله في المنطقة، وال   
الدول العربية وبشكٍل خاص المادة الثامنة منـه مـع          
اعتماد لبنان لسياسة خارجية مـستقلة تقـوم علـى          
مصلحة لبنان العليـا واحتـرام القـانون الـدولي،          

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

 حيـال   بالجهود التي يبذلها لبنـان حكومـةً وشـعباً         �
موضوع النازحين السوريين الوافدين إلـى أراضـيه        
لجهة استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، والتأكيـد       
على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هـذا المجـال          
وتقاسم األعباء واألعداد معه، ووقـف تزايـد تلـك          
األعباء واألعداد من النازحين والتشديد على أن يكون     

ض لبنان ألي شـكٍل مـن       وجودهم مؤقتاً في ظل رف    
أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المـضيفة   
وحرصه على أن تكون هذه المسألة مطروحة علـى         
رأس قائمة االقتراحات والحلول لألزمة السورية لمـا        
في األمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والـسعي         
بكل ما أمكن لتأمين عودتهم اآلمنة إلى بالدهـم فـي        

 ممكن باعتبارها الحل الوحيـد المـستدام       أسرع وقت 
للنازحين من سورية إلى لبنان، واإلشادة بالمحاوالت       
الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتقليص أعـداد        
النازحين الـسوريين الموجـودين علـى األراضـي         
اللبنانية وتوفير أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيـف       

 بعد أن أصبح على األعباء عن شعب لبنان واقتصاده،  
شفير انفجار اجتمـاعي واقتـصادي وأمنـى يهـدد          

 .وجوده

بجهود الحكومـة اللبنانيـة الهادفـة إلـى ترسـيخ            �
 اقتـصادي والمحافظـة علـى       –االستقرار الماكرو   
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االستقرار النقدي، وبالتزامها العمل فوراً على معالجة       
 .المشاكل المزمنة التي يعانى منها جميع اللبنانيين

لحكومة اللبنانية التي تربط ما بـين تحقيـق         برؤية ا  �
النمو االقتصادي وتحسين وتوسـيع شـبكة األمـان         

 .االجتماعية والصحية والتعليمية لجميع اللبنانيين

بشروع الحكومة اللبنانية بمنح التراخيص للتنقيـب         �
عن النفط، وممارسة لبنان لحقه السيادي في استثمار        

ديد اإلسـرائيلي   موارده الطبيعية ورفض وإدانة الته    
للبنان من خالل محاولة منعه من ممارسـة سـيادته          

) 9(على مياهه اإلقليمية واالدعاء بأن القطاع رقـم         
من مياهه الوطنية يعود إلسرائيل خالفاً للحقيقة التي        
وثقها لبنان بالوثائق والمـستندات لـدى المراجـع         

 والتي تثبت أن هذا القطاع هو جزء        ةالدولية المختص 
 .زأ من مياهه اإلقليمية اللبنانيةال يتج

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

 .بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة

ود الدؤوبة والمستمرة التي يقوم بهـا األمـين         بالجه �
العام لجامعة الدول العربية دعماً وتأييداً للجمهوريـة        
اللبنانية بالتشاور مع الدول العربيـة والمؤسـسات        
الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل       
تكريس االستقرار وتعزيز النمو االقتصادي المستدام      

 وحدته وأمنه واستقراره وتمكيناً في لبنان حفاظاً على   
 .له من مواجهة األخطار

  
  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د751: ق.ق(
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تطــورات األزمــة  
  .السورية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

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

 بالجمهوريـة   29/3/2019الوزاري الذي عقد بتـاريخ      
 التونسية،

واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى            -
ع . د 714في هذا الشأن وآخرها القرار رقـم        مستوى القمة   

 وكافـة قـرارات     ،15/4/2018في الظهران بتـاريخ     ) 29(
المجلس على المستوى الوزاري في هـذا الـشأن وآخرهـا         

 والقـرار   ،6/3/2019بتاريخ  ) 151(ع  . د 8353القرار رقم   
، وقرار المجلـس    19/12/2016ع بتاريخ   .غ. د 8106رقم  

ع بتـاريخ   .غ. د 8105على مستوى المندوبين الدائمين رقم      
المعنيـة  ربيـة   الع، وبيانات اللجنة الوزارية     15/12/2016

  بالوضع في سورية،
وإذ يعرب من جديد عن تضامنه التام مع الشعب الـسوري            -

إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة          
  المواطنين األبرياء،

وإذ يجدد التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب تطلعات الـشعب           -
 السوري في الحرية والعدالة والمساواة، وحقه الثابـت فـي         

اختيار نظام الحكم الذي يحقق آماله ويلبي طموحاتـه فـي           
  إرساء األمن والسلم في مختلف أرجاء سورية،

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

صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف          
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 مجموعة الدعم الدوليـة     ات، وبيان 30/6/2012بتاريخ  ) 1(
 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافـة فئاتـه          ،لسورية
 وأطيافه،

…<†{{{{ÏŁèV< <

 على االلتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة         التأكيد مجدداً  -1
تقرارها وسالمتها اإلقليميـة،  سورية ووحدة أراضيها واس   

  .وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه
التأكيد على الموقف الثابت بأن الحـل الوحيـد الممكـن            -2

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

بتـاريخ  ) 1( يـف السوري وفقاً لما ورد فـي بيـان جن        
 ما نـصت عليـه القـرارات        واستناداً إلى ،  30/6/2012

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

اجتماعات جنيف وصوال إلى تـسوية سياسـية لألزمـة          
السورية، ودعوة جامعة الدول العربية إلى التعـاون مـع          

المتحدة إلنجاح المفاوضات السورية التـي تجـري        األمم  
برعايتها إلنهاء الصراع وإرساء السلم واالسـتقرار فـي         

  .سورية
اإلعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار األعمـال          -3

 والخروقات التـي تـشهدها اتفاقيـات خفـض          العسكرية
بالرغم مـن اتفـاق   ، و عدد من أنحاء سورية  في التصعيد

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

االتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطالق النار واألعمال         
، والترحيب  العدائية وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة      

بتـاريخ   2336رقـم   في هذا اإلطار بقرار مجلس األمن       
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، إطالق النار فـي سـورية      القاضي بوقف    31/12/2016
والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطـالق        
النار باعتباره خطوة هامة علـى صـعيد تحقيـق الحـل            

 2254 وقرار مجلس األمن) 1(السياسي وفقاً لبيان جنيف 
، وإدانة التصعيد العسكري الخطيـر والتـدخالت        )2015(

ومطالبـة  . ةالخارجية في عموم سورية في الفترة األخير      
الجانب التركي بسحب قواته من منطقة عفـرين، األمـر          
الذي من شأنه دعم المساعي الجاريـة للتوصـل لحلـول        

 .سياسية لألزمة السورية

التحذير من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون    -4
له عواقب كارثية على أكثر من ثالثـة ماليـين مـواطن            

ن القلـق إزاء    سوري نصفهم من النازحين، واإلعراب ع     
مواصلة الخروقات العسكرية في منطقة خفض التـصعيد        

 من تداعيات هذا التصعيد الـذي مـن         في إدلب، والتحذير  
جهـود تحقيـق التـسوية الـسياسية        شأنه أن يقـوض     

والطلب من األطراف المعنية االلتـزام باتفـاق         المنشودة،
خفض التصعيد في إدلب؛ مع ضرورة اضطالع المجتمـع         

ؤوليته كاملة من حيث التعامل  النـاجز مـع          الدولي بمس 
الخطر اإلرهابي القائم بمحافظة إدلب وخاصة منع انتشار        
العناصر اإلرهابية سواء في األراضي السورية أو النفـاذ         

 .إلى أي من الدول العربية

اإلعراب عن القلق إزاء أي ترتيبات جديدة علـى األرض           -5
راضي السورية  يكون من شأنها أن تشكل تهديداً لوحدة األ       

وانتهاكاً لسيادة سورية وسالمتها اإلقليمية، وتفتح المجال       
أمام المزيد من التدخالت في الشأن السوري وتعزز تواجد         

قوات من دول إقليمية داخل األراضي السورية، والتأكيـد          
في هذا السياق على رفض أية ترتيبات قد ترسخ لواقـع           

م مع االتفاقيـات    جديد على األرض السورية، بما ال ينسج      
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 مـع دول    توالقوانين الدولية، السيما فيما يتعلق بالعالقا     
 .الجوار، واعتبار ذلك تهديداً لألمن واالستقرار في المنطقة

الـذي استـضافته    ) 2(بنتائج اجتماع الريـاض     الترحيب   -6
، 23/11/2017-22بتـاريخ   المملكة العربية الـسعودية     

ارضة السورية  والذي نجح في تشكيل وفد موحد من المع       
للمـشاركة   )الرياض والقاهرة وموسكو  ( بمنصاتها الثالث 

في إطار هيئة التفاوض السورية في مباحثات جنيف وفي         
أعمال اللجنة الدستورية المزمع توجيه الدعوة إليها مـن         
قبل األمم المتحدة، وذلك بغرض التوصل للحل الـسياسي         

ية يتوالها  المنشود لألزمة السورية من خالل عملية سياس      
) 1(تطبيق بيان جنيف    السوريون بأنفسهم، وعلى أساس     

 ،والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سـورية       
  .وقرارات مجلس األمن ذات الصلة

ين الترحيب بتعيين السيد جير بيدرسون مبعوثاً خاصاً لألم        -7
، والتأكيد على دعم جهوده     العام لألمم المتحدة إلى سورية    

ستئناف العملية السياسية، ودعوته السـتكمال      في سبيل ا  
تشكيل اللجنة الدستورية، وعقد اجتماعاتها تحت رعايـة        
وإشراف األمم المتحدة في أقرب وقت ممكـن، وتثمـين          
التجاوب الذي أبدته هيئة التفاوض السورية التـي تمثـل          
المعارضة السورية، وإعالنها االستعداد للمـشاركة فـي        

 .يةأعمال اللجنة الدستور

 بتـاريخ   2449الترحيب باعتماد مجلس األمـن القـرار         -8
 والذي يهيب بجميع األطراف أن تكفل تقديم 13/12/2018

المساعدة اإلنسانية، ويطالب جميـع األطـراف وخاصـة         
السلطات السورية باالمتثال فـورا اللتزاماتهـا بموجـب         
القانون الدولي بما في ذلك القـانون الـدولي اإلنـساني           

دولي لحقوق اإلنسان، ويطالب بالوصول اآلمن      والقانون ال 
والمستمر دون عوائق للقوافل اإلنسانية لألمم المتحدة إلى        
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جميع المناطق وفقا لتقييم األمم المتحدة لالحتياجات فـي         
المبذولة من دولة   واإلشادة بالجهود   . جميع أنحاء سورية  

، والتي كان آخرهـا     الكويت، العضو العربي بمجلس األمن    
ر القـرا بالتعاون مع مملكة السويد فـي اعتمـاد          دورها

بتـاريخ   2401 رقـم   المشار إليه، فـضالً عـن القـرار       
والذي يطالب جميع األطراف بوقف القتـال       ،  24/2/2018

 يوماً لتمكـين  30  ال تقل عنفي كافة مناطق سورية لمدة    
وصول المساعدات اإلنسانية للمحتـاجين فـي المنـاطق         

، إضافة إلى اعتمـاد خطـة       قيودالمحاصرة من دون أي     
وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ذات الخمـس نقـاط          
وحث أطراف النزاع على تنفيذها، ودعوة كافة األطـراف         
المعنية االلتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف إطالق        

وكـذا الترحيـب باعتمـاد      . النار في جميع أنحاء سورية    
 - 19/12/2017 بتاريخ   2393مجلس األمن القرار رقم     

 بشأن تجديـد    -والذي تقدمت به جمهورية مصر العربية       
 .آلية إيصال المساعدات اإلنسانية في سورية

اإلعراب عن القلق إزاء األوضاع اإلنسانية المتردية التي         -9
يشهدها مخيم الهول بالقرب من الحدود السورية العراقية،        

لكة األردنيـة   الممالواقع قرب الحدود مع     ومخيم الركبان   
 يفاقم األزمة اإلنسانية    الهاشمية، األمر الذي من شأنه أن     

والطلب من األطراف الدولية والسورية تحمـل    ةفي سوري 
 إليـصال  آمنـة  ممـرات  تـأمين مسؤولياتها والسماح ب  

، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم مزيد      اإلنسانية المساعدات
مة النـزوح   من المساعدات اإلنسانية العاجلة لمواجهة أز     

الحادة التي تشهدها الساحة السورية على اثـر اشـتداد          
المعارك للقضاء على تنظيم داعش اإلرهابي، واإلعـراب        
عن القلق الشديد إزاء تداعيات ذلك على أمن واسـتقرار          

 . الجوار العربي
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أخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطالق النار فـي           -10
ذلك اتفاق مناطق خفـض     إطار اجتماعات أستانة، بما في      

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

بالجهود المصرية للتوصل التفاقين إلنشاء مناطق لخفض       
التصعيد في كٍل من الغوطة الشرقية بريف دمشق وريـف         

دف حقن  ، به 2017تموز عام   / حمص الشمالي في يوليو   
دماء الشعب الـسوري، وسـرعة إدخـال المـساعدات          
اإلنسانية، ومطالبة الـدول الـضامنة لالتفـاق بـااللتزام       
بتطبيقه وإخراج كافة الميليشيات المسلحة األجنبيـة مـن     
األراضي السورية، وبما يسهم في دعم وإنجاح المـسار          

والترحيب . التفاوضي في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة      
توقيع اتفاق عمان لدعم وقف إطـالق النـار فـي           أيضاً ب 

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

سي يحفظ سـيادة واسـتقرار      للقتال والتوصل التفاق سيا   
 وقرار  1ووحدة أراضي سورية وسالمتها وفق بيان جنيف      

. ويقبله الـشعب الـسوري    ) 2015 (2254مجلس األمن   
والتأكيد في هذا اإلطار على االلتزام بالحفاظ على وحـدة          
األراضي السورية ورفض أي ترتيبات قد تهدد هذا المبدأ،         

 التهجير والتغيير   واإلعراب عن القلق البالغ إزاء عمليات     
الديموجرافي الذي تشهده الساحة السورية، والتأكيد على       
أن أي ترتيبات تجري في هذا الـصدد يجـب أن تكـون             

  .ترتيبات مؤقتة
حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها         -11

ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيـف          
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فيينا الـصادرة عـن     ، وبيانات   30/6/2012بتاريخ  ) 1(
 30/10/2015مجموعة الـدعم الدوليـة لـسورية فـي          

، إضافةً إلى بيان ميونخ     17/5/2016، و 14/11/2015و
، والعمل على التقيد بالمبادئ واآلليـات       11/2/2016في  

التي تم االتفاق عليها والواردة في تلك البيانـات، وعلـى    
نـار  نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطالق ال         

. واألعمال العدائية، وآلية توفير المـساعدات اإلنـسانية       
وبتوفير األجواء المالئمة إلنجاح عملية المفاوضات فـي        
جنيف تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة         

 .حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة

إدانة واستنكار القصف الوحـشي باألسـلحة الكيميائيـة          -12
 تعرضت له بلدة خان شـيخون فـي         يولياً الذ المحرمة د 

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

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

حة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريمـة        باستخدام األسل 
حرب، ويعد عمالً بربرياً وانتهاكاً للقانون الدولي والقانون        

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

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المدنيين في مختلف         -13
رية والتي ترتكبها التنظيمـات والجماعـات       المناطق السو 

اإلرهابية كداعش وجبهة النـصرة المرتبطـة بالقاعـدة         
 .وغيرها من التنظيمات اإلرهابية

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيـق          -14
مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، التخاذ        

كات الدائمة لحقـوق    كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقاف االنتها    
اإلنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك تـوفير          
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الحماية الالزمـة لألطفـال والنـساء ومنـع اسـتهداف           
المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقاً للقـانون الـدولي        

  .اإلنساني
اإلشادة بدور حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمـد          -15

 استـضافة دولـة     الجابر الصباح أمير دولة الكويت فـي      
الكويت للمؤتمرات الدولية األول والثاني والثالث للمانحين       

 2013لدعم الوضع اإلنساني في سورية خـالل األعـوام          
 والطلب من الدول المانحة سرعة الوفاء       ،2015 و 2014و

بتعهداتها التي أعلنت عنها في تلك المؤتمرات، وكذلك في         
 2 لروكـس وب) 2017(وبروكسل  ) 2016(مؤتمرات لندن   

وبالخصوص فيما يتعلـق   ،  )2019 (3وبروكسل  ) 2018(
بتوفير الدعم الالزم للدول العربيـة المجـاورة لـسورية          
وغيرها من الدول العربية المضيفة لالجئـين والنـازحين         
السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل األعباء الملقاة على        

عدات عاتقها في مجاالت توفير أعمال اإلغاثة وتقديم المسا  
، تمهيداً لعودتهم الكريمة واآلمنة إلى    اإلنسانية العاجلة لهم  

 .سورية

الطلب إلى األمين العـام للجامعـة مواصـلة مـشاوراته            -16
 واتصاالته مع األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص       

، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية من أجـل         إلى سورية 
ء المالئمة لجـوالت    تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة األجوا    

مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي        
االنتقالي لألزمة السورية وفقاً لما جاء في بيـان مـؤتمر       

، وبيانات مجموعة الدعم    30/6/2012بتاريخ  ) 1(جنيف  
  .الدولية لسورية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة

الوضـع فـي    العربية المعنية ب  لجنة الوزارية   الالطلب من    -17
سورية واألمين العام مواصلة الجهود والمـشاورات مـع         
مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية بالوضع فـي         
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المقبلـة  سورية، وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة        
  .لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د752: ق.ق(
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

ابتداء من عبـارة   ) 3(تتحفظ دولة قطر على العبارات الواردة في الفقرة          -
ومطالبة الجانب التركي سحب قواته من منطقة عفرين األمر الذي مـن            (

 ).شأنه دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية لألزمة السورية

ـ         : مالحظة - ي يؤكد لبنـان على سياسة االبتعاد عن الصراعات الداخلية ف
الدول العربية الشقيقة، مع الدعوة إلى اعتماد حلول سياسية توافقية، بما           

  .يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية ويلبي تطلعات شعوبها

تطـورات الوضــع   
  .في دولــة ليبيــا    

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 العامة، األمانة مذكرة على �

 ،العمل العربي المشترك عن لعاما األمين تقرير على �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علـى المـستوى الـوزاري          

 ، بالجمهورية التونسية29/3/2019الذي عقد بتاريخ 

 الـدورة  عن الصادر) 715 (رقم بالقرار جاء ما وعلى �
 التي القمة المستوى على الجامعة لمجلس) 29 (العادية
 بتـاريخ  الـسعودية  العربية المملكة - بالظهران عقدت

15/4/2018، 

 8354 مـرق القرار اـوآخره سـالمجل قرارات وعلى �
 .6/3/2019 بتاريخ) 151 (ع.د

…<†{{{{ÏŁèV< <

 وسالمة ليبيا وسيادة بوحدة االلتزام على مجدداً التأكيد -1
 ،نوعه انك أياً الخارجي التدخل رفض وعلى أراضيها
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 الرئاسي المجلس يتخذها التي والتدابير الجهود ودعم
 الجماعات نشاط وتقويض األمن لحفظ الوطني الوفاق لحكومة

 وحماية أراضيها، كامل على الدولة سيادة وبسط اإلرهابية،
 .ومقدراتها مواردها على والحفاظ حدودها

 دعم وتأكيد ليبيا، في لألزمة شامل سياسي حل إلى الدعوة -2
 في الموقع الليبي السياسي لالتفاق الكامل للتنفيذ المجلس

 باعتباره ،17/12/2015 بتاريخ الصخيرات مدينة
 والترحيب ليبيا، في السياسية للتسوية الوحيدة المرجعية

 المتحدة األمم أعدتها التي العمل وخطة بإستراتيجية مجدداً
 غسان السيد العام لألمين الخاص الممثل عرضها والتي
بما في ذلك ما تضمنته الخطة  ليبيا، في األزمة لحل سالمة

بعقد المؤتمر الوطني الجامع، واالستفتاء على الدستور، 
 . وإجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية

 الحوار بمخرجات االلتزام ضرورة على مجدداً التأكيد -3
 العام لألمين الخاص الممثل برعاية تم الذي السياسي

 المجلس يدعو الصدد هذا وفي ليبيا، في حدةالمت لألمم
 التاريخية مسؤولياتهما تحمل إلى والدولة النواب مجلسي

 األطر على االتفاق في واإلسراع الليبي الشعب أمام
 العسكرية السيادية الدولة مؤسسات كافة لتوحيد القانونية

 وتحقيق االنقسام حالة إنهاء إلى وصوالً ،واالقتصادية
 .ليبيا يف االستقرار

اإلشادة بدعم مجلس األمن الكامل لحكومة الوفاق الوطني،  -4
مين العام لألمم المتحدة في ليبيا السيد والممثل الخاص لأل

عيها للتوسط ـدة في سـغسان سالمة وبعثة األمم المتح
في حل سياسي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وفقاً 

ثل الخاص لقاعدة دستورية سليمة، وترحيبها بإعالن المم
بأن المؤتمـر الوطني الجامع سـيعقد خـالل الفترة من 

 .2019نيسان / ابريل14-16
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 واألموال األصول من المجمد إدارة تحسين إلى الدعوة -5
 وبما الليبية الموجودات وكافة األجنبية البنوك في الليبية
 لخدمته وتسخيرها منها الليبي الشعب استفادة يضمن

 الرئاسي المجلس مع بالتنسيق لكوذ احتياجاته، لمواجهة
 والفقرة ،)2011 (1970 رقم القرار من) 18 (للفقرة وفقاً

 مجلس قرارات من) 2011 (1973 رقم القرار من) 20(
 تلك لتعديل ليبيا دولة مساعي ودعم الصلة، ذات األمن

 .ذلك من يمكّنها بما تفسيرها أو القرارات

 للمجلس اديوالم السياسي الدعم تقديم في االستمرار -6
 الحكومة باعتبارها الليبي الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي
 الصعاب تذليل على والعمل ،ليبيا في الوحيدة الشرعية

 عن واالمتناع لمهامها، أدائها سبيل في تواجهها التي
 إلى الدول ودعوة موازية، مؤسسات مع والتواصل الدعم
 السياسي لالتفاق الكامل للتنفيذ عاجلة مساعدة تقديم

 والعسكرية المدنية المؤسسات وتأهيل دعم وإعادة الليبي،
 األمن مجلس بقرارات االلتزام وكذلك وتوحيدها، الوطنية

 والقرار) 2015 (2259 رقم القرار وآخرها الصلة ذات
 ).2016 (2278 رقم

 والتهديدات األمنية التحديات إزاء البالغ القلق عن اإلعراب -7
 هذا وفي الجوار، ودول ليبيا اتواجهه التي اإلرهابية

 الذي الغادر اإلرهابي الهجوم المجلس يدين الصدد
 العاصمةفي  الليبية الخارجية وزارة مقر استهدف
 استشهاد إلى أدى والذي ،25/12/2018 بتاريخ طرابلس

وقوف على مجدداً والتأكيد الوزارة، في العاملين من عدد 
 الليبي الشعب جانب إلى العربية الدول وجامعة المجلس

 نشاط على القضاء إلى يرمي جهد لكل ومساندتها
 ويعمل ليبيا واستقرار أمن تهدد التي اإلرهابية الجماعات

 . المجتمعي واألمن السلم على الحفاظ على
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 تصدير على المفروض الحظر رفع على األمن مجلس حثّ -8
 الرئاسي الحرس تجهيز لضمان جزئياً ليبيا إلى األسلحة

 الحدود وحماية السواحل وخفر اإلرهاب مكافحة توقوا
 .الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس إشراف تحت

 التي األمنية والترتيبات االقتصادية باإلصالحات الترحيب -9
 تنفيذها في الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس بدأ

 النواب، مجلسو الرئاسي، المجلس ودعوة متزامن، بشكل
 المركزي، اـليبي مصرفو ة،ـللدول لىـعاأل لسـالمجو

 معاً للعمل األخرى الليبية االقتصادية الوطنية والمؤسسات
 االقتصادية، ليبيا مشاكل لمواجهة حلول وتنفيذ لالتفاق
 الصادر ليبيا حول روما ببيان العلم أخذ المجلس ويجدد
 .17/11/2016 بتاريخ

 النفطية رافقوالم الموانئ على المتكررة االعتداءات إدانة - 10
 على والتأكيد إقفالها، أو بها العمل سير وعرقلة الليبية،
 األمن مجلس عن الصادرة القرارات بكافة االلتزام ضرورة
 التصدير وإدانة برفض المتعلقة الجامعة ومجلس الدولي

 التأكيد وكذلك النفطية، والمنتجات للنفط المشروع غير
 العاصمة قرهاوم للنفط الوطنية المؤسسة اعتبار على

 النفط إدارة عن المسؤول الوحيد الشرعي الكيان طرابلس
 اإلجراءات كافة ودعم بها، المعمول والقوانين اآلليات وفق

 على الوطني الوفاق حكومة سلطة بتعزيز الكفيلة
 .وتوحيدها الليبية االقتصادية المؤسسات

 الرباعية واللجنة العربية الدول جامعة دور على التأكيد - 11
 الدول جامعة جهود لتنسيق العام األمين اقترحها تيال

 األفريقي واالتحاد المتحدة األمم من كل مع العربية
 وآخرها اجتماعاتها بنتائج والترحيب ،األوروبي واالتحاد
 العامة األمانة مقرفي  عقد الذي للجنة الرابع االجتماع
 .30/4/2018 بتاريخ بالقاهرة للجامعة
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 االستمرار إلى ودعوتها الليبي لجوارا دول بدور اإلشادة - 12
 بما ليبيا في السياسية التسوية مسار لدفع الدعم تقديم في

 وتحقيق مواطنيها وحماية أراضيها، وسالمة وحدة يصون
 الرئاسي المجلس مع بالتنسيق وذلك االستقرار، األمن

 بنتائج اإلطار هذا في والترحيب الوطني، الوفاق لحكومة
 باستضافة عقد الذي ليبيا جوار لدول الوزاري االجتماع

 ،29/11/2018 بتاريخ السودان جمهورية من كريمة
 قامت التي تلك سواء العربية الدول بجهود مجدداً واإلشادة
 شاركت التي أو الليبي – الليبي الحوار اجتماعات برعاية

 السياسية التسوية إلى للتوصل الهادفة االجتماعات في
 .ليبيا في لألزمة

 والنيجر تشاد دول مع الوطني الوفاق حكومة مبادرة عمد - 13
 ليبيا مع المشتركة الجنوبية الحدود لمراقبة والسودان
 والسالح البشر تهريب عمليات لمكافحة وضبطها

 المناطق في باألمن اإلخالل شأنه من ما وكل والمخدرات
 االجتماع بنتائج الشأن هذا في والترحيب، الحدودية
 بين المشتركة الحدود ومراقبة لتأمين الرابع الوزاري

 عاصمة نيامي في المنعقد والسودان وتشاد وليبيا النيجر
 .22/2/2019 بتاريخ النيجر

 لوزراء التنسيقية االجتماعات بنتائج مجدداً الترحيب - 14
 المنعقد االجتماع وآخرها ومصر والجزائر تونس خارجية
 درةاـالمب ارـإط يـف وذلك ،5/3/2019 في بالقاهرة
 التونسية الجمهورية رئيس يادةـس أطلقها التي التونسية

 الحوار عبر السياسي للحل السبسي قايد الباجي محمد
 أصبحت والتي ياـليب في ةـالوطني والمصالحة الشامل
 في الشاملة السياسية التسوية لدعم ثالثية مبادرة الحقاً
 مختلف لجمع المالئمة الظروف تهيئة أجل من ليبيا
 األمم برعاية ليبي – ليبي وطني حوار في الليبية رافاألط
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 الصخيرات (الليبي السياسي االتفاق إلى استناداً المتحدة
17/12/2015.( 

 مصر جمهورية تستضيفها التي باالجتماعات الترحيب - 15
 العسكرية، المؤسسة توحيد بحث إلى الهادفة العربية
 يبيةالل القوات توحيد تشجيع على الخصوص في والتأكيد

 الوفاق لحكومة الرئاسي للمجلس المدنية القيادة تحت
 ليبيا، إلى والسالم االستقرار لعودة وحيد كطريق الوطني

 القاهرة استضافتها التي باالجتماعات كذلك واإلشادة
 .الليبية المدن ممثلي بين النظر وجهات لتقريب

 اإلمارات ظبي بدولة أبوالترحيب باالجتماع الذي عقد في  - 16
 رافـاألط بين 27/2/2019خ ـربية المتحدة بتاريالع

رازه من تقدم في هذا ـالليبية، كما يثني على ما تم إح
رورة إنهاء المرحلة ـالمجال والسيما االتفاق على ض

الل إجراء انتخابات عامة، ـاالنتقالية في ليبيا من خ
وكذلك االلتزام بالمحافظة على استقرار البالد وتوحيد 

 .مؤسساتها

 االتحاد لجنة اجتماعات عن الصادرة بالنتائج علماً خذاأل - 17
 في تضم والتي بليبيا المعنية المستوى رفيعة األفريقي

 االجتماع آخرها كان والتي ليبيا جوار دول عضويتها
 على 10/2/2019 بتاريخ أبابا أديس في المنعقد الوزاري
 .األفريقي االتحاد لقمة 32 الدورة هامش

 ظبي أبو إعالن في الواردة الخاصة بليبيا بالفقرة الترحيب - 18
 وزراء لمجلس واألربعين السادسة الدورة عن الصادر
 الذي اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول خارجية

 . 2019 آذار/مارس 2 و1 يومي عقد

 في الفعالة والمساهمة المشاركة إلى األعضاء الدول دعوة - 19
 االستجابة خطة اللخ من ليبيا في اإلنساني الوضع تحسين

 ليبيا لدعم المتحدة األمم وضعتها التي العاجلة اإلنسانية
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 لحكومة الرئاسي المجلس إشراف وتحت بالتنسيق وذلك
 .الوطني الوفاق

 مع ومشاوراته اتصاالته مواصلة العام األمين إلى الطلب - 20
 األطراف مختلف ومع المتحدة لألمم العام األمين ممثل

 دور تعزيز على والتأكيد ،الليبي الجوار ودول الليبية
 مازالت التي الصعاب تذليل أجل من العربية الدول جامعة

 بمدينة عليه الموقع الليبي السياسي االتفاق تنفيذ تعترض
 .المتحدة األمم رعاية تحت المغربية الصخيرات

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د753: ق.ق(
  

تطورات األوضاع في   
  .الجمهورية اليمنيـة  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

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

وريـة   بالجمه 29/3/2019الوزاري الذي عقد بتـاريخ      
 التونسية،

…<†{{{{ÏŁèV< <

االلتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقالله  -1
  .، ورفض التدخل في شؤونه الداخليةأراضيهوسالمة 

التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة  -2
  .الرئيس عبدربه منصور هادي

: تأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثالث -3
ادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر المب

، والقرارات 2216الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس األمن 
 تسوية سياسية إلى الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول
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والترحيب بتعاون الحكومة . شاملة مستدامة في اليمن
 المقترحات والقرارات إزاءاليمنية ومواقفها اإليجابية 

ودعم . ية، وتمسكها بخيار السالم المستدام في اليمنالدول
 إلىاإلجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية 

 االنقالب، واستعادة سلطة الدولة، وإنهاءتطبيع األوضاع، 
وتمكين الحكومة من القيام بوظائفها الدستورية، واتخاذ 
 التدابير الملحة الكفيلة برفع المعاناة عن كاهل الشعب

 والعواقب االقتصادية اآلثاراليمني، والتخفيف من 
 واالستقرار األمنواالجتماعية الكارثية للحرب، وتحقيق 

 اإلعمار والتعافي، ومكافحة التطرف وإعادةوالتنمية 
   .واإلرهاب

الخاص لألمين العام   عن دعم جهود المبعوثاإلعراب -4
ث من اجل يريفجلألمم المتحدة لليمن السيد مارتن 

 العملية السياسية على أساس المرجعيات وإنجاحئناف است
   .المتفق عليها

، )2018 كانون أول/ديسمبر(الترحيب باتفاق استكهولم  -5
بما في ذلك االتفاق بشأن مدينة وموانئ الحديدة والصليف 
ورأس عيسى، وآلية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفاق تبادل 

التأكيد على ، وبيان التفاهمات حول مدينة تعز، واألسرى
ضرورة التنفيذ الكامل التفاق استكهولم، السيما انسحاب 
الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، كخطوة أولى تؤسس 

   .لسالم حقيقي دائم في اليمن
الترحيب بحرص الحكومة اليمنية والتزامها بالتنفيذ الكامل  -6

 األمنالتفاق ستوكهولم، ودعوة المجتمع الدولي ومجلس 
 الضمانات الدولية للحد من استمرار مماطلة  توفيرإلى

وعرقلة الحوثيين لتنفيذ تلك االتفاقات، ورفضهم مبدأ 
 عمل األمم وإعاقة، اإلنسانيةاالنسحاب وفتح الممرات 

   .المتحدة



 

  81 

 التي تمارسها القوى اإلنسان جميع انتهاكات حقوق إدانة -7
 واإلخفاء القتل والخطف أعمالاالنقالبية، بما في ذلك 

قسري، وتفجير المنازل، وتجنيد األطفال، واستخدام ال
المدارس والمستشفيات لألغراض العسكرية، والقصف 
العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين العزل، ونهب 

 واالغاثية، والتدمير الممنهج اإلنسانيةالمساعدات 
للمؤسسات الصحية، والتضييق على الكادر العامل في 

 واألوبئة، األمراض انتشار إلى أدىالمجال الصحي، مما 
   .ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية

التحذير من خطورة تدهور الوضع اإلنساني والصحي  -8
 تكثيف تقديم إلىواالقتصادي في اليمن، والدعوة 

 إلىوالدعوة .  والطبية للشعب اليمنياإلنسانيةالمساعدات 
، وتسهيل وصولها اإلنسانيةعدم عرقلة تدفق المساعدات 

. لمستحقيها، ومجابهة مخاطر انتشار األوبئة واألمراض
 اإليقاف الفوري لعملية تجنيد األطفال، واتخاذ إلىوالدعوة 

 زراعة األلغام، وإدانةالسبل الكفيلة بوضع حد لها، 
  .ودعوة المجتمع الدولي لوقفها وللمساعدة في نزعها

 تحالف دعم  عن التقدير للدور الذي يقوم بهاإلعراب -9
الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة 

. اإلمارات العربية المتحدة، في دعم الحكومة الشرعية
 الذي يضطلع به اإلنساني عن التقدير للدور واإلعراب

 األحمرمركز الملك سلمان لإلغاثة في اليمن والهالل 
، اإلنسانية  والمساعداتاإلغاثةاإلماراتي، في دعم برامج 

 تأهيل البنية التحتية والخدمات في المناطق وإعادة
والتقدير لكافة الدول العربية، للمساهمات . المحررة

 اإلنسانيوالمساعدات التي قدمتها وتقدمها في المجال 
   .للمواطنين اليمنيين وللحكومة اليمنية الشرعية

ت  عن التقدير للدول التي تعهدت بتقديم المساعدااإلعراب -10



 

  82 

 2019 للعام الجاري اإلنسانيةفي إطار خطة االستجابة 
 مليار 2.6، والتي بلغت )2019 شباط/ فبراير–جنيف (

 اإلماراتدوالر، ومنها المملكة العربية السعودية ودولة 
العربية المتحدة ودولة الكويت، التي بلغت تعهداتها أكثر 

  . حجم تلك التعهداتإجماليمن % 50من 
لدولي إلى عدم تجاهل أسباب الكارثة دعوة المجتمع ا -11

 والمرتبطة بممارسات المليشيات الحوثية، اإلنسانية
يلة البتزاز المجتمع ـ كوساإلنسـانيواستخدامها الوضع 

الدولي والمنظمات الدولية، ونهب المساعدات، 
واستخدامها من أجل تمويل آلة الحرب، وتجييرها لتعزيز 

  .رتهاسلطتها في المناطق الخاضعة لسيط
 إلى االلتزام بمبادئ القانون الدولي، وانتهاج إيراندعوة  -12

سياسة حسن الجوار، والتوقف عن دعم الميليشيات 
الحوثية باألموال واألسلحة، وتشجيعها على تقويض 
مساعي العودة للعملية السياسية، وعرقلة الجهود الدولية 

، وتحويل المناطق التي واإلرهابلوقف الحرب والعنف 
 منصة إلطالق إلىر عليها الحوثيون في اليمن يسيط

الصواريخ الباليستية على البلدان المجاورة، وتهديد 
المالحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر 

، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا ألمن واستقرار األحمر
اليمن، ودول الجوار والمنطقة بشكل عام، ويعتبر خرق 

   .2216 رقم مناألواضح لقرار مجلس 
للضغط على  دعوة المجتمع الدولي واألمم المتحدة -13

تقاالت، وإلطالق سراح ـلسل االعـف مسـاالنقالبين لوق
والسجناء   والمحتجزين والمختطفينواألسرىالمعتقلين 

   .السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم الصحفيين والنشطاء
  

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د754: ق.ق(



 

  83 

عم السالم والتنميـة    د
ــة  ــي جمهوريـ فـ

  .السودان

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكر األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

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

 بالجمهوريـة   29/3/2019ي الذي عقد بتـاريخ      الوزار
 التونسية،

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

 الصادرة السابقة العربية الجامعة مجلس قرارات يستذكر وإذ -
 دعم بشأن الوزاري المستوى وعلى القمة مستوى على

 على يؤكد وإذ السودان، جمهورية في والتنمية السالم
 سيادته على والحفاظ السودان جمهورية مع الكامل التضامن

 شؤونه في التدخل ورفض أراضيه ووحدة واستقالله
  الداخلية،

…<†{{{{ÏŁèV< <

 إلى الرامية الحثيثة السودانية الحكومة بجهود الترحيب -1
 انطالقاً السودان ربوع في واالستقرار واألمن السلم تعزيز

 بإعالن واإلشادة وطني،ال الحوار مبادرة مخرجات من
 2019 عام "بأن السودان جمهورية رئيس السيد فخامة

 ."السودان ربوع في واالستقرار السالم عام هو

 نار إطالق وقف السودانية الحكومة بإعالن الترحيب -2
 كردفان جنوب منطقتي في السالم يتحقق حتى مفتوح
 في المسلحة السودانية الحركات ودعوة األزرق، والنيل

 مع المفاوضات استئناف سرعة إلى المنطقتين تينها
 إلى السالح لحملة المطالبة وتجديد السودانية، الحكومة
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 من انطالقاً الوطني، والحوار السالم لمسيرة االنضمام
 السالح جمع مبادرة وتثمين دارفور، لسالم الدوحة وثيقة

 .المتحدة األمم من المؤيدة المختلفة السودان واليات في

 السلم لتعزيز السودان بها يقوم يالت الهامة الجهود نتثمي -3
 مفاوضات وتسيير استضافة وآخرها اإلقليميين، واألمن
 إلي أفضت التي السودان جنوب جمهورية في السالم
 ،2018 أيلول/سبتمبر 12 بتاريخ سالم اتفاق على التوقيع
 جمهورية في السالم مفاوضات وتسيير تضافةـاس وكذلك
 سالم اتفاق على التوقيع إلى أدت والتي سطىالو أفريقيا

 .2019 شباط/فبراير 4 بتاريخ األولى باألحرف

 إستراتيجية تنفيذ نحو السودان حكومة رؤية مساندة -4
 في المشتركة األفريقي واالتحاد المتحدة األمم بعثة خروج
 األفريقي االتحاد قرارات إطار في "اليوناميد "دارفور

  رقم المجلس قرار وآخرها الصلة ذات األمن ومجلس
 فعلية إجراءات وضع الذي 13/7/2018 بتاريخ 2429
 الكامل النسحابها توطئة تدريجياً" اليوناميد " قوام لخفض

 السودان رؤية ومساندة ،2020 عام بحلول دارفور من
 للسالم وتثبيت مبكر وتعافي تنمية خطط لتنفيذ الداعية
 تنمية إستراتيجية ةوثيق في والواردة دارفور في واألمن
 السنوية الموازنة من لها الالزم التمويل وتوفير دارفور،

 .المختلفة ولجانها المتحدة األمم صناديق وعبر" يوناميد"للـ

 للدول األمريكية القائمة من السودان اسم رفع جهود دعم -5
 العلنية واإلشادة االعتراف ظل في لإلرهاب الراعية

 بما – والدولية اإلقليمية ياناتالك من العديد من والمتكررة
 في السودانية الحكومة بجهود – األمريكية اإلدارة فيها

 .اإلقليميين واألمن السلم وتعزيز اإلرهاب مكافحة

 العربي البرلمان عن الصادر التضامن ببيان الترحيب -6
 الدول قائمة من السودان اسم لرفع 10/2/2018 بتاريخ
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 ومبادرة بجهود اإلطار هذا في واإلشادة لإلرهاب، الراعية
 قمة رحبت بها يوالت الموضوع حول العربي البرلمان
 الجهود تأييد بغرض وذلك 29ع . دالظهران -القدس 
 على االقتصادي الندماجه السودان استعادة إلى الرامية

 الدعم حزم من واستفادته الدولية المستويات كافة
 الدولي البنكو الدولي النقد صندوق من المقدمة والمساندة

 .بالديون المثقلة الدول أعباء لتخفيف

 التمويل وصناديق األعضاء الدول من مجدداً الطلب -7
 إعفائه جهود لدعم السودان حكومة مع التعاون العربية

 ومساندته الديون، هذه أعباء ومعالجة الخارجية ديونه من
 كي الدولي والبنك الدولي النقد صندوق مع مفاوضته في

 الدول أعباء تخفيف مبادرة من االستفادة له يتسنى
 .بالديون المثقلة الفقيرة

 من المكونة المشتركة لآللية المتواصلة بالجهود اإلشادة -8
 بمتابعة والمعنية العربية الدول وجامعة السودان حكومة
 دارفور في واإلنمائية اإلنسانية العربية المشروعات وتنفيذ
 تقديم على العربية الدول وحث السودان، إرجاء وكافة
 من تتمكن كي لآللية والفني المالي الدعم من المزيد
 .اإلنمائية مشروعاتها من الخامسة المرحلة إطالق

 التمويل مؤسسات مع بالتنسيق العامة األمانة دعوة -9
 بالتعاون الصلة ذات الدولية والجهات العربية واالستثمار

 وىمست على عمل ورش لعقد السودانية، الحكومة مع
 تسريع في وتساعد المشتركة، اآللية أعمال تدعم الخبراء
 عربي مؤتمر بعقد والمتصلة الجارية التحضيرات وتيرة

 .السودان في واإلعمار التنمية لمساندة

 منظمة إلى لالنضمام مساعيه في السودان جهود دعم -10
 المنشود االقتصادي لالستقرار وصوالً العالمية، التجارة

 .العالمية ارةالتج في دمجه عبر
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 حكومة بها تقوم التي والمتصلة الهامة الجهود تثمين -11
 بالبشر، واالتجار الشرعية غير الهجرة لمكافحة السودان

 دول من الالجئين من كبيرة أعداد السودان واستضافة
 دعم العامة واألمانة العربية الدول من والطلب الجوار،

 .اإلطار هذا في السودان جهود

 تثمارـواالس التمويل ناديقـوص عربيةال الدول دعوة -12
 مبادرة لتنفيذ المتخصصة العربية والمنظمات ةـالعربي
 البشير مدـأح نـحس مرـعالمشير  الرئيس ةـفخام

 وتحقيق الزراعي لالستثمار السودان جمهورية رئيس
 على الشيخ شرم قمة أكدت والذي العربي الغذائي األمن

 تفعيل على والعمل بي،العر القومي األمن ركائز أحد أنه
 ةـاآللي اللـخ من لتحقيقها المحددة الخطط ووضع
 آذار/مارس 29 في عمان ةـقم هاـأقرت التي ةـالتنفيذي
2017. 

 هذا تنفيذ حول دورية تقارير تقديم العام األمين من الطلب -13
  .القرار
  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د755: ق.ق(    

  
دعـــم جمهوريـــة 

ـ     .ةالصومال الفيدرالي
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،العمل العربي المشتركوعلى تقرير األمين العام عن  �

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

هوريـة   بالجم 29/3/2019الوزاري الذي عقد بتـاريخ      
 التونسية،

  وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، �
 وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -
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…<†{{{{ÏŁèV< <

الترحيب بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المـصالحة         -1
الوطنية الصومالية وجهود استكمال عملية بناء وتقويـة        
مؤسسات الدولة بقيادة الحكومة الصومالية؛  السيما دعم        

 .تنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية

الترحيب بالتحسن المضطرد فـي األوضـاع الـسياسية          -2
مالية واإلعراب عـن التقـدير      واألمنية على الساحة الصو   

للدور الهام الذي تضطلع به بعثة االتحاد األفريقـي فـي           
الصومال بالتعاون الوثيق مع الجيش الوطني الـصومالي        
لتعزيز الوضع األمني، وبخاصة الدور المحـوري الـذي         
تقوم به القوات المسلحة الجيبوتية العاملة في إطار البعثة         

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

 .البعثات اإلقليمية والدولية العاملة في الصومال

دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الدعم العاجـل للحكومـة           -3
الصومالية من أجل إعادة بناء وتأهيل مؤسساتها األمنيـة        

لى النهوض بالقدرات   والعسكرية وتقوية الجهود الرامية إ    
األمنية الصومالية؛ السيما في ضـوء بـدء االنـسحاب           
التدريجي لقوات بعثة االتحاد األفريقـي فـي الـصومال،          
واإلعراب عن التقـدير للجهـود والمـساعدات العربيـة          

 .الجارية على المستوى الثنائي في هذا الشأن

الترحيب بالجهود الحثيثة المبذولة لمـساعدة جمهوريـة         -4
مال الفيدرالية في الحفاظ علـى أمنهـا وسـيادتها          الصو

اإلقليمية ووحدة ترابها وسالمة أراضيها، والطلـب مـن         
الدول العربية األعضاء تقديم كافة أشكال الدعم للحكومـة         
الصومالية من أجل ضمان الحفاظ على سـالمة مجالهـا          
الجوي والبحري، بشكل يؤكد على وحدتها ويعـزز مـن          
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ي تـدخالت خارجيـة تـستهدف       سيادتها في مواجهـة أ    
 .تقسيمها

التأكيد مجدداً على أهمية تنفيذ قرار مجلس الجامعة علـى    -5
 –) 29(ع  . د 718: ق.رقم ق (مستوى القمة في الظهران     

والذي أكد عليه كل من قرار قمـة شـرم          ) 15/4/2018
ــشيخ  ــم ق(ال ، )29/3/2015-) 26(ع . د626: ق.رق

ــرار و ــان ق ــة عم ــم ) 28(ع. دقم ــار684رق يخ  بت
 10تقديم دعم مالي عاجـل بقيمـة        "  بشأن   29/3/2017

مليون دوالر أمريكي شهرياً لمدة سنة من خالل حـساب          
دعم الصومال المفتوح حالياً في األمانـة العامـة، لـدعم           
موازنة الحكومة الصومالية كي تتمكن من إقامـة وإدارة         
مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في األمن واالسـتقرار،        

بة الفـساد والعنـف، وتقـديم الخـدمات الهامـة           ومحار
  ".والضرورية

توجيه الشكر إلى الدول التي تسدد مساهمتها في حـساب           -6
دعم الصومال، ودعوة الدول األعضاء التـي لـم تـسدد           
مساهمتها في حساب دعم الصومال إلى سداد التزاماتهـا         

 .تنفيذَاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة

ـ     ـج االجت الترحيب بنتائ  -7 د فـي   ـماع الفني األول الذي عق
 2018 كـانون أول  / ديسمبر 18وم  ـمقر األمانة العامة ي   

بين وفد من حكومة الصومال برئاسة السيد وزير المالية،         
واألمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية       
المتخصصة، لمناقشة دعم تنفيذ خطة التنمية الـصومالية        

ديونه الخارجية، والترحيـب بإنـشاء آليـة        وإعفائه من   
مشتركة بين حكومـة جمهوريـة الـصومال الفيدراليـة          
وجامعة الدول العربية تـضم فـي أعمالهـا المنظمـات           
والهيئات العربية ذات العالقة، تجتمع دوريـاً فـي مقـر           

، مـرة  مقديـشو األمانة العامة أو في العاصمة الصومالية    
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يـذ توصـيات االجتمـاع،      على األقل كل عام، لمتابعة تنف     
والمسائل ذات األولوية حسب قرارات قمم مجلس الجامعة        
والقمم التنموية العربية وآخرها قرار الدورة الرابعة للقمة        

 االقتصادية واالجتماعية في بيروت رقم      :العربية التنموية 
دعـم جمهوريـة   "   والمعنـون     20/1/2019 بتاريخ   58

ة التنمية الصومالية   الصومال في مساعيها نحو تنفيذ خط     
  ."وإعفائها من ديونها الخارجية

الترحيب بالتعاون الجاري بين األمانة العامـة وحكومـة          -8
جمهورية الصومال الفيدرالية والذي أسفر عـن تعريـب         
الدستور الصومالي والقوانين الـصومالية ذات الـصلة،         
ودعوة الدول العربية األعـضاء واألمانـة العامـة إلـى           

 المساندة الفنيـة والماليـة الالزمـة إلـى          استمرار تقديم 
الجهات المعنية في الحكومة الصومالية الستكمال مشروع       

 .   تعريب القوانين ذات الصلة

الطلب من الدول العربية األعضاء، ومؤسـسات وهيئـات          -9
اإلغاثة اإلنسانية العربية، التعاون الكامل مـع الحكومـة         

ل الدعم الممكنـة    الفيدرالية الصومالية، لتقديم جميع أشكا    
لمواجهة كارثة الجفاف التي تضرب الـصومال والقـرن         
األفريقي، والعمل بكل سرعة على تفادي اآلثار الخطيـرة         
للجفاف من تهديد لألرواح وتـدمير لالقتـصاد وعـصف          

  . بالسلم واألمن واالستقرار في البالد
دعوة الدول األعضاء إلى إعفاء الديون المترتبـة علـى           -10

مال الفيدرالية لـديها دعمـاً القتـصادها        جمهورية الصو 
وتمكيناً لها من االستفادة مـن مبـادرة البنـك الـدولي            

بالديون، وصندوق النقد الدولي بشأن الدول الفقيرة المثقلة        
وتوجيه الشكر إلى كٍل من الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة           

 والمملكة العربية السعودية على إعفاء جمهوريـة        الشعبية
 .ل الفيدرالية من الديون المترتبة عليهاالصوما
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الـصندوق العربـي    ( الطلب من صناديق التمويل العربية       -11
) لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقـد العربـي   

تطبيع عالقاتها المالية مع حكومة الـصومال الفيدراليـة،         
وتشجيع الجانبين على عقد مزيد من االجتماعات المباشرة    

إلغاء الديون الخارجية، وإيجـاد أكثـر       لمناقشة موضوع   
الحلول مرونة لتمكين الحكومة الصومالية من االسـتفادة        
من حزم الدعم المالية الضرورية؛ وتقديم الـدعم الفنـي          
لحكومة الصومال الفيدرالية في مفاوضاتها مع مؤسسات       

 .التمويل العربية والدولية

ـ الترحيب بجهود األمانة العامة بـشراء أر       -12 ت ع سـيارا  ب
 ألـف   100إسعاف لدعم القطاع الصحي الصومالي بقيمة       

دوالر أمريكي بدعم مقدم من مجلس وزراء الصحة العرب         
 1/3/2017بتاريخ ) 47(في دورته ) 15(وفقاً لقراره رقم 

 .من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية

الترحيب بمبادرة دولة الكويت استضافة مؤتمر لدعم قطاع      -13
ي، والطلب من الدول العربيـة المـشاركة        التعليم الصومال 

الفعالة في هذا المؤتمر، وبخاصة من الوزارات المعنيـة         
بشؤون التعليم، لدعم العملية التعليمية الصومالية ونـشر        
اللغة العربية في المدارس والمناهج الصومالية، والطلـب        
من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التنسيق مع        

لعامة في هذا المجال، والعمل على االستفادة مـن         األمانة ا 
المؤتمر لمناقشة سبل االستفادة من خبرات وقدرات الطلبة        
الصوماليين ممن يتلقون تعليمهم في الجامعـات العربيـة         

 . للنهوض بالتعليم في الصومال

دعوة المنظمات والصناديق العربية والمجالس الوزاريـة        -14
تقـديم أشـكال الـدعم      المتخصصة واألمانة العامة إلـى      

المختلفة للحكومة الصومالية والمساهمة في رفع المعاناة       
عن الشعب الصومالي، واإلعراب عن التقدير للجهود التي        
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 لإلشراف على   مقديشوتقوم بها بعثة الجامعة العربية في       
تنفيذ المشروعات العربية بدعم مقدر من األمانة العامـة         

 . خصصةوالمجالس الوزارية العربية المت

الترحيب بإنشاء لجنة مشتركة معنيـة بالـصومال مـن           -15
مجلسي وزراء الشؤون االجتماعية والصحة العرب لدعم        
الجوانــب االجتماعيــة والــصحية فــي خطــة التنميــة 
الصومالية، والمساعدة في بناء القدرات الصومالية فـي        
هذين المجالين، والعمل على تحقيق مزيد من االسـتفادة         

ومالية في الوطن العربي لخدمة المجتمع      من القدرات الص  
 .  الصومالي

تقديم الدعم للحكومة الصومالية في جهود محاربة الصيد         -16
غير المشروع لألسماك فـي الميـاه الـصومالية ودفـن           
النفايات السامة في السواحل الصومالية وهما جريمتـان        
تهددان صحة المـواطن الـصومالي وتحرمـان الـشعب          

الطبيعية وتـؤثران فـي  سـالمة        الصومالي من ثرواته    
سواحل عدد من الدول العربية المتشاطئة لخلـيج عـدن          

 .والبحر األحمر

إدانة عمليات القرصنة المرتكبة قبالة الشواطئ الصومالية        -17
وخليج عدن، وتعزيز التعاون العربي لمكافحتها والتنسيق       
مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمة مرتكبيهـا     

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

 .المتشاطئة على البحر األحمر في تأمين سواحلها

الطلب من الدول األعضاء المساهمة فـي تحمـل نفقـات            -18
لقنصلية الصومالية المعتمدة لديها،    البعثات الدبلوماسية وا  

ودعوة الدول العربية التي ليس لها سفارات في مقديـشو          
  .إلى فتح بعثات لها في الصومال
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الطلب من األمانة العامة بالتعاون مع الجهات الـصومالية          -19
المعنية ومجلس وزراء الصحة العرب والجهات العربيـة        

سـيارات  المعنية العمل على المساهمة في تمويل شـراء         
إطفاء الحرائق وسيارات إسعاف وأجهزة إصحاح البيئـة        
ومختبرات لغسيل الكلى ولألشعة، وتمويل إرسال أطبـاء        
في تخصصات مطلوبة صومالياً، تستفيد منها جميع أقاليم        
الصومال، وذلك من حساب دعم الصومال لـدى جامعـة          

  .الدول العربية
 المساهمة  توجيه الشكر إلى األمين العام على جهوده نحو        -20

فــي تحقيــق المــصالحة الــصومالية وإغاثــة الــشعب 
الصومالي، والتقدير لوفود األمانة العامة التي تزور أنحاء        
الصومال لدعم الوجود العربي فيها، والطلب إلى األمـين         
العام مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القـرار، وتقـديم          

 .المقبلةتقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته 

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د756: ق.ق(
  

احتالل إيران للجـزر    
العربية الثالث طنـب    
الكبـــرى وطنـــب 
الصغرى وأبو موسى   
التابعة لدولة اإلمارات   
العربية المتحدة فـي    

  .الخلــيج العربــي 
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 العام عن العمل العربي المشترك،وعلى تقرير األمين  �

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

 بالجمهوريـة   29/3/2019الوزاري الذي عقد بتـاريخ      
 التونسية،

الظهران  بقرارات القمم السابقة وآخرها قرار قمة      واسترشاداً -
 بشأن احتالل إيران 15/4/2018ريخ  بتا720رقم  ) 29(ع  .د

غرى ـب الـص  ـبرى وطن ـب الك ـطن: للجزر العربية الثالث  
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وأبو موسى التابعة لدولة اإلمارات العربيـة المتحـدة فـي           
  الخليج العربي،

مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى        وإذ يؤكد على بيانات      -
وقراراته السابقة وآخرها القـرار رقـم       المستوى الوزاري   

 ،6/3/2019بتاريخ ) 151 (ع.د 8356

…<†{{{{ÏŁèV< <

التأكيد المطلق على سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة         -1
الكاملة على جزرها الثالث، طنب الكبرى وطنب الصغرى        
وأبو موسى، وتأييد كافة اإلجراءات والوسـائل الـسلمية         
التي تتخذها دولة اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها        

  .المحتلة
كار استمرار الحكومة اإليرانية في تكريس احتاللهـا        استن -2

للجزر الثالث وانتهاك سـيادة دولـة اإلمـارات العربيـة       
المتحدة بما يزعزع األمن واالستقرار في المنطقة ويؤدي        

  .إلى تهديد األمن والسلم الدوليين
إدانة قيام الحكومة اإليرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين         -3

  . اإلماراتية الثالث المحتلةاإليرانيين في الجزر
إدانة المناورات العسكرية اإليرانية التي تـشمل جـزر دولـة            -4

اإلمارات العربية المتحدة الثالث المحتلة، طنب الكبرى وطنـب      
الميـاه اإلقليميـة واإلقلـيم الجـوي        والصغرى وأبو موسى،    

والجرف القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة للجزر الـثالث        
زءاً ال يتجزأ من دولة اإلمارات العربية المتحـدة،         باعتبارها ج 

والطلب من إيران الكف عن مثل هذه االنتهاكـات واألعمـال           
االستفزازية التي تعد تدخالً فـي الـشؤون الداخليـة لدولـة            
مستقلة ذات سيادة، وال تساعد على بناء الثقة، وتهدد األمـن           
 واالستقرار في المنطقة، وتعـرض أمـن وسـالمة المالحـة          

  .اإلقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر
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فتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة       الإدانة إيران    -5
 إيران بإزالة هذه    ومطالبةلدولة اإلمارات العربية المتحدة     

المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة اإلمـارات        
  .العربية المتحدة على أراضيها

للزيارات التي يقـوم بهـا      انته  اإلعراب عن استنكاره وإد    -6
المحتلة طنب  الثالث   إلى الجزر اإلماراتية     كبار المسؤولين 

واسـتهجانه كـل    الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسـى،       
ذلك انتهاكاً لسيادة دولة    الخطوات اإليرانية العدائية معتبراً     

اإلمارات العربية المتحدة على أراضيها، وال يتماشى مـع         
التي تبذل إليجاد تسوية سلمية ودعوة   الجهود والمحاوالت   

  عن القيام بمثل هذه الخطوات االستفزازية      الكفإيران إلى   
التصعيدية، وتبني مواقف بناءة تعزز الثقة للتوصل إلـى         

  .حل عادل لقضـية الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة
اإلشادة بمبادرات دولة اإلمارات العربية المتحـدة التـي          -7

وية سلمية وعادلة لحل قـضية الجـزر        تبذلها إليجاد تس  
طنب الكبرى، وطنـب الـصغرى، وأبـو        (الثالث المحتلة   

  .مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية) موسى
دعوة الحكومة اإليرانية مجدداً إلى إنهاء احتاللها للجـزر          -8

اإلماراتية الثالث، والكف عن فرض األمر الواقع بـالقوة،         
، بهدف تغيير تركيبتها والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها    

رافية، وإلغاء كافة اإلجراءات وإزالـة      جوالسكانية والديم 
كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد          
في الجزر العربية الثالث باعتبـار أن تلـك اإلجـراءات           

 باطلة وليس لها أي أثر قانوني وال تنقص من       واالدعاءات
دة الثابت فـي جزرهـا      حق دولة اإلمارات العربية المتح    

الثالث، وتعد أعماال منافية ألحكام القانون الدولي واتفاقية        
، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل      1949جنيف لعام   

النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الـدولي،         
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بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلـى محكمـة العـدل            
  .الدولية

مل في أن تعيـد الجمهوريـة اإلسـالمية         اإلعراب عن األ   -9
اإليرانية النظر في موقفها الرافض إليجـاد حـل سـلمي           
لقضية جزر دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة الـثالث           
المحتلة، إما من خالل المفاوضات الجـادة والمباشـرة أو          

  .اللجوء إلى محكمة العدل الدولية
ـ     عمطالبة إيران بترجمة ما تعلنه       -10 سين ن رغبتها فـي تح

العالقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالـة التـوتر،         
، باالسـتجابة    وعمـالً  إلى خطوات عملية وملموسة، قوالً    

الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صـاحب        
السمو الشيخ خليفة بن زايـد آل نهيـان رئـيس دولـة             
اإلمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لـدول         

ج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدوليـة        الخلي
والدول الصديقة، واألمين العام لألمم المتحدة، الداعية إلى        
حل النزاع حول الجزر الثالث المحتلة بالطرق الـسلمية،         
وفق األعراف والمواثيق وقواعد القانون الـدولي، مـن         
خالل المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمـة         

لعدل الدولية، من أجـل بنـاء الثقـة وتعزيـز األمـن             ا
  .واالستقرار في منطقة الخليج العربي

التزام جميع الدول العربية في اتصاالتها مع إيران بإثـارة       -11
قضية احتالل إيران للجزر الثالث للتأكيد علـى ضـرورة          

  . عربية محتلةإنهائه انطالقاً من أن الجزر الثالث هي أراضٍ
عام لألمم المتحدة ورئيس مجلـس األمـن        إبالغ األمين ال   -12

بأهمية إبقاء القضية ضمن المـسائل المعروضـة علـى          
مجلس األمن، إلى أن تنهي إيران احتاللها للجزر العربية         
الثالث، وتسترد دولة اإلمارات العربية المتحدة سـيادتها        

  .الكاملة عليها
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الطلب إلى األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير          -13
  .إلى المجلس في دورته العادية المقبلة

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د757: ق.ق(
  

التدخالت اإليرانية في   
ــة   ــشؤون الداخلي ال

  .للـــدول العربيـــة
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة         وعلى   �
متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات على المستوى الـوزاري        

 ، بالجمهورية التونسية29/3/2019الذي عقد بتاريخ 

وإذ يؤكد على البيانات والقرارات الـصادرة عـن مجلـس            -
الوزاري في هذا  الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى

 بتـاريخ   721 قرار قمـة الظهـران رقـم         الشأن، وآخرها 
ع . د8362، وقرار المجلـس الـوزاري رقـم        15/4/2018

التدخالت اإليرانيـة فـي     " بشأن   6/3/2019بتاريخ  ) 151(
 ،"الشؤون الداخلية للدول العربية

وإذ أخذ علماً بانعقاد االجتماع الحادي عشر للجنة الوزاريـة           -
 إيـران  األزمة مع    العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات    

وسبل التصدي للتدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول        
 الذي عقـد فـي الجمهوريـة التونـسية بتـاريخ            العربية

29/3/2019 ، 

وبناء على مداخالت السادة رؤساء الوفود والـسيد األمـين           -
  العام،

…<†{{{{ÏŁèV< <

لتأكيد على أهمية أن تكون عالقات التعاون بين الدول ا -1
 قائمة على مبدأ اإليرانية اإلسالميةعربية والجمهورية ال
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، حسن الجوار واالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها
 في الشؤون الداخلية للدول العربية اإليراني التدخل وإدانة

 لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن باعتباره انتهاكاً
 الميةاإلسمطالبة الجمهورية و  وسيادة الدول،الجوار

 التي من شأنها االستفزازية بالكف عن األعمال اإليرانية
  .أن تقوض بناء الثقة وتهدد األمن واالستقرار في المنطقة

الستمرار عمليات إطالق الصواريخ اإلدانة الشديدة  -2
  على المملكة العربية السعودية الصنعالباليستية إيرانية

 التابعة حوثية المن األراضي اليمنية من قبل الميليشيات
، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استهدفت إليران

المدن السعودية بما فيها قبلة المسلمين والتي بلغت حتى 
عدواناً صارخاً  صاروخ، واعتبار ذلك 200اآلن أكثر من 

، والتأكيد على ضد المملكة وتهديداً لألمن القومي العربي
لدفاع الشرعي عن حق المملكة العربية السعودية في ا
من ميثاق األمم ) 51(أراضيها وفق ما نصت عليه المادة 

المتحدة، ومساندتها في اإلجراءات التي تقرر اتخاذها ضد 
 .تلك االنتهاكات اإليرانية في إطار الشرعية الدولية

استنكار وإدانة التدخالت اإليرانية المستمرة في الشؤون  -3
اإلرهاب وتدريب الداخلية لمملكة البحرين، ومساندة 

اإلرهابيين وتهريب األسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات 
الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات 
 لزعزعة األمن والنظام واالستقرار، وتأسيسها جماعات
إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري 

ية اإليراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق اإلرهاب
وحزب اهللا اإلرهابي، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق 

والتأكيد على دعم مملكة . األمم المتحدة والقانون الدولي
البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات 
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 لمكافحة اإلرهاب والجماعات اإلرهابية، للحفاظ على أمنها
 .واستقرارها

اإلشادة بجهود األجهزة األمنية بالمملكة العربية السعودية  -4
ومملكة البحرين التي تمكنت من إحباط العديد من 
المخططات اإلرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات 
اإلرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل 

 . اللبناني اإلرهابيالحرس الثوري اإليراني وحزب اهللا

إدانة سياسة الحكومة اإليرانية وتدخالتها المستمرة في  -5
الشؤون العربية والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية 
والمذهبية، والتأكيد على ضرورة امتناعها عن دعم 
الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول 

 وتمويل الميليشيات الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم
واألحزاب المسلحة في الدول العربية، وخاصةً تدخالتها 
في الشأن اليمنى والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية 
لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدها باألسلحة، 
وتحويلها إلى منصة إلطالق الصواريخ على جيران اليمن 

اب المندب والبحر وتهديد المالحة البحرية في مضيق ب
األحمر، وهو ما ينعكس سلباً على أمن واستقرار اليمن 
ودول الجوار والمنطقة بشكٍل عام، ويعتبر خرقاً واضحاً 

 .)2015 (2216لقرار مجلس األمن رقم 

التأييد الكامل لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت  -6
خلية (حيال الخلية اإلرهابية تحـت ما يسمى بـ 

، والتأكيد على أهمية أمن واستقرار دولة الكويت، )ليالعبد
ورفض التدخل اإليراني في الشؤون الداخلية للدول 
العربية، على الرغم من المساعي التي بذلتها دولة 
الكويت مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية من أجل خلق قنوات حوار مع إيران من أجل 

 .ر في المنطقةتعزيز األمن واالستقرا
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 الشريك في الحكومة -تحميل حزب اهللا اللبناني اإلرهابي  -7
 مسؤولية دعم اإلرهاب والجماعات اإلرهابية -اللبنانية 

في الدول العربية باألسلحة المتطورة والصواريخ 
الباليستية، والتأكيد على ضرورة توقفه عن نشر التطرف 

ل وعدم تقديم والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدو
  .أي دعم لإلرهاب واإلرهابيين في محيطه اإلقليمي

 والتي تبث على إيرانحظر القنوات الفضائية الممولة من  -8
األقمار الصناعية العربية باعتبارها تُشكل تهديداً لألمن 
القومي العربي من خالل إثارة النعرات الطائفية والمذهبية 

 مع ذلكابعة تنفيذ والعرقية، والطلب من األمين العام مت
 .الجهات ذات الصلة

ن ـؤولين اإليرانييـات المسـتنكار تصريحـة واسـإدان -9
دول العربية، ـد الـتمرة ضـة المسـالتحريضية والعدائي

ومطالبة حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بالكف عن 
التصريحات العدائية واألعمال االستفزازية، ووقف 

الدول العربية باعتبارها تدخالً الحمالت اإلعالمية ضد 
  .سافراً في الشؤون الداخلية لهذه الدول

التأكيد على أهمية رصد التحركات اإليرانية ومحاوالتها  -10
زعزعة األمن واالستقرار في دول المنطقة، والحد من 
التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية 

 خليجياً وأمناً قومياً والسيما الملف اليمني باعتباره شأناً
 . لدول الخليج خاصة والمنطقة العربية ككل

تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية األعضاء مع  -11
الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية لتسليط الضوء على 
ممارسات النظام اإليراني ودعمه للعنف والطائفية 

 . يواإلرهاب وخطره على األمن اإلقليمي والدول

العمل على إعداد حمالت إعالمية من خالل الوسائط  -12
المتعددة تكشف الوجه الحقيقي المتشدد للنظام اإليراني، 
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واستمرار هذا النظام في سياسته العدائية التوسعية في 
 . الخارج، واستمراره في دعم الطائفية والتطرف واإلرهاب

ث إدانة استمرار احتالل إيران للجزر اإلماراتية الثال -13
، )طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى(المحتلة 

 والوسائل السلمية التي تتخذها اإلجراءاتوتأييد كافة 
 الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا اإلماراتدولة 

  .للقانون الدولي

 2231ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  -14
تحقق من وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة لل) 2015(

تنفيذ االتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات 
على نحوٍ سريع وفعال حال انتهاك إيران اللتزاماتها 
بموجب االتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة 

 .مواثيق السالمة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة

ما يحمله  في األزمة السورية واإليرانيالتنديد بالتدخل  -15
سيادتها ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية و

 اإلقليميةأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسالمتها و
وأن مثل هذا التدخل ال يخدم الجهود المبذولة من أجل 

 لمضامين تسوية األزمة السورية بالطرق السلمية وفقاً
 ). 1 (جنيف

صر المسلحة مطالبة إيران بإخراج المليشيات والعنا -16
التابعة لها من كافة الدول العربية، والتوقف عن دعم 
المنظمات والمليشيات اإلرهابية في الدول العربية، 

 . وباألخص في سورية واليمن

التأكيد على أهمية مواصلة الدول العربية تزويد األمانة  -17
العامة بتقارير دورية حول التدخالت اإليرانية في الشؤون 

 .  العربيةالداخلية للدول

تكليف األمين العام بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية  -18
دولة : اللجنة العربية الرباعية المشكلة من كل من
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، ومملكة البحرين، )الرئاسة(اإلمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، 

ة من واألمين العام لالستمرار في تطوير خطة تحرك عربي
أجل التصدي للتدخالت اإليرانية في المنطقة العربية، 
وحشد التأييد والدعم الدولي للموقف العربي الرافض لهذه 

 . التدخالت اإليرانية

مواصلة إطالع األجهزة المعنية في األمم المتحدة  -19
 و 2216باالنتهاكات اإليرانية لقراري مجلس األمن رقم 

هم لألمن القومي  لما يمثله ذلك من تهديد دا2231
 . العربي

التدخالت اإليرانية في الشؤون "االستمرار في إدراج بند  -20
على أجندة منتديات التعاون " الداخلية للدول العربية

 .العربي مع الدول والتجمعات الدولية واإلقليمية

 التوجه إلى األجهزة المعنية في األمم المتحدة إلدراج  -21
) 7(الفقرة ) 2(ام المادة الموضوع على أجندتها وفقاً ألحك

من ميثاق األمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون 
 . الداخلية للدول

الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ القرار والعرض على  -22
 .المجلس في دورته العادية المقبلة

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د758: ق.ق(
 ــــــــــــــــ

 في قرار التدخالت اإليرانيـة      7، و 4، و 3رات  يتحفظ لبنــان على الفق    -
 :في الشؤون الداخلية للدول العربية

ووصفه باإلرهـابي واإلشـارة إلـى       " حزب اهللا "يعترض لبنان على ذكر     
  .وجوده في الحكومة

وال يمكن الموافقة على األمر كونه خارج تصنيف األمم المتحدة وغيـر            
اب خاصةً من حيث التمييـز      متوافق مع المعاهدة العربية لمكافحة اإلره     

بين المقاومة واإلرهاب، كون حزب اهللا يمثل مكون أساسي فـي لبنـان             
وشريحة واسعة من اللبنانيين، ولديه كتلة نيابية ووزارية وازنـة فـي            
المؤسسات الدستورية اللبنانية، وندين أي تدخالت بالـشؤون الداخليـة          

ة على النـأي بلبنـان،      للدول العربية ونؤكد على موقف الحكومة اللبناني      
، لكي تتم الموافقة على كافـة   "بحزب اهللا "وقد طالبنا بحذف كل ما يتعلق       

  .بنود القرار دون تحفظ
 . من هذا القرار7، و4، و3يتحفظ العـراق على الفقرات  -

  



 

  102

اتخاذ موقف عربـي    
موحــد إزاء انتهــاك 
القـــوات التركيـــة 

ــة ــسيادة العراقي   .لل
  

  لقمة،إن مجلس الجامعة على مستوى ا
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثـاني لهيئـة متابعـة            �
تنفيذ القرارات وااللتزامات على المستوى الوزاري الذي عقـد         

 ، بالجمهورية التونسية29/3/2019بتاريخ 

فة قرارات مجلس الجامعة علـى مـستوى        وإذ يؤكد على كا    -
 بتاريخ 722رقم ) 29(ع  .القمة وآخرها قرار قمة الظهران د     

 وقرارات المجلس على المـستوى الـوزاري        15/4/2018
 ،6/3/2019بتاريخ ) 151(ع . د8357وآخرها قراره رقم 

…<†{{{{ÏŁèV< <

إعادة التأكيد على مضمون قرار مجلـس الجامعـة علـى            -1
 7987ي دورته غير العاديـة المـرقم        المستوى الوزاري ف  

 بشأن إدانـة توغـل القـوات        24/12/2015والمؤرخ في   
التركية في األراضي العراقية ومطالبة الحكومـة التركيـة         
بسحب قواتها فوراً دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على          

  .السيادة العراقية، وتهديداً لألمن القومي العربي
جامعة للطلب من الجانب التركي     دعوة الدول األعضاء في ال     -2

سحب قواتـه مـن األراضـي       ) بموجب العالقات الثنائية  (
ع في  .غ. د 7987العراقية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم       

، ودعوتها إلى إثـارة هـذه المـسائل فـي           24/12/2015
 .اتصاالتها مع الجانب التركي

دعوة الدول األعضاء للطلب من الحكومـة التركيـة عـدم            -3
ل في الشؤون الداخلية للعراق والكف عن هذه األعمال         التدخ

االستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن         
 .واستقرار المنطقة



 

  103

إعادة التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في اإلجـراءات     -4
التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الـصلة التـي        

 لقواتها مـن األراضـي      تهدف إلى سحب الحكومة التركية    
 .العراقية، ترسيخاً لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيه

الطلب من األمين العام للجامعة االستمرار في متابعة تنفيـذ    -5
، 24/12/2015ع في .غ. د 7987قرار مجلس الجامعة رقم     

وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبله في هذا          
 . دورته العادية المقبلةالشأن إلى مجلس الجامعة في

إعادة التأكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس    -6
األمن للمطلب المتضمن انـسحاب القـوات التركيـة مـن           
األراضي العراقية واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمـة لحـين         

 .تحقيق االنسحاب الناجز لهذه القوات

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د759: ق.ق(
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .,4آ2 دو!ـ/ .ــ-� ,+*()' &%$ ه"ا ا! �ار -

 من% 75 نسبة إعفاء
ــون ــة دي  جمهوري

 صناديق ضمن العراق
  .العربية الدول جامعة

  
  

  ،القمة مستوى على العربية الجامعة مجلس إن
  :إطالعه بعد -

 ،العامة األمانة مذكرةعلى  �

 شترك،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي الم �

 العراق لجمهورية الدائمة المندوبية مذكرةوعلى  �
 ،26/3/2019 بتاريخ 4/2306/ج/3 المرقمة

 الوزاري المستوى على الجامعة مجلس قرار وعلى �
 ،11/9/2018 بتاريخ) 150 (ع.د) 8309 (المرقم

 المستوى على الجامعة مجلس قرار على المجلس يؤكد وإذ -
 في المؤرخو )148(ع .د) 8189 (المرقم الوزاري

 العربية الدول دعوة المتضمنة منه) 5 (الفقرة  9/12/2017
 سيطرة من المحررة المدن إعمار إعادة في المساهمة إلى

 ،النازحين وإغاثة اإلجرامية العصابات
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 الحكومة جهود مع المطلق تضامنه عن المجلس عربي وإذ -
 التي االقتصادية واألعباء التحديات مواجهة في العراقية

) داعش (وعصابات اإلرهابية التنظيمات ضد الحرب تهاخلف
 المناطق إعمار بإعادة العراقية الحكومة ودعم ،اإلرهابي
 وتوفير سكناهم إلى النازحين عودة لتسهيل المحررة
 االستقرار، لتحقيق لهم األساسية الخدمات

 مسيرة دعم على العراق جمهورية حرص المجلس يثمن إذو -
 إزاء بتعهداته اإليفاء في ورغبته المشترك العربي العمل

 ،العربية الدول جامعة أنصبة في مساهمته

 ،العراق جمهورية وفد رئيس من المقدم العرض إلى استماعه وبعد -

…<†{{{{ÏŁèV< <

 جمهورية على المترتبة الديون من% 75 نسبة إعفاء -1
 العربية لدولالدعم المقدمة ل صناديق ضمن العراق

 .المتبقي وجدولة

 األمانة موازنة في مساهماته متأخرات لعراقا تسديد -2
 ،2007حتى عام  (لألعوام العربية الدول لجامعة العامة
2016، 2017.( 

 جمهورية مع تفاهم مذكرة بتوقيع العامة األمانة قيام -3
 يتم التي وبالصيغة القرار تنفيذ آليات على تشتمل العراق
 .بينهما عليها االتفاق

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د760: ق.ق(

دعم النازحين داخليـاً    
في الـدول العربيـة     
والنازحين العـراقيين   

ــاص ــشكل خـ   .بـ
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني لهيئـة           �
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تنفيذ القـرارات وااللتزامـات علـى المـستوى         متابعة  
 بالجمهوريـة   29/3/2019الوزاري الذي عقد بتـاريخ      

 التونسية،

وعلى مذكرتي المندوبية الدائمة لجمهورية العراق رقـم    �
 4/1797/ج/3 ورقم   4/3/2019 بتاريخ   4/1747/ج/3

 ،6/3/2019بتاريخ 

وبعد استماعه إلى العرض المقدم من رئيس وفد جمهوريـة           -
 لعراق،ا

…<†{{{{ÏŁèV< <

مساندة جهود حكومات الدول العربية التي تعانى من  -1
ظاهرة النزوح السيما الحكومة العراقية في إطار تقديم 
الدعم للنازحين ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في 
إعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة العصابات 

ربي في اإلرهابية، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص الع
هذه الجهود اإلنسانية، وبما يؤمن عودة جميع النازحين 

 .إلى ديارهم األصلية

دعوة الدول العربية إلى تقديم المساعدات الغذائية والطبية  -2
العاجلة إلغاثة األعداد الكبيرة من النازحين داخلياً 
بالعراق، السيما بعد بلوغهم أعداداً ومستويات خطيرة 

 العراقية، والمساهمة في إعادة تفوق إمكانيات الحكومة
إعمار المحافظات التي تم تحريرها من عصابات داعش 

 .اإلرهابية

عقد مؤتمر دولي برعاية جامعة الدول العربية لمناقشة  -3
موضوع النازحين داخلياً في المنطقة العربية للوقوف على 
واقع مأساتهم وإيجاد الحلول لها بمشاركة الدول العربية 

نظمات اإلقليمية والدولية والمانحين من أجل األعضاء والم
 .تقديم المساعدات الالزمة للنازحين
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اإلشادة بمخرجات مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار  -4
، وتوجيه 14/2/2018-12العراق الذي عقد خالل الفترة 

الشكر إلى الدول العربية التي تعهدت بتقديم مساعدات 
عادة إعمار العراق، مالية لإلسهام في الجهد الدولي إل

فيذ تعهداتها في وأخذ العلم بأن دولة الكويت قد بدأت بتن
، عبر منح جمهورية 2018تموز /الخامس من يوليو
 مدرسة 73 مليون دوالر، وتجهيز 80العراق قرضاً بمبلغ 

 . محافظة عراقية15في 

دعوة الدول العربية والمنظمات الثقافية والتربوية المتخصصة  -5
ة تربوية ترمي إلى إزالة آثار الفكر التكفيري إلطالق حمل

المتشدد الذي روجت له التنظيمات اإلرهابية في المناطق التي 
 سنة ممن 18-7سيطرت عليها والتركيز على الفئة العمرية من 

 .ال يزالون في مقاعد الدراسة

دعوة الدول العربية لدراسة إمكانية إنشاء صندوق لدعم  -6
حررة من التنظيمات اإلرهابية في إعادة إعمار المدن الم

الدول العربية التي كانت بعض مدنها تحت سيطرة هذه 
التنظيمات، وذلك تسهيالً لعودة النازحين إلى مدنهم كآلية 
فاعلة وناجعة وسريعة للتخفيف من اآلثار السلبية لعملية 

 .النزوح الداخلي

 دعوة األمانة العامة والدول العربية لتقديم الدعم الفني -7
واللوجستي للدول العربية التي تعانى من ظاهرة النزوح 
الداخلي بشكٍل عام، والعراق بشكٍل خاص، من خالل 

 .تدريب موظفي الوزارات المعنية بظاهرة النزوح

) 4/12/2018، )1ص.ش.د (3ق(الترحيب بالقرار رقم  -8
الصادر عن مجلسي وزراء الشؤون االجتماعية والصحة 

فتوحة العضوية حول الدعم العرب، بإنشاء اللجنة م
االجتماعي والصحي للنازحين داخلياً في الدول العربية 

 .والنازحين العراقيين بشكل خاص
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إرجاء المقترح المقدم من جمهورية العراق بشأن إعداد  -9
، لمزيد من الدراسة "اتفاقية عربية تُعنى بالنزوح الداخلي"

 .والتشاور بين الدول األعضاء

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د761: ق.ق(

صيانة األمن القـومي    
ــة   ــي ومكافح العرب

  .اإلرهاب

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

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

 بالجمهوريـة   29/3/2019الوزاري الذي عقد بتـاريخ      
 التونسية،

واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة         �
صيانة األمـن القـومي      بشأنوعلى المستوى الوزاري    

 ،  ومكافحة اإلرهابالعربي

وإذ يؤكد من جديد عزمه الثابت على مواصلة الجهود لتعزيز           -
 القومي العربي ومكافحة التنظيمات اإلرهابية والـدفاع        األمن

عن استقالل الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية والـذود         
 عن وحدة ترابها الوطني وسالمة أراضيها ضد أي اعتداء،

وإذ يشدد على الحق الثابت للدول األعضاء في التصدي ألي           -
، وكذلك  اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها ومؤسسات الدولة     

حقها في اتخاذ جميع اإلجراءات واستخدام كافة الوسائل التي         
تحول دون تعرضها ألي تهديدات واعتداءات تُـشكل خطـراً          
على أمنها وسالمتها، وفقاً لميثاق جامعـة الـدول العربيـة           

 وميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة،

ال اإلرهاب بمختلـف    وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكل أشك       -
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صوره وممارساته ومظاهره، ورفضه الثابت لربط اإلرهـاب        
 بأي دين أو حضارة أو أمة،

وإذ يؤكد من جديد رفضه التام ألي شكل من أشكال الـدعم             -
الصريح أو الضمني للمنظمات اإلرهابية والمنظمات المتطرفة      
من تهديد أو اختطاف الرهائن أو قـتلهم أو طلـب الفديـة             

 سراحهم،إلطالق 

وإذ يثمن أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والتعاون بين  -
الدول األعضاء لمواجهة اإلرهاب السيما في مجال تجفيـف         
منابع تمويل اإلرهاب ومعالجة سفر المقـاتلين اإلرهـابيين         
والعمل على الحد من تنقلهم إلى منـاطق النـزاع وإيجـاد            

نونية الالزمـة التـي    مالذات آمنة لهم واتخاذ اإلجراءات القا     
تحول دون اسـتخدام اإلرهـابيين لتكنولوجيـا المعلومـات          
واالتصاالت لنشر الفكر اإلرهابي والتجنيد لصالح المنظمـات        

 اإلرهابية،

…<†{{{{ÏŁèV< <

اإلدانة الحازمة والمستمرة لكل األنشطة اإلجرامية التي  -1
تمارسها التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية وفي كافة 

 العالم، بما فيها رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو دول
 .المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف واإلرهاب

التأكيد على أن التدابير والحلول العسكرية واألمنية  -2
والردعية من المقومات األساسية لدحر اإلرهاب، والتنويه 

دة األبعاد بضرورة اعتماد إستراتيجية عربية شاملة متعد
لمكافحة اإلرهاب ومنعه وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول 
العربية الصادرة بهذا الشأن على مستوى القمة وعلى 
المستوى الوزاري تتضمن األبعاد السياسية والقانونية 
والقضائية باإلضافة إلى المحاور الثقافية واإلعالمية 

 .والدينية واالجتماعية
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 بين الدول العربية لمكافحة اإلرهاب مواصلة التعاون القائم -3
والتطرف وتكثيف الجهود المشتركة الجتثاثه من جذوره 
من خالل تفعيل أحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، 
ودعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد على االتفاقية 
العربية لمكافحة اإلرهاب واالتفاقية العربية لمكافحة غسل 

ويل اإلرهاب واالتفاقية العربية لمكافحة جرائم األموال وتم
وإيداع تقنية المعلومات إلى إتمام إجراءات التصديق عليها 

 .وثائق التصديق لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية

حث الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي  -4
والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة 

من االتفاقية ) 4(لتنظيمات اإلرهابية وتفعيل أحكام المادة ا
تعاون الدول العربية لمكافحة اإلرهاب التي تنص على 

لمنع ومكافحة الجرائم اإلرهابية، طبقاً للقوانين طراف األ
 .واإلجراءات الداخلية لكل دولة

لى االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال إدعوة الدول  -5
شخاص لى الكيانات أو األإلضمني الدعم الصريح أو ا

الضالعين في األعمال اإلرهابية ورفض كل أشكال االبتزاز 
لرهائن أو امن قبل الجماعات اإلرهابية من تهديد أو قتل 

 .طلب للفدية

دعوة الدول األعضاء إلى العمل على منع ومكافحة  -6
من االتفاقية ) 2(الجرائم اإلرهابية اتساقاً مع أحكام المادة 

 أراضيها اتخاذبية لمكافحة اإلرهاب والحيلولة دون العر
مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم اإلرهابية أو 

 . فيها بأية صورة من الصوراالشتراكالشروع أو 

دعم التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الفكر  -7
المتطرف واقتالع جذوره وذلك من خالل اإلستراتيجية 

ن الفكري ودعوة المكتب العربي لمكافحة العربية لألم
اإلرهاب واألمن الفكري لموافاة األمانة العامة لجامعة 
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الدول العربية بالمبادرات التي يقوم بها والدراسات العلمية 
 . التي يعدها لتعميمها على الدول األعضاء لغرض االستفادة منها

 اإلشادة بما حققته الدول األعضاء من انتصارات واسعة -8
ضد اإلرهاب وما توصلت إليه من انجازات في دحر 
التنظيمات اإلرهابية والجماعات المتطرفة ودعوتها 
لمواصلة هذه الجهود بما يكفل القضاء على اإلرهاب 
والتطرف بجميع مظاهره وصوره، ومواصلة الجهود 

 .الرامية إلى إرساء قيم التسامح وثقافة السالم

ص الذين ينتمون لما الترحيب بوضع أسماء بعض األشخا -9
يسمى بسرايا األشتر اإلرهابية في مملكة البحرين على 
قائمة اإلرهابيين، معتبرين أن هذا الموقف يعكس إصرار 
دول العالم على التصدي لكل أشكال اإلرهاب على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي وكل من يقوم بدعمه أو 
 التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعما لجهود
مملكة البحرين واإلجراءات التي تقوم بها في تعزيز األمن 

 . واالستقرار والسلم فيها

دعوة الدول األعضاء إلى إيجاد نظم عدالة جنائية فعالة  -10
لمقاضاة مرتكبي األعمال اإلرهابية واتخاذ اإلجراءات 
القانونية والقضائية الالزمة للحيلولة دون سفر المقاتلين 

 بتنظيمات إرهابية واالنتقال إلى مراكز اإلرهابيين لاللتحاق
الصراع وحرمانهم من أي مالذات آمنة وتقديمهم للعدالة 

 .للمسائلة عما ارتكبوه من جرائم إرهابية

مواصلة تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي لدعم القدرات  -11
الوطنية للدول في مجال مكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله 

 .  ومظاهره والتصدي له بفعالية

حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها وتكثيف جهودها  -12
لتنفيذ االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 

تغالل التكنولوجيا ـة من اسـلحرمان التنظيمات اإلرهابي
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ووسائل التواصل االجتماعي للحيلولة دون بث دعايتها 
وح والترويج للكراهية والفتنة الطائفية والمذهبية ور

الفرقة بين أبناء المجتمع دون المساس بحرية الرأي 
والتعبير التي تحميها القوانين الوطنية والمواثيق اإلقليمية 

 .والدولية المصادق عليها

دعوة الدول األعضاء إلى مواصلة موافاة األمانة العامة  -13
لجامعة الدول العربية بالمبادرات الوطنية التي تقوم بها 

إلرهاب، بما في ذلك نتائج أعمال في مجال مواجهة ا
المؤتمرات والندوات التي تنظمها حول مكافحة اإلرهاب 

 .والتنظيمات اإلرهابية

 موافاة األمانة العامة  مواصلةلىدعوة الدول األعضاء إ -14
لديها من صور وأفالم توفر لجامعة الدول العربية بما 

 مآسي وآالم ضحايا األعمال حولوثائقية ومطبوعات 
 للتوعية اليوم العربيابية لعرضها خالل فعاليات اإلره

بآالم ومآسي ضحايا األعمال اإلرهابية في المنطقة 
، ودعوة الدول األعضاء ومؤسسات العمل العربي العربية

المشترك إلى إحياء هذا اليوم وموافاة األمانة العامة 
 .بالمبادرات التي تقوم بها في هذا الشأن

معاملة ضحايا اإلرهاب وأسرهم دعوة الدول األعضاء إلى  -15
بما يحفظ كرامتهم والنظر في إيجاد أنظمة وآليات وطنية 
لتقديم المساعدة لهم بما يتفق مع نظمها الوطنية وتلبية 

 .احتياجاتهم وتيسير إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي

 مساعدةلالقانون العربي اإلسترشادي اإلشادة باعتماد  -16
 بموجب القرار رقم رهابيةإلعمال ا ضحايا األوحماية
 الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب المنعقد في 1134

 22/11/2018بتاريخ ) السودان(بالخرطوم ) 34(دورته 
 .ودعوة الدول العربية لالستفادة من بنوده

لبذل المزيد من الجهود لمكافحة الدول العربية دعوة  -17
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ابية واستخدام التنظيمات اإلرهتمويل اإلرهاب مصادر 
لتكنولوجيا المعلومات لتمويل النشاطات اإلرهابية عبر 

االتفاقية العربية لمكافحة شبكات االنترنت تنفيذا ألحكام 
 .  وتمويل اإلرهاباألموالغسل 

حث الدول العربية على تبسيط اإلجراءات المتعلقة بطلبات  -18
المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا المتعلقة باألعمال 

ابية واالنتقال الرتكاب األعمال اإلرهابية بما يتسق اإلره
مع االتفاقيات العربية القضائية واألمنية ذات الصلة 
وتشجيع استعمال الوسائل اإللكترونية من أجل تسريع 

 .وتيسير البت في تلك الطلبات

دعوة الدول العربية إلى مواصلة تبادل المعلومات حول  -19
ات اإلرهابية بما في أعمال وتحركات التنظيمات والشبك

ذلك المقاتلين اإلرهابيين عن طريق اآلليات الثنائية أو 
المتعددة األطراف السيما مع الدول التي يقيمون بها أو 
يحملون جنسياتها وشعب االتصال في مجلس وزراء 

 .الداخلية العرب

لفريق الخبراء ) 25(أخذ العلم بتقرير وتوصيات االجتماع  -20
ة اإلرهاب الذي عقد بمقر األمانة العرب المعني بمكافح
 .14/2/2019 و13العامة للجامعة يومي 

الترحيب بإعادة انتخاب المملكة المغربية للرئاسة  -21
المشتركة مع كندا للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب 

، وذلك خالل االجتماع )2022 – 2020(لوالية ثالثة 
 نظم الخامس عشر للجنة التنسيق التابعة للمنتدى، الذي

 . بمالقة2019آذار / مارس13يوم األربعاء 

الطلب من األمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ  -22
هذا القرار وإعداد تقارير دورية بشأن إجراءات تنفيذه 

  .وتقديمها للمجلس في دوراته المقبلة
  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د762: ق.ق(
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ــة   ــوير المنظوم تط
ــة   ــة لمكافح العربي

  .اإلرهاب

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

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

 بالجمهوريـة   29/3/2019الوزاري الذي عقد بتـاريخ      
 التونسية،

وإذ يعرب عن إدانته الحازمة لكافة أشكال اإلرهاب وبمختلف          -
صوره وممارساته ومظاهره، ورفضه الثابت ألي توجه كان        

 .لربط اإلرهاب بأي دين أو حضارة أو أمة

وإذ يكرر التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون القائم بـين           -
وتكثيف الجهـود   الدول العربية لمكافحة اإلرهاب والتطرف      

المشتركة الجتثاثه من جذوره وذلك من خالل تفعيـل بنـود           
 وأحكام االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب،

وإذ يشدد في هذا اإلطار على أهمية تنسيق الجهود العربيـة     -
والدولية في مجال مكافحـة اإلرهـاب مـن خـالل تبـادل             

 ري،المعلومات والتعاون األمني والقضائي والتنسيق العسك

وإذ يؤكد على قرارات مجلس جامعة الـدول العربيـة ذات            -
 628الصلة، وعلى نحو خاص قرار قمة شرم الشيخ رقـم           

ع . د 654، وقرار قمة نواكـشوط رقـم        )2015) (26(ع  .د
ع . د 699 و 690، وقراري قمة عمان رقمي      )2016) (27(
ــرار )2017) (28( ، )2014) (142(ع . د7804، والقــ

ع . د 8189، والقـرار    )2016) (145(ع  . د 8019والقرار  
ــم  )2017) (148( ــرار رق ــاريخ .غ. د8219، والق ع بت
بتـــاريخ ) 149(ع . د8262، والقـــرار 4/12/2017
ــم 7/3/2018 ) 29(ع . د725، وقــرار قمــة القــدس رق
بتـــاريخ ) 150(ع . د8316، والقـــرار رقـــم )2018(
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ــم 11/9/2018 ــرار رق ــاريخ ) 151(ع . د8377، والق بت
6/3/2019. 

 :استناداً إلىو -

 المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، �

 المواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك، �

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،         �
 وإعالناتها بشأن صيانة األمن القومي العربي،

ة وإذ يؤكد التزامه بأحكام ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربي         -
وميثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن وقواعد القانون        

 الدولي،

…<†{{{{ÏŁèV< <

إدانة كل أشكال العمليات اإلجرامية التي تشنها التنظيمات  -1
اإلرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم، والتنديد 
بكل األنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي 

ينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل ترفع شعارات د
 .على التحريض على الفتنة والعنف واإلرهاب

التأكيد على الحق الثابت للدول األعضاء في اتخاذ جميع  -2
اإلجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون 
تعرضها ألي تهديدات تشكل خطراً على أمنها وسالمة 

معة الدول العربية مجتمعاتها، وذلك وفقاً لميثاق جا
 .وميثاق األمم المتحدة

اعتبار مكافحة اإلرهاب حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان لما  -3
لإلرهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع 
بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتثمين الجهود 

إلرهاب آثار ا"العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار 
في كل من مجلس حقوق اإلنسان " على التمتع بحقوق اإلنسان

 . للجمعية العامة لألمم المتحدةالدولي واللجنة الثالثة
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التشديد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع  -4
اإلرهاب دون انتقائية أو تمييز، والتحذير مجدداً من 

رهابية الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات اإل
المختلفة في المنطقة والتي تتبني نفس األيديولوجية 

 .المتطرفة وتتعاون فيما بينها

التأكيد على ضرورة اإلسراع بتنفيذ قرارات مجلس  -5
الجامعة التي رحبت بالمبادرة التي أطلقتها جمهورية مصر 

 بعقد اجتماع 2014) 25(ع .العربية في قمة الكويت د
عدل العرب لبحث سبل تفعيل مشترك لوزراء الداخلية وال

االتفاقيات األمنية والقضائية، مع النظر في عقد هذا 
االجتماع بشكل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة 
العربية لمكافحة اإلرهاب وتحديث اإلستراتيجية العربية 
لمكافحة اإلرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية 

تحديات والتهديدات  بما يتواكب مع ال1997العرب سنة 
اإلرهابية واألمنية والتقنية الراهنة ذات الصلة باإلرهاب، 
وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال 
مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تفعيل 
االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

زمة على ، لوضع الرقابة الال2010الموقعة سنة 
مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في 
المجال المالي والتقني والمجاالت األخرى والتي يمكن أن 
تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات 

 .  اإلرهابية

حث الدول األعضاء على تعزيز تعاونها في إطار االتفاقية  -6
لومات، وذلك للعمل على العربية لمكافحة جرائم تقنية المع

نحو جماعي لحرمان التنظيمات اإلرهابية من استخدام 
وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في بث 
دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة، وتعزيز التعاون في 
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مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل 
 .اإلرهاب

م تصادق على االتفاقية العربية حث الدول العربية التي ل -7
لمكافحة اإلرهاب إلى التصديق عليها ودعوة الدول العربية 
المصدقة على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى 
التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة األولى من 
االتفاقية بشأن تعريف الجريمة اإلرهابية لتجريم التحريض 

رهابية أو اإلشادة بها ونشر أو طبع أو على الجرائم اإل
إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أياً كان نوعها 
للتوزيع أو الطالع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك 
الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمع األموال أياً كان 

 .نوعها لتمويل الجرائم اإلرهابية

فة الدول العربية التأكيد على أهمية تصديق وانضمام كا -8
للصكوك الدولية واإلقليمية لمكافحة اإلرهاب، ومواءمة 
تشريعاتها الوطنية مع أحكام االتفاقية العربية لمكافحة 
اإلرهاب وقرارات مجلس األمن المعنية بمكافحة اإلرهاب 
والصكوك الدولية ذات الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح 

لجماعات والكيانات وقوائم األمم المتحدة في تصنيف ا
اإلرهابية وااللتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على 
األفراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقاً لقرارات 

 2368، و)2015 (2253، و)1999 (1267مجلس األمن 
، وإدخال التعديالت الالزمة في التشريعات )2017(

 .تالوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبا

مواصلة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين  -9
اإلرهابيين األجانب، والقائمة العربية الموحدة للتنظيمات 

القائمة السوداء لمنفذي ومدبري (والكيانات اإلرهابية 
ودعوة الدول العربية على ) وممولي األعمال اإلرهابية
 . تغذيتها بالبيانات المطلوبة
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 سن التشريعات والقوانين دعوة الدول األعضاء إلى -10
واتخاذ اإلجراءات والتدابير لتجريم الفكر المتطرف 
والتكفيري لخطورته في تغذيته لإلرهاب وإثارة النزعات 
الطائفية، والطلب إلى األمانة العامة تعزيز التنسيق مع 
الجهات العربية المعنية لمكافحة اإلرهاب ومواصلة 

 .دولية ذات الصلة والةتعاونها مع المنظمات اإلقليمي

الطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم  -11
تقرير حول اإلجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى 

 .الدورة المقبلة للمجلس

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د763: ق.ق(
  

تطوير جامعة الـدول    
  .العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 :بعد اطالعه -

 العامة، األمانة على مذكرة �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

وعلى تقرير وتوصيات االجتماع الخامس عشر للجنـة         �
مفتوحة العضوية على مـستوى المنـدوبين الـدائمين         
إلصالح وتطوير جامعة الدول العربية برئاسة المملكـة        

 ،5/9/2018العربية السعودية الذي عقد بتاريخ 

وعلى تقرير وتوصيات االجتماع الخامس لفريق العمـل         �
الرابع المعني بتطوير البعـد الـشعبي لجامعـة الـدول      
العربية برئاسة الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة        

  ،3/9/2018الشعبية الذي عقد بتاريخ 
وعلى تقرير وتوصيات االجتماع الثاني عـشر لفريـق          �

عة الدول العربية   العمل الثاني المعني بتطوير أجهزة جام     
ومهامها برئاسة الجمهورية التونسية الذي عقد بتاريخ       

24/12/2018، 
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وعلى التوصيات الصادرة عن االجتماع العاشـر الـذي          �
 واالجتماع الحادي عشر    29/8/2018 و   28عقد يومي   

 لفريـق العمـل الثالـث       12/2/2019الذي عقد بتاريخ    
العربـي  المعني بتطوير العمل االقتصادي واالجتمـاعي       

 المشترك برئاسة جمهورية العراق،

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

 بالجمهوريـة   29/3/2019الوزاري الذي عقد بتـاريخ      
 التونسية،

وإذ يشيد بالجهود التي بذلت من جانـب اللجنـة مفتوحـة             -
 جامعة الـدول العربيـة برئاسـة        العضوية إلصالح وتطوير  

 المملكة العربية السعودية وفرق العمل المشكلة في إطارها،

…<†{{{{ÏŁèV< <

دعوة اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى السادة 
المندوبين الدائمين إلصالح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق 
العمل المنبثقة عنها إلى مواصلة أعمالها وعرض النتائج على 

ورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الد
)152.( 

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د764: ق.ق(
  

 القمتين انعقاد تزامن
ــة ــة العادي : والتنموي

 االقتـــــــصادية
ــة   .واالجتماعيـــ

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 العامة، األمانة مذكرةعلى  �

 مستوى على العربية الدول معةجا مجلس قراراتوعلى  �
 ورقم ،29/3/2007 بتاريخ) 19 (ع.د) 365 (رقم القمة

) 658 (ورقم ،30/3/2008 بتاريخ) 20 (ع.د) 437(
 ،25/7/2016 بتاريخ) 27 (ع.د
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 واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة قراروعلى  �
 الذي ،20/1/2019 بتاريخ) 70 (رقم الرابعة دورتها في
 بالجمهورية الخامسة دورتها في التنموية القمة بانعقاد برح

 ،2023 عام خالل الموريتانية اإلسالمية

 المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قراروعلى  �
  ،6/3/2019 بتاريخ) 151 (ع.د 8342 رقم الوزاري

 االقتصادية: التنموية العربية القمم حققته بما يشيد وإذ -
 شرم ،2009: الكويت (األربع تهادورا في واالجتماعية

 تقدم من ،)2019: بيروت ،2013: الرياض ،2011: الشيخ
 واالجتماعي االقتصادي العمل مستوى على ملموس

 االقتصادية التنمية على وآثرها المشترك، العربي والتنموي
 على إيجاباً ينعكس بما قطاعاتهما، مختلف في واالجتماعية

  الكريم، والعيش والرقي رفعةال له ويحقق المواطن حياة

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -

…<†{{{{ÏŁèV< <

: والتنموية العادية القمتين انعقاد تزامن على الموافقة -1
 .أعوام أربعة كل مرة واالجتماعية، االقتصادية

 ةالخامس الدورة انعقاد بعد القمتين انعقاد تزامن تطبيق يتم -2
 في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية للقمة

 .2023 عام الموريتانية اإلسالمية الجمهورية

 الدوري لالنعقاد ملحق مشروع بإعداد العام األمين تكليف -3
 وعرضه واالجتماعية، االقتصادية: التنموية العربية للقمة
 .العتماده القادمة العربية القمة على

 للقمة عامين كل تقرير تقديم عامةال األمانة من الطلب -4
 القمة قرارات تنفيذ في المحرز التقدم حول العادية العربية
 .األعضاء الدول من إجراء ودون التنموية، العربية

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د765: ق.ق(
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ة ـاإلستراتيجية العربي
  .لحقوق اإلنسان

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

 المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �
 ،9/3/2015 بتاريخ) 143 (ع.د 7901 رقم الوزاري

 المستوى على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى  �
  ،13/9/2015 بتاريخ) 144 (ع.د 7969 رقم الوزاري

 توىالمس على العربية الدول جامعة مجلس قرار وعلى �
  ،6/3/2019 بتاريخ) 151 (ع.د 8383 رقم الوزاري

 ،اإلنسان لحقوق العربية وعلى اإلستراتيجية �

…<†{{{{ÏŁèV< <

  .المرفقة بالصيغة اإلنسان لحقوق العربية اإلستراتيجية اعتماد

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د766: ق.ق(

  )مرفق(  
 �العربية�لحقوق�nنسانnسlmاتيجية

 2019 شباط/فlqاير

 :ةــالديباج  :أوال

  إن الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، -
   من التكريم اإللهي لإلنسان،انطالقاً -
 للقيم العربية الرفيعة الراسخة التي تنمي وتعزز واستلهاماً -

  وتحمي كافة حقوق اإلنسان وحرياته،
   بالخصوصية التي يتميز بها الوطن العربي،وإيماناً -
- ة الوطنية واإلقليمية والدولية لحماية  على المسؤوليوبناء

  كرامة اإلنسان وحقوقه،
 به واالرتقاء نحو النهوض والتقدم باإلنسان العربي وسعياً -

  إلى المكانة الالئقة بتاريخه العريق،
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ومواكبة للحركة العالمية المعاصرة لحقوق اإلنسان  -
  والمبادئ الدولية التي ترتكز عليها،

ة حقوق اإلنسان وتعميم المعايير وفي سبيل نشر وتعزيز ثقاف -
  ،اإلقليمية والدولية بموجب التزامات الدول العربية

 -ومة القانونية العربية ـ على مواءمة المنظوحرصاً -
 مع المعايير المنصوص عليها في - الوطنية واإلقليمية 

االتفاقيات اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان التي تعد 
  الدول العربية طرفا فيها، 

 على تحقيق مقاصد حقوق اإلنسان والسيما تلك وعمالً -
الواردة في اإلطار االسترشادي العربي لمتابعة تنفيذ 
أهداف التنمية المستدامة، وبروح من الشراكة والتضامن 

  اإلقليمي والدولي،
 على الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واستناداً -

ي االتفاقيات واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها ف
   والتي تعد الدول العربية طرفا فيها، اإلقليمية والدولية

 بالتحديات التي تعترض طريق السالم واالستقرار ووعياً -
الدوليين، وتعرقل تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق 
اإلنسان، وتعيق تقدم المنطقة العربية وحماية مواطنيها 

ادية ـية واالقتصـسة والسياـم المدنيـوتمتعهم بحقوقه
  واالجتماعية والثقافية،

ورغبة في تضافر الجهود، الرسمية وغير الرسمية، من  -
  ، أجل تعزيز حقوق اإلنسان في المنطقة العربية واالرتقاء بها

 بالدور الهام المنوط بمنظمات المجتمع المدني ووعياً -
العربية العاملة في مجال حقوق اإلنسان، ضمن األطر 

  العربية،لوطنية واالقانونية 
 لدعوات المصالحة الوطنية كسبيل إلحالل السلم وتشجيعاً -

والحفاظ على اللحمة الوطنية ته األهلي وحرصاً على حماي
   والحوار وسيادة القانون،وإعالء قيم المواطنة
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وبهدف تعزيز التنسيق والتعاون اإلقليمي العربي من أجل  -
ها ومسؤولياتها استكمال جهود الدول العربية ألداء واجبات

يمية والدولية القائمة بموجب التزاماتها في االتفاقيات اإلقل
سيما في إطار جامعة الدول العربية لحقوق اإلنسان، ال

  واألمم المتحدة ومنظماتهما المتخصصة، 
ات ـاق اآلليـزيز وتطوير واتسـمية تعـ على أهوتأكيداً -

مة تحت والمبادرات ذات الصلة بمجال حقوق اإلنسان القائ
  مظلة جامعة الدول العربية، 

 إلى مقاصد ميثاق جامعة الدول العربية والميثاق واستناداً -
العربي لحقوق اإلنسان وإعالن القاهرة حول حقوق 

 اإلقليمية والخططاإلنسان في اإلسالم، وكافة الصكوك 
  العربية ذات الصلة بحقوق اإلنسان، 

ة على المستوى  لقرار مجلس جامعة الدول العربيوتنفيذاً -
) 143(الصادر عن الدورة العادية ) 7901(الوزاري رقم 

، وقرار مجلس جامعة الدول 2015 آذار/ مارس9بتاريخ 
الصادر عن ) 7969(العربية على المستوى الوزاري رقم 

 2015أيلول /سبتمبر 13بتاريخ ) 144(الدورة العادية 
نسان باعتماد توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإل

بشأن ) آلية مجلس الجامعة في مجال حقوق اإلنسان(
   عربية لحقوق اإلنسان،إستراتيجيةوضع مشروع 

 العربية لحقوق اإلستراتيجيةتم االتفاق على وضع هذه  -
 على، باإلستراتيجيةاإلنسان، ويصطلح عليها فيما يلي 

شكل مبادئ عامة، تعززها خطط تنفيذية مرحلية، وعلى 
ة والتشاركية والتكاملية والشفافية أساس من الواقعي

 بقضايا حقوق اإلنسان نوالمرونة والتشاور بين المعنيي
 على المستويين الوطني واإلقليمي في الوطن العربي،

  : العربية لحقوق اإلنسانلإلستراتيجيةالرؤية العامة   : ثانيا
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إلى إعمال وتعزيز أوضاع حقوق اإلستراتيجية تسعى 
العربية وحمايتها، وتنمية وعي األطراف ذات اإلنسان في المنطقة 

المصلحة بمسؤولياتها المشتركة في تحقيق هذه الرؤية، مع 
العمل على تفعيل مشاركة المرأة العربية والشباب العربي في 
إعداد البرامج وخطط العمل واألنشطة عند تنفيذ أهداف 

  .اإلستراتيجية
إلى الهيئات  في المقام األول اإلستراتيجيةوتتوجه أهداف 

والمؤسسات الحكومية الرسمية في الدول األعضاء بجامعة الدول 
العربية، مع إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
والمنظمات العربية المتخصصة ذات العالقة، والمنظمات غير 
الحكومية العربية العاملة في مجال حقوق اإلنسان، بما ال 

  ها،ب عمولالعربية المنية والوطاألطر القانونية مع يتعارض 

 العربية لحقوق لإلستراتيجيةويرتكز إعمال الرؤية العامة 
  :اإلنسان على أربع مبادئ

 مستقاة من لإلستراتيجيةإن األهداف المرسومة : الواقعية �
واقع التحديات والفرص القائمة، وهي أهداف واضحة ال 

 ،لبس فيها، وممكنة التحقيق، وقابلة للقياس والتقويم

 قابلة الستيعاب المتغيرات التي اإلستراتيجيةإن : المرونة �
تطرأ وذلك من خالل الخطط التنفيذية المرحلية والتي 

 بما يناسب هذه اإلستراتيجيةتمكن من تعديل المتطلبات 
 ،المتغيرات

 تحرص على إعمال الحقوق اإلستراتيجيةإن : التكاملية �
جتماعية المدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واال

 والثقافية على حد سواء،

 ال تخرج اإلستراتيجيةإن األهداف الواردة في : المواءمة �
اإلنسان أو وق ـثاق العربي لحقـعن روح وأحكام المي
 م وتتكامل معها،ءتتعارض معها، بل تتوا
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  :  على مستويينلإلستراتيجيةهذا، وتسند الرؤية العامة 
 تلخّص التوجهات األهداف العامة التي: المستوى األول �

 العربية لحقوق اإلستراتيجيةالتي تساهم في تحقيق 
اإلنسان على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وفي إطار 

 ،تكاملي

مجموعة األهداف الفرعية التي تساهم : المستوى الثاني �
 على حدة،عام في تحقيق كل هدف 

، ألهداف "انـوق اإلنسـحق"طلح ـد بمصـذا، ويقصـه
، ما ورد من حقوق في نصوص االتفاقيات الدولية يجيةاإلسترات

  .والتي تعد الدول العربية طرفا فيهاواإلقليمية 

  :الفترة الزمنية:  ثالثا
، ةإن حماية وتعزيز حقوق اإلنسان هي عملية مستمر

 أن تكون على شكل خارطة طريق تتمثل لإلستراتيجيةولذلك يراد 
 مرحلية يستمر العمل في أهداف عامة، يقتضي تنفيذها سن خطط

  .سنة واحدةال تقل عن على كل منها لمدة 

في إطار بصفة دورية  التقدم المحرز متابعةهذا، ويتم 
 كل اإلستراتيجيةاللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، ومراجعة 

تحقيق ل سنوات، بما يشمل حصر األنشطة التنفيذية وأثرها 5
 لجنة حقوق اإلنسان طالعااألهداف المنشودة، مع الحرص على 

ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ) لجنة الميثاق(العربية 
وحقوق اإلنسان للبرلمان العربي، وذلك في إطار صالحيات 

    .ووالية كل لجنة
 : العربية لحقوق اإلنساناإلستراتيجيةأهداف :  رابعا

 ةيميتعزيز التنسيق والتعاون على المستويات اإلقل       : الهدف األول
  :من أجل حماية وتعزيز حقوق اإلنسانة والدولي
 إلى تعزيز التنسيق والتعاون اإلستراتيجيةتهدف 
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وتبادل المعلومات ضمن اإلطار الداخلي لمنظومة 
، وبين جامعة الدول العمل العربي المشترك

منظمة األمم المتحدة ووكاالتها كل من العربية و
ظمات حقوق اإلنسان والمنفي مجال المتخصصة 

اإلقليمية الشريكة، مع التأكيد على أهمية بناء 
 شراكات جديدة، 

 :في إطار منظومة جامعة الدول العربية -1

  :أهمية العمل على تحقيق وتعزيز ما يلي
التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين إدارات    -أ

األمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما بينها، 
العربية المعنية بمجال ومع األجهزة واآلليات 

  . صالحياتها ووالياتهاإطارحقوق اإلنسان في 
إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المواثيق   -ب

التي تم إقرارها تحت  واالتفاقيات وخطط العمل
 القوانين ، باإلضافة إلىمظلة جامعة الدول العربية

الوطنية المتعلقة بحقوق اإلنسان في الدول 
  .ول العربيةاألعضاء في جامعة الد

 تنظيم مؤتمرات ولقاءات دورية على المستويين  -ج
تتعلق باالتفاقيات العربية اإلقليمي، والوطني 

والقوانين االسترشادية والنموذجية بشأن حقوق 
  .اإلنسان

التعاون مع البرلمان العربي في مجال التشريع   -د
حقوق  وخاصة فيما يتصل بقضايا ،والرقابة

  . في المنطقة العربيةةاإلنسان ذات األولوي
لمؤسسات الوطنية واالتعاون مع الشبكة العربية   -هـ

  .لحقوق اإلنسان
التعاون مع منظمات المجتمع المدني العربية   -و

 المعتمدة وطنياً أو العاملة في مجال حقوق اإلنسان
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، بما ال لدى جامعة الدول العربية لتنفيذ التزاماتها
العربية طنية والواألطر القانونية مع يتعارض 

 .هاب عمولالم

 بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة والمنظمات  -2
 :اإلقليمية وشبه اإلقليمية الشريكة

  : أهمية العمل على تحقيق وتعزيز ما يلي
عقد اللقاءات واالجتماعات الدورية بين األمانة   -أ

العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بإدارة حقوق 
انة الفنية للجنة العربية الدائمة األم(اإلنسان 

ولجنة حقوق اإلنسان العربية ) لحقوق اإلنسان
، ومنظمة األمم المتحدة ووكاالتها )لجنة الميثاق(

المتخصصة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لتعزيز 
 .آليات احترام حقوق اإلنسان

التنسيق والتشاور مع اآلليات اإلقليمية تعزيز   -ب
االستمرار في بناء شراكات في لحقوق اإلنسان، و

 مع جميع الشركاء إطار رؤية تعزز وتدعم التعاون
 مع مراعاة الخصوصيات الدوليين واإلقليميين،

 .الدينية والثقافية التي تتميز بها المنطقة العربية

تنسيق الموقف العربي في مجال حقوق استمرار   -ج
اإلنسان في إطار المجتمع الدولي، والعمل على 

ز هذه المواقف في بيانات المجموعة العربية إبرا
داخل األمم المتحدة، وفي اجتماعات المجموعة 

 .العربية والمجموعات السياسية والجغرافية األخرى

  ودوليةالحرص على تنظيم فعاليات وطنية وإقليمية  -د
على هامش المؤتمرات الدولية في مجال حقوق 

حدة، حرصا اإلنسان والمنعقدة تحت مظلة األمم المت
 جهود الدول العربية وجامعة الدول إبرازعلى 

 .العربية في إطار المجتمع الدولي
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إدارة (إعداد األمانة العامة لجامعة الدول العربية   -هـ
لملخص ) حقوق اإلنسان، بعثة الجامعة في جنيف

مناقشات تقارير المراجعة الدورية الشاملة، 
لدول على الدول األعضاء في جامعة اوتعميمه 

العربية لالستفادة من الممارسات الفضلى في هذا 
  .المجال

توفير ترجمة حث األمانة العامة لألمم المتحدة على   -و
 في مجال هالوثائق الصادرة عن ألهم اباللغة العربية

 باعتبارها إحدى ، فور صدورهاحقوق اإلنسان
 .اللغات الرسمية المعتمدة

 اتفاقيـات  علـى    تـصديق لل  العربية الدولتشجيع  : الهدف الثاني 
  : اإلقليمية والدوليةاإلنسان حقوق

 العربية  إلى تشجيع الدولاإلستراتيجيةتهدف 
 على االتفاقيات اإلقليمية والدولية المعنية للتصديق

بمجال حقوق اإلنسان، وبروتوكوالتها الملحقة، 
ت التي تعترض والمساعدة على تذليل العقبا
مع مراعاة مبدأ التصديق أو االنضمام إليها، 

  .السيادة الوطنية
 :ومن أجل تحقيق ذلك، العمل على ما يلي

تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة العربية الدائمة   -أ
لحقوق اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان العربية 

 .والبرلمان العربي) لجنة الميثاق(

لبرلمان العربي في حث الدول التأكيد على دور ا  -ب
العربية على االنضمام والتصديق على الصكوك 

 .في مجال حقوق اإلنسانوالدولية اإلقليمية العربية 

عقد حلقات نقاش حول تصديق الدول العربية على   -ج
ة والدولية ـان اإلقليميـوق اإلنسـات حقــاتفاقي

 .والبروتوكوالت الملحقة بها
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أمانة اللجنة ( حقوق اإلنسان التعاون بين إدارة  -د
ولجنة حقوق ) العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

ولجنة الشؤون ) قلجنة الميثا(اإلنسان العربية 
التشريعية والقانونية وحقوق اإلنسان للبرلمان 
العربي في تنظيم زيارات ولقاءات لدى الدول 
العربية التي ترغب في ذلك، في إطار متابعة 

عضاء في جامعة الدول العربية تصديقات الدول األ
على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، وعلى 

لحقوق اإلنسان، وفي  الصكوك اإلقليمية والدولية
 .إطار والية وصالحيات كل لجنة من اللجان الثالث

حث الدول األعضاء في جامعة الدول العربية   -هـ
للتصديق على النظام األساسي للمحكمة العربية 

 .سانلحقوق اإلن

تعزيز قدرات الدول العربية في إعمال كافة حقـوق       :الهدف الثالث
اإلنسان، وتقديم الـدعم الفنـي لهـا فـي تنفيـذ            

  :التزاماتها
موارد اليعتمد النهوض بحقوق اإلنسان في المنطقة العربية، على 

قادرة على القيام بما يلزم، األمر الذي يتطلب بناء البشرية ال
قنية والتنظيمية في مجال حقوق اإلنسان، القدرات المعرفية والت

دون أن يشكل ذلك أعباء مالية إضافية على موازنة جامعة الدول 
  . العربية

 على المدى البعيد إلى بناء هذه القدرات لدى اإلستراتيجيةوتسعى 
أطراف المنظومة العربية كافة، بما فيها جامعة الدول العربية 

المؤسسات الحكومية الرسمية والهيئات التشريعية والتنفيذية و
  :العاملة في مجال حقوق اإلنسان
  :العمل على ما يلييتوجب ومن أجل تحقيق ذلك، 

 تعزيز قدرات الدول العربية في إعمال كافة حقوق اإلنسان   :أوال
 :من خالل ما يلي
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بناء قدرات العاملين بجامعة الدول العربية لمساعدة   -أ
ماتها في مجال على تنفيذ التزا الدول األعضاء

حقوق اإلنسان، ومساعدة من يطلب من الدول على 
  .تحقيق العدالة االنتقالية

 

 إدارة حقوق ألعضاءتعزيز القدرات المعرفية   - ب
اإلنسان في جامعة الدول العربية، كأمانة فنية 
للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، وألعضاء 

ولجنة ) قلجنة الميثا(لجنة حقوق اإلنسان العربية 
الشؤون القانونية والتشريعية وحقوق اإلنسان 
للبرلمان العربي، في مختلف القضايا ذات العالقة 

 .بحقوق اإلنسان

ومتطلبات حقوق اإلنسان في عمل مبادئ إدماج   -ج
كافة اإلدارات والهيئات المتخصصة في جامعة 

 .الدول العربية

 بناء قدرات العاملين في الوزارات والمؤسسات  -د
الوطنية الرسمية وأجهزة إنفاذ القانون في الدول  

 .العربية المعنية بمجال حقوق اإلنسان

تقديم الدعم والمشورة وبناء القدرات في مواءمة   -هـ
 إعدادالتشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية و

 .الدولية للمعاهداتاإلقليمية والتقارير 

هيئات دعم قدرات المسؤولين والمختصين في ال  -و
التشريعية وسلطات العدالة في الدول العربية في 

 .مجال حقوق اإلنسان

بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العربية، في   -ز
 المعمول  الوطنية والعربيةإطار النظم والقوانين

بها، وفي سياق العقد العربي لمنظمات المجتمع 
 الذي أطلقته جامعة الدول 2026-2016المدني 
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 بالتعاون مع 2016شباط / فبراير22يوم العربية 
 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

على تقديم الدعم الفني للدول العربية في تنفيذ التزاماتها   :ثانيا
 :النحو التالي

تنفيذ التوصيات المقبولة من طرف الدول األعضاء   -أ
والصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

تشريعية والقانونية اإلنسان ولجنة الشؤون ال
وحقوق اإلنسان في البرلمان العربي، والمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان، واآلليات واللجان 

  .التعاقدية األممية
من طرف الدول األعضاء  تنفيذ التوصيات المقبولة   -ب

لجنة (الصادرة عن لجنة حقوق اإلنسان العربية و
 .)الميثاق

 - مة لحقوق اإلنساناستعانة اللجنة العربية الدائ  -ج
بالخبراء المختصين في األجهزة  - عند الحاجة 

 .واللجان واآلليات التابعة لألمم المتحدة

وأعضاء اللجان دعوة أصحاب اإلجراءات الخاصة   -د
لتقديم  - عند الحاجة - التعاقدية باألمم المتحدة

في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة جلسات إحاطة 
 .لحقوق اإلنسان

 

نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وتعميم المعايير          :بعارالهدف ال
  :الدولية بموجب التزامات الدول العربية

الدول العربية على قناعة بأهمية هذا الهدف، حيث تبنت 
 للتربية على  وطنية وإقليميةاستراتيجيات وخطط عمل

حقوق اإلنسان ونشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في 
  . تعليمية والتربوية والمجتمعية الالمستويات
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 العربية لحقوق اإلنسان في المقام اإلستراتيجيةهذا، وتهدف 
تعزيز حقوق اإلنسان وخاصة ما يتعلق بمفاهيم األول إلى 

  . المساواة وعدم التمييز

 :ومن أجل تحقيق ذلك، العمل على ما يلي

تحديث وتنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق   -أ
 والخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان،

اإلنسان والدليل االسترشادي الخاص بها على 
الصعيدين الوطني واإلقليمي، وتعزيز دور المنظمة 

في هذا ) األلكسو(العربية للتربية والثقافة والعلوم 
 .الشأن

تشجيع البحث العلمي والدراسات والمؤلفات   -ب
وق والمراجعات للتجارب الناجحة في مجال حق

 .اإلنسان وطنياً وإقليمياً ودولياً

تنسيق الجهود الوطنية واإلقليمية، والعمل المستمر   -ج
على رفع مستوى الوعي العام بحقوق اإلنسان على 

 .الصعيدين الوطني واإلقليمي

 وطنية وشبه إقليمية وإقليمية تدريبيةعقد دورات   -د
للتعريف بحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي 

قانون الالجئين وغيرها من المعايير الدولية، و
  .واآلليات العربية والدولية ذات الصلة

عقد دورات للتعريف باالتفاقيات الدولية لحقوق   -هـ
  .اإلنسان واآلليات الخاصة بحمايتها

ل ـائل التواصـثل لوسـتخدام األمـاالسجيع ـتش  -و
وق ـة حقـز ثقافـر وتعزيـي نشـماعي فـاالجت

 .اإلنسان

إنتاج برامج إعالمية متخصصة في مجال حقوق   -ز
 .اإلنسان
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تنظيم فعاليات عربية لحقوق اإلنسان في المناسبات   -ح
الوطنية واإلقليمية والدولية ذات العالقة بحقوق 

 .اإلنسان

متابعة التدابير والجهود المبذولـة مـن الـدول           :سماخالهدف ال
 :العربية في مجال حقوق اإلنسان

برامج ونشاطات النهوض بحقوق اإلنسان في المنطقة متابعة يتم 
 من قبل األمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق العربية
تنفيذاً لإلستراتيجية العربية لحقوق اإلنسان، وذلك من  اإلنسان
 :  النظر في العمل على ما يليخالل 

وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ اإلستراتيجية العربية   -أ
نسان، مع األخذ في االعتبار دليل لحقوق اإل

 .مؤشرات حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة

المبادئ لهذه مناسبة وضع قاعدة بيانات أولية   -ب
لدى المتاحة بقواعد البيانات  ، واالستعانةالتوجيهية
 .المختصةالجهات 

 هذه المبادئ التوجيهيةل متابعة التقدم المحرز  -ج
 . الدول األعضاءمع بالتعاون بصفة دورية

 :اإلستراتيجيةالموارد الالزمة لتنفيذ : ساماخ

تتحمل كل دولة على حدة تمويل تنفيذ األنشطة  �
  .الوطنية وفقا لبرامجها وخطط عملها الوطنية

برامجها على الصعيد اإلقليمي تُنفذ اإلستراتيجية و �
في الموازنة العامة الدول من خالل حصة مساهمة 

، ، ووفق اإلمكانات المتاحةيةلجامعة الدول العرب
في بنود اإلدارات المعنية بمجال حقوق اإلنسان، 

  .بالتنسيق والتعاون مع إدارة حقوق اإلنسان
م المتحدة والمنظمات ـم األمـدعتفادة من ــاالس �

   . اإلقليمية الشريكة في تنفيذ األنشطة المبرمجة
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 عن تقرير األمين العام 
ــصادي   ــل االقت العم

العربـي  واالجتماعي  
  .المشترك

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة،على  �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           وعلى   �
 العربي المشترك،واالجتماعي 

 التقرير الختامي لهيئة متابعـة تنفيـذ القـرارات      وعلى   �
ـ       ،وااللتزامات ة  بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربي

: المملكة العربيـة الـسعودية    ) (29(في دورتها العادية    
  الجوانب االقتصادية واالجتماعية، -)2018نيسان /ابريل

قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �
 ،7/2/2019بتاريخ ) 103(ع .د) 2212(

وعلى نتائج اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي       �
 التحضيري للقمة، 

 اع إلى إيضاحات األمانة العامة،وبعد االستم -

  وفي ضوء المناقشات، -
…<†{{{{ÏŁèV< <

تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي اإلحاطة علماً ب -1
كر له ـم الشـترك، وتقديـي المشـماعي العربـواالجت

  .ولمساعديه على هذا التقرير
 األعضاءاإلجراءات التي اتخذتها الدول باإلحاطة علماً  -2

جامعة والمجالس الوزارية العربية لة لواألمانة العام
لتنفيذ المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك 

القرارات االقتصادية واالجتماعية الصادرة عن القمة 
المملكة العربية ) (29(العربية في دورتها العادية 

، والتأكيد على الدول )2018نيسان /ابريل: السعودية
  .اتمواصلة متابعة تنفيذ هذه القرار

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د767: ق.ق(
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ــة  المؤســسة الوطني
الفلسطينية للتمكـين   

  .االقتصادي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة،على  �

 917وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين رقم         �
 ،7/3/2019بتاريخ 

القتصادي واالجتماعي  وعلى نتائج اجتماعات المجلس ا     �
 التحضيري للقمة، 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

  وفي ضوء المناقشات، -
…<†{{{{ÏŁèV< <

دعوة الصناديق العربية المختصة إلى دعم دولة 
فلسطين في تأسيس المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين 

الهشة االقتصادي ومساندتها في إنجاز مشاريعها لفائدة الفئات 
  .من الشعب الفلسطيني، وفقاً للنظم األساسية لهذه الصناديق

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د768: ق.ق(
  

الترحيب بجهود دولة   
ــة   ــارات العربي اإلم
المتحــدة إلنــشاء  
ــة  المجموعــة العربي

ــضائي ــاون الف   .للتع
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

ائمة لدولة اإلمـارات العربيـة      على مذكرة المندوبية الد    �
 ، 24/3/2019 بتاريخ 89-40المتحدة رقم 

وعلى نتائج اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي       �
 التحضيري للقمة، 

المجموعة العربيـة للتعـاون     "وإذ يأخذ علماً بإعالن إنشاء       -
دولة عربية، أثنـاء االجتمـاع العربـي        ) 11(من  " الفضائي

رة الثانية لمؤتمر الفضاء العـالمي      المنعقد على هامش الدو   
في مدينة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحـدة خـالل           

 ،21/3/2019-19الفترة 
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وإذ يأخذ علماً كذلك بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بـن      -
 - راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 قمـر   رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص مشروع      
صناعي يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعـاون فـي           

 ،"المجموعة العربية للتعاون الفضائي"نطاق 

وفد دولة اإلمـارات العربيـة      وبعد االستماع إلى إيضاحات      -
 األمانة العامة،و المتحدة

  وفي ضوء المناقشات، -
…<†{{{{ÏŁèV< <

 الترحيب بمبادرة وجهود دولة اإلمارات العربية المتحدة -1
، "المجموعة العربية للتعاون الفضائي"بإنشاء مشروع 

وتثمين دورها وإسهاماتها في تطوير التعاون العربي في 
مجال علوم الفضاء واستخداماته لصالح تقدم الدول 
العربية، والدعوة إلى مواكبة هذه المبادرة بعد موافقة 

وء الوثائق المتعلقة بإنشائها ـ على ض،الدول الحقاً
 .ها وتسييرهاوطرق عمل

يخ محمد بن راشد ـالترحيب بمبادرة صاحب السمو الش -2
آل مكتوم، بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه 

المجموعة "العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق 
، ودعوة العلماء العرب المعنيين "العربية للتعاون الفضائي

 .لالنخراط في هذا المشروع

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د769: ق.ق(
  ــــــــــــــــ

9Cد و2B دو!5ـ/ .-5ـ� ا!A@آ256 &%5$ ذآ5� ا!25ول ا!:4=5>/ !%:;:9&5/ ا!8�567/                   - 1

!%558A'ون ا!*K55B KL'M55 ا! 55�ار ا!:�I55J 7;)955د ا55�G'رات E55FG'ء ا!:;:9&55/  

  .وJ KB'ل &2م ذآ� ا!2ول B P=Q'7'ن دو!/ .-� ,O*+A &%$ ا! �ار

  -        $5%& /567�S:!5/ اT%::!ا O*+,   95نU8:!ار ا�567/    "ا! 5�ا!:;:9&5/ ا!8 W65=@,

 KL'M*!8'ون اA%!" .."          2587 9فA<5C P! ار�67/ 7@ن ه"ا ا! �S:!ا /T%::!ى ا�,

اG`5�اءات ا!_ز�55/ و!M55]C P5\ 25587 إ!5$ ا!2را=55/ ا!556B'T/ آ558C K5�ض &$55%     

، وc55� d55B"+7 I55!'-, '55(FeB ،K!'55A!'7  )30(ا! 55'دة ا!558�ب K55B ا! :55/ ا!8�5567/  

  ".ر`2ول اg&:'ل وآ �ا
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الخطــة التنفيذيــة  
لإلستراتيجية العربية  
ــة  ــكان والتنمي لإلس
  الحضرية المـستدامة  

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة،على  �

 تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي          وعلى   �
  العربي المشترك،واالجتماعي

 رقـم   قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي      وعلى   �
 ،7/2/2019بتاريخ ) 103(ع .د) 2212(

وعلى قرار مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب رقم         �
 ،13/12/2018بتاريخ ) 35(ع .د) 8(

وعلى الخطة التنفيذية لإلستراتيجية العربيـة لإلسـكان         �
  والتنمية الحضرية المستدامة،

وعلى نتائج اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي       �
 قمة، التحضيري لل

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁèV< <

 العربية لإلسكان لإلستراتيجيةاعتماد الخطة التنفيذية  -1
والتنمية الحضرية المستدامة، بالصيغة المرفقة بالمجلد 

، مع )]0178( ق ل-17)/19/03/(30ق [المستقل رقم 
 .عباء ماليةعدم تحمل الدول األعضاء أية أ

دعوة المنظمات العربية واإلقليمية والدولية ذات العالقة  -2
إلى التنسيق والتعاون مع األمانة الفنية لمجلس وزراء 

  .اإلسكان والتعمير العرب للعمل على تنفيذ هذه الخطة

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د770: ق.ق(
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التحرك العربـي فـي     
مفاوضات تغير المناخ   

قـضايا  والتعامل مع   
  تغيـــر المنـــاخ 

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة،على  �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           وعلى   �
  العربي المشترك،واالجتماعي 

قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى       وعلى   �
بتـاريخ  ) 26 (ع.د )634( رقـم     وآخرها القرار  ،القمة

29/3/2015، 

قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �
 ،7/2/2019بتاريخ ) 103(ع .د) 2212(

قرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عـن       وعلى   �
التحرك العربي في مفاوضات تغيـر  "شؤون البيئة بشأن  

  ،"المناخ
نتائج مؤتمرات األطراف في اتفاقية األمم المتحدة       وعلى   �

) 24( المناخ، وآخرها نتائج الدورة      اإلطارية بشأن تغير  
  ،)15/12/2018-1: بولندا/كاتوفيتسي(

مبادئ وأحكام اتفاقية األمـم المتحـدة اإلطاريـة         وعلى   �
بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وعلى        

مبدأ المسئولية المشتركة مـع تبـاين األعبـاء         : رأسها
اريخية عـن   وتفاوت القدرات، والعدالة، والمسئولية الت    

، وأولويـة تحقيـق     الجويتراكم االنبعاثات في الغالف     
التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في الدول النامية        

  ،بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية
توصيات المجموعة التفاوضية العربيـة لتغيـر       وعلى   �

-5: األمانــة العامــة) (22(المنــاخ فــي اجتماعهــا 
7/2/2019(، 

وعلى نتائج اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي       �
 التحضيري للقمة، 
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  ،وإذ يؤكد على ركائز الموقف العربي من قضايا تغير المناخ -
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁèV< <

تأييد خطة المجموعة التفاوضية العربية في مفاوضات 
التعامل مع قضايا تغير المناخ وفق الصيغة المرفقة تغير المناخ و

، بما )]0178( ق ل-17)/19/03/(30ق [بالمجلد المستقل رقم 
 بقيم العدل والتضامن في مواجهة ظاهرة االلتزامفي ذلك ضرورة 

التغير المناخي وكفالة حقوق الدول العربية في التنمية االقتصادية 
كنولوجية المتطورة، من خالل واالستفادة من الطفرة العلمية والت

العمل على تمكين الدول النامية وخاصة الدول األقل نمواً بدعم 
مالي وتقني عاجل يقوى قدراتها للتكيف مع التغيرات المناخية 

   .مع ضمان مسار تنموي مستدام
  

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د771: ق.ق(
  

ــرعة ــات ∗ش  أخالقي
العلوم والتكنولوجيـا   

  ة العربيـة  في المنطق 
  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي           وعلى   �
 المشترك،واالجتماعي العربي 

وعلى توصيات االجتماع الرابع للجنة الفنيـة للملكيـة          �
 ،)14/2/2019-13: األمانة العامة(الفكرية 

 ،"قيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربيةشرعة أخال"وعلى  �

وعلى نتائج اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي       �
 التحضيري للقمة، 

                                                
∗∗∗∗ /&�h ) :9ك%= /F2و�.(  
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 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁèV< <

شرعة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا في "الموافقة على  -1
غتها المرفقة بالمجلد المستقل رقم ، بصي"المنطقة العربية

، لالسترشاد بها في )]0178( ق ل-17)/19/03/(30ق [
 .الدول العربية

دعوة الدول األعضاء إلى نشر مبادئ الشرعة لدى  -2
  .الجهات البحثية لديها

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د772: ق.ق(
  

ة ـ العربياإلستراتيجية
  لكبـــار الـــسن 

  

  ستوى القمة،إن مجلس الجامعة على م
  :بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة، على  �

تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي      وعلى   �
 واالجتماعي العربي المشترك، 

قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم         وعلى   �
 ،7/2/2019بتاريخ ) 103(ع .د) 2212(

وعلى قرار االجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون        �
ــم  االجتم ــرب رق ــصحة الع ــة وال ــاريخ ) 1(اعي بت

4/12/2018 ، 

 وعلى اإلستراتيجية العربية لكبار السن، �

وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية رقم        �
 ،10/2/2018بتاريخ ) 200(

وعلى نتائج اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي       �
 التحضيري للقمة، 

 ة العامة، وبعد االستماع إلى إيضاحات األمان -
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 وفي ضوء المناقشات،   -

…<†{{{{ÏŁèV< <

اعتماد اإلستراتيجية العربية لكبار السن، بالصيغة المرفقة  -1
 )].0178(ق ل-17)/19/03/(30ق[بالمجلد المستقل رقم 

 بعين االعتبار في اإلستراتيجيةدعوة الدول األعضاء ألخذ  -2
خططها وبرامجها الوطنية في مجال كبار السن، على أن 

األمانة العامة ومجلسا وزراء الشؤون االجتماعية تعمل 
والصحة العرب، بالتنسيق مع الشركاء من وكاالت األمم 
المتحدة المعنية، على تعزيز جهود الدول األعضاء الرامية 

، بما يتالءم مع تشريعات اإلستراتيجيةإلى تنفيذ هذه 
 .  وقوانين الدول العربية

جالس وزراء الشؤون تشكيل لجنة من األمانة العامة وم -3
االجتماعية والصحة والعدل العرب والمركز العربي 
للبحوث القانونية والقضائية التابع لألمانة العامة لجامعة 
الدول العربية، بالتنسيق مع فريق العمل من الجمهورية 
التونسية بصفتها صاحبة المبادرة، إلعداد مشروع قانون 

 .وق كبار السن استرشادي لحماية ودعم حقإطاريعربي 

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د773: ق.ق(
  

خطة العمل العربيـة    
ــباب   ــة األس لمعالج
االجتماعية المؤديـة   
ــاب   لإلرهــــــ

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  مذكرة األمانة العامة،على  �
تقرير األمـين العـام عـن العمـل االقتـصادي      وعلى   �

 شترك، واالجتماعي العربي الم

 رقـم   وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمـة        �
  ،15/4/2018بتاريخ ) 29(ع .د) 737(
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 قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم          وعلى �
 ،7/2/2019بتاريخ ) 103(ع .د) 2212(

 قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العـرب        وعلى �
 ،5/12/2018 بتاريخ) 38 (ع.د) 853(رقم 

العربية لمعالجة األسباب االجتماعيـة     وعلى خطة العمل     �
 المؤدية لإلرهاب،

وعلى نتائج اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي       �
 التحضيري للقمة، 

يؤكد مجدداً العزم على مواصلة الجهود لتجفيف منـابع         وإذ   -
 اإلرهاب االجتماعية والفكرية والثقافية،

وإذ يؤكد كـذلك علـى دور المجـالس الوزاريـة العربيـة              -
المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليميـة       
والدولية، في تعزيز الجهود العربية الرامية للقـضاء علـى          

 اإلرهاب ومعالجة أسبابه،

وإذ يجدد العزم على مواصلة مـسيرة التنميـة االجتماعيـة        -
 العربية وتحقيق األمن والوئام االجتماعيين للمواطن العربي،

  إيضاحات األمانة العامة،وبعد االستماع إلى -

 وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁèV< <

اعتماد خطة العمل العربية لمعالجة األسباب االجتماعية  -1
المؤدية لإلرهاب، بالصيغة المرفقة بالمجلد المستقل رقم 

 .)]0178( ق ل- 17)/19/03/(30ق [

تكليف األمانة العامة بالتنسيق مع مجلس وزراء الشؤون  -2
رب والمجالس الوزارية المتخصصة االجتماعية الع

والمنظمات العربية وكافة الشركاء، باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتنفيذ خطة العمل العربية لمعالجة األسباب 

 .االجتماعية المؤدية لإلرهاب

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د774: ق.ق(



 

  142

وضع حـد لعمليـات     
تجنيد األطفـال فـي     
الصراعات المـسلحة   
ــة   واإلرهابيـــــ

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 مذكرة األمانة العامة،على  �

 قرار المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي رقـم          وعلى �
 ،7/2/2019بتاريخ ) 103(ع .د) 2212(

وعلى مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية العراق رقـم         �
 ، 26/11/2018 بتاريخ 7458

دي واالجتماعي  وعلى نتائج اجتماعات المجلس االقتصا     �
 التحضيري للقمة، 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

  وفي ضوء المناقشات، -
…<†{{{{ÏŁèV< <

تكليف األمانة العامة بالتنسيق مع المجالس الوزارية  -1
والمنظمات العربية المتخصصة، بوضع خطة شاملة للحد 
من عمليات تجنيد األطفال في الصراعات المسلحة 

 بهدف حمايتهم بما يكفل حقوقهم وإعادة واإلرهابية
 .دمجهم في المجتمع

عرض الخطة المشار إليها على مجلس جامعة الدول  -2
العربية على مستوى القمة في دورة قادمة، ووفقاً للنظم 

  .المتبعة في هذا الشأن

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د775: ق.ق(
  

توجيه الشكر والتقدير   
ية ـللجمهورية التونس 

ــة ال ــضافتها القم ست
ــة  ــي ) 30(العادي ف

ــونس   تـــــــ

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �
وتقديراً للجمهورية التونسية الستضافتها الكريمـة ألعمـال         -
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لقمـة،  لمجلس الجامعة على مـستوى ا     ) 30(الدورة العادية     
  ولجهودها المقدرة في إعداد وتنظيم أعمال هذه الدورة،

…<†{{{{ÏŁèV< <

توجيه خالص الشكر وبالغ التقدير إلى سـيادة الـرئيس           -1
الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية على مـا         
بذله من جهود مقدرة في إنجاح القمة وإدارتـه الحكيمـة         

ته الرصـينة لدفـة     ألعمالها، وتأكيد الثقة الكاملة في قياد     
العمل العربي المشترك ودفعـه نحـو تطـوير مـسيرته           
وتوسيع آفاقه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل أفـضل        

 .ولما فيه مصلحة األمة العربية

التعبير عن االمتنان للجمهورية التونسية شعباً وحكومـةً         -2
على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة وعلى التنظيم المحكم        

لس الجامعة على مستوى القمة والمجالس      الجتماعات مج 
التحضيرية السابقة له، وعلى كل ما قامت به من تـوفير           
كافة اإلمكانيات والترتيبات الالزمة إلنجاح انعقادهـا فـي         

 .أفضل الظروف وتتويج أعمالها بالنتائج المرجوة

  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د776: ق.ق(
  

موعد ومكـان عقـد     
) 31(الدورة العاديـة    

لمجلس جامعة الدول   
العربية على مستوى   
  القمـــــــــة

  

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
انطالقاً من اإليمان بمبادئ وأهداف ميثـاق جامعـة الـدول            -

 العربية وقرارات القمة العربية،

واستناداً إلى المادة الثالثة من الملحـق الخـاص باالنعقـاد            -
الـذي يـنص    الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة و      

ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة        : "على
بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة فـي شـهر            

 ،...."آذار/ مارس

من الملحق الخـاص    ) أ(فقرة  ) 4(وعمالً بما جاء في المادة       -
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باالنعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة والـذي    
ات العادية للمجلس علـى مـستوى       تُعقد الدور : "ينص على 

القمة في مقر الجامعة بالقاهرة، ويجوز للدولة التي تـرأس          
القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك، ويتنـاوب           
أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي ألسماء   

 ، "الدول األعضاء

…<†{{{{ÏŁèV< <

جلس جامعة الدول عقد الدورة العادية الحادية والثالثين لم  
، وذلك 2020آذار / العربية على مستوى القمة خالل شهر مارس

من الملحق الخاص باالنعقاد ) أ(فقرة ) 4(تنفيذاً لنص المادة 
  .الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

  
  )31/3/2019 – 3 ج –) 30(ع . د777: ق.ق(
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 )0204(ع - 42)/19/03/(30 ق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــسAن�ـــــــــــــــــــــــإعــــــ ـــــ   تون
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ــــ" ــإعـ ـــ ــــسـAن�ـ ـــ ـــ ــ ـ ــ   "تونـ
  �ا-نعقدة�بتونس30الصادر�عن�القمة�العربية�العادية��

  )2019آذار�/�مارس31(

ـــــــ ــ ــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ  ــ

وم ـية يـس بالجمهورية التونسـننحن قادة الدول العربية المجتمعون في مدينة تو
على مستوى    في الدورة العادية الثالثين لمجلس جامعة الدول العربية2019آذار / مارس31

  .القمة بدعوة كريمة من سيادة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية
ع السائدة في انطالقا من تقييمنا الشامل والمعمق للعالقات العربية العربية واألوضا -

منطقتنا، وما تواجهه بلداننا من تحديات جدية وما يتهدد أمنها واستقرارها وتنميتها 
من مخاطر، إلى جانب تداعيات التحوالت الهامة التي تشهدها العالقات الدولية على 

  النظام اإلقليمي العربي،
هدافه، وتمسكنا بالقيم وتأكيداً اللتزامنا الثابت بمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وأ -

 الكونية السامية ومقاصد ميثاق األمم المتحدة، 

وتكريسا لمسؤوليتنا المشتركة في النهوض بأوضاع المنطقة العربية وتعزيز التضامن  -
 بين بلداننا، 

  وحرصا على حاضر أمتنا ومستقبل األجيال القادمة، -
 :دـنؤكّ

أكثر بكثير مما يفرقها، بفضل قوة الروابط أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية   : أوالً
الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك، وعرى األخوة ووحدة الثقافة 
والمصالح المشتركة، وأن استمرار الخالفات والصراعات في المنطقة، ساهم في 

ربي استنزاف الكثير من الطاقات واإلمكانيات العربية، وتسبب في إضعاف التضامن الع
 .وأثّر في األمن القومي العربي، كما أتاح التدخل في شؤون المنطقة

كما أنّه من غير المقبول استمرار الوضع الراهن، الذي حول المنطقة العربية إلى   
ساحات للصراعات الدولية واإلقليمية والنزاعات المذهبية والطائفية، ومالذات 

 . ستقرار والتنمية في بلدانناللتنظيمات اإلرهابية التي تهدد األمن واال

ونشدد على أن تحقيق األمن وتوطيد مقومات االستقرار في المنطقة، يستوجب تكثيف   
الجهود إلنهاء كّل أشكال التوتّرات والصراعات، والتركيز على معالجة أسباب الوهن 
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ة ومظاهر التشتت، وأخذ زمام المبادرة في تسريع مسارات تحقيق التسويات السياسي
 الشاملة لألزمات القائمة، 

كما نؤكّد أن المصالحة الوطنية والعربية، تمثل نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة   
 المنطقة العربية وأمنها واستقرارها وتحصينها ضد التدخالت الخارجية،

وإذ نرحب بمبادرة سيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي باختيار   
عنوانا للقمة العربية الثالثين، فإننا نؤكد حرصنا على مواصلة " العزم والتضامنقمة "

الجهود المشتركة، وفق رؤية موحدة، من أجل تمتين أواصر التضامن العربي وتوطيد 
مقومات األمن القومي العربي بمفهومه الشامل، بما يحفظ للدول والشعوب العربية 

ا االجتماعية، ويعزز قدرتها على مواجهة األمن واالستقرار، ويرتقي بأوضاعه
التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية والثقافية، ويضمن انخراطها الفاعل 

  .واإليجابي في منظومة العالقات الدولية
  

نجدد تأكيدنا على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في عملنا العربي المشترك وفي   : ثانياً
لمحافل اإلقليمية والدولية، وعزمنا على مواصلة بذل الجهود من كّل تحركاتنا في ا

أجل إعادة إطالق مفاوضات جادة وفعالة ضمن جدول زمني محدد، تساعد على 
التوصل إلى تسوية تحقق السالم العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية 

 .، ومبدأ حّل الدولتين2002نة وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية كما طرحت س

ونؤكّد، أن تحقيق األمن والسالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، يرتكز   
باألساس على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ولمجمل الصراع العربي 

 .اإلسرائيلي

عب كما نؤكد مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للش  
الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني، ووقوفنا إلى جانبه في صموده ونضاله من أجل استرداد 
حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقّه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة 

عاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة  و1967 حزيران/يونيو/جوان 4على حدود 
 . وإطالق سراح األسرى194وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

وإذ نجدد تأكيد التزامنا بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة األمان   
رض المالية، بما يمكّنها من مواجهة الضغوط والصعوبات االقتصادية والمالية التي تتع
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لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى 
، وتأمين الموارد "األونروا"مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

والمساهمات المالية الالزمة لميزانيتها وأنشطتها بهدف تمكينها من مواصلة تقديم 
 .الفلسطينيينالخدمات األساسية لالجئين 

وفي ظل تواصل الممارسات العدوانية اإلسرائيلية، فإنّنا ندعو المجتمع الدولي   
ومجلس األمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الالزمة للشعب 
الفلسطيني، ووضع حدا العتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات 

متها المسجد األقصى المبارك، ونحذر من الخطط اإلسالمية والمسيحية، وفي مقد
والمحاوالت اإلسرائيلية الهادفة إلى تقسيمه وتغيير الوضع التاريخي القائم فيه، بما 
في ذلك قرار محكمة االحتالل إغالق مصلى باب الرحمة، ومخطّطاتها االستيطانية 

تنفيذ قرار مجلس التوسعية غير القانونية على حساب األراضي الفلسطينية، ونطالب ب
  . في هذا السياق2334األمن رقم 

كما نجدد تأكيدنا على رفض جميع الخطوات واإلجراءات األحادية التي تتخذها   
إسرائيل، بصفتها القوة القائمة باالحتالل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس 

ة المقدسة، ونطالب الشرقية، وخصوصا في المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدين
دول العالم بعدم االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزاما 

 . بهذا الخصوص478 و476بقراري مجلس األمن رقم 

ونؤكّد أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتوالها جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن   
 الهاشمية، على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في الحسين، ملك المملكة األردنية

الحرم القدسي الشريف، ودورها /ة، وخصوصا المسجد األقصى المباركالقدس الشرقي
  .الرئيس في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية اإلسالمية والمسيحية

ه، ونشيد برئاسة صاحب الجاللة الملك محمد السادس للجنة القدس، وبتوقيع جاللت  
، مع بابا الفاتيكان، على النداء الخاص بالقدس، المدينة 2019آذار / مارس30بتاريخ 

 .المقدسة وأرض اللقاء

 200كما نؤكد على تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة   
 ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء االنتهاكات 18/10/2016بتاريخ 

سرائيلية واإلجراءات التعسفية التي تطال المسجد األقصى والمصلين فيه، واعتبار اإل
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إدارة أوقاف القدس والمسجد األقصى األردنية، السلطة القانونية الحصرية والوحيدة 
 .على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه

، باعتباره تكريسا "ولة القومية اليهوديةبقانون الد"ونجدد رفضنا وإدانتنا لما يسمى   
للممارسات العنصرية، وتنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقّه في تقرير 

  .المصير
  

نؤكّد حرصنا على وحدة ليبيا وسيادتها، ونجدد رفضنا للحلول العسكرية ولكّل أشكال   : ثالثاً
 التسوية السياسية الشاملة التدخّل في شؤونها الداخلية، وندعو إلى اإلسراع بتحقيق

في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، وعلى أساس االتفاق السياسي، ووفق المسار 
الذي ترعاه األمم المتّحدة، بما يعيد األمن واالستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب 

 .الليبي الشقيق

المبعوث األممي إلى وإذ نؤكّد دعمنا لخطة العمل التي قدمها الدكتور غسان سالمة،   
ليبيا واعتمدها مجلس األمن الدولي، فإننا نرحب بكّل الخطوات الرامية لتهيئة 

 .الظروف المالئمة لتنفيذ مختلف مراحلها

كما نجدد تثميننا لدور دول جوار ليبيا، وخاصة لمبادرة سيادة رئيس الجمهورية   
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الباجي قايد السبسي الثالثية، بالتنسيق مع 

الشعبية وجمهورية مصر العربية، لمساعدة األطراف الليبية على تجاوز الخالفات 
 .وتحقيق التسوية السياسية الشاملة

ونؤكد دعمنا لكل الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات اإلرهابية واستئصال الخطر   
 .لمنطقةالذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم ا

 

سية تنهي األزمة القائمة في نجدد حرصنا على ضرورة التوصل إلى تسوية سيا  : رابعاً
، وقرارات ةانات مجموعة الدعم الدولية لسوري وبي،جنيف،  استنادا إلى مسار ةسوري

مجلس األمن ذات الصلة، بما يضع حدا لمعاناة الشعب السوري الشقيق ويحقق 
.  وسيادتها واستقاللهاةأمن وسالم، ويحافظ على وحدة سوريتطلعاته إلى العيش في 

عاناة الشعب ونؤكّد رفضنا للخيارات العسكرية، التي تزيد في تعقيد األزمة وتعميق م
السوري، وندعو إلى تسريع مسار االنتقال إلى وضع سياسي، تساهم في صياغته 

 . والتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري
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 كما نؤكّد أهمية الدور العربي في مساعدة الشعب السوري الشقيق على الخروج من  
 العربي، من ، باعتبارها جزء أصيال من العالمةاألزمة الراهنة، بما يمكّن سوري

استعادة مكانتها الطبيعية على الساحة العربية، وبما يسهم في تعزيز األمن واالستقرار 
 .في المنطقة وتحصينها ضد التدخالت الخارجية واالختراقات

وإذ نؤكد أن الجوالن أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات األمم   
 الدولي، فإننا نعرب عن رفضنا لمحاوالت المتحدة ومجلس األمن وباعتراف المجتمع

فرض سياسة األمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجوالن، لما يمثله ذلك من 
انتهاك خطير للقرارات الدولية وتهديد لألمن واالستقرار، وتقويض لكّل آفاق تحقيق 

وضع القانوني ونشدد على أن أي قرار أو إجراء يستهدف تغيير ال. السالم في المنطقة
رافي للجوالن غير قانوني والغ، وال يترتب عنه أي أثر قانوني، طبقا لقراري جوالديم

، وقرارات 1981 لسنة 497 ورقم 1967 لسنة 242مجلس األمن الدولي رقم 
 ةكد الدعم العربي الكامل لحق سوريكما نؤ. الجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصلة

  .محتلفي استعادة الجوالن ال
 

إزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري، عالوة على استمرار وتفاقم أزمة   :خامساً
الالجئين الفلسطينيين المزمنة والمحاوالت المستمرة إلسقاط حقهم المشروع بالعودة، 
ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع 

احة إليجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية كّل اإلمكانيات المت
الجماعية لتعزيز الظروف المتاحة والمواتية لعودة النازحين والالجئين إلى أوطانهم 
بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدول المستضيفة 

 لالجئين والنازحين وللدول المستضيفة وقوانينها النافذة واستمرار تقديم الدعم الالزم
  .لهم

  

نساند الجهود اإلقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حد لمعاناة   :سادساً
ونجدد التأكيد على ضرورة التزام ميليشيات الحوثي باتفاق . الشعب اليمني الشقيق

 رعته األمم المتحدة خالل الهدنة ووقف إطالق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي
، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية 2018 كانون أول/شهر ديسمبر

سياسية، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
وقرارات مجلس األمن الدولي، بما ينهي األزمة القائمة بعيدا عن التدخالت الخارجية 
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مية، ويحفظ استقالله ووحدته ويعيد له ولمنطقة الخليج العربي األمن اإلقلي
كما نؤكّد على أهمية تكثيف تقديم المساعدات اإلنسانية، للشعب اليمني . واالستقرار

 .  لمواجهة التدهور الخطير للوضع اإلنساني والصحي واالقتصادي في اليمن
 

ر التنظيمات اإلرهابية، ونجدد تقديرنا نثمن ما حقّقه العراق من نجاحات في دح  :سابعاً
للتضحيات التي قدمها الشعب العراقي في الدفاع عن سيادة بالده وأمنها، كما نؤكّد 
حرصنا على وحدة وسالمة أراضيه، ودعمنا لجهوده في إعادة إعمار المناطق 

  .المحررة
  

ي بين بلداننا، وتكثيف نؤكد عزمنا على مزيد تطوير عالقات التعاون والتنسيق األمن  : ثامناً
الجهود لمحاربة التطرف واإلرهاب بجميع أشكاله، واجتثاثه من جذوره والقضاء على 
مصادر تمويله، من خالل تفعيل االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، واتخاذ اإلجراءات 

كما نجدد حرصنا على تعزيز . والتدابير القانونية لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري
قيم التسامح واالعتدال والديمقراطية وحقوق اإلنسان، ومقاومة كّل مظاهر اإلقصاء 
والتهميش واإلحباط، التي تسعى التنظيمات اإلرهابية والتيارات الظالمية الستغاللها، 

  .وذلك حماية لشعوبنا ولمقدرات بلداننا ودفاعا عن أمنها ومناعتها
  

ن باعتباره عامال أساسيا في نشر وتعزيز قيم التسامح نؤكّد دعمنا للحوار بين األديا  :تاسعاً
وفي هذا .  والتضامن اإلنساني واحترام االختالف، وفي مواجهة الغلو والتطرف

اإلطار، نجدد ترحيبنا باللقاء الذي تم بين الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف، 
ارات العربية المتحدة، خالل شهر وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس أثناء زيارته لدولة اإلم

  .2019 شباط/ فبراير/فيفري
 

نؤكد على أن تكون عالقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية   :عاشراً
 حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أقائمة على مبد

ي، واالمتناع عن الممارسات واألعمال التي أو التهديد بها وفقا لقواعد القانون الدول
  .  من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد األمن واالستقرار في المنطقة

وإذ نجدد رفضنا وإدانتنا الستهداف أراضي المملكة العربية السعودية ومدنها     
 بالصواريخ الباليستية، فإننا نشدد على حرصنا على أمنها واستقرارها باعتباره مقوما

  .أساسيا ألمن منطقة الخليج العربي وعموم المنطقة العربية
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طنب (كما نؤكّد السيادة المطلقة لدولة اإلمارات العربية المتحدة على جزرها الثالث   
ونؤيد جميع اإلجراءات والوسائل السلمية التي ) الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى

 اإلسالمية اإليرانية إلى التجاوب تتخذها الستعادة سيادتها عليها، وندعو الجمهورية
مع مبادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة إليجاد حل سلمي لهذه القضية من خالل 
المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بما يسهم في بناء الثقة 

  .وتعزيز األمن واالستقرار في منطقة الخليج العربي
 

 الكامل مع الحكومة السودانية في جهودها لتعزيز السالم والتنمية، نؤكد التضامن: حادي عشر
وصون السيادة الوطنية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ونرحب بالتحسن األمني 

 خروج بعثة اليوناميد من دارفور بحلول شهر إستراتيجيةالمطّرد في دارفور، ونساند 
عيل مبادرة فخامة رئيس جمهورية كما نؤكّد دعم جهود تف. 2020 كانون أول/ديسمبر

السودان لتحقيق األمن الغذائي العربي، وندعو الدول العربية ومؤسسات التمويل 
والقطاع الخاص لالستثمار في المشاريع التي توفرها هذه المبادرة، ونجدد الدعوة 

 .لرفع اسم السودان من القائمة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب
 

دعمنا المتواصل لألشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لنشر األمن نؤكد : ثاني عشر
، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة اإلرهابواالستقرار ومحاربة 

 .التحديات االقتصادية وتنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية
  

 24/3/2019 خ بتاريمتحدةالجمهورية القمر نرحب بإجراء االنتخابات الرئاسية في : ثالث عشر
في مناخ من الهدوء والنزاهة، والتي شارك في مراقبتها كّل من جامعة الدول العربية 
واالتحاد اإلفريقي، وأفضت إلى انتخاب فخامة الرئيس غزالي عثمان، كما نؤيد سعي 

  .2030جمهورية القمر االتحادية إلى الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول سنة 
 

نثمن ما تحقق من نتائج إيجابية في مختلف منتديات التعاون العربي مع التجمعات   :عشررابع 
والفضاءات اإلقليمية، ونرحب في هذا اإلطار، بعقد أول قمة عربية أوروبية في شرم 

، ونتطلّع 2019 شباط/فبراير/فيفري 25 و24الشيخ في جمهورية مصر العربية يومي 
 2019خامسة في المملكة العربية السعودية سنة إلى عقد القمة العربية اإلفريقية ال

  .وكذلك إلى عقد القمة العربية الخامسة مع دول أمريكيا الجنوبية في أقرب اآلجال
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نؤكد األهمية المحورية للتنمية الشاملة في النهوض بأوضاع المنطقة، وتحصين : خامس عشر
هر اإلقصاء والتهميش، المجتمعات العربية ضد آفات التطرف واإلرهاب، وتقليص مظا

ونؤكّد على ضرورة مزيد تطوير االستراتيجيات الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة، 
. ي وتأهيله علميا ومعرفيا وقيمياـان العربـدرات اإلنسـمن خالل االستثمار في ق

دان ـرية في البلـة البشـين مؤشرات التنميـكما نشدد على العمل على تحس
االت مشاركة الشباب في الشأن العام وآليات اتخاذ القرار، ــ مجة وتوسيعـالعربي

ودعم دوره في تحقيق التنمية االقتصادية والنهضة االجتماعية، إلى جانب تعزيز دور 
المرأة ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة العامة، ومزيد توفير أسباب تمكينها 

لجهود على دعم خطط التربية كما نؤكد على مزيد تركيز ا. اقتصاديا واجتماعيا
ربي من األخذ بناصية العلوم ـباب العـين الشـليم والبحث العلمي، وتمكـوالتع

 .والتكنولوجيات الحديثة

المجموعة "وفي هذا الخصوص، نشيد بمبادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة بتأسيس   
التعاون العربي في ونثمن دورها وإسهاماتها في تطوير " العربية للتعاون الفضائي

ونرحب بمبادرة صاحب . مجال علوم الفضاء واستخداماته لصالح تقدم الدول العربية
السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، رئيس 
مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب 

 في نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي، ودعوة العلماء كأول مبادرة تعاون
  .العرب المعنيين لالنخراط في هذا المشروع

 

نجدد التأكيد على أهمية البعد االقتصادي والتنموي في العمل العربي المشترك، : سادس عشر
ة ببيروت ونشيد وبنتائج الدورة الرابعة للقمة التنموية االقتصادية واالجتماعية المنعقد

كما نؤكد الحاجة الملحة في وطننا العربي .  2019كانون ثاني /يناير/نفياچ 20يوم 
اليوم، لمضاعفة الجهود المشتركة من أجل دفع التعاون االقتصادي وتفعيله، من خالل 
استثمار المزايا التكاملية واإلمكانيات والموارد الطبيعية والمالية والطاقات البشرية 

ونجدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع . ن العربيةالمتوفرة في البلدا
حجم التبادل التجاري وإقامة المشاريع االستثمارية، بما يمكن من بناء تكتل اقتصادي 
عربي، يكون قادرا على االنخراط اإليجابي في المنظومة االقتصادية العالمية، 
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ربية وتوفير فرص العمل للشباب واإلسهام في دفع مسارات التنمية في البلدان الع
  .العربي

نجدد دعمنا لجامعة الدول العربية، باعتبارها حاضنة العمل العربي المشترك، :  سابع عشر
ونؤكّد على ضرورة تسريع نسق مسار تطويرها واستكماله باتّجاه إضفاء مزيد من 

ربي  واستعادة النجاعة والفعالية على أداء أجهزتها، بما يمكّن من تفعيل الدور الع
زمام المبادرة في معالجة األوضاع والقضايا العربية وإيجاد الحلول والتسويات 

ونشيد، في هذا اإلطار، بالجهود الدؤوبة . المناسبة لمختلف األزمات والصراعات
كما نؤكد أهمية التجمعات اإلقليمية العربية . لمعالي األمين العام لجامعة الدول العربية

اتّحاد المغرب العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تعزيز المتمثلة في 
وإسناد العمل العربي المشترك، ودفع مسار التكامل والتعاون بين الدول العربية، وفي 

 .التفاعل مع بقية التجمعات اإلقليمية األخرى
  

نسية وفي الختام، نجدد اإلعراب عن فائق التقدير وخالص الشكر للجمهورية التو
كما نعرب عن عميق االمتنان . وللشعب التونسي الشقيق على كرم الضيافة وحسن تنظيم القمة

لسيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي على ما بذله من جهود قيمة في تسيير 
 اجتماعات القمة بكّل حكمة وتبصر، وفي تعميق التشاور وإحكام التنسيق في إطار حوار بناء

محطة هامة في مسيرة العمل العربي المشترك، وفي " قمة العزم والتضامن"وفاعل، مما جعل 
تكريس اإلرادة الصادقة التي تجمعنا من أجل تعزيز التضامن العربي وتوحيد صفوفنا لمواجهة 
التحديات والنهوض بأوضاع المنطقة وتوطيد مقومات أمننا القومي، بما يسهم في تحقيق 

  .بنا وانتظاراتهاتطلعات شعو
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  والسمو، والفخامة الجاللة أصحاب
  العربية، الدول لجامعة العام األمين معالي

  والسعادة، المعالي أصحاب
  والسادة، السيدات

يسعدني أن أجدد الترحيب بكم جميعا على أرض تونس، وهي تنال اليوم شرف 
 القمة العربية، التي تظل اإلطار األنسب والرابطة الوثقى التي تجمعنا للتداول مسؤولية ترؤس

  .في شؤون منطقتنا وقضايانا

كما أتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى أخي حضرة خادم الحرمين الشريفين، 
دورتها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على رئاسته الموفقة والحكيمة للقمة العربية في 

التاسعة والعشرين، وما قامت به المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود ومبادرات مقدرة، 
  .في خدمة القضايا العربية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ أمتنا

والشكر موصول لمعالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، على 
  .دور الجامعة ودفع العمل العربي المشتركجهوده الدؤوبة لتعزيز 

 والسمو، والفخامة الجاللة أصحاب

يمثل البعد العربي أهم الثوابت األساسية في سياسة تونس الخارجية، وقد أوليناه 
 . منزلة دستورية، وحرصنا على تعزيزه في عالقاتنا وتحركاتنا على مختلف األصعدة

سة القمة العربية، إيمانا منها بما لهذه األمة وتكريسا لهذا التوجه، تتولى تونس رئا
وهي . من مقومات النهوض بأوضاعها، وبما قدمته من إسهامات عظيمة في الحضارة اإلنسانية

واثقة بأن االرتقاء بأمتنا إلى المكانة التي هي بها جديرة، يظل ممكنا مهما استعصت األزمات 
  . وتعقدت األوضاع

وزه آليات العمل المشترك، وال الموارد البشرية والمادية وال فالوطن العربي، ال تع
ومع ذلك، ظلّت منطقتنا رهينة أوضاع دقيقة وقضايا لم تجد بعد . عناصر الوحدة والتكامل

طريقها نحو التسوية، بل ما فتئت تتفاقم وتثقل كاهل بلداننا وتنهكها، مع ما لذلك من كُلفة 
  .مويا على شعوبناعالية سياسيا وأمنيا وإنسانيا وتن
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فمن غير المقبول أن يتواصل الوضع على ما هو عليه، وأن تستمر المنطقة العربية 
    .في تصدر إحصائيات بؤر التوتر والالجئين والمآسي اإلنسانية واإلرهاب، وتعطّل التنمية

 كما أنه من غير المقبول أن تُدار قضايانا العربية، المرتبطة مباشرة بأمننا القومي،
خارج ُأطُر العمل العربي المشترك، وأن تتحول منطقتنا إلى ساحات للصراعات الدولية 

  . واإلقليمية

وهو . ولذلك، فإن علينا العمل على استعادة زمام المبادرة في معالجة أوضاعنا بأيدينا
ضامن ما يستدعي في المقام األول، تجاوز الخالفات، وتنقية األجواء العربية، وتمتين أواصر الت

قمة العزم "ومن هذا المنطلق نقترح عليكم أن تنعقد قمتنا هذه تحت عنوان . الفعلي بيننا
  ".والتضامن

فالتحديات والتهديدات التي تواجهها منطقتنا، أكبر من أن نتصدى لها فرادى، فال خيار 
  .لنا غير التآزر وتعزيز الثقة والتعاون بيننا

أنية وحازمة لتحديد أسباب الوهن ومواطن الخلل ومن هنا كان ال بد لنا من وقفة مت
في عملنا العربي المشترك، بما يمكّننا من توحيد رؤانا وبلورة تقييم جماعي للمخاطر 

  . والتحديات، وإعادة ترتيب األولويات على قاعدة األهم قبل المهم

فتخليص المنطقة من جميع األزمات وبؤر التوتر وما يتهددها من مخاطر، أضحى 
حاجة ملحة ال تنتظر التأجيل، كما أن تأكيد المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في عملنا 
العربي المشترك، وإعادتها إلى دائرة الضوء على الساحة الدولية، بات ضروريا وفي صدارة 

وهو ما يقتضي منا إبالغ رسالة واضحة إلى كل أطراف المجتمع الدولي، مفادها أن . أولوياتنا
حقيق األمن واالستقرار في المنطقة، بل في العالم بأسره، يمر حتما عبر التسوية العادلة ت

تسوية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتؤدي إلى إقامة . والشاملة لهذه القضية
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الشرعية الدولية 

  .    الم العربية ومبدأ حّل الدولتينومبادرة الس

ولتحقيق هذا الهدف ال بد من تكثيف تحركاتنا وتنسيقها من أجل وضع حد للقرارات 
والممارسات الرامية إلى المس بمرجعيات القضية الفلسطينية األساسية، والتصدي لكّل ما من 
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ي تقرير المصير، سيما حقه فق المشروعة للشعب الفلسطيني، والشأنه المساس بالحقو
  . وبالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس

،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو  
ال يزال الوضع في ليبيا، مبعث انشغال عميق لنا، باعتبار أن أمن ليبيا من أمن 
تونس، وأن تداعيات تأزم األوضاع في هذا البلد الشقيق ال تطال فحسب دول الجوار، بل األمن 

  .   تقرار في عموم المنطقةواالس

وإيمانا منّا بأن الحوار والتوافق يظلّان السبيل األنجع لتجاوز الخالفات وإنهاء 
األزمات، تقدمنا، بالتنسيق مع الشقيقتين الجزائر ومصر، بمبادرة لمساعدة األشقاء الليبيين 

لمتحدة وبما يمكّن من على تحقيق التسوية السياسية الشاملة، وفق المسار الذي ترعاه األمم ا
  . إعادة األمن واالستقرار إلى كافة ربوع ليبيا، وإنهاء معاناة الشعب الليبي الشقيق

وإذ نجدد دعمنا للمساعي األممية ولكل الجهود اإلقليمية والدولية الرامية إلى 
ة المساعدة على إنهاء هذه األزمة، بعيدا عن صراع المصالح والتدخالت في الشؤون الداخلي

لليبيا، فإنّنا على ثقة في قدرة األطراف الليبية على تجاوز الخالفات وتغليب المصلحة العليا 
  .لبلدهم في إطار من التوافق والحوار البناء

وحرصا على توطيد مقومات األمن واالستقرار في كل أجزاء منطقتنا، فإنّنا نرى 
ارها جزءا أصيال من الوطن  باعتبةسار الحل السياسي لألزمة في سوريضرورة تسريع م

العربي، ومساعدة الشعب السوري الشقيق على تجاوز محنته، بما يضع حدا لمعاناته ويحقق 
  .تطلعاته في العيش في أمن وسالم، ويحافظ على وحدة هذا البلد الشقيق واستقالله وسيادته

قات كما أن من شأن تسوية هذه األزمة، اإلسهام في تحصين المنطقة من االخترا
 .والثغرات التي تتسلل عبرها التنظيمات اإلرهابية

وإزاء التطورات األخيرة الرامية إلى تثبيت احتالل الجوالن السوري وفرض سيادة 
إسرائيل الكاملة عليه، فإنّنا نجدد التأكيد على أن هذه األرض العربية محتلة باعتراف المجتمع 

قع ومخالفة قرارات الشرعية الدولية وزيادة الدولي، وندعو بدل تكريس سياسة األمر الوا
منسوب التوتر في المنطقة، إلى ضرورة تضافر الجهود إلنهاء االحتالل، تحقيقا لألمن 

  . واالستقرار على المستويين اإلقليمي والدولي
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وبخصوص الوضع في اليمن، فإنّنا نجدد الدعوة إلى مواصلة الجهود اإلقليمية 
ة في هذا البلد الشقيق، وتهيئة الظروف لمواصلة المفاوضات للتوصل والدولية إلعادة الشرعي

إلى تسوية سياسية، تنهي األزمة وتضع حدا للمعاناة اإلنسانية للشعب اليمني، وفقا للمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات 

الت الخارجية، وبما يحفظ استقالل اليمن ووحدته ويعيد له ولمنطقة الصلة، وبعيدا عن التدخ
  .كما نرحب باتفاق ستوكهولم وندعو إلى تنفيذ مختلف بنوده. الخليج العربي األمن واالستقرار

أما فيما يخص العراق، فإنّنا نجدد تهنئتنا لألشقاء العراقيين على توفّقهم في دحر 
نا للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب العراقي في الذود عن التنظيمات اإلرهابية، وتقدير

سيادة بالده ومناعتها، آملين أن تكلّل جهودهم بالنجاح في إعادة إعمار المناطق المحررة 
  .وتعزيز تماسك جبهتهم الداخلية ووحدتهم الوطنية

 األزمات، وإذ ندعم ونقدر الجهود اإلقليمية والدولية الساعية إلى معالجة مختلف هذه
فإنّنا ندعو إلى إعادة تفعيل اآلليات العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها، باعتبارها 

 .ضمانات للحيلولة دون إطالة أمد األزمات وتعثّر مسارات حلّها

وأود أن أشكر في هذا السياق، صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، 
قة، على جهوده القيمة ودوره الريادي في الدفع نحو الحلول السلمية أمير دولة الكويت الشقي

كما أود أن أثمن جهوده في مجال العمل . ألزمات المنطقة والتخفيض من منسوب التوتر فيها
  .اإلنساني وتخفيف معاناة كل مستحقي المساعدة اإلنسانية في الوطن العربي وفي العالم

 أهمية توحيد مواقفنا وتحركاتنا في المحافل اإلقليمية وبقدر ما نجدد كذلك تأكيدنا على
والدولية لخدمة القضايا العربية، فإنّنا نشدد على مواصلة تعزيز العالقات العربية مع بقية 
التجمعات والفضاءات اإلقليمية، في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية، بما يساهم بشكل 

  . لمساندة لقضايانا على الساحة الدوليةفاعل في توسيع دائرة الدعم وا

وفي هذا اإلطار فإننا نشيد بما يتحقق من نتائج إيجابية في مختلف منتديات التعاون 
وال يفوتنا أن نثمن مخرجات القمة العربية األوروبية األولى المنعقدة . العربي مع هذه التجمعات

إدراك أعمق للتحديات المشتركة، مؤخرا بجمهورية مصر العربية، والتي ساهمت في بلورة 
  .وأسست لمرحلة جديدة من الحوار والتعاون بين الفضاءين
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،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو  
يظل اإلرهاب من أكبر المخاطر التي تهدد مقومات األمن واالستقرار والتنمية في 

محاربة هذه اآلفة والقضاء وهو ما يتطلّب منّا جميعا المضي قُدما في جهودنا ل. بلداننا والعالم
 شاملة تأخذ في االعتبار كّل األبعاد إستراتيجيةعلى جذورها ومصادر تمويلها، وذلك ضمن 

   .األمنية والسياسية والثقافية والتنموية المرتبطة بها

وإذ نثمن الجهود المبذولة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية في محاصرة 
ة، وما تحققّ من إنجازات في هذا االتجاه، فإنّنا نؤكّد على ضرورة السعي، هذا الظاهرة الخطير

بنفس العزم والمثابرة، إلى تحصين مجتمعاتنا، وخاصة الشباب، من تأثيرات تيارات العنف 
والتطرف، وحمايته من مختلف مظاهر اإلقصاء والتهميش، وذلك من خالل دفع التنمية الشاملة 

 المواطنة لديه، وتوثيق صلته بموروثه الثقافي والفكري العربي والمستدامة، وتجذير قيم
  .وتمكينه من األخذ بناصية العلوم والتكنولوجيات الحديثة

ولما كان كسب رهانات التنمية أحد أهم التحديات التي تواجهها دولنا، على اختالف 
تكثيف الجهود من أجل سياساتها التنموية ومواردها الطبيعية والبشرية، فإنّنا مدعوون إلى 

 ،مزيد دفع عالقات التعاون والتكامل االقتصادي العربي وتطويرها، فعالمنا اليوم هو، دون شك
  .عالم التكتالت االقتصادية واإلقليمية

ومن المهم في هذا اإلطار، أن نحرص على تنفيذ قرارات القمم التنموية االقتصادية 
يف األمثل لإلمكانيات والموارد المتوفرة في بلداننا، واالجتماعية وآخرها قمة بيروت، والتوظ

واستثمار المزايا التكاملية فيما بينها، بما يمكن من إقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على 
  .االندماج الفاعل في المنظومة االقتصادية العالمية

ل كما سيسهم ذلك في مزيد دفع مسارات التنمية في بلداننا، وفي توفير فرص العم
للشباب العربي ومزيد انخراطه في مسيرة البناء والتنمية، إلى جانب توسيع مجاالت تمكين 

  .المرأة ومشاركتها في الشأن العام وإدماجها في النشاط االقتصادي

،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو  
 إن بلوغ هذه األهداف يبقى مرتبطا بشكل كبير، بتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق
مصالحة عربية كم نحن في حاجة إليها، قوامها الثقة المتبادلة، تركّز على ما يجمعنا وهو كثير، 
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وتتجاوز ما يفرقنا، وتحافظ على عرى األخوة والتضامن بيننا، التي تبقى أكبر من كّل أسباب 
 .الخالف والفرقة، وذلك خدمة للمصالح العليا لألمة، وضمانا لمستقبل األجيال القادمة

وإن تونس المعتزة بانتمائها العربي، لتُجدد اليوم عزمها الراسخ على مواصلة العمل 
  .من أجل االرتقاء بعالقاتها مع شقيقاتها الدول العربية إلى أرفع مستويات التعاون والشراكة

وهي تحرص على أن تكون هذه القمة، بتضافر جهودنا جميعا والتقاء إرادتنا، محطة 
  . تعزيز التضامن بيننا وتفعيل العمل العربي المشترك في مختلف أبعادهجديدة على درب

،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو  
أجدد الترحيب بكم في بلدكم تونس، وأرجو أن نتوفّق في الخروج بقرارات ونتائج في 

من حجم التحديات الماثلة أمامنا وفي مستوى تطلعات شعوبنا، تساهم في تحقيق ما نصبو إليه 
  . تضامن وتالحم، حفاظًا على كيان أمتنا العربية

ويحضرني، في هذا المقام، ما ورد في خطاب الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة خالل 
نأمل أن يوفّقنا اهللا إلى توحيد آرائنا "، حيث قال 1979القمة العربية المنعقدة بتونس سنة 

  ."دارة بعروبتنا مما كان عليه أسالفناوتثبيت خطانا كي نبعث مجد أوائلنا وال نكون أقّل ج

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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  ،فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي
  ،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

  لسادة،السيدات ا

.. الرئيس سيادة لكم االمتنان وعميق الشكر بجزيل أتقدم أن البداية في لي اسمحوا
 وصولنا منذ ورعاية كرم من به اُأحطن ما على وحكومتها الحبيب، تونس شعب إلى خاللكم ومن
.. الثالثين دورتها في العربية القمة رئاسة تبوئكم على أهنئكم وأن.. الخضراء تونس أرض إلى

 لما التقدير عميق عن أعبر أن أود كما .. وشعوبنا أمتنا خير فيه ما إلى يوفقكم أن اهللا وأدعو
 جهود من الشريفين، الحرمين مخاد سعود، آل العزيز عبد بن سلمان الملك جاللة به قام

 تاوإجراء اتصاالت من الحكيمة قيادته تحت السعودية العربية المملكة به قامت وما مشهودة،
 واجهتها التي العربية واألزمات القضايا مختلف في.. والعشرين التاسعة العربية القمة عام خالل
  .أمتنا

  ،السيد الرئيس
 بأهداب شعوبها تتشبث.. مشدود خيط على سيرت العربية ومنطقتنا القمة هذه تنعقد

 في ودورها المنطقة، هذه مكانة بأن عارفة.. اليأس إلى اإلنجراف وترفض والرجاء األمل
  . اليوم عليه هي مما أفضل لمكان يؤهالنها الحضارة صناعة

... التشريد وآالم الصراع مرارات يكابدون أبنائنا وبعض تنزف، دولنا بعض زالت ما
 زالت ال نفوسنا، على العربية المدن وأغلى الحواضر أعز من بعض.. وليبيا واليمن ةيرسو في

.. اإلرهابية والعصابات الطائفية والجماعات الميلشيات تهديد وتحت الخوف، ظالل في تعيش
 النزاعات بإنهاء -  المطاف بنهاية -  وحدها الكفيلة هي السياسية الحلول أن يعرف وجميعنا

 مغلوب زومـالمه.. وبـمغل الكل ماـوإن األهلية، الحروب في غالب فال.. اراالستقر وجلب
  .مغلوب والمنتصر

  التحديات، أخطر إلى الماضية السنوات خالل العربي القومي األمن تعرض لقد
 طامح كل تُغري النازفة جراحنا صارت حتى المعاصر، تاريخه في التهديدات وأشرس

  . شئوننا في دخلللت طامع كل وتدفع باالنقضاض،
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 وعلى داخلها من المجتمعات تنهش التي تلك سواء كلها؛ التهديدات هذه أن والحق
 بها تتربص التي تلك أو.. الدولة سيطرة خارج المسلحة التشكيالت وانتشار اإلرهاب، رأسها

 االحتالل نكبة أو.. العربية الدول على اإلقليم قوى بعض إجتراء مقدمتها وفي خارجها، من
 متشابكة وهي - كلها التهديدات هذه إن أقول.. ويزيد عقود سبعة منذ المستمرة اإلسرائيلي
 أن وهي عليه، هي ما على رؤيتها في جميعاً نتحد أن آمل ساطعة حقيقة إلى تُنبه  -ومتداخلة

 هي كبرى وقضية واحد عنوان له.. يتجزأ ال واحد وكل مترابطة، وحدة العربي القومي األمن
 عن والدفاع وسيادتها، ترابها تكامل وحفظ ووحدتها، استقاللها صون.. الوطنية دولةال صون
  . الكريم الحر اآلمن العيش في شعوبها حق

 في أو القلب في يواجههم عما بعيداً ليس.. المشرق أقصى في العرب أمن يتهدد ما إن
 إن.. االستجابة ونتك أن ينبغي وكذا واحدة، فالتهديدات.. صحيح والعكس..  المغرب أقصى
 عليه نتفق.. العربي القومي لألمن جامع لمفهوم مضى وقت أي من أكثر اليوم تشتد حاجتنا
 العربية بالمظلة االستقواء إلى.. دولنا كل.. دولنا حاجة يلبي مفهوم.. إطاره في ونعمل جميعاً،

 القتل جماعات طاتومخط شئوننا، في األجنبية والتدخالت جيراننا، بعض اجتراءات مواجهة في
 على األولوية يمنحه أو تهديد أي خطر من يهون ال مفهوم.. استقرارنا من للنيل واإلرهاب

  .مراكش إلى مسقط من واحدة قضية - أسلفت كما - العربية فالقضية.. غيره

  الرئيس،، السيد
 تعقد من فاقمت -  وتركيا إيران وباألخص - اإلقليم في جيراننا من التدخالت، إن

 جديدة ومشكالت أزمات خلقت ثم.. الحل على واستعصائها بل استطالتها، إلى وأدت ألزماتا
 أطماع من تحمله وما التدخالت هذه كافة نرفض فإننا لذلك.. األصلية المعضالت هامش على

 طال سيزول وعارض مؤقت، حال هو األزمة ظرف إن واضحة بعبارة ونقول.. ومخططات
 أمر فهو الترابية، ووحدتها العربية للدول اإلقليمي التكامل على ديالتع أما.. قصر أم الزمن

  . تلك أو القضية هذه من المواقف عن النظر بغض عربياً مرفوض
 مثالً تسميها دولنا بعض داخل في جيوب إقليمية لقوى يكون ألن مجال ال أنه كما

 آخر أو فصيل بدعم لداخليةا شئوننا في إقليمية قوى تتدخل أن المقبول غير ومن.. آمنة مناطق
  .والسيطرة الهيمنة في امبراطورية أطماع من وراءه ما يخفي يكاد ال طائفي غطاء تحت

 منتهزي تستدعي تكاد - لألسف أيدينا صنع من كلها وليس وبعضها -  أزماتنا إن
 القانونية األعراف لكافة مناقض -  أمريكي إعالن أمام نحن وها.. الغنائم ومقتنصي الفرص
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 ألرض الحتالله شرعنة اإلسرائيلي المحتل يمنح - الراسخة الدولي النظام وألسس بل المستقرة
 الدولي القانون بواقع.. محتلة سورية أرض هو الجوالن إن.. السوري الجوالن في عربية

 بالقانون عصف وتقنينه.. خطيئة وشرعنته.. جريمة االحتالل إن.. األمن مجلس وقرارات
  .العدالة ئبمباد واستهزاء

 فلسطين أو ةسوري في سواء المكاسب، اغتنام إلى يسعى اإلسرائيلي االحتالل إن
 األخيرة األمريكية اإلدارة مواقف فإن ولألسف.. األراضي وقضم االحتالل واقع بتثبيت المحتلة،

 للشعب الخطأ بالرسالة وتبعث .. واإلجتراء العربدة نهج في قدماً المضي على االحتالل تُشجع
 معاناة فوق ومعاناة االحتالل، عبء فوق عبئا تحملهم وكأنها.. الفلسطينية والقيادة الفلسطيني

 المؤسسات على والسياسي المالي بالتضييق الضرائب، عوائد ونهب واالستيطان القمع
 مأساة تُعالج التي األونروا وكالة وخنق -  المستقبلية الدولة عصب وهي - الفلسطينية

 حققها التي الضئيلة المكتسبات تقليص إلى وداعموه االحتالل يهدف كذاوه.. الالجئين
 حل يصير أن في الفلسطيني الشعب لدى أمل أي ويتالشى.. التفاوض خالل من الفلسطينيون

 ينطوي ما بكل.. المنال بعيد أمالً -الطويل الصراع لهذا الممكن الوحيد الحل وهو-  الدولتين
  .كلها المنطقة تقرارواس ألمن تهديد من ذلك عليه

  الرئيس،، السيد
 نجاة طوق يظل -األدنى حده في ولو-  المشترك العربي العمل بأن راسخاً إيماناً أؤمن

 جميعاً شهدنا وقد.. اإلمكان قدر مساحته ونوسع به نتمسك فدعونا.. العاصفة األنواء هذه وسط
 الشهر الشيخ شرم في ألولىا للمرة انعقدت التي األوروبية - العربية للقمة الطيب الصدى
 الشركاء من عدد مع مماثلة منتديات باحتضان اهللا، بإذن وتقوم الجامعة، وقامت.. الماضي
  . الكبرى العالمية والتكتالت والتجمعات الدوليين

 كلمتهم، يوحد وما العرب، يجمع ما لكل األبقى والرمز األبرز العنوان تظل الجامعة إن
 وأثق.. ومستقبلهم بمصيرهم تتعلق التي القضايا كافة حيال لجماعيا صوتهم اآلخرين ويسمع

 واإلمكانات الموارد دائماً منحها مع تفعيله وزيادة دورها على الحفاظ على حرصكم في تماماً
  .الشعوب ورفاهية األوطان رفعة سبيل في المتعددة بمسئولياتها بالنهوض لها تسمح التي

  .كلمتها ووحدة ورفعتها األمة خير هفي ما إلى اهللا ووفقكم أشكركم،
  الرئيس، سيادة شكراً
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  قائمة�أسماء�
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