
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـجـلــس جــامــعــة الـــدول العــربيـــة

 علــى مستــوى القمــة

 (28الــدورة العاديــة )

 اململكة األردنية اهلامشية –عمَّــان 

 م2017مارس/ آذار  29هـ املوافق 1438رجب  1

 

 

 القـــــرارات. 
 إعـالن عمِّـــــان. 
    ــة امللـــــ  ع ـــــد ا ــة اهلامشيـــ ــاهلب اةاللـــ ــ   خطـــــاب اـــ ــظ ا ســـــ  املع ـــ ــان  ابـــ  الثـــ

 .اةلسة االفتتاهلية يفمل  اململكة األردنية اهلامشية 
    خطـــاب معـــال  الســـيد لغـــد لبـــو الجلـــي  األمـــ  العـــام ةامعـــة الـــدول العربيـــة يف اةلســـة

 .االفتتاهلية

 ( 28قائمة لمساء القادة العرب ورؤساء وفود الدول العربية املشارك  يف القمة د.ع). 

 (0172مج)-29(/17/03/)28ق

 

 األمانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــ



 
 

 الصفحة رقم القرار/ المستند الموضــوع مسلسل

   :في مجال الشؤون السياسية 
   :التقارير المرفوعة إلى القمة 
تقريــــر ر اســــة القمــــة الســــا قة د.ع  .1

( عن نشاط هي ـة متا ةـة تنفيـ  27)
 .القرارات وااللتزامات

672. 9. 

تقريــــر ا مــــين الةــــام عــــن الةمـــــل  .2
 .الةر ي المشترك ومالحقه

673. 10. 

القضية الفلسطينية والصـراع الةر ـي  
 :اإلسرا يلي ومستجداته -

  

ـــــة التطـــــورات السياســـــية للقضـــــية  .3 متا ة
الفلســـطينية والصـــراع الةر ـــي اإلســـرا يلي 

 .وتفةيل م ادرة السالم الةر ية

674. 10. 

التطــــورات واالنتتااــــات اإلســــرا يلية  .4
 .في مدينة القدس المحتلة

675. 18. 

ــــــــة .5 )االســــــــتيطان   تطــــــــورات متا ة
ا ســــــــر     الجــــــــدار  االنتفاضــــــــة

 .الالج ون  ا ونروا  التنمية(

676. 25. 

دعــم موازنــة دولــة فلســطين وصــمود  .6
 الشةب الفلسطيني.

677. 39. 



-2- 

 الصفحة رقم القرار/ المستند الموضــوع مسلسل

 .41 .678 الجوالن الةر ي السوري المحتل. .7
 .50 .679 التضامن مع ل نان ودعمه. .8
.60 .680 تطورات ا زمة السورية. .9  

 .67 .681 أزمة اللجوء السوري. .10
 .68 .682 تطورات الوضع في دولة لي يا. .11
تطـــورات ا وضـــاع فـــي الجمتوريـــة  .12

 اليمنية.
683. 74. 

 .79 .684 دعم جمتورية الصومال الفيدرالية. .13
دعــم الســالم والتنميــة فــي جمتوريــة  .14

 السودان.
685. 87. 

 .90 .686 لمتحدة.دعم جمتورية القمر ا .15
احــتالل إيــران للجــزر الةر يــة الــ ال   .16

طنــب الا ــر  وطنــب الصــ ر  وأ ــو 
موســــــى التا ةــــــة لدولــــــة اإلمــــــارات 
 الةر ية المتحدة في الخليج الةر ي.

687. 94. 

التــــدخالت اإليرانيـــــة فـــــي الشـــــؤون  .17
 الداخلية للدول الةر ية.

688. 98. 

ــــي إزاء انتتــــاك  .18 اتخــــا  موقــــز عر 
 لقوات التراية للسيادة الةراقية.ا

689. 105. 

ــــــي  .19 ــــــومي الةر  ــــــن الق صــــــيانة ا م
 وماافحة اإلرهاب.

690. 108. 
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 الصفحة رقم القرار/ المستند الموضــوع مسلسل

اقتــرات تنمــيم قمــة عر يــة أورو يــة  .20
 . شاٍل دوري

691. 116. 

   :في مجال الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
تقريــــر ا مــــين الةــــام عــــن الةمـــــل  .21

لتنمـــــوي االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي ا
 .الةر ي المشترك

692. 117. 

منطقة التجـارة الحـرة الةر يـة الا ـر   .22
الجمراــي الةر ــي:  تحــاداال وتطــورات 

 .نجازات والمتطل اتاإل 

693. 119. 

اإلسـتراتيجية الةر يــة لتر يـة ا حيــاء  .23
 .(2037-2017الما ية )

694. 121. 

ــامج  .24 ــة لل رن ــة اإلطاري الخطــة التنفي ي
ألمــــــن ال ــــــ ا ي الةر ــــــي الطــــــار  ل

 .(2021-2017للمرحلة ال انية )

695. 122. 

 .123 .696 اقتصاد المةرفة في الدول الةر ية. .25
 .124 .697 الالج ــون. .26
آليــــة تنفيــــ  م ــــادرة فخامــــة ر ــــيس  .27

جمتوريـــــــــة الســـــــــودان الخاصـــــــــة 
 االســـــت مار الزراعـــــي الةر ـــــي فـــــي 
ــــ ا ي  ــــل ا مــــن ال  الســــودان لتحقي

 .الةر ي

698. 126. 
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 الصفحة رقم القرار/ المستند الموضــوع مسلسل

نتـــــــا ج المـــــــؤتمر الـــــــوزاري حـــــــول  .28
"اإلرهــــــاب والتنميــــــة االجتماعيــــــة: 
أســــ اب ومةالجــــات" )مدينــــة شــــرم 

 .(28/2/2017-27الشيخ: 

699. 127. 

اإلســتراتيجية الةر يــة لل حــ  الةلمــي  .29
 .والتانولوجي واال تاار

700. 129. 

ــة  .30 خطــة الةمــل اإلســتراتيجية التنفي ي
ـــة ال ـــدة تنمي ـــة "أجن ـــي المنطق مـــرأة ف

 ."2030الةر ية 

701. 130. 

منمومـــة الةمـــل فـــي مجـــال تطـــوير  
 :الةر ي المشترك

  

 .132 .702 تطوير جامةة الدول الةر ية. .31
موعـــد وماـــان عقـــد الـــدورة الةاديـــة  .32

( لمجلس جامةة الـدول الةر يـة 29)
 على مستو  القمة.

703. 133. 

 توجيـــــه الشـــــار والتقـــــدير للمملاـــــة .33
ا ردنيــــــة التاشــــــمية الستضــــــافتتا 

 .( في عمَّان28القمة الةادية )

704. 134. 

 يــان  شــدن إدانــة التفجيــر اإلرهــا ي  
الـ ي اســتتدز الــزوار الةــراقيين فــي 

 .الةاصمة السورية دمشل

 .136 (0191ص) -48(/17/03/)28ل

ــان .  .137 (0177ع)-34(/17/03/)28ل .إعالن عمَّ
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 الصفحة رقم القرار/ المستند الموضــوع مسلسل

ـــة ا  لتاشـــمية خطـــاب صـــاحب الجالل
الملــك ع ــد اث ال ــاني ا ــن الحســين 
المةمــــــم ملــــــك المملاــــــة ا ردنيــــــة 

 التاشمية في الجلسة االفتتاحية

 .149 (0199خ)-56(/17/03/)28ل

خطاب مةالي السيد أحمد أ و ال ـيط  
ا مــين الةــام لجامةــة الــدول الةر يــة 

 في الجلسة االفتتاحية.

 .155 (0200خ)-57(/17/03/)28ل

اء القـادة الةـرب ورؤسـاء قا مة أسم 
وفــود الــدول الةر يــة المشــاراين فــي 

 .(28القمة د.ع )

 .165 (0154ن )-11(/17/03/)28ل
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 (0171ل)-28(/17/03/)28ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

راراتــــــــــــــــــــالق
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ر المرفوعــة إلـــى ـالتقاريــ
 القمة:

تقريــر ر اســة القمــة 
( 27الســــا قة د.ع )

عـــــن نشـــــاط هي ـــــة 
متا ةـــــــــــة تنفيــــــــــــ  
 القرارات وااللتزامات

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 

  وعلى تقرير ر اسة القمة عن نشـاط هي ـة متا ةـة
 تنفي  القرارات وااللتزامات 

  وعلى التقرير الختامي لتي ة متا ةة تنفي  القرارات
 وااللتزامات 

 النمام ا ساسي للتي ة وعماًل  ما جاء في  -

 ُيقــــر ر

توجيــه الشــار والتقــدير إلــى فخامــة الــر يس محمــد  -1
ــــة اإلســــالمية  ــــز ر ــــيس الجمتوري ــــد الةزي ــــد ع  ول

( لمجلــس 27الموريتانيــة  ور ــيس الــدورة الةاديــة )
جامةــة الــدول الةر يــة علــى مســتو  القمــة  علــى 
رعايتــه الاريمــة لجتــود متا ةــة تنفيــ  قــرارات قمــة 

 (.2016)نوااشوط 

تقديم الشار إلى الدول أعضـاء هي ـة متا ةـة تنفيـ   -2
القرارات وااللتزامات وا مين الةام على ما   لوه مـن 

 جتود ُمقدرة لمتا ةة تنفي  قرارات ه ه القمة.

 
 (29/3/2017 – 3ج  –( 28د.ع ) 672)ل.ل: 
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ر المرفوعــة إلـــى ـالتقاريــ
 القمة:

ــام  ــر ا مــين الة تقري
 عـــن الةمـــل الةر ـــي
 المشترك ومالحقه

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 

  وعلــى تقريــر ا مــين الةــام ومالحقــه الــ ي تنــاول
 مختلز مجاالت الةمل الةر ي المشترك 

ــي  - ــام ف ــى خطــاب الســيد ا مــين الة ــد االســتماع إل و ة
 الجلسة االفتتاحية 

 ُيقــــر ر

ــــر  ــــي اإلشــــادة  تقري ا مــــين الةــــام عــــن الةمــــل الةر 
المشترك ومالحقه ال ي تناول مختلز مجـاالت الةمـل الةر ـي 

 .المشترك  وتقديم الشار له ولمساعديه على ه ا التقرير
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 673)ل.ل: 
  

الفلســــــــطينية قضــــــــية ال
 -والصـــــــــراع الةر ـــــــــي 
 اإلسرا يلي ومستجداته:

متا ةــــــــة التطــــــــورات 
ية للقضـــــــية السياســـــــ

والصـــراع  الفلســـطينية
الةر ـــــــي اإلســـــــرا يلي 
وتفةيل م ـادرة السـالم 

 الةر ية

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 
  ـــي ـــل الةر  ـــام عـــن الةم ـــر ا مـــين الة ـــى تقري وعل

 المشترك 
  ـــاني ـــى التوصـــية الصـــادرة عـــن االجتمـــاع ال  وعل

ـــة تنفيـــ  ا ـــة متا ة ـــات علـــى لتي  لقـــرارات وااللتزام
ــان المســتو  الــوزاري الــ ي ُعقــد فــي   تــاريخ عمَّ

27/3/2017  
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ا   يؤاد على جميع قراراته السا قة  خصوص متا ةـة و  -
التطورات السياسية للقضية الفلسـطينية  وآخرهـا قـرار 

ــــــم  ــــــة نوااشــــــوط رق  –( 27د.ع ) 643ل.ل:  –قم
25/7/2016  

 ُيقــــر ر

زية قضية فلسـطين  النسـ ة التدايد مجددًا على مرا -1
لألمة الةر ية جمةاء  وعلى التويـة الةر يـة للقـدس 
عــادة  الشــرقية المحتلــة  عاصــمة دولــة فلســطين. وا 
التدايد على حل دولة فلسطين  السـيادة علـى اافـة 

   مـا فيتـا 1967ا رض الفلسطينية المحتلة عـام 
القــــــدس الشــــــرقية  ومجالتــــــا الجــــــوي  ومياهتــــــا 

 .دها مع دول الجواراإلقليمية  وحدو 
ــادرة  -2 ــة  م  ــدول الةر ي ــزام ال ــى تمســك والت ــد عل التداي

ــروت عــام  ــة  ي ــي قم ــة امــا ُطرحــت ف الســالم الةر ي
ـــار 2002   وعلـــى أن الســـالم الةـــادل والشـــامل خي

إستراتيجي  وأن الشرط المس ل لتحقيقـه هـو إنتـاء 
االحـــتالل اإلســـرا يلي لاامـــل ا راضـــي الفلســـطينية 

  وتماـين الشـةب 1967لـت عـام والةر ية التي احت
الفلســــطيني مــــن ممارســــة حقوقــــه  يــــر القا لـــــة 
قامـة دولـة  للتصرز   ما فيتا حل تقرير المصير وا 
طــالل ســرات  ــة الســيادة  وا  فلســطين المســتقلة اامل
جميـــع ا ســـر  مـــن ســـجون االحـــتالل اإلســـرا يلي  
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وحـــل قضـــية الالج ـــين الفلســـطينيين  اســـتنادًا إلـــى 
ارات الشـرعية الدوليـة  وقـرارات القانون الـدولي  وقـر 

 القمم الةر ية المتةاق ة  وم ادرة السالم الةر ية.
مطال ـة المجتمــع الــدولي  تنفيـ  قــرار مجلــس ا مــن  -3

(  والــــ ي أاــــد  ضــــمن 2016لةــــام ) 2334رقــــم 
جملــة أمــور أخــر   علــى أن االســتيطان اإلســرا يلي 
ــة فــي  ــدولي وعق  ــانون ال يشــال انتتااــًا صــارخًا للق

لســــالم  وطالــــب إســــرا يل )القــــوة القا مــــة طريــــل ا
 االحتالل(  الوقز الفوري والاامل لجميـع ا نشـطة 
ــة   مــا  االســتيطانية فــي ا رض الفلســطينية المحتل
فـــي  لــــك القــــدس الشـــرقية  والــــ ي أاــــد علــــى أن 
المجتمع الدولي لن يةتـرز  ـدي ت ييـرات فـي حـدود 

   مـا فـي  لـك مـا 1967الرا ع من يونيو/ حزيـران 
تةلــل  القــدس  ســو  الت ييــرات التــي يتفــل عليتــا ي

 الطرفان من خالل المفاوضات.
إدانة سياسة الحاومة اإلسرا يلية التادفة إلى القضـاء  -4

ــدولتين  وتاــريس نمــام الفصــل الةنصــري  علــى حــل ال
دانـــــة تط يـــــل القـــــانون  )ا  ار ايـــــد(   ـــــداًل منـــــه. وا 
اإلســـرا يلي علـــى المســـتوطنات المقامـــة علـــى أراضـــي 

ــة  ال ــة فلســطين المحتل ــي دول مــواطنين الفلســطينيين ف
وخاصـــة مــــا ُيســـمى  ـــــ"قانون التســـوية"  ممــــا يةنــــي 
تشريع ال ناء االستيطاني والضم والتوسع في المنطقـة 

 .المسماة )ج( من أراضى الضفة ال ر ية المحتلة
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اعت ــار أن إســرا يل )القــوة القا مــة  ــاالحتالل(  مــن  -5
انينتـا  قـد أسسـت خالل ممارسـاتتا وسياسـاتتا وقو 

ـــــد( ضـــــد الشـــــةب  نمـــــام فصـــــل عنصـــــري )أ ار  اي
الفلســـطيني  فـــي انتتـــاك لم ـــاد  القـــانون الـــدولي 
لحقول اإلنسان   ما في  لك مي ـال ا مـم المتحـدة 

(  واإلعـــــالن الةـــــالمي لحقـــــول اإلنســـــان 1945)
(  واالتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى التمييـز 1948)

التفاقيــــــة (  وا1965الةنصــــــري  اافــــــة أشــــــااله )
الدولية  شدن قمع جريمة الفصل الةنصري ومةاق ة 

(  واافــــــة التقــــــارير والقــــــرارات 1973مرتا يتــــــا )
الدولية  ات الصلة. ومطال ة دول الةالم والمنممات 
ـــــة  التصـــــدي لتـــــ ه الممارســـــات  والمحـــــاام الدولي
ــــة  ات  ــــوانين الدولي ــــي ُتجرومتــــا الق اإلســــرا يلية الت

 م  دسره.الصلة  والتي ين  ها الةال
دعـــوة جميـــع الـــدول التـــي تؤيـــد حـــل الـــدولتين ولـــم  -6

ــدول دا مــة  ــة فلســطين  الســيما ال تةتــرز  ةــد  دول
ــــــس ا مــــــن  ودول االتحــــــاد  ــــــي مجل الةضــــــوية ف
ا ورو ــي  إلـــى ســـرعة االعتـــراز  دولـــة فلســـطين  

 امساهمة لتحقيل السالم من خالل حل الدولتين.
 مـــن مطال ـــة جميـــع الـــدول  ـــااللتزام  قـــراري مجلـــس ا -7

يةت ــران القــانون اللــ ان (  1980لةــام ) 478و 476
اإلسرا يلي  ضم القدس الشرقية المحتلـة  ال  و اطـل  
وعــدم إنشــاء  ة ــات د لوماســية فــي مدينــة القــدس أو 
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نقـــل تلـــك ال ة ـــات إليتــــا. ودعـــوة الـــدول ا عضــــاء  
ـــات  ـــة  و ة  ـــام  ومجـــالس الســـفراء الةر ي وا مـــين الة

ا ةـة أي توجـه لخـرل قـرارات الجامةة   الةمـل علـى مت
مجلــــس ا مــــن والقــــانون الــــدولي فــــي هــــ ا الشــــدن  
والتصــدي لــه  فاعليــة. والتدايــد علــى قــرارات مجلــس 

 .الجامةة  مختلز مستوياته في ه ا الشدن
التدايد على إعالن فلسطين الصـادر عـن قمـة مـاال و  -8

  ومتا ةـــة تنفيـــ ه  وتةزيـــز 2016الةر يـــة ا فريقيـــة 
اد ا فريقــي لــدعم قضــية فلســطين  الةمــل مــع االتحــ

والتصــــدي  ي محــــاوالت إســــرا يلية لاللتفــــاز علــــى 
ماانة القضية الفلسطينية فـي القـارة ا فريقيـة  والتـي 
ـــيم المشـــتراة المناهضـــة لالســـتةمار  ـــت علـــى الق ُ ني
واالضــطتاد والتمييــز الةنصــري. والتحــ ير مــن تنــامي 

نية الت ل ــل اإلســرا يلي علــى حســاب القضــية الفلســطي
وحـ  الـدول  ما فيه إقامـة المـؤتمرات  ـين الجـان ين  

ا فريقية على عدم المشاراة  ـدي مـؤتمرات إسـرا يلية 
واإلشـادة  جتـود مجلـس السـفراء الةـرب فـي  أفريقيـة 

 .أديس أ ا ا  ت ا الشدن
رفـــض ترشـــيئ إســـرا يل )القـــوة القا مـــة  ـــاالحتالل(  -9

  2020-2019لةضــــوية مجلــــس ا مــــن عــــامي 
 ال مقومات الترشـئ  موجـب مي ـال ا مـم لةدم انط

المتحــدة  حيــ  أنتــا قــوة احــتالل  ات ســجل طويــل 
مــــن االنتتااــــات الجســــيمة  حاــــام مي ــــال ا مــــم 
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المتحدة  وقرارات الشرعية الدولية  وم اد  القـانون 
 الدولي  وحقول اإلنسان.

التنديـد  ححيــاء مناسـ ة مــرور ما ـة عــام علـى وعــد  -10
انيـــا  ومطال ـــة الحاومـــة  لفـــور المشـــؤوم فـــي  ريط

ال ريطانيــة  ــاالعتراز  دولــة فلســطين علــى اعت ــار 
أنتا تتحمل المسؤولية التاريخية عن مةاناة الشةب 

 الفلسطيني.
تفةيــل تشــايل لجنــة قانونيــة استشــارية فــي إطـــار  -11

جامةــة الـــدول الةر يـــة لتقــديم المشـــورة حـــول رفـــع 
قضــــايا أمــــام المحــــاام الدوليــــة  شــــدن االنتتااــــات 

ــــول الشــــةب الفلســــطيني وأرضــــه اإل ســــرا يلية لحق
ـــــ لك  شـــــدن الممـــــالم  ـــــه ومقدســـــاته  وا وممتلاات
التاريخية التي لحقت  الشةب الفلسطيني   ما فيتـا 

  وتقـديم مقترحـات عمليـة 1917"وعد  لفور" عـام 
 في ه ا الشدن.

التدايد مجددًا على رفض االعتـراز  حسـرا يل ادولـة  -12
 يتودية.

ةمــــل الةر ــــي واإلســــالمي الــــدعوة إلــــى اســــتمرار ال -13
المشــــترك علــــى مســــتو  الحاومــــات وال رلمانــــات 
واالتحـــادات لـــدعم القضـــية الفلســـطينية. واســـتمرار 
تاليز ا مين الةام للجامةة  التشاور والتنسيل مع 
ا مين الةام لمنممة التةاون اإلسالمي فـي مختلـز 
ــــــي تخــــــص القضــــــية  المواضــــــيع واإلجــــــراءات الت
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ــــــات تنف ــــــة الفلســــــطينية  وآلي ــــــرارات الةر ي ــــــ  الق ي
 واإلسالمية في ه ا الشدن.

ـــة  -14 ـــزي لمنمم ـــس المرا ـــرارات المجل اســـتمرار دعـــم ق
ــــي  ــــر الفلســــطينية   شــــدن إعــــادة النمــــر ف التحري
الةالقـــــــــات السياســـــــــية واالقتصـــــــــادية وا منيـــــــــة 
الفلسطينية مـع إسـرا يل )القـوة القا مـة  ـاالحتالل(  
ــــات الموقةــــة  ــــرام االتفاقي  مــــا يضــــمن دفةتــــا الحت

 والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ــة الفلســطينية  -15 ــرام الشــرعية الوطني ــى احت ــد عل التداي

ـــر يس محمـــود ع ـــاس  وت مـــين   ر اســـة فخامـــة ال
ــة الفلســطينية  جتــوده فــي مجــال المصــالحة الوطني
وتشـايل حاومـة وحـدة وطنيــة وفـل  رنـامج منممــة 
جــــراء االنتخا ــــات الةامــــة  التحريــــر الفلســــطينية  وا 

ســـــرع وقـــــت مماـــــن  وااللتـــــزام  وحـــــدة التم يـــــل  د
الفلســطيني وا رض الفلســطينية  مؤاــدين علــى أن 
ــــة الفلســــطينية فــــي إطــــار منممــــة  الوحــــدة الوطني
ــــد  ــــل الشــــرعي والوحي ــــر الفلســــطينية  المم  التحري
للشــــةب الفلســـــطيني  تشــــال الضـــــمانة الحقيقيـــــة 

 للحفام على الحقول الوطنية الفلسطينية.
الح ي ـــة التـــي ت ـــ لتا جمتوريـــة اإلشـــادة  ـــالجتود  -16

مصـــــــر الةر يـــــــة لتحقيـــــــل المصـــــــالحة الوطنيـــــــة 
الفلسطينية   ما في  لك احتضانتا لجلسات الحـوار 

  2011الــوطني الفلســطيني  واتفــال القــاهرة لةــام 
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ودعوتتا الستمرار جتودها فـي هـ ا الشـدن. واـ لك 
اإلشادة  جتود دولة قطر و ـاقي الـدول الةر يـة فـي 

 ه ا الخصوص.
الترحيب  ر اسة المملاة ا ردنية التاشـمية  ر ـيس  -17

ـــدورة  ـــادرة الســـالم  28ال ـــة  للجنـــة م  للقمـــة الةر ي
 الةر ية.

اسـتمرار تاليــز المجمــوعتين الةـر يتين فــي مجلــس  -18
ـــدول  ـــالتحرك مـــع ال حقـــول اإلنســـان واليونســـاو   
والمجموعــات اإلقليميــة لــدعم ومتا ةــة تنفيــ  قــرارات 

 فلسطين في المنممتين.
 مرار تاليز المجموعة الةر ية في ا مم المتحدةاست -19

 : ما يلي
  حشد الـدعم والتدييـد للقـرارات المتةلقـة  القضـية

الفلســــطينية فــــي الجمةيــــة الةامــــة  ومتا ةــــة 
الجتود داخـل مجلـس ا مـن لتحمـل مسـؤولياته 
ــــاء  نت ــــدوليين  وا  ــــن والســــلم ال ــــم ا م ــــي حف ف
االحــتالل  ووقــز اافــة الممارســات اإلســرا يلية 

 ير القانونية. 
  شـدن  2334متا ةة تنفيـ  قـرار مجلـس ا مـن 

االســتيطان اإلســرا يلي  يــر القــانوني فــي دولــة 
 فلسطين.

  ــى الةضــوية ــة فلســطين عل متا ةــة حصــول دول
 الااملة في ا مم المتحدة.
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  اتخا  اافـة التـدا ير الالزمـة للتصـدي لترشـيئ إسـرا يل
مــــن )القــــوة القا مــــة  ــــاالحتالل( لةضــــوية مجلــــس ا 

  وأي ترشــــيئ إســــرا يلي  ي 2020-2019عــــامي 
 .منصب في أجتزة ولجان ا مم المتحدة

تاليز ا مين الةام  متا ةة تنفي  ه ا القرار وتقـديم  -20
ــة  ــدورة القادمــة لمجلــس الجامة ــى ال ــ لك إل ــر   تقري

 على مستو  القمة.
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 674)ل.ل: 
  
الفلســــــــطينية قضــــــــية ال

 -ع الةر ـــــــــي والصـــــــــرا
 اإلسرا يلي ومستجداته:

التطــــــــــــــــــــــــــــــــورات 
واالنتتااـــــــــــــــــــــــــات 
اإلســـــــــرا يلية فـــــــــي 
ــــــــــدس  ــــــــــة الق مدين

 المحتلة

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 
  عن الةمل الةر ي المشتركوعلى تقرير ا مين الةام  

وا   يؤاد على جميع قراراته السـا قة  خصـوص مدينـة  -
 642لقدس المحتلة  وآخرها قرار قمة نوااشوط رقـم ا

  25/7/2016 تاريخ 

 ُيقــــر ر

التدايد مجددًا أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة  -1
فلســـــطين  ورفـــــض أي محاولـــــة لالنتقـــــاص مـــــن 

 السيادة الفلسطينية عليتا.
اإلدانــة الشــديدة والــرفض القــاطع لجميــع السياســات  -2

ــي والخطــط اإلســرا يلية  يــر القانو  ــة الت  تستتدفني
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شـــويه هويتتـــا الةر يـــة  وتالمدينـــة المقدســـة  ضم
وت ييـــر تراي تتـــا الســـاانية  وعزلتـــا عـــن محيطتـــا 
الفلسطيني والتي تشال خرقًا لقـرارات مجلـس ا مـن 

ـــــــا القـــــــرار   478و 476 ات الصـــــــلة   مـــــــا فيت
(1980.) 

دانــة اافــة االنتتااــات التـــي  -3 التدايــد علــى رفــض وا 
مـاان وة القا مة  ـاالحتالل( لألتقوم  تا إسرا يل )الق

المقدسة اإلسالمية والمسيحية  وخاصـة المحـاوالت 
الرامية إلـى ت ييـر الوضـع التـاريخي القـا م والوضـع 
القانوني للمسجد ا قصى الم ارك  وتقسـيمه زمانيـًا 
وماانيــــًا  وتقــــويض حريــــة صــــالة المســــلمين فيــــه 

ز وا  ةادهم عنه   محاولة السيطرة على إدارة ا وقا
اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة واالعتـداء 
علــى مــومفي إدارة أوقــاز القــدس ا ردنيــة ومــنةتم 
ــــانون  ــــرض الق ــــة ف ــــن ممارســــة عملتــــم ومحاول م

ــارك/ ــى المســجد ا قصــى الم  الحــرم  اإلســرا يلي عل
ـــات اإلســـرا يلية  ـــام  الحفري القدســـي الشـــريز  والقي

 أسفل المسجد ا قصى وأسواره.
المسـؤولين و تداءات المتاررة من إسـرا يل إدانة االع -4

ــى حرمــة  والمســتوطنين المتطــرفين اإلســرا يليين عل
المســــجد ا قصــــى الم ــــارك  تحــــت دعــــم وحمايــــة 
ومشاراة الحاومة اإلسرا يلية  والتح ير مـن أن أي 
مســـاس  حرمـــة المســـجد ا قصـــى الم ـــارك/ الحـــرم 
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ـــه ت ةـــات وانةااســـات  القدســـي الشـــريز ســـياون ل
 ا من والسلم الدوليين.خطيرة على 

إدانة إسرا يل )القـوة القا مـة  ـاالحتالل( لمصـادرتتا  -5
أراضـــي المـــواطنين المقدســـيين إلقامـــة مســـتوطنات 
جديـــدة وتوســـيع المســـتوطنات القا مـــة  مـــن خـــالل 
 ناء آالز الوحدات االستيطانية داخل أسـوار ال لـدة 

 القديمة وخارجتا.
القــدس  إدانــة إقامــة جــدار الفصــل الةنصــري حــول  -6

ومطال ــة المجتمــع الــدولي ومنممــة ا مــم المتحــدة  
خاصـــة مجلـــس ا مـــن  اتخـــا  اإلجـــراءات الالزمـــة 
إلر ام إسرا يل )القوة القا مة  ـاالحتالل( علـى إزالـة 
ما تم  ناؤه من ه ا الجدار  تنفي ا للرأي االستشاري 
الصـــــادر عـــــن محامـــــة الةـــــدل الدوليـــــة  تـــــاريخ 

لةامة لألمـم المتحـدة   وقرار الجمةية ا9/7/2004
ــــــم ) ــــــاريخ 15/10رق . والــــــ ي 20/7/2004(  ت

اعت ـــر إقامـــة الجـــدار انتتااـــًا للقواعـــد ا مـــرة فـــي 
القـانون الــدولي  مــا فيتـا حــل تقريــر المصــير  وأن 

 على المجتمع الدولي إنتاء ه ا الخرل الجسيم.
ل )القـــوة القا مـــة  ـــاالحتالل( إسرا ي مواصلة إدانة -7

ــوت ــدس  خدمــة  لمصــادرة وهــدم ال ي ــة الق ــي مدين ف
ــــة المقدســــة   ــــي المدين لمشــــاريةتا االســــتيطانية ف
واـــ لك مواصــــلة تجريــــز آالز الــــدونمات لصــــالئ 
إنشاء مشروع ما ُيسمى  ـ"القدس الا ر "   ما فيتا 
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(  و نــاء طــول E1الُمســمى ) يالمشــروع االســتيطان
اســـتيطاني يمـــزل التواصـــل الج رافـــي الفلســـطيني 

 يتا. تدز إحاام السيطرة عل
إدانـــة اإلجـــراءات اإلســـرا يلية المتم لـــة فـــي تط يـــل  -8

قـــــــانون عنصـــــــري يســـــــتتدز حـــــــل المقدســـــــيين 
الفلســــطينيين مــــن اإلقامــــة فــــي مــــدينتتم  والــــ ي 
ــــة مــــن آالز  ــــات التوي ــــتم ســــحب  طاق ــــه ي  موج 
الفلسطينيين المقدسيين ال ين يةيشون في ضواحي 
دانـــــة اســـــت ناز  ـــــة أو خارجتـــــا  وا  القـــــدس المحتل

قوة القا مة  االحتالل( تط يـل مـا يسـمى إسرا يل )ال
 ـــ"قانون أمــالك ال ــا  ين" والــ ي يســتتدز مصــادرة 
عقــــارات المقدســــيين  ومطال ــــة اافــــة المؤسســــات 
والجتــــات الدوليــــة الضــــ ط علــــى إســــرا يل )القــــوة 
القا مــــــة  ــــــاالحتالل( لوقــــــز قراراتتــــــا وقوانينتــــــا 
الةنصـــرية والتـــي تةمـــل علـــى تفريـــ  المدينـــة مـــن 

صليين  ع ر إ ةادهم عن مدينتتم قسـرًا  ساانتا ا 
ـــيتم  وعـــدم مـــنحتم  وفـــرض الضـــرا ب ال اهمـــة عل

 تراخيص ال ناء.
ـــة اإلجـــراءات اإلســـرا يلية التةســـفية  اســـتمرار إ ـــالل  -9 إدان

المؤسسات الوطنيـة الةاملـة فـي القـدس  والمطال ـة  حعـادة 
ــــة   ــــة التجاري ــــت الشــــرل وال رف ــــى رأســــتا  ي فتحتــــا  وعل

ديم الخدمات للمـواطنين المقدسـيين وحمايـة لتماينتا من تق
 .الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة
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مطال ــة جميــع الــدول  تنفيــ  القــرارات الصــادرة عــن  -10
ــــ ي لليونســــاو  ــــس التنفي ــــة للمجل ــــدورات المتةاق  ال

صـــــة قـــــرار  خصـــــوص القضـــــية الفلســـــطينية  وخا
 200عـــــن الـــــدورة  "فلســـــطين المحتلـــــة" الصـــــادر

نــوفم ر/  18ي  ــاريس  تــاريخ للمجلــس  المنةقــدة فــ
ــاني  ــ ي أاــد علــى أن المســجد 2016تشــرين     وال

ا قصــى الم ــارك/ الحــرم الشــريز هــو تــرا  إســالمي 
خالص  وأن  اب الم ار ة جـزء ال يتجـزأ منـه  والـ ي 
أدان اعتـــداءات إســـرا يل )القـــوة القا مـــة  ـــاالحتالل( 
ودعاهــــا الســــتةادة الوضــــع التــــاريخي القــــا م فــــي 

قصى/ الحرم القدسي الشـريز واعت ـر أن المسجد ا 
ــــة هــــي  ــــدس والمســــجد ا قصــــى ا ردني ــــاز الق أوق
ـــدة علـــى شـــؤون المســـجد  الســـلطة القانونيـــة الوحي

 وصـيانتها قصى/ الحرم القدسي الشريز في إدارته 
 .والحفام عليه وتنميم الدخول إليه

للتوأمــة مــع مدينــة  دعــوة الةواصــم الةر يــة مجــدداً  -11
ؤسســـــات الحاوميـــــة و يـــــر القـــــدس  ودعـــــوة الم

الحاوميــــــــة التةليميــــــــة وال قافيــــــــة واالقتصــــــــادية 
واالجتماعيـــة والصـــحية  للتوأمـــة مـــع المؤسســـات 

لمدينــة القــدس المحتلـــة  المقدســية المما لــة دعمــاً 
 لصمود أهلتا ومؤسساتتا. وتةزيزاً 

اإلشــادة  جتـــود جاللـــة الملـــك ع ـــداث ال ـــاني ا ـــن  -12
اشـمية  صـاحب الحسين  ملـك المملاـة ا ردنيـة الت
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ــــــى ا مــــــاان المقدســــــة اإلســــــالمية  الوصــــــاية عل
والمســـيحية فـــي القـــدس الشـــريز فـــي الـــدفاع عـــن 
المقدســـات وحمايتتـــا وتجديـــد رفـــض اـــل محـــاوالت 
ــاالحتالل( المســاس  تــ ه  ــوة القا مــة   إســرا يل )الق
الرعاية والوصاية التاشمية  وت مين الـدور ا ردنـي 

إلســالمية فــي رعايــة وحمايــة وصــيانة المقدســات ا
والمسيحية فـي القـدس فـي إطـار الرعايـة والوصـاية 
التاشــــمية التاريخيــــة  التــــي أعــــاد التدايــــد عليتــــا 
االتفال الموقع  ين جاللة الملك ع داث ال اني ا ـن 
الحســين ملــك المملاــة ا ردنيــة التاشــمية  وفخامــة 
الـــر يس محمـــود ع ـــاس  ر ـــيس دولـــة فلســـطين  

عـــــــن الـــــــدعم   والتة يـــــــر 31/3/2013 تـــــــاريخ 
والمـــؤازرة إلدارة أوقـــاز القـــدس والمســـجد ا قصـــى 
ا ردنية في الـدور الـ ي تقـوم  ـه فـي الحفـام علـى 
ــات اإلســرا يلية  ــي مــل الخروق ــه ف ــ ود عن الحــرم وال
واالعتداءات على مومفيتا  ومطال ة إسرا يل )القوة 
ــالتوقز عــن اعتــداءاتتا علــى  القا مــة  ــاالحتالل(  

 اإلدارة ومومفيتا.
ــة الملــك محمــد اإل -13 ــالجتود التــي ي ــ لتا جالل شــادة  

السادس ملك المملاة الم ر ية ر ـيس لجنـة القـدس 
ـــدفاع عـــن المدينـــة المقدســـة ودعـــم صـــمود  فـــي ال
الشـةب الفلســطيني. واإلشــادة  ــالجتود التــي ت ــ لتا 

 واالة  يت مال القدس التا ةة للجنة القدس.



-24- 

ة الدعوة إلى دعـم وزيـارة القـدس والمقدسـات الدينيـ -14
اإلسالمية والمسيحية والتشـديد علـى زيـارة المسـجد 

الحـــرم القدســي الشـــريز لاســر الحصـــار  ا قصــى/
المفــروض عليــه  وشــد الرحــال إليــه لحمايتــه مــن 

 مخططات الجماعات اليتودية المتطرفة.
دعــوة مجلــس وزراء اإلعــالم الةــرب لتةزيــز ال ــرامج  -15

والمشروعات الخاصة  دعم مدينة القـدس المحتلـة  
ـــرامج ودعـــ ـــة تخصـــيص   وة وســـا ل اإلعـــالم الةر ي

إعالمية حول مدينة القدس ومواطنيتـا  واشـز مـا 
 تتةرض له المدينة من أخطار التتويد.

التدايــــــد علــــــى المســــــؤولية الةر يــــــة واإلســــــالمية  -16
ــــع الــــدول  ــــة تجــــاه القــــدس  ودعــــوة جمي الجماعي
والمنممــات الةر يــة واإلســالمية والصــناديل الةر يــة 

ـــى تـــوفير التمويـــل  ومنممـــات المجتمـــع المـــدني  إل
وتنفيـــ  المشـــروعات التنمويـــة الخاصـــة  القطاعـــات 
الحيوية في القـدس   تـدز إنقـا  المدينـة المقدسـة 

 وحماية مقدساتتا وتةزيز صمود أهلتا.
اســـتمرار تاليـــز المجموعـــة الةر يـــة فـــي نيويـــورك  -17

ــــة  ــــد  المجموعــــات اإلقليمي ــــا ل  مواصــــلة تحرااتت
حــدة  لاشــز خطــورة مــا والسياســية فــي ا مــم المت

يتةــرض لــه المســجد ا قصــى الم ــارك مــن إجــراءات 
وممارســـات إســـرا يلية تتويديـــة خطيـــرة والتـــي لتـــا 

 انةااسات وخيمة على ا من والسلم الدوليين.
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الموافقـــة علــــى إدراج  نـــد "التطــــورات واالنتتااــــات  -18
اإلسرا يلية في مدينة القدس المحتلة" ا ند دا م في 

 الجامةة على مستو  القمة.جدول أعمال مجلس 
ــ  هــ ا القــرار  -19 ــى ا مــين الةــام متا ةــة تنفي الطلــب إل

وتقديم تقرير حول اإلجراءات التي تم اتخا هـا  تـ ا 
 الشدن إلى الدورة القادمة للمجلس.

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 675)ل.ل: 

  
الفلســــــــطينية قضــــــــية ال

 -والصـــــــــراع الةر ـــــــــي 
 اإلسرا يلي ومستجداته:

  ةــــــــة تطــــــــوراتمتا
)االســــــــــــــــــــــتيطان  
الجـدار  االنتفاضـة  

الالج ــون  ا ســر   
 ا ونروا  التنمية(

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 
 وعلى تقرير ا مين الةام عن الةمل الةر ي المشترك  
  وعلى التوصـية الصـادرة عـن االجتمـاع ال ـاني لتي ـة

ـــ ـــى المســـتو  متا ةـــة تنفي   القـــرارات وااللتزامـــات عل
  27/3/2017 تاريخ عمَّان الوزاري ال ي ُعقد في 

ــــه الســــا قة  خصــــوص و  - ــــع قرارات ــــى جمي ــــد عل ا   يؤا
تطورات مختلز ماونات القضـية الفلسـطينية  وآخرهـا 

  25/7/2016 تاريخ  642قرار قمة نوااشوط رقم 

 ُيقــــر ر

 :االستيطـان :أوالً 
ـــة الشـــديدة  -1 للسياســـة االســـتيطانية االســـتةمارية اإلدان

اإلسرا يلية التوسةية  ير القانونية  مختلز مماهرهـا  
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  1967على اامل أرض دولـة فلسـطين المحتلـة عـام 
ــــــد علــــــى أن  ــــــدس الشــــــرقية  والتداي ــــــا الق ــــــا فيت  م
المستوطنات اإلسرا يلية  اطلة وال ية ولـن تشـال أمـرًا 

الــدولي وقــرارات للقــانون  واقةــًا مق ــواًل  وتم ــل انتتااــاً 
ا مــم المتحــدة واتفاقيــة جنيــز الرا ةــة  وجريمــة حــرب 
وفــل نمــام رومــا ا ساســي  وتحــدي للــرأي االستشــاري 

  9/7/2004لمحامــة الةــدل الدوليــة الصــادر  تــاريخ 
وتتــــدز إلــــى تقســــيم ا رض الفلســــطينية وتقــــويض 
تواصلتا الج رافي  والتدايـد علـى ضـرورة وضـع خطـط 

 .السياسة اإلسرا يليةعملية للتصدي لت ه 
مطال ـة المجتمــع الــدولي  تنفيـ  قــرار مجلــس ا مــن  -2

(  الــــ ي أاــــد علــــى أن 2016لةــــام ) 2334رقــــم 
االستيطان اإلسرا يلي يشال انتتااًا صارخًا للقـانون 
الــدولي وعق ــة فــي طريــل الســالم  وطالــب إســرا يل 
)القــوة القا مــة  ــاالحتالل(  ــالوقز الفــوري والاامــل 

طة االستيطانية في ا رض الفلسطينية لجميع ا نش
ـــك القـــدس الشـــرقية. واـــ لك  ـــة   مـــا فـــي  ل المحتل
ـــة ا خـــر   ات  ـــ  القـــرارات الدولي ـــى تنفي التدايـــد عل
الصـلة  القاضــية  ةــدم شـرعية وقانونيــة االســتيطان 

 465اإلسرا يلي   ما فيتا قراري مجلس ا من رقـم 
 .1981لةام  497ورقم  1980لةام 

ات ومواقـــز االتحـــاد ا ورو ـــي التـــي اإلشـــادة  قـــرار  -3
ُتدين االستيطان  وتةت ـر المسـتوطنات ايانـات  يـر 
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قانونيــة  وتحمــر تمويــل مشــاريع فــي المســتوطنات 
اإلســـــرا يلية داخـــــل ا رض الفلســـــطينية المحتلـــــة  
وتضع عالمات ُمميِّزة ل ضا ع المستوطنات  وتشـير 
ـــوة  ـــة  ـــين إســـرا يل )الق ـــات الموقة ـــى أن االتفاقي إل

قا مة  االحتالل( وأي من دول االتحاد ا ورو ـي  ال
 ال تنط ل في ا رض الفلسطينية المحتلة.

استمرار دعـوة جميـع الـدول والمؤسسـات والشـراات  -4
وا فـــــراد إلـــــى وقـــــز اافـــــة أشـــــاال التةامـــــل مـــــع 
ـــــى ا رض  المســـــتوطنات اإلســـــرا يلية المقامـــــة عل
الفلســطينية المحتلــة   مــا فـــي  لــك حمــر اســـتيراد 

تا أو االست مار فيتا   شـال م اشـر أو  يـر منتجات
م اشر لمخالفتتا للقانون الدولي. وفـي هـ ا الصـدد 
يقــدر المجلــس جميــع المواقــز الدوليــة التــي تــدعو 
إلــى مقاطةــة المؤسســات والشــراات التــي تةمــل فــي 
المســـتةمرات اإلســـرا يلية فـــي أرض دولـــة فلســـطين 

 المحتلة.
اإلرها يـــــة اإلدانـــــة الشـــــديدة لجـــــرا م المســـــتوطنين  -5

ــــاتتم  ــــزل وممتلا المســــتمرة ضــــد الفلســــطينيين الة
وأمـــاان ع ـــادتتم  حمايـــة مـــن ســـلطات االحـــتالل  
ــــــاالحتالل(  ــــــة   ــــــوة القا م ــــــل إســــــرا يل )الق وتحمي
المســؤولية الااملــة عــن هــ ه الجــرا م واالعتــداءات  
ــدولي  التصــدي لتــ ه الجــرا م  ــة المجتمــع ال ومطال 

للقـانون الـدولي  صـارخاً  الةنصرية التي تةـد انتتااـاً 
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اإلنســـاني  واتفاقيـــات جنيـــز ا ر ـــع  و يرهـــا مـــن 
المةاهدات والموا يل الدولية التي تافل سـالم وأمـن 
الشةوب الواقةة تحت االحتالل  وتدعوها إلـى إدراج 
مجموعات وعصا ات المستوطنين التي ترتاـب هـ ه 
الجرا م على قـوا م اإلرهـاب  وفـرض عقو ـات ماليـة 

 القانونية  حقتم. واتخا  التدا ير
ــة الممارســات اإلســرا يلية فــي اســتخدام ا رض  -6 إدان

الفلســطينية المحتلــة اماــان للــتخلص مــن النفايــات 
ـــات الخطـــرة والســـامة الناتجـــة عـــن  الصـــل ة والنفاي
اســـتخدام ســـاان المســـتوطنات اإلســـرا يلية  ودعـــوة 
المنممة الدولية لل ي ة للتحقيل في هـ ه المخالفـات 

ـــزم  ـــة واتخـــا  مـــا يل لتالفـــي آ ارهـــا الصـــحية وال ي ي
 الخطيرة في ا رض الفلسطينية المحتلة.

إدانـــــــة اافـــــــة ممارســـــــات االحـــــــتالل اإلســـــــرا يلي  -7
والمستوطنين التادفة للسيطرة على أجزاء ا يرة من 
مدينـــة الخليـــل وحرمـــان الســـاان الفلســـطينيين مـــن 
الوصول إلى الحرم اإل راهيمـي ومنـازلتم ومدارسـتم 

وة لتوســــيع متمــــة قــــوة التواجــــد وأعمــــالتم  والــــدع
 الدولي لتشمل حماية أهلتا المدنيين.

 :جدار الفصل الةنصري : انياً 
إدانة إسرا يل )القوة القا مة  ـاالحتالل( ل نـاء جـدار  -8

الفصل والضـم الةنصـري داخـل أرض دولـة فلسـطين 
  واعت ار ه ا الجدار شااًل من 1967المحتلة عام 
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ـــدول  أشـــاال الفصـــل الةنصـــري  ومطال ـــة جميـــع ال
ـــرأي االستشـــاري  ـــة االســـتجا ة لل ـــات الدولي والمنمم
الـــــ ي أصـــــدرته محامـــــة الةـــــدل الدوليـــــة  تـــــاريخ 

   شــدن عــدم قانونيــة وشــرعية إنشــاء 9/7/2004
جــدار الفصـــل الةنصـــري  واالمتنـــاع عـــن االعتـــراز 
 الوضع الناشئ عـن إقامـة هـ ا الجـدار وعـن تقـديم 

ـــه  وحمـــل القـــوة  ـــة  نا  القا مـــة أي مســـاعدة لةملي
 االحتالل على تفايك ما تم إنشـاؤه منـه والتةـويض 

 عن ا ضرار الناتجة عنه.
مطال ــة الــدول ا عضــاء االســتمرار فــي دعــم عمــل  -9

لجنــة تســجيل ا مــم المتحــدة لألضــرار الناشــ ة عــن 
تشـــــــييد جـــــــدار الفصـــــــل الةنصـــــــري فـــــــي ا رض 
الفلســـطينية المحتلـــة  هميـــة اســـتمرار عملتـــا فـــي 

لناجمـــــة عــــــن  نـــــاء الجــــــدار  تو يـــــل ا ضــــــرار ا
والمساهمة في سداد الةجز المالي ال ي تةاني منـه 

 .ه ه اللجنة
دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصـدي  -10

 ي عمليــة تتجيــر   نــاء الشــةب الفلســطيني نتيجــة 
الممارســات اإلســرا يلية وأيضــًا إلــى تحمــل مســؤولياته 

دن إقامــة فــي تفةيــل فتــو  محامــة الةــدل الدوليــة  شــ
حالـــة ملـــز الجـــدار إلـــى  جـــدار الفصـــل الةنصـــري  وا 
المحامة الجنا ية الدولية تمتيدا إلدراجه ضمن جـرا م 

 .الحرب المخالفة للقانون الدولي
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 :االنتفاضـة : ال اً 
تقديم الـدعم والتضـامن مـع الشـةب الفلسـطيني فـي  -11

مواجتــة الةــدوان اإلســرا يلي علــى أرضــه ومقدســاته 
 وممتلااته.

قيــام قــوات االحــتالل اإلســرا يلي  اإلعــدامات إدانــة  -12
الميدانيـــة واالعتقـــاالت لألطفـــال والفتيـــات والشـــ اب 
الفلســطينيين  ومطال ــة المحامــة الجنا يــة الدوليــة 
و ـــاقي آليـــات الةدالـــة الدوليـــة  ـــالتحقيل فـــي هـــ ه 
دانـــة  ـــة مرتا يتـــا إلـــى المحاامـــة. وا  حال الجـــرا م  وا 

لشـــتداء  سياســـة ســـلطات االحـــتالل  تـــدم  يـــوت ا
 واحتجاز ج امينتم ومةاق ة  ويتم.

التدايـــــد علـــــى الةمـــــل إلنتـــــاء ا زمـــــة اإلنســـــانية  -13
واالقتصــادية التــي يةــاني منتــا الشــةب الفلســطيني  
وخاصة في قطـاع  ـزة  نتيجـة للحصـار اإلسـرا يلي 
الجا ر عليه  ومطال ـة المجتمـع الـدولي والمنممـات 
الدوليــــة  ممارســــة الضـــــ ط علــــى إســــرا يل لرفـــــع 

ــي تســيطر ح ــا ر الت صــارها عــن القطــاع وفــتئ المة
 عليتا  شال فوري ودا م.

الطلـــب مـــن ا مانـــة الةامـــة اســـتمرار التنســـيل مـــع  -14
ـــــر  ـــــة و ي ـــــدولي والمنممـــــات الحاومي المجتمـــــع ال
ــى مةالجــة ا وضــاع  ــز الجتــود عل الحاوميــة  لتراي
المةيشية المتدهورة في ا رض الفلسطينية المحتلة 

ة اإلســــرا يلية  مــــا فيتــــا جــــراء الممارســــات القمةيــــ
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الحواجز واإل الل والحصـار وتد يراتتـا السـل ية فـي 
 ال المجاالت.

ــ ي  -15 ــدولي ال ــي المــؤتمر ال ــدول للمشــاراة ف دعــوة ال
ــــرة مــــن  ــــت خــــالل الفت ــــة الاوي -9تستضــــيفه دول

  حول مةاناة الطفـل الفلسـطيني فـي 11/5/2017
مــــل انتتــــاك إســــرا يل )القــــوة القا مــــة  ــــاالحتالل( 

 حقول الطفل. التفاقية

 :ا سر  :را ةاً 
إدانـة مواصــلة سـلطات االحــتالل اإلسـرا يلي اعتقــال  -16

ــك ا طفــال  واحتجــاز آالز الفلســطينيين  مــا فــي  ل
والنســـــاء والقـــــادة السياســـــيين والنـــــواب  ولحملـــــة 
االعتقـــاالت التةســـفية المســـتمرة   حـــل المـــواطنين 
الفلسطينيين   اعت ـار  لـك مخالفـًا لم ـاد  القـانون 

ـــد ـــة إقـــرار الانيســـت اإلســـرا يلي ال ولي  واـــ لك إدان
لقــــــانون اإلطةــــــام القســــــري لألســــــر  والمةتقلــــــين 
المضـــر ين عـــن الطةـــام  واســـتمرار مطال ـــة الـــدول 
والتي ــات الدوليــة  ات االختصــاص  الةمــل الفــوري 
ــة ووقــز هــ ه الممارســات التةســفية  مــن اجــل إدان
واالنتتااــات الجســيمة لحــل ا ســر  الفلســطينيين  

ان إطالل سرات اافة ا سر  والمةتقلين اجزء وضم
 من أي حل سياسي.

ــــات الدوليــــة  -17 مطال ــــة الجتــــات والمؤسســــات والتي 
وهي ات حقول اإلنسان المةنية  تحمل مسـؤولياتتا 
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 تدخلتا الفوري والةاجل إللزام الحاومة اإلسرا يلية  
 تط يل القـانون الـدولي اإلنسـاني ومةاملـة ا سـر  

جونتا وفل ما تنص عليه اتفاقيـة والمةتقلين في س
 شـــدن مةاملـــة أســـر   1949جنيـــز ال ال ـــة لةـــام 

دانــــة سياســــة االعتقــــال اإلداري لم ــــات  الحــــرب  وا 
ا ســـر  الفلســـطينيين  وتحميـــل ســـلطات االحـــتالل 
المســـــؤولية الااملـــــة عـــــن حيـــــاة ا ســـــر  الـــــ ين 
ـــة  ـــاة ااف ـــام وعـــن حي يخوضـــون إضـــرا ًا عـــن الطة

ســـة الةقو ـــات الفرديـــة ا ســـر   والتحـــ ير مـــن سيا
والجماعيـــة  ومـــن خطـــورة الوضـــع داخـــل مةـــتقالت 

 االحتالل.
دعــوة المجتمــع الــدولي والتي ــات الحقوقيــة الدوليــة  -18

للضـــ ط علـــى ســـلطة االحـــتالل اإلســـرا يلي ل فـــراج 
الفوري عن اافة ا سـر  والمةتقلـين خاصـة الدفةـة 
ـــال  ـــدامى ا ســـر   والمرضـــى وا طف ـــن ُق ـــة م الرا ة

ج ارها على التخلـي والنواب و  المةتقلين اإلداريين  وا 
عـــن سياســـة الةقـــاب الجمـــاعي الـــ ي يتنـــافي مـــع 

 .1949اتفاقية جنيز الرا ةة لةام 
دعــوة المجتمــع الــدولي إلرســال لجنــة تحقيــل إلــى  -19

السجون اإلسرا يلية لالطالع علـى االنتتااـات التـي 
ــد علــى ضــرورة قيــام  ترتاــب  حــل ا ســر   والتداي

ية المتةاقـــدة فـــي اتفاقيـــات جنيـــز ا طـــراز الســـام
ـــاالحتالل(  ـــة   ـــوة القا م ـــحلزام إســـرا يل )الق ـــع   ا ر 
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 تط يــــــل االتفاقيــــــات علــــــى ا رض الفلســــــطينية 
والمةتقلـــين فـــي   المحتلـــة   مـــا فـــي  لـــك ا ســـر 

 السجون اإلسرا يلية.
دعــــــم التوجــــــه الفلســــــطيني لمالحقــــــة ومســــــاءلة  -20

 اإلســــرا يليين علــــى جــــرا م الحــــرب  والجــــرا م ضــــد
ـــت  حـــل ا ســـري وتخـــالز  اإلنســـانية والتـــي ارتا 
القـــانون الـــدولي اإلنســـاني وقـــرارات ا مـــم المتحـــدة 
ومي ــال رومــا للمحامــة الجنا يــة الدوليــة واتفاقيــات 

 جنيز ا ر ع.
دعوة الدول الةر ية واإلسالمية والمؤسسات وا فراد  -21

إلـــى دعـــم الصـــندول الةر ـــي لـــدعم ا ســـر  الـــ ي 
ــد ــة ال ــه جامة ــه تشــرز علي ــ ي أقرت ول الةر يــة  وال

ــدورة ) ــة الدوحــة ال ــم 24قم فقــرة  574(  ــالقرار رق
 .26/3/2013(  تاريخ 19)

 :الالج ـون :خامساً 
التدايــد علــى أن قضــية الالج ــين الفلســطينيين هــي  -22

جـــوهر القضـــية الفلســـطينية  وعلـــى التمســـك  حـــل 
الالج ين الفلسـطينيين فـي الةـودة ورفـض محـاوالت 

ـــوطين  اافـــة أشـــاا له ورفـــض أي تحراـــات مـــن الت
تا إسقاط حل الةـودة  ودعـوة دنأطراز دولية من ش

ــــى مواصــــلة  ــــدول ا عضــــاء إل ــــة الةامــــة وال ا مان
وتا يز جتودها علـى السـاحة الدوليـة  وفـي ا مـم 

ــاً  ــد هــ ا الحــل وفق لقــرارات الشــرعية  المتحــدة  لتداي
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 194الدوليـــة وخاصـــة قـــرار الجمةيـــة الةامـــة رقـــم 
ادرة الســــالم الةر يــــة وتدايــــد لم ــــ ( ووفقــــاً 1948)

مســـــؤولية إســـــرا يل )القـــــوة القا مـــــة  ـــــاالحتالل( 
القانونية والسياسية وا خالقية عن نشوء واسـتمرار 

 مشالة الالج ين الفلسطينيين.
ـــز  -23 ـــي ســـورية وق ـــة أطـــراز الصـــراع ف ـــة ااف مطال 

الةدوان على مخيمـات الالج ـين الفلسـطينيين وعـدم 
حيـادهم منـ   ــدء  الـزج  تـم فــي أتـون المةـارك ر ــم

ـــل إزاء اســـتمرار  ـــال  القل ـــر عـــن   الصـــراع  والتة ي
ا حــدا  داخــل المخيمــات  والمطال ــة  حخال تــا مــن 
الســـالت والمســـلحين  وفـــك الحصـــار عنتـــا وعـــودة 
ساانتا إليتا  وتقديم ال الخدمات الضـرورية لـدعم 

 الالج ين الفلسطينيين فيتا.
اريمـــة الــدعوة لتــوفير مقومـــات الصــمود والحيــاة ال -24

لالج ــين الفلســـطينيين فـــي مخيمـــات اللجـــوء ورفـــع 
ـــل إســـرا يل  ـــن ق    ـــز الجـــا ر ضـــدهم م ا    والتميي

 )القوة القا مة  االحتالل(.

 :ا ونروا :سادساً 
التدايـد علـى التفـويض الممنــوت لألونـروا وفـل قــرار  -25

عــــام  302إنشــــا تا )قــــرار الجمةيــــة الةامــــة رقــــم 
ؤوليتتا ( وعــــدم المســــاس  واليتتــــا أو مســــ1949

ــى جتــة أخــر    ــر أو نقــل مســؤوليتتا إل وعــدم ت يي
والةمل على أن ت قـى ا ونـروا ومرجةيتتـا القانونيـة 
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ا مــم المتحــدة  واــ ا التدايــد علــى ضــرورة اســتمرار 
ا ونـــروا  تحمـــل مســـؤولياتتا فـــي تقـــديم الخـــدمات 
لالج ين داخل المخيمات وخارجتا فـي اافـة منـاطل 

المحتلـة  حتـى يـتم حـل عملياتتا   ما فيتـا القـدس 
 وشـــامالً  عـــادالً  قضـــية الالج ـــين الفلســـطينيين حـــالً 

ــام  ــة لة ــادرة الســالم الةر ي ــه م  ــا نصــت علي ــل م وف
  وقرارات الشرعية الدولية  ات الةالقة وفـي 2002

 .1948( لةام 194مقدمتتا قرار الجمةية الةامة )
اإلعــراب عــن القلــل إزاء الةجــز الســنوي فــي الموازنــة  -26

علـــى أهميـــة اســـتمرار تـــوفير الـــدعم المـــالي والتدايـــد 
الـــــالزم ل ـــــرامج ونشـــــاطات واالـــــة ال ـــــو  الدوليـــــة 
االعتياديــة والطار ــة  ودعــوة ا مانــة الةامــة و ة اتتــا 
فـــي الخـــارج ومجـــالس الســـفراء الةـــرب إلـــى مواصـــلة 
ــدول المانحــة  ــة مــع ال ــل قنــوات االتصــال المختلف تفةي

اليـــة تجـــاه اافـــة  لح تـــا علـــى الوفـــاء  التزاماتتـــا الم
واالـــة ال ـــو  الدوليـــة وتماـــين الواالـــة مـــن القيـــام 
 متامتا ااملـة وعـدم تحميـل الـدول الةر يـة المضـيفة 

 .ضمن مسؤولية ا ونروا أع اء إضافية تقع أساساً 
دعــوة ا ونــروا إلــى إيجــاد الوســا ل الاافيــة لتوســيع  -27

قاعــدة الــدول المانحــة وزيــادة ا مــوال الملزمــة  تــا 
ــــيص  ي وفــــل احتياجــــات ا ــــة مــــع عــــدم تقل لواال

خـــدمات تقـــدمتا الواالـــة وفقـــًا لقـــرار إنشـــا تا رقـــم 
  واالسـتمرار فـي إعـداد موازنتتـا 1949لةام  302
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حسـب أولويــات ومتطل ـات الالج ــين  والتنسـيل مــع 
الــدول الةر يــة المضــيفة فــي إعــداد وتنفيــ   رامجتــا 
 مــا يتوافــل مــع سياســات تلــك الــدول  والةمــل علــى 

ع الخاص في الدول المانحة في تمويل إشراك القطا
 ــرامج ومشــاريع إضــافية لتحســين أحــوال الالج ــين 
علـى أال ياــون  لــك  ـدياًل اللتزامــات الــدول المانحــة 
 تجاه ا ونروا  و ح  س ل سدو الةجز في موازنتتا.

تحميل سلطات االحـتالل اإلسـرا يلي مسـؤولية ا ع ـاء  -28
إجــــراءات  اإلضــــافية التــــي تتا ــــدها ا ونــــروا نتيجــــة

اإل ــالل والحصــار وتقييــد حراــة إيصــال المســاعدات 
 .لمستحقيتا ومطال تتا  التةويض عن ه ه الخسا ر

دعـــوة ا ونـــروا لالســـتمرار فـــي تحمـــل مســـؤولياتتا  -29
ـــك  ـــين الفلســـطينيين فـــي ســـورية وأول  تجـــاه الالج 
ال ين نزحوا خارجتا  تقديم الدعم الـالزم لتـم  وفـل 

ي ـات التــي تضـةتا الــدول القـوانين والمحــددات والترت
التي نزحوا إليتا  ومناشدة المجتمع الدولي مسـاندة 

 ا ونروا من خالل تقديم التمويل الالزم.
ح  الدول والجتات المانحة لزيادة دعمتـا  ونسـ ة  -30

مساهمتتا في موازنة ا ونروا  و لك تفةياًل للقرارات 
المتةاق ــة لمجلــس الجامةــة علــى المســتو  الــوزاري 

  ومـــنئ ا ولويـــة لســـداد أنصـــ ة 1987 منـــ  عـــام
الدول في موازنة ا ونروا   م تقـديم الـدعم الطـوعي 

 ل اقي المشروعات.



-37- 

 :التنمية :سا ةاً 
ـــي تفرضـــتا إســـرا يل  -31 ـــدا ير الممنتجـــة الت ـــة الت إدان

ـــى اســـتمرار  ـــة إل ـــاالحتالل( التادف ـــة   ـــوة القا م )الق
ــــان الشــــةب  ــــويض االقتصــــاد الفلســــطيني وحرم تق

ـــن  ـــي الفلســـطيني م ـــل للتصـــرز ف ـــر القا  ـــه  ي حق
ـــة  ـــة وجـــدو  اقتصـــاد دول ضـــةاز حيوي ـــة  وا  التنمي
فلســطين. ومطال ــة المجتمــع الــدولي  الةمــل علــى 
تماـين الشـةب الفلسـطيني مـن السـيطرة علـى اامـل 

 موارده وممارسة حقه في التنمية.
التدييد الاامل لقرارات الجمةية الةامة لألمم المتحدة  -32

نــوفم ر/ تشــرين  ــاني  18 تــاريخ  A/71/L.18رقــم 
نـوفم ر/  24 تـاريخ  A\RES\70\12ورقـم   2016

 تـاريخ  A\RES\69\20  ورقـم 2015تشرين  ـاني 
  و ا خص الفقرة 2014نوفم ر/ تشرين  اني  25

التاســــةة مــــن هــــ ه القــــرارات  والتــــي طل ــــت فيتــــا 
الجمةيــة الةامــة مــن مــؤتمر ا مــم المتحــدة للتجــارة 

قــــدم إليتــــا تقريــــرًا عــــن والتنميــــة )ا وناتــــاد( أن ي
التااليز االقتصادية لالحتالل اإلسرا يلي  والترحيب 
 جتود أمانة )ا وناتاد( التي قدمت للجمةية الةامة 
ـــاني  ـــوفم ر/ تشـــرين   لألمـــم المتحـــدة فـــي شـــتر ن

ـــــــك A/71/174  تقريـــــــرًا أوليـــــــًا )2016 ( عـــــــن تل
التااليز  وأوصت  ضرورة تقديم تقرير سـنوي عـن 

لى الجمةيـة الةامـة  لتدسـيس و ـا ل ه ه التااليز إ
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 ات مرجةية دولية عن ه ه التااليز وعن الحقول 
االقتصــــادية للشــــةب الفلســــطيني. ودعــــوة الــــدول 
ا عضــــاء للمســــاهمة فـــــي تمويــــل هــــ ه الةمليـــــة 
 5التو يقية المتمـة  والتـي قـدرتتا ا وناتـاد  م لـ  

 مليون دوالر.
ـــدولي لتحمـــل مســـؤولياته وموا -33 صـــلة دعـــوة المجتمـــع ال

ـــــاء  ـــــين  ن ـــــز وتما ـــــديم المســـــاعدات لتةزي التزامـــــه  تق
مؤسسات دولة فلسطين  وتنفي  تةتداته الخاصـة  ـدعم 

 .الخطط وال رامج التنموية التي أعدتتا دولة فلسطين
دعوة الدول الةر ية وفل الترتي ات ال نا ية مع دولة  -34

فلسطين االستمرار  دعم االقتصاد الفلسطيني وفـتئ 
ـــ دفل الحـــر للمنتجـــات فلســـطينية أســـواقتا أمـــام الت

المنشــد ع ــر إعفا تــا مــن الرســوم الجمرايــة  و لــك 
 تنفي ًا للقرارات السا قة الصادرة  ت ا الشدن.

ـــى تنفيـــ  قـــرارات القمـــم الةر يـــة الســـا قة  -35 ـــل عل الةم
عــادة إعمــار  الخاصــة  حنتــاء الحصــار اإلســرا يلي وا 
قطاع  زة  و خاصة القمة الةر ية التنمويـة )الاويـت 

(  والقمــة الةر يــة الةاديــة ال انيــة والةشــرين 2009
(  ودعــــوة الــــدول الةر يــــة لاللتــــزام 2010)ســــرت 

 تحويل ا موال التـي تةتـدت  تـا فـي مـؤتمر القـاهرة 
ـــاء مـــا دمـــره االحـــتالل اإلســـرا يلي خـــالل  إلعـــادة  ن

. 2014الحــرب التــي شــنتا علــى قطــاع  ــزة صــيز 
تةتـدت  تـا ودعوتتا مجددا ل يفاء  االلتزامات التي 

 .الدول الةر ية خالل القمم الةر ية المتةاق ة



-39- 

دعـــوة مؤسســـات القطـــاع الخـــاص  الـــدول الةر يـــة  -36
للمشاراة الفةالة في االسـت مار فـي فلسـطين ودعـم 

 القطاع الخاص الفلسطيني.
ــد الــدا م "متا ةــة  -37 ــديل مســمى ال ن ــة علــى تة الموافق

تطــورات )القــدس  االســتيطان  الجــدار  االنتفاضــة  
ــــة الال ــــة(" ليصــــ ئ "متا ة ــــروا  التنمي ــــون  ا ون ج 

ا سـر   تطورات )االسـتيطان  الجـدار  االنتفاضـة  
 .الالج ون  ا ونروا  التنمية("

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 676)ل.ل: 

  
الفلســــــــطينية قضــــــــية ال

 -والصـــــــــراع الةر ـــــــــي 
 اإلسرا يلي ومستجداته:

دعــــم موازنــــة دولــــة 
فلســـــطين وصــــــمود 

 لسطينيالشةب الف

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
 : ةد اطالعه -

  على م ارة ا مانة الةامة 

 وعلى تقرير ا مين الةام عن الةمل الةر ي المشترك  

  ـــاني ـــى التوصـــية الصـــادرة عـــن االجتمـــاع ال  وعل
ـــات علـــى  ـــة تنفيـــ  القـــرارات وااللتزام ـــة متا ة لتي 

ــان المســتو  الــوزاري الــ ي ُعقــد فــي   تــاريخ عمَّ
27/3/2017  

ا   يؤاــــد علــــى أهميــــة االلتــــزام  ســــداد المســــاهمات و  -
المتوج ة على الدول ا عضـاء فـي دعـم موازنـة دولـة 
فلسطين وفقًا لقرارات القمم الةر ية المتةاق ة مـن قمـة 

(  وا   2016( إلـــى قمـــة نوااشـــوط )2002 يـــروت )
ـــى المســـتو   ـــس عل ـــرارات المجل ـــع ق ـــى جمي يؤاـــد عل
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و ين الــدا مين الخاصــة الــوزاري وعلــى مســتو  المنــد
 ــــــدعم موازنــــــة دولــــــة فلســــــطين وصــــــمود الشــــــةب 

 الفلسطيني 

 ُيقــــر ر

التدايــد علــى دعــوة الــدول الةر يــة االلتــزام  مقــررات  -1
الجامةة الةر يـة و تفةيـل شـ اة أمـان ماليـة  دسـرع 
وقت مماـن  م لـ  ما ـة مليـون دوالر شـتريًا دعمـًا 
ــــة فلســــطين لمواجتــــة الضــــ وطات وا زمــــات  لدول
الماليــة التــي تتةـــرض لتــا  فةـــل اســتمرار إســـرا يل 
)القوة القا مة  االحتالل(  اتخا  إجـراءات اقتصـادية 
وماليــــة عقا يــــة   ينتــــا احتجــــاز أمــــوال الضــــرا ب 
واقتطــاع جــزء ا يــر منتــا  مــا يتنــافى مــع القــوانين 

 والموا يل الدولية واالتفاقيات  ين الجان ين.
ــــدول الةر يــــة  -2 ــــى ال ــــه الشــــار إل ــــت توجي ــــي أوف الت

 التزاماتتا في دعم موازنـة دولـة فلسـطين  وخاصـًة 
المملاـــة الةر يـــة الســـةودية والجمتوريـــة الجزا ريـــة 
ــة  ــدول الةر ي ــاقي ال ــة الشــة ية  ودعــوة   الديمقراطي
إلـــى الوفـــاء  المتـــدخرات المســـتحقة عليتـــا  دقصـــى 
سرعة  والتدايد على أهميـة اسـتمرار الـدول الةر يـة 

 فلسطين. في دعم موازنة دولة
توجيه الشار للدول ا عضاء التي أوفت  التزاماتتا  -3

في دعم مـوارد صـندوقي ا قصـى وانتفاضـة القـدس 
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  2000وفقًا لقرارات قمة القاهرة  ير الةاديـة لةـام 
وفي تقديم الدعم اإلضافي للصندوقين وفل مقررات 

  وتفةيــل قــرار قمــة ســرت عــام 2002قمــة  يــروت 
الدول الةر ية التي لم  دعم القدس  ودعوة  2010

 تز  التزاماتتا لسرعة الوفاء  تا.
دعــوة الــدول ا عضــاء لزيــادة رأس مــال صــندوقي  -4

 مليون دوالر. 500ا قصى والقدس  م ل  
دعــوة الــدول الةر يــة لــدعم موازنــة دولــة فلســطين  -5

وفقـًا للليـات التـي  1/4/2017لمدة عام ت دأ مـن 
 .2002أقرتتا قمة  يروت 

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28.ع )د 677)ل.ل: 

  
الفلســــــــطينية قضــــــــية ال

 -والصـــــــــراع الةر ـــــــــي 
 اإلسرا يلي ومستجداته:

الجــــــــوالن الةر ــــــــي 
 السوري المحتل

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 

 وعلى تقرير ا مين الةام عن الةمل الةر ي المشترك  

 ـــس ال ـــى قـــرارات مجل ـــوزاري رقـــم وعل ـــى المســـتو  ال جامةـــة عل
د.ع  7230  ورقـــــــم 3/3/2010(  تـــــــاريخ 133د.ع ) 7161

( 135د.ع ) 7306  ورقـــــــــــم 16/9/2010(  تـــــــــــاريخ 134)
(  تــــــــــاريخ 136د.ع ) 7381  ورقــــــــــم 2/3/2011 تــــــــــاريخ 

(  تـــــــــــــــــــــــاريخ 137د.ع ) 7457  ورقـــــــــــــــــــــــم 13/9/2011
  5/9/2012 اريخ(  تـــ138د.ع ) 7521  ورقـــم 10/3/2012

 7665  ورقــــم 6/3/2013(  تــــاريخ 139د.ع ) 7593ورقــــم 
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( 141د.ع ) 7735  ورقـــــــم 1/9/2013(  تـــــــاريخ 140د.ع )
(  تــــــــــاريخ 142د.ع ) 7802  ورقــــــــــم 9/3/2014 تــــــــــاريخ 

ـــــم 7/9/2014 ـــــاريخ 143د.ع ) 7862  ورق   9/3/2015(  ت
 7999  ورقـــم 13/9/2015(  تـــاريخ 144د.ع ) 7928ورقـــم 
ـــــــــاريخ 145د.ع ) ـــــــــم   و 11/3/2016(  ت )د. .ع(  8041رق

(  تـــــــاريخ 146د.ع. ) 8057  ورقـــــــم 21/4/2016 تـــــــاريخ 
  7/3/2017 تاريخ ( 147د.ع. ) 8116  ورقم 8/9/2016

وا   يســت ار قــرارات مــؤتمرات القمــم الةر يــة  وآخرهـــا  -
(  تـــــاريخ 27د.ع ) 644قـــــرار قمـــــة نوااشـــــوط رقـــــم 

25/7/2016  

 ُيقــــر ر

ا الحازمـــة تدايـــد الـــدول الةر يـــة دعمتـــا ومســـاندتت -1
سـورية الةـادل وحقتــا اللمطلـب الجمتوريـة الةر يـة 

في استةادة اامـل الجـوالن الةر ـي السـوري المحتـل 
  اسـتنادًا 1967إلى خط الرا ـع مـن يونيـو/ حزيـران 

إلى أسس عملية السالم  وقرارات الشرعية الدوليـة  
السـالم الـ ي  مـؤتمروال ناء على ما أنجز في إطار 

 .1991م انطلل في مدريد عا
ـــى  -2 ـــس الجامةـــة عل ـــى قـــرار مجل ـــد مجـــددًا عل التداي

 13/2/1982 تـاريخ  4126المسـتو  الـوزاري رقـم 
ـــم  ـــه الالحقـــة وآخرهـــا القـــرار رق د.ع.  8057وقرارات

ـــرار قمـــة 146) ـــة وآخرهـــا ق ـــرارات القمـــم الةر ي ( وق
(  تــــــــــــــاريخ 27د.ع ) 644نوااشــــــــــــــوط رقــــــــــــــم 
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  ال ي نص على رفض ال ما اتخ ته 25/7/2016
اإلســرا يلي  مــن إجــراءات تتــدز  حــتاللت االســلطا

إلــى ت ييــر الوضــع القــانوني والط يةــي والــديم رافي 
للجوالن الةر ي السوري المحتل  واعت ار اإلجراءات 
اإلســرا يلية لتاــريس ســيطرتتا عليــه  يــر قانونيــة 
وال يـــة و اطلـــة  وتشـــال خرقـــًا لالتفاقيـــات الدوليـــة 

ـــا   ـــم المتحـــدة وقراراتت ـــال ا م قـــرار  يماوالســـولمي 
ــم  ــة 1981) 497مجلــس ا مــن رق ــرار الجمةي (  وق

 99/63الةامـــة فـــي دورتتـــا ال ال ـــة والســـتين رقـــم 
ــــاريخ  ــــرار  5/12/2008 ت ــــى أن ق ــــد عل ــــ ي أا وال

إســـــــــرا يل )القـــــــــوة القا مـــــــــة  ـــــــــاالحتالل( فـــــــــي 
ـــــي الســـــوري  14/12/1981  ضـــــم الجـــــوالن الةر 

ـــانوني وال ٍ  ـــر ق ـــر  المحتـــل  ي ـــر  ي أ  و اطـــل و ي
انتتااــًا خطيــرًا لقــرار مجلــس ا مــن  شــالني ويقــانو 
( وا لك قرار الجمةيـة الةامـة فـي 1981) 497رقم 

 تـــــاريخ  21/64دورتتـــــا الرا ةـــــة والســـــتين رقـــــم 
ــم 2/12/2009 ــة الةامــة رق ــ لك قــرارات الجمةي   وا

 106/65  ورقــــــم 25/11/2010 تــــــاريخ  18/65
 تـــــــاريخ  19/66  ورقـــــــم 10/12/2010 تـــــــاريخ 

المتةاق ـة وآخرهـا قـرار رقـم  تـارارات  وق1/12/2011
ــــــس 15/11/2015 تــــــاريخ  17/70   وقــــــرار مجل

 تــاريخ  A/HRC/RES/31/25حقــول اإلنســان رقــم 
  وتقريــر ا مــين الةــام لألمــم المتحــدة 24/3/2016
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ــــم  ــــة الةامــــة رق ــــدم للجمةي ــــاريخ  A/68/371المق  ت
ـــــي الشـــــرل ا وســـــط  9/9/2013 ـــــة ف عـــــن الحال

 لمحتــل الســوري ار ــي الةوالمتضــمن  نــد الجــوالن 
وتقرير ا مين الةـام لألمـم المتحـدة المقـدم لمجلـس 

  13/1/2014 تـاريخ  37/25حقول اإلنسـان رقـم 
وتقريــــره المقــــدم لمجلــــس ا مــــن عــــن قــــوة ا مــــم 

 520/2016المتحـــدة لمراق ـــة فـــض االشـــت اك رقـــم 
الجمةيــة  إلــى  والتقريــر الُمقــدوم 8/6/2016 تــاريخ 

ــاريخ  لةامــةفــي جلســتتا ا الةامــة لألمــم الُمتحــدة  ت
في دورتتا الحادية والس ةين واعتماد  16/9/2016

مشـــروع القـــرار المةنـــون "الســـيادة الااملـــة الدا مـــة 
للشةب الفلسطيني في ا رض الفلسطينية الُمحتلة  
 مـــا فيتـــا القـــدس الشـــرقية  وللســـاان الةـــرب فـــي 

 ."السوري الُمحتلو الةر ي الجوالن 
ســــتمرار احــــتالل الجــــوالن التدايــــد مــــن جديــــد أن ا -3

ـــ  عـــام  ـــل من ـــي الســـوري المحت يشـــال  1967الةر 
 تتديدًا مستمرًا للسلم وا من في المنطقة والةالم.

إدانـــة الممارســـات اإلســـرا يلية فـــي الجـــوالن الةر ـــي  -4
الســــوري المحتــــل المتم لـــــة فــــي االســــتيالء علـــــى 
ا راضـــي والمـــوارد الط يةيـــة  ومنتـــا نتـــب المـــوارد 

قامة  السدود واسـتنزاز وسـحب ميـاه  حيـرة الما ية وا 
مســـــةدة وط ريـــــا والحولـــــة وتحـــــويلتم إلـــــى مـــــزارع 

مـن أهـم  ينللمستوطنين  وحرمان المـزارعين السـوري
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مصــادر الميــاه لــري مزروعــاتتم وســقاية مواشــيتم  
وا لك سةيتا المحموم لنتب  ـروات الجـوالن الةر ـي 
ـــل مـــن خـــالل التنقيـــب الا يـــز عـــن  الســـوري المحت

 خالصـاً  خراجه واعت ـار تلـك ال ـروات ملاـاً النفط واسـت
  ناء الجوالن الةر ي السوري المحتل وهو مـا أقرتـه 

 .الشرعية الدولية وقراراتالموا يل واالتفاقيات 
تدايد الموقز الةر ي  التضـامن الاامـل مـع سـورية  -5

ول نــان  والوقــوز مةتمــا فــي مواجتــة االعتــداءات 
هما  واعت ــار والتتديــدات اإلســرا يلية المســتمرة ضــد

 أي اعتداء عليتما اعتداء على ا مة الةر ية.
دعــم صــمود المــواطنين الةــرب فــي الجــوالن الةر ــي  -6

السوري المحتل والوقـوز إلـى جـان تم فـي تصـديتم 
صـرارهم  لالحتالل اإلسـرا يلي وممارسـاته القمةيـة  وا 
علــى التمســك  درضــتم وهــويتتم الةر يــة الســورية  

ل اتفاقيـة جنيـز الرا ةـة والتدايد على ضـرورة تط يـ
السـوري  لةر ـيعلـى مـواطني الجـوالن ا 1949لةام 

دانــــــة ســــــلطات االحــــــتالل اإلســــــرا يلي  المحتــــــل وا 
وانتتاااتتــــا الصــــارخة لجميــــع حقــــول المــــواطنين 
السوريين الواقةين تحت االحتالل في الجـوالن ا ـارًا 
ـــدولي وقواعـــد  ـــاد  القـــانون ال وصـــ ارًا  موجـــب م 

ا يــنجم عــن هــ ا االحــتالل مــن الشــرعية الدوليــة ومــ
أراضــــيتم  ســــلبنــــزوت آالز الســــاان وتشــــريدهم و 

ــاة  وانفصــال ا ســر وانةاــاس  لــك الوضــع علــى حي
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ا طفال وتر يتتم إضافة إلى انتتااات أخر  عديـدة 
فــــي مجــــال حقــــول الطفــــل )والتــــي تتةــــارض مــــع 
االلتزامــات الدوليــة الناشــ ة عــن االتفاقيــة الدوليــة 

 لحقول الطفل(.
إسـرا يل )القـوة القا مـة  ـاالحتالل( إلـى الاـز دعوة  -7

عــن فــرض المواطنــة اإلســرا يلية و طاقــات التويــة 
اإلســرا يلية علــى المــواطنين الســوريين فــي الجــوالن 

عـن تـدا يرها  الةر ي السوري المحتل  والتوقز فوراً 
القمةية ضدهم وعن جميع الممارسات ا خر  التـي 

وقتم المدنيـة وحقـ سيةتةول تمتةتم  حقوقتم ا سا
 والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وال قافية.

مطال ة ا مم المتحدة ومجلس ا من ومجلـس حقـول  -8
ــــة  ــــوة القا م ــــرام إســــرا يل )الق اإلنســــان  ضــــمان احت
 ـــاالحتالل( التفاقيـــة جنيـــز الرا ةـــة  والةتـــد الـــدولي 
للحقول المدنية والسياسية والةمـل علـى تسـتيل قيـام 

ةر ـي السـوري المحتـل  زيـارة أهلـيتم ساان الجوالن ال
وأقــار تم فــي الــوطن ا م ســورية ع ــر مة ــر القنيطــرة 

 .و حشراز اللجنة الدولية للصليب ا حمر
إدانة الممارسات واالستفزازات التـي تقـوم  تـا قـوات  -9

االحــتالل اإلســرا يلي فــي الجــوالن الةر ــي الســوري 
ية المحتل والتنديـد  التصـريحات الةدوانيـة والتصـةيد

عـن ر ـيس حاومـة  و ير المسؤولة الصـادرة مـؤخراً 
االحتالل اإلسرا يلي  شـدن الجـوالن الةر ـي السـوري 
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ــام حاومــ ــ لك قي ــل  وا االحــتالل اإلســرا يلي  ةالمحت
 ةقد اجتماعتا فيه واعت ار تلك الخطـوة التصـةيدية 
عمال منافيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية 

إلرادة المجتمــع  صــارخاً  دياً الدوليــة  ات الصــلة وتحــ
(  1981) 497الـــدولي وقـــرار مجلـــس ا مـــن رقـــم 

والـ ي أعت ــر  اـل وضــوت أن فـرض إســرا يل )القــوة 
دارتتـا فـي  االحتاللالقا مة  ( لقوانينتا وسـلطاتتا وا 

مرتفةــــات الجــــوالن الةر ــــي الســــوري المحتــــل هــــي 
إجراءات ال يـة و اطلـة و يـر  ات ا ـر قـانوني امـا 

لقـراري مجلـس  فاضحاً  راءات تم ل خرقاً أن تلك اإلج
(  إضافة إلى 1973) 338(  و1967) 242ا من 

 يــةالقــرارات ا خيــرة  ات الصــلة الصــادرة عــن الجمة
الةامــة لألمــم المتحــدة والــرأي االستشــاري الصـــادر 

فـــي هـــ ا  2004عـــن محامـــة الةـــدل الدوليـــة عـــام 
م للسل م اشراً  الشدن  وأن تلك ا عمال تةت ر تتديداً 

وا مـن الــدوليين وتجتـض اافــة المشـاريع والجتــود 
ـــم وعـــادل  ـــى تحقيـــل ســـالم دا  ـــة إل ـــة التادف الدولي

 وشامل في المنطقة.
دعوة إسرا يل )القوة القا مة  ـاالحتالل( إلـى إطـالل  -10

مـــــن الســـــجون  ســـــرات ا ســـــر  الســـــوريين فـــــوراً 
والمةــتقالت اإلســرا يلية الــ ين اعُتقــل الــ ةض مــنتم 

ــى  ــد عل ــ  مــا يزي ــة  29من عامــًا وأن تةــاملتم مةامل
تتفــــل مــــع القــــانون الــــدولي اإلنســــاني  ومطال ــــة 
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حقـول  مـاتالمجتمع الدولي والجتات الدوليـة ومنم
ـــات اإلســـرا يلية  ـــك االنتتاا ـــى اشـــز تل اإلنســـان إل
دانــة تلــك الممارســات  لحقــول ا ســر  الجــوالنيين وا 
والضـــ ط علـــى إســـرا يل )القـــوة القا مـــة  ـــاالحتالل( 

دو ي اللجنــة الدوليــة للصــليب ا حمــر  الســمات لمنــ
 زيـــارة ا ســـر  الةـــرب الســـوريين فـــي المةـــتقالت 

للوقـوز علــى  صصــيناإلسـرا يلية  رفقــة أط ـاء متخ
حــالتتم الصــحية ال دنيــة والةقليــة وحمايــة أرواحتــم 
واعت ـــار اســـتمرار اعتقـــالتم انتتااـــًا ســـافرًا لقـــرارات 

 ســط ا مــم المتحــدة وللقــانون الــدولي اإلنســاني و 
 قواعد حقول اإلنسان.

التمسـك  قــرارات الشــرعية الدوليـة المتةاق ــة وآخرهــا  -11
ـــــــم  ـــــــة الةامـــــــة رق ـــــــرار الجمةي ـــــــاريخ  17/70ق  ت

ال ي تضمن عدم مشروعية النشاط  25/11/2016
االســــتيطاني وا نشــــطة اإلســــرا يلية ا خــــر  فــــي 

  1967الجــوالن الةر ــي الســوري المحتــل منــ  عــام 
التمســــك  قــــرارات  وحــــ  المجتمــــع الــــدولي علــــى

ـــة  عيةالشـــر  ـــن خـــالل إدان ـــه  م ـــة الرافضـــة ل الدولي
ممارســـات الحاومـــة اإلســـرا يلية التـــي تةمـــل علـــى 
استقطاب آالز الةا الت اإلسرا يلية لالسـتيطان فـي 
الجـوالن الةر ـي السـوري المحتــل والاـز عـن ت ييــر 
الطـــــا ع الةمرانـــــي والتاـــــوين الـــــديم رافي والتياـــــل 

ـــــي المؤسســـــي والوضـــــع القـــــانو  ني للجـــــوالن الةر 
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ـــى وجـــوب الســـمات  ســـوريال ـــد عل ـــل  والتداي المحت
للنازحين من أهالي الجوالن الةر ي السوري المحتل 

  الةودة إلى ديارهم واستةادة ممتلااتتم.
مطال ــة إســرا يل )القــوة القا مــة  ــاالحتالل( االلتــزام  -12

 قــرار الجمةيــة الةامــة لألمــم المتحــدة المشــار إليــه 
ة تدايـد مـا قررتـه مـن أن جميـع وال ي تضـمن إعـاد

ا حاام  ات الصلة  الموضوع من ا نممة المرفقـة 
واتفاقيـة جنيـز  1907 اتفاقية الهـاي الرا ةـة لةـام 

وقـــت الحـــرب مـــا زالـــت  دنيينالمتةلقـــة  حمايـــة المـــ
تنط ل علـى ا رض السـورية التـي تحتلتـا إسـرا يل 

  وتتيــب  ــا طراز فــي االتفــاقيتين 1967منــ  عــام 
ام التزاماتتـا  موجـب هـ ين الصـاين فـي جميـع احتر 

 المروز وافالة احترامتا.
ـــي  -13 ـــة سياســـة حاومـــة االحـــتالل اإلســـرا يلي الت إدان

دمـرت عمليـة السـالم  وأدت إلـى التصـةيد المسـتمر 
للتــوتر فــي المنطقــة  ودعــوة المجتمــع الــدولي إلــى 
حمل إسرا يل )القوة القا مة  االحتالل( على تط يـل 

المتحــــــدة المتةلقــــــة  االنســــــحاب قــــــرارات ا مــــــم 
السوري المحتل  ياإلسرا يلي التام من الجوالن الةر 

ومـــن جميـــع ا راضـــي الةر يـــة المحتلـــة  إلـــى خـــط 
 .1967الرا ع من يونيو/ حزيران 

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 678)ل.ل: 
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الفلســــــــطينية قضــــــــية ال
 -والصـــــــــراع الةر ـــــــــي 
 اإلسرا يلي ومستجداته:

 نــان التضــامن مــع ل
 ودعمه

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 

 وعلى تقرير ا مين الةام عن الةمل الةر ي المشترك  

  وعلى التوصـية الصـادرة عـن االجتمـاع ال ـاني لتي ـة
ـــى المســـتو   ـــ  القـــرارات وااللتزامـــات عل متا ةـــة تنفي

  27/3/2017خ  تاريعمَّان الوزاري ال ي ُعقد في 

  ــوزاري ــى المســتو  ال ــس الجامةــة عل ــرار مجل ــى ق وعل
ــــم  ــــاريخ 141د.ع ) 7738رق  شــــدن  9/3/2014(  ت

االنةااســـات الســـل ية والخطيـــرة المترت ـــة علـــى ل نـــان 
  جراء أزمة النازحين السوريين

   وعلـــى قـــرارات مجلـــس الجامةـــة علـــى المســـتو
( 147د.ع ) 8117الــــوزاري وآخرهــــا قــــراره رقـــــم 

  7/3/2017 تاريخ 

وا   يؤاــد علــى قــرارات مــؤتمرات القمــة الةر يــة وآخرهــا  -
(  والسيما قرار قمة الاويت رقم 2016قمة نوااشوط )

المتةلــل  ــدعم  26/3/2014(  تــاريخ 25د.ع ) 599
 الجيش الل ناني 

وا   يشـــير إلـــى آخـــر التطـــورات الداخليـــة واإلقليميـــة  -
 والدولية المتةلقة  ل نان 

ــى القــر  - ارات الدوليــة  ات الصــلة التــي تلتــزم واســتنادًا إل
الم نـي علـى  1701 تا حاومـة ل نـان  والسـيما القـرار 

   اامل مندرجاته 426ورقم  425القرارين رقم 
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 ُيقــــر ر

ــــاد ميشــــال عــــون ر يســــًا  -1 ــــب  انتخــــاب الةم الترحي
للجمتوريــة الل نانيــة اخطــوٍة حاســمة لضــمان قــدرة 

ــى مواجتــة التحــديات السياســية وا ــان عل ــة ل ن  مني
واالقتصادية واالجتماعيـة الضـا طة والت لـب عليتـا 
وضــــــمان حســــــن ســــــير الةمــــــل الدســــــتوري فــــــي 
المؤسسات الل نانية والترحيب  تشايل حاومة وحدة 
ـــد التضـــامن  ـــري وتجدي ـــة  ر اســـة ســـةد الحري وطني
الاامــــــل مــــــع ل نــــــان وتــــــوفير الــــــدعم السياســــــي 
ـــــة مؤسســـــاته  ـــــه ولااف ـــــه ولحاومت واالقتصـــــادي ل

 ما يحفم الوحدة الوطنية الل نانية وأمـن الدستورية 
واستقرار ل نان وسيادته على اامـل أراضـيه  وتدايـد 
حل الل نانيين فـي تحريـر أو اسـترجاع مـزارع شـ ةا 
وتالل افر شو ا الل نانيـة والجـزء الل نـاني مـن  لـدة 
ال جــر  وحقتــم فــي مقاومــة أي اعتــداء  الوســا ل 

ة التفريــل المشــروعة  والتدايــد علــى أهميــة وضــرور 
 ــين اإلرهــاب والمقاومــة المشــروعة ضــد االحــتالل 
ــة  ــل الدولي ــه الموا ي ــي هــي حــل أقرت اإلســرا يلي الت
ــــار الةمــــل  ــــدولي  وعــــدم اعت  ــــاد  القــــانون ال وم 

 المقاوم عماًل إرها يًا.

دعـــم موقـــز ل نـــان فـــي مطال تـــه المجتمـــع الـــدولي  -2
الم نــى علــى  1701تنفيــ  قــرار مجلــس ا مــن رقــم 

ع ر وضع حد نتـا ي  426ورقم  425قم القرارين ر 
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النتتااات إسرا يل ولتتديداتتا الدا مة له ولمنشآته 
 المدنية و نيته التحتية.

ـــدعم للخالصـــات الصـــادرة عـــن  -3 ـــد ال ـــب وتداي الترحي
ــــة  ــــدعم الدولي ــــة لمجموعــــة ال االجتماعــــات المتتالي
ــى هــامش  ــ ي انةقــد عل ــان وآخرهــا االجتمــاع ال لل ن

الةامـة لألمـم المتحـدة فـي  الدورة السـ ةين للجمةيـة
30/9/2015. 

ـــه الجـــيش  -4 ـــوم   ـــ ي يق ـــوطني ال ـــدور ال اإلشـــادة  ال
الل نـــــاني والقـــــو  ا منيـــــة الل نانيـــــة فـــــي صـــــون 
االستقرار والسلم ا هلي ودعم الجتود الم  ولة مـن 
ـــى الحـــدود  ـــة حت ـــة الل ناني أجـــل  ســـط ســـيادة الدول
المةترز  تا دوليا  وت مين التضحيات التي يقـدمتا 

ـــي ماافحـــة اإلرهـــاب ومواجتـــة ا ـــاني ف لجـــيش الل ن
التنميمــات اإلرها يــة والتافيريــة  وخاصــًة تلــك التــي 

(  2015) 2170وردت في قرار مجلس ا مـن رقـم 
دانة االعتداءات الناراء التي تةرض لتا فـي أا ـر  وا 
مـــن منطقـــة ل نانيـــة  والترحيـــب  المســـاعدات التـــي 

ليةتتــا قــدمتتا دول شــقيقة وصــديقة لل نــان وفــي ط
المملاة الةر ية السـةودية وحـ  جميـع الـدول علـى 
ــام  تةزيــز قــدرات الجــيش الل نــاني وتماينــه مــن القي
ــزة لضــمان  ــه راي ــه  اون ــى عاتق ــاة عل  المتــام الملق
دانــة  ا مــن واالســتقرار والســلم ا هلــي فــي ل نــان  وا 
خطـــز الةســـاريين الل نـــانيين مـــن ق ـــل تنميمـــات 
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ــة واالســتمرار  احتجــازهم ــ  أ ســطس/ آب  إرها ي من
والمطال ــــة  ــــحطالل ســــراحتم   يــــة إفشــــال  2014

قليمية.  مخططات م ْن يريدون إشةال فتنة داخلية وا 

إدانة جميـع ا عمـال اإلرها يـة والتحراـات المسـلحة  -5
والتفجيــــرات اإلرها يــــة التــــي اســــتتدفت عــــددًا مــــن 
ـــواطنين  ـــن الم ـــت عـــددًا م ـــة وأوقة ـــاطل الل ناني المن

محـــاوالت ا يلـــة إلـــى  ـــ  ا  ريـــاء  ورفـــض اـــل ال
ـــة وتقـــويض أســـس الةـــيش المشـــترك والســـلم  الفتن
ا هلي والوحدة الوطنية وزعزعـة ا مـن واالسـتقرار  
وضـــــرورة محار ـــــة التطـــــرز والتةصـــــب والتافيـــــر 
والتــدخل فــي الشــؤون الداخليــة الل نانيــة  والتةــاون 
التـــام والتنســـيل لماافحـــة اإلرهـــاب والقضـــاء عليـــه 

ه والتةـاون فـي مجـال ت ـادل وتجفيز مصادر تمويلـ
المةلومـــــات والخ ـــــرات و نـــــاء القـــــدرات ومحاســـــ ة 
مرتا ــي ا عمــال اإلرها يــة والجــرا م ضــد اإلنســانية 
والمحرضـــين علـــى أعمـــال الةنـــز والتخريـــب التـــي 
تتدد السلم وا من وتشديد الةقو ات عليتم وانتتاج 

 إجراءات احترازية في ه ا الشدن.

مته للةدوان اإلسـرا يلي دعم ل نان في تصديه ومقاو  -6
المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو/ 

ـــــام  ـــــى أروات 2006تمـــــوز مـــــن الة ـــــرحم عل   والت
الشتداء الل نانيين  واعت ار تماسـك ووحـدة الشـةب 
الل نــاني فــي مواجتــة ومقاومــة الةــدوان اإلســرا يلي 
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عليــــه ضــــمانًا لمســــتق ل ل نــــان وأمنــــه واســــتقراره  
سرا يلية  جـرا م حـرب تسـتوجب وتوصيز الجرا م اإل

ــــا وتحميــــل إســــرا يل المســــؤولية  ــــة مرتا يت مالحق
ـــــالتةويض  ـــــا   لزامت ـــــداءاتتا  وا  ـــــة عـــــن اعت الاامل
للجمتورية الل نانية وللمواطنين الل نانيين والترحيب 
 القرارات التي ت نتتا الجمةية الةامة لألمـم المتحـدة 
حـــول "ال قةــــة النفطيــــة علــــى الشــــواطئ الل نانيــــة" 

ال ي ت نتـه فـي دورتتـا  71/218خرها القرار رقم وآ
  والـــ ي 21/12/2016الحاديـــة والســـ ةين  تـــاريخ 

ــة عــن ا ضــرار  ــدفع تةويضــات مالي ــزم إســرا يل   يل
التـــي لحقـــت  ل نـــان جـــراء قصـــز إســـرا يل لمحطـــة 
الجيــة للطاقـــة الاتر ا يــة فـــي حــرب يوليـــو/ تمـــوز 

2006. 

دة الل نانيـة إدانة االعتداءات اإلسرا يلية علـى السـيا -7
  رًا و حرًا وجوًا  منتا:

  الخرل اإلسرا يلي للمجتمع الل ناني عـن طريـل
 زرع الةمالء ونشر ش اات التجسس.

  االنتتااــات اإلســرا يلية لحقــول ل نــان الســيادية
واالقتصــــادية فــــي مياهــــه اإلقليميــــة ومنطقتــــه 
االقتصــــادية الخالصــــة وفـــــي  روتــــه النفطيـــــة 

اطقـــه ال حريــــة  وال ازيـــة المتواجـــدة ضـــمن من
ــــد  ــــة  ة ــــدات اإلســــرا يلية الخطي وآخرهــــا التتدي

 إطالل دورة التراخيص لةمليات التنقيب.
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  الحرب االلاترونية المتناهية ا  ةاد التي تشنتا
إســرا يل ضــد الجمتوريــة الل نانيــة ع ــر الزيــادة 
الملحومــة فــي عــدد ا  ــراج والتوا يــات وأجتــزة 

إلـــى  الرصـــد والتجســـس والمراق ـــة التـــي تتـــدز
ــــــة شــــــ اات  ــــــى ااف القرصــــــنة والتجســــــس عل

 االتصاالت والمةلوماتية الل نانية.

  امتنـــاع إســـرا يل عـــن تســـليم اامـــل المةلومـــات
الصـــحيحة والخـــرا ط المتةلقـــة  مواقـــع الـــ خا ر 
 يـــر المتفجـــرة اافـــة   مـــا فيتـــا اميـــة وأنـــواع 
القنا ــل الةنقوديــة التــي ألقتتــا  شــاٍل عشــوا ي 

هلـــة  الســـاان إ ـــان علـــى المنـــاطل المدنيـــة ا 
 .2006عدوانتا على ل نان في صيز الةام 

 تدايد المجلس على: -8

  ضرورة الحفام علـى الصـي ة الل نانيـة التةدديـة
الفريــدة القا مــة علــى المناصــفة  ــين المســلمين 
والمسيحيين وا لك صي ة التةايش  ين ا ديـان 
ــة  دان ــول ا خــر وا  والحــوار  ينتــا والتســامئ وق 

الصــــــارخ الــــــ ي تم لــــــه نقيضــــــتا الحضــــــاري 
ــه مــن  ــة  مــا ترتا  ــة اإلل ا ي التنميمــات اإلرها ي
جرا م  حل اإلنسانية والتي تحااي إسـرا يل فـي 
ــــة  ــــى يتودي سياســــاتتا اإلقصــــا ية القا مــــة عل
الدولـــة وممارســـاتتا الةدوانيـــة تجـــاه المســـلمين 

 والمسيحيين.
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  دعــم المؤسســات الدســتورية الل نانيــة فــي تةزيــز
ـــان الةر ـــي ـــدولي ونشـــر رســـالته  حضـــور ل ن وال

الحضارية وتنوعه ال قـافي  السـيما فـي مواجتـة 
إسرا يل  والحفام على ا قليات اماونـات أصـلية 
وأساسية فـي النسـيج االجتمـاعي لـدول المنطقـة 
وضــرورة صــون حقوقتــا ومنــع اســتتدافتا مــن 
ق ــــل الجماعــــات اإلرها يــــة وتوصــــيز الجــــرا م 

 .المرتا ة  حقتا  جرا م ضد اإلنسانية

  دعــم المؤسســات الدســتورية الل نانيــة فــي الُمضــي
 ـــااللتزام  دحاـــام الدســـتور لجتـــة رفـــض التـــوطين 
والتمسك  حل الالج ين الفلسطينيين في الةودة إلـى 
ديــارهم  وت مـــين الموقـــز الواضـــئ وال ا ـــت للشـــةب 
ــــوطين الالج ــــين  ــــرافض لت ــــادة الفلســــطينية ال وللقي

فـي ل نـان  الفلسطينيين في الدول المضيفة  خاصًة 
والتدايـــد علـــى ضـــرورة أن تقـــوم الـــدول والمنممـــات 
الدولية  تحمـل اامـل مسـؤولياتتا والمسـاهمة  شـاٍل 
دا ـــم و يـــر منقطـــع  تمويـــل واالـــة  ـــو  وتشـــ يل 
ــل  ــين الفلســطينيين )ا ونــروا( واســتامال تموي الالج 
إعـــادة إعمـــار مخـــيم نتـــر ال ـــارد ودفـــع المتوج ـــات 

الل نانيـة مـن )اتر ـاء المالية لصـالئ خزينـة الدولـة 
ـــــع المســـــتحقات  واســـــتتالك لل نيـــــة التحتيـــــة( ودف
 صــــحاب ا مــــالك الخاصــــة التــــي أُنشــــ ت عليتــــا 

 .المخيمات المؤقتة على ا راضي الل نانية
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  حرص الحاومة الل نانية على احتـرام قـرارات الشـرعية
الدوليـــة وعلـــى جـــالء الحقيقـــة وت يانتـــا فـــي جريمـــة 

يـل الحريـري ورفاقـه   ةيـدًا ا تيال الر يس الشـتيد رف
عن أي تسييس أو انتقام و مـا ال يـنةاس سـل ًا علـى 

 .استقرار ل نان ووحدته وسلمه ا هلي

  دعم جتود الحاومة الل نانية في متا ةـة قضـية
ــه  ت ييــب ســماحة اإلمــام موســى الصــدر ورفيقي
الشـــيخ محمـــد يةقـــوب والصـــحافي ع ـــاس  ـــدر 

الةمــل الــدين  مــن أجــل التوصــل إلــى تحريــرهم و 
علــى مســاءلة مســؤولي النمــام اللي ــي الســا ل 

 لوضع حد لت ه الجريمة.

 ترحيب المجلس: -9
  ــــيس ــــم لفخامــــة ر   مــــا ورد فــــي خطــــاب الق س 

الجمتورية من تدايد على وحدة موقـز الشـةب 
الل نـــاني وتمســـاه  ســـلمه ا هلـــي الـــ ي ي قيـــه 
 منــد  عــن النــار المشــتةلة حولــه فــي المنطقــة 

ل جامةـــة الـــدول الةر يـــة والتزامـــه احتـــرام مي ـــا
و شــاٍل خــاص المــادة ال امنــة منــه مــع اعتمــاد 
ل نـــان لسياســــة خارجيـــة مســــتقلة تقـــوم علــــى 

 مصلحة ل نان الةليا واحترام القانون الدولي.

  الجتود التي ي  لتا ل نان حاومًة وشـة ًا حيـال 
موضــــوع النــــازحين الســــوريين الوافــــدين إلــــى 
ه أراضـــــيه لجتـــــة استضـــــافتتم ر ـــــم إمااناتـــــ
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المحــدودة  والتدايــد علــى ضــرورة مــؤازرة ودعــم 
ل نان في ه ا المجـال وتقاسـم ا ع ـاء وا عـداد 
ــك ا ع ــاء وا عــداد مــن  مةــه  ووقــز تزايــد تل
النــــازحين والتشــــديد علــــى أن ياــــون وجــــودهم 
مؤقتًا في مل رفض ل نان  ي شاٍل من أشـاال 
اندماجتم أو إدماجتم في المجتمةـات المضـيفة 

أن تاـون هـ ه المسـدلة مطروحـة وحرصه علـى 
علـــى رأس قا مـــة االقتراحـــات والحلـــول لألزمـــة 
الســــورية لمــــا فــــي ا مــــر مــــن تتديــــد ايــــاني 
ووجــودي لل نــان والســةي  اــل مــا أماــن لتــدمين 
عـــودتتم ا منـــة إلـــى  الدهـــم فـــي أســـرع وقـــت 
ممان  اعت ارها الحل الوحيد المستدام للنازحين 

لمحـــاوالت مــن ســـورية إلــى ل نـــان  واإلشــادة  ا
الح ي ة التي ت ـ لتا الحاومـة الل نانيـة لتقلـيص 
أعـــداد النـــازحين الســــوريين الموجـــودين علــــى 
ـــــانيين  ـــــوفير أمـــــن الل ن ا راضـــــي الل نانيـــــة وت
والســوريين وتخفيــز ا ع ــاء عــن شــةب ل نــان 
ــى شــفير انفجــار  ــد أن أصــ ئ عل واقتصــاده   ة

 .اجتماعي واقتصادي وأمنى يتدد وجوده

 لى المحامة الجنا يـة الدوليـة مـن  توجه ل نان إ
أجل إدانـة جـرا م الحـرب التـي ارتا تتـا إسـرا يل 
في  زة  والجـرا م ضـد اإلنسـانية التـي ارتا تتـا 

 .ويرتا تا اإلرهاب في الةرال



-59- 

  جتـــــود الحاومـــــة الل نانيـــــة التادفـــــة إلـــــى ترســـــيخ 
ــــى  –االســــتقرار المــــاارو  اقتصــــادي والمحافمــــة عل

متا الةمل فورًا علـى مةالجـة االستقرار النقدي  و التزا
 .المشاال المزمنة التي يةانى منتا جميع الل نانيين

  رؤية الحاومة الل نانية التي تر ط ما  ـين تحقيـل 
النمو االقتصـادي وتحسـين وتوسـيع شـ اة ا مـان 
 .االجتماعية والصحية والتةليمية لجميع الل نانيين

 قـة  شروع الحاومة الل نانية فـي اإلجـراءات المتةل
 ــدورة التــراخيص للتنقيــب عــن الــنفط واســتخراجه 

 .مع إصدار المراسيم التط يقية الالزمة ل لك

  جتــود الحاومـــة الل نانيـــة ل نــاء دولـــة القـــانون 
والمؤسسات ع ر التوجه نحـو وضـع إسـتراتيجية 
وطنيـة عامــة لماافحــة الفسـاد  وتةزيــز اســتقالل 
ام القضاء  وتفةيـل دور ا جتـزة الرقا يـة  وااللتـز 
 . تةزيز دور المرأة في الحياة السياسية والةامة

  الجتود الدؤو ة والمستمرة التي يقـوم  تـا ا مـين 
ـــــدًا  ـــــًا وتديي ـــــة دعم ـــــدول الةر ي ـــــة ال ـــــام لجامة الة
للجمتوريــة الل نانيــة  التشــاور مــع الــدول الةر يــة 
والمؤسســات الدســتورية الل نانيــة ومختلــز القــو  

ار وتةزيز النمو السياسية من أجل تاريس االستقر 
االقتصادي المستدام في ل نان حفامًا على وحدتـه 

 .وأمنه واستقراره وتماينًا له من مواجتة ا خطار
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 679)ل.ل: 
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تطــــــــورات ا زمــــــــة 
 السورية

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 

 ين الةام عن الةمل الةر ي المشتركوعلى تقرير ا م  

  وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع ال ـاني لتي ـة
متا ةـــة تنفيـــ  القـــرارات وااللتزامـــات علـــى المســـتو  

  27/3/2017 تاريخ عمَّان الوزاري ال ي ُعقد في 

واستنادًا إلى قرارات مجلس جامةة الدول الةر ية علـى  -
ـــم  ـــة رق ـــدا23د.ع ) 554مســـتو  القم ـــاريخ (     د  ت

(  الدوحـة  تـاريخ 24د.ع ) 580  ورقم 29/3/2012
(  الاويـت  تـاريخ 25د.ع ) 600  ورقم 26/3/2013
(  شــــرم الشــــيخ 26د.ع ) 623  ورقــــم 26/3/2014

( 27د.ع ) 646  ورقــــــــــــــم 29/3/2015 تــــــــــــــاريخ 
ــــــاريخ  ــــــرارات 25/7/2016 نوااشــــــوط  ت ــــــة ق   وااف

رها المجلس على المستو  الوزاري في ه ا الشدن وآخ
ـــم  ـــاريخ 147د.ع ) 8120القـــرار رق   7/3/2017(  ت

ــــم  ــــرار رق ــــاريخ  8106والق   19/12/2016د. .ع  ت
وقـرار المجلـس علـى مسـتو  المنـدو ين الـدا مين رقــم 

  و يانات اللجنة 15/12/2016د. .ع  تاريخ  8105
 الوزارية المةنية  الوضع في سورية 

ــام مــع الشــةب  - ــد عــن تضــامنه الت وا   يةــرب مــن جدي
السوري إزاء ما يتةرض له من انتتااات خطيـرة تتـدد 

 وجوده وحياة المواطنين ا  رياء 
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وا   يجدد التزامه الاامل  الوقوز إلـى جانـب تطلةـات الشـةب  -
الســوري فــي الحريــة والةدالــة والمســاواة  وحقــه ال ا ــت فــي 
اختيــار نمــام الحاــم الــ ي يحقــل آمالــه ويل ــي طموحاتــه فــي 

  ي مختلز أرجاء سوريةإرساء ا من والسلم ف

وا   يرحب مجددًا  الجتود التي ت  لتا مجموعـة الـدعم  -
الدوليــة لســورية لتتي ــة المــروز المال مــة الســت ناز 
عملية المفاوضات  ين المةارضـة والحاومـة السـورية 
التادفـة إلــى تشــايل هي ــة حاــم انتقــالي  ات صــالحية 
 تنفي ية ااملة  وفقًا لمـا جـاء فـي  يـان مـؤتمر جنيـز

ــــدعم 30/6/2012(  تــــاريخ 1) ــــان مجموعــــة ال   و ي
 30/10/2015الدوليـــــــة لســـــــورية  فيينـــــــا  تـــــــاريخ 

وال ي أيدهما قرار مجلس ا من رقـم  14/11/2015و
( إلــى جانـــب  يـــان المجموعـــة  تـــاريخ 2015) 2254

ـــس  11/2/2016 ـــرار مجل ـــده ق ـــ ي أي ـــونخ وال فـــي مي
(  و يــــان فيينــــا  تــــاريخ 2016) 2286ا مــــن رقــــم 

و مـــا ُيل وـــي تطلةـــات الشـــةب الســـوري  17/5/2016
  اافة ف اته وأطيافه 

 ُيقــــر ر

ــى  -1 ــام عل ــى االلتــزام ال ا ــت  الحف ــد مجــددا عل التداي
سيادة سورية ووحدة أراضيتا واستقرارها وسـالمتتا 
اإلقليميــــة  و لــــك اســــتنادا لمي ــــال جامةــــة الــــدول 

 الةر ية وم اد ه.
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ـــت  ـــدن الحـــل  -2 ـــد علـــى الموقـــز ال ا  الوحيـــد التداي
الممان لألزمة السـورية يتم ـل فـي الحـل السياسـي 
القــا م علــى مشــاراة جميــع ا طــراز الســورية   مــا 
يل ي تطلةات الشةب السوري وفقًا لما ورد في  يان 

ســنادا علــى مــا 30/6/2012(  تــاريخ 1جنيــز)   وا 
نصت عليه القرارات وال يانـات الصـادرة  تـ ا الصـدد 

(  2015)2254و ـــــا خص قـــــرار مجلـــــس ا مـــــن 
ـــي هـــ ا اإلطـــار  اســـت ناز مفاوضـــات  ـــب ف والترحي

تحــــت رعايــــة ا مــــم  23/2/2017جنيــــز  تــــاريخ 
  ودعــوة الجامةــة الةر يــة إلــى التةــاون مــع المتحــدة

ــي  ا مــم المتحــدة إلنجــات المفاوضــات الســورية الت
رســــاء الســــلم  تجــــري  رعايتتــــا إلنتــــاء الصــــراع وا 

 واالستقرار في سورية.
الشــديد مــن تــداعيات اســتمرار  اإلعــراب عــن القلــل -3

ــي تشــتدها عــدد مــن أنحــاء  ا عمــال الةســارية الت
سورية  الر م من اتفال وقز إطالل النار ال ي تم 

  ودعــــــوة 29/12/2016التوصــــــل إليــــــه  تــــــاريخ 
ا طــراز التــي لــم تلتــزم  تط يــل االتفــال إلــى التقيــد 
 آليــة ت  يــت وقــز إطــالل النــار وا عمــال الةدا يــة 

  والترحيــب ات مجلــس ا مــن  ات الصــلةوفقــا لقــرار 
 2336رقـــم فـــي هـــ ا اإلطـــار  قـــرار مجلـــس ا مـــن 

القاضي  وقـز إطـالل النـار  31/12/2016 تاريخ 
  والترحيــب  ــالجتود الدوليــة الم  ولــة فــي ســورية
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لت  يت وقز إطالل النار  اعت اره خطوة هامة على 
( 1صةيد تحقيل الحل السياسي وفقًا ل يان جنيز )

  وأخــ  الةلــم (2015) 2254 مجلــس ا مــن وقــرار
 ــالجتود الم  ولــة لت  يــت وقــز إطــالل النــار فــي 

 إطار اجتماعات أستانة.
حــ  مجموعــة الــدعم الدوليــة لســورية علــى تا يــز  -4

جتودها ومواصلة مساعيتا لتنفي  ما ورد في  يـان 
ــاريخ 1مــؤتمر جنيــز ) ــات 30/6/2012(  ت   و يان

م الدوليـة لسـورية فيينا الصادرة عـن مجموعـة الـدع
  14/11/2015و 30/10/2015فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  إضـــــافًة إلـــــى  يـــــان ميـــــونخ فـــــي 17/5/2016و
  والةمــــــل علــــــى التقيــــــد  الم ــــــاد  11/2/2016

وا ليــات التــي تــم االتفــال عليتــا والــواردة فــي تلــك 
ال يانــات  وعلــى نحــٍو خــاص مــا يتةلــل منتــا  آليــة 
 ت  يت وقـز إطـالل النـار وا عمـال الةدا يـة  وآليـة
تــــوفير المســــاعدات اإلنســــانية. و تــــوفير ا جــــواء 
المال مـــة إلنجـــات عمليـــة المفاوضـــات فـــي جنيـــز 
تحـــت رعايـــة ا مـــم المتحـــدة والتادفـــة إلـــى تشـــايل 

 هي ة حام انتقالي  ات صالحيات تنفي ية ااملة.
إدانة واسـتناار ممارسـات النمـام السـوري الوحشـية  -5

وضد ضد الساان المدنيين الةزل في حلب وريفتا  
المواطنين السوريين في ال أنحاء سورية  واعت ار 
عمليات القصز الجوي والمجازر والجرا م المستمرة 
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التي يقوم  تا في حلب و يرها من المـدن السـورية 
ــدولي  انتتااــًا صــارخًا لمةاهــدات جنيــز والقــانون ال

 اإلنساني.
إدانة الةمليات والجرا م اإلرها يـة ضـد المـدنيين فـي  -6

اطل السورية والتي ترتا تـا التنميمـات مختلز المن
والجماعـــــات اإلرها يـــــة اـــــداعش وج تـــــة النصـــــرة 
 المرت طة  القاعدة و يرها من التنميمات اإلرها ية.

الطلــب مــن المجموعــة الةر يــة فــي جنيــز التنســيل  -7
الو يل مع مفوضية ا مم المتحدة السـامية لحقـول 
 اإلنســان  التخــا  اافــة اإلجــراءات الافيلــة  حيقــاز
االنتتااــات الدا مــة لحقــول اإلنســان التــي يرتا تــا 
النمام السوري   ما في  لك توفير الحماية الالزمـة 
لألطفــــال والنســــاء ومنــــع اســــتتداز المستشــــفيات 
 والمؤسسات المدنية وفقًا للقانون الدولي اإلنساني.

ــــب  النتــــا ج اإل -8 ــــة لالجتمــــاع الموســــع الترحي يجا ي
رعايـة المملاـة  للمةارضة السورية ال ي عقـد تحـت

 الةر يـــــــــــــة الســـــــــــــةودية  الريـــــــــــــاض  تـــــــــــــاريخ
  ومــــــا ســــــ قه مــــــن اجتماعــــــات 9/12/2015و 8

 طراز من المةارضة السورية في القاهرة وموساو 
والتادفة إلى توحيد رؤية المةارضـة السـورية حـول 
خطــوات الحــل السياســي المنشــود لألزمــة الســورية 
ــــة سياســــية يتوالهــــا الســــوريون  مــــن خــــالل عملي

( 1ســـتم  وعلـــى أســـاس تط يـــل  يـــان جنيـــز ) دنف
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وال يانـــات الصـــادرة عـــن المجموعـــة الدوليـــة لـــدعم 
 سورية وقرارات مجلس ا من  ات الصلة.

اإلشادة  ـدور حضـرة صـاحب السـمو الشـيخ صـ ات  -9
ـــي  ـــت ف ـــة الاوي ـــر دول ـــد الجـــا ر الصـــ ات أمي ا حم
استضـــافة دولـــة الاويـــت للمـــؤتمرات الدوليـــة ا ول 

ــ  ل ــاني وال ال ــدعم الوضــع اإلنســاني وال  لمــانحين ل
  2015و 2014و 2013في سورية خالل ا عـوام 

والترحيب  مشاراتتا في ر اسة المؤتمر الرا ع ال ي 
  حيـ  وصـل إجمـالي مـا 2016ُعقد فـي لنـدن فـي 

قدمته دولة الاويت من مساهمات خـالل المـؤتمرات 
مليـــار دوالر أمرياـــي  والترحيـــب  1.6الدوليـــة إلـــى 
المــؤتمر الــدولي  ة الاويــت فــي تنمــيم مشــاراة دولــ

الخـــامس للمــــانحين لـــدعم الوضــــع اإلنســـاني فــــي 
ـــي شـــتر  ـــده ف ـــلأســـورية المقـــرر عق  / نيســـان ري

في  رواسل تحت رعايـة االتحـاد ا ورو ـي   2017
والــ ي يتــوج الــدور الريــادي اإلنســاني الــ ي أخ تــه 
دولــة الاويــت علــى عاتقتــا حيــال ا زمــة الســورية  

ــدول  ــاء  التةتــدات ومناشــدة ال المانحــة ســرعة الوف
التــي أعلنــت عنتــا فــي مــؤتمر لنــدن لــدعم الوضــع 
اإلنســـاني فـــي ســـورية  و الخصـــوص فيمـــا يتةلـــل 
 توفير الدعم الالزم للدول الةر ية المجاورة لسورية 
و يرهــــا مــــن الــــدول الةر يــــة المضــــيفة لالج ــــين 
ــي تحمــل  ــك لمســاندتتا ف ــازحين الســوريين  و ل والن
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قـــاة علـــى عاتقتـــا فـــي مجـــاالت تـــوفير ا ع ـــاء الُمل
أعمـــــال اإل ا ـــــة وتقـــــديم المســـــاعدات اإلنســـــانية 

 الةاجلة لتم.
الطلب إلى ا مين الةام للجامةـة مواصـلة مشـاوراته  -10

واتصاالته مع ا مين الةام لألمـم المتحـدة وم ةو ـه 
  واــ لك مــع مختلــز ا طــراز إلــى ســورية الخــاص

ــة لتتي ــة  المةنيــة مــن أجــل تا يــز الجتــود الم  ول
ا جواء المال مة لجوالت مفاوضـات جنيـز التادفـة 
إلى إقـرار خطـوات الحـل السياسـي االنتقـالي لألزمـة 

( 1السورية وفقًا لما جاء فـي  يـان مـؤتمر جنيـز )
ــــاريخ  ــــدعم 30/6/2012 ت ــــات مجموعــــة ال   و يان

 الدولية لسورية وقرارات مجلس ا من  ات الصلة.
اصة  سورية وا مين الطلب من اللجنة الوزارية الخ -11

ـــز  ـــع مختل ـــود والمشـــاورات م ـــام مواصـــلة الجت الة
ا طـــراز اإلقليميـــة والدوليـــة المةنيـــة  الوضـــع فـــي 
ســورية  وعــرض نتــا ج تلـــك الجتــود علــى الـــدورة 

 .القادمة لمجلس الجامةة على المستو  الوزاري
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 680)ل.ل: 
  

 

                                                 
لعابياة القاقيقةم  ال الادع   يؤكد لبنان على سياسة االبتعااد عان الااااعال الداةلياة لاو الاد   ا -

إلى اعت اد حل   سياسية ت القيةم ب ا يحفظ  حد   سياد   استقااا الد   العابية  ُيلباو تللعاال 
 قع بها.
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أزمــــــــــــة اللجــــــــــــوء 
 السوري

 لس الجامةة على مستو  القمة إن مج
 على م ارة ا مانة الةامة  ةد اطالعه  -

ــى مســتوياته  - ــة عل ــس الجامة ــرارات مجل ــى ق ــاًء عل و ن
 المختلفة 

وفــــي ضــــوء اســــتمرار ا زمــــة الســــورية وتــــداعياتتا  -
السياســية وا منيــة واالجتماعيــة التــي أ ــرت ومــا تــزال 
ة تلقــي  دع ا تــا علــى الــدول الةر يــة المجــاورة لســوري

ــــين  ــــة المستضــــيفة لالج  ــــدول الةر ي ــــن ال و يرهــــا م
 السوريين 

وا   ُيقدر عاليًا الجتـود التـي قامـت  تـا الـدول الةر يـة  -
و يرها مـن الـدول مـن خـالل عمليـات اإل ا ـة وتقـديم 
المســـــاعدات اإلنســـــانية علـــــى المســـــتويين الرســـــمي 
والشــة ي ممــا اــان لــه ا يــر ا  ــر فــي تخفيــز مةانــاة 

فــي داخــل ســورية وفــي مخيمــات ا شــقاء الســوريين 
 اللجوء في الدول الةر ية 

 ُيقــــر ر

ـــوزاري  -1 ـــى المســـتو  ال ـــة عل ـــس الجامة ـــز مجل تالي
للنمـــر فـــي وضـــع آليـــة محـــددة لمســـاعدة الـــدول 
الةر يــة المجــاورة لســورية  والــدول الةر يــة ا خــر  
المضــيفة لالج ــين الســوريين والمتجــرين قســرًا إلــى 

االضــطالع  ا ع ـــاء تلــك الــدول   مـــا ُيمانتــا مـــن 
 المترت ة على استضافتتم من مختلز الجوانب.
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التدايـــد علـــى أن وجـــود الالج ـــين الســـوريين علـــى  -2
أراضــى الــدول المضــيفة هــو وضــع مؤقــت  والةمــل 
على تتي ة المروز وا جواء التـي تضـمن عـودتتم 
إلى  الدهـم فـي أسـرع وقـت مماـن مـن خـالل عمـل 

ل ستام  حعـادة  جماعي ُيةيد تدهيل هؤالء الالج ين
 نــــاء  لــــدهم وتخطــــي المصــــاعب والةق ــــات التــــي 

 خلفتتا سنين الحرب.

حــ  المجتمــع الــدولي و خاصــة الــدول والمؤسســات  -3
المانحة على تحمـل مسـؤولياتتا وعلـى تقـديم مزيـٍد 
من الدعم للدول المضـيفة لالج ـين السـوريين   مـا 

 يوااب حجم ا ع اء التي تضطلع  تا تلك الدول.

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 681)ل.ل: 

  

تطورات الوضـع فـي 
 دولة لي يا

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 

  ـــي ـــل الةر  ـــام عـــن الةم ـــر ا مـــين الة ـــى تقري وعل
 المشترك 

 ـــ ـــالقرار  ىوعل الصـــادر عـــن  647رقـــم مـــا جـــاء  
لـــــى لمجلـــــس الجامةـــــة ع (27)الةاديـــــة الـــــدورة 

المنةقــــدة فـــي نوااشـــوط  تــــاريخ مســـتو  القمـــة 
25/7/2016  
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 ـــ ـــس  ىوعل ـــرارات المجل ـــوزاري ق ـــى المســـتو  ال عل
ــــم  ــــرار رق ــــاريخ ( 147د.ع ) 8121وآخرهــــا الق  ت

7/3/2017  
  ـــاني ـــى التوصـــية الصـــادرة عـــن االجتمـــاع ال  وعل

ـــات علـــى  ـــة تنفيـــ  القـــرارات وااللتزام ـــة متا ة لتي 
ــان عالمســتو  الــوزاري الــ ي ُعقــد فــي   تــاريخ مَّ

27/3/2017  

ــ وا   يؤاــد مجــدداً  - ــاحترام وحــدة  ىعل ضــرورة االلتــزام  
وســـيادة لي يـــا وســـالمة أراضـــيتا  وحمايـــة مواطنيتـــا  

رفض التـدخل  ىلحفام على استقاللتا السياسي وعلوا
  الخارجي والةساري في الشدن اللي ي

 ُيقــــر ر

ــ -1  وســيادة ة ــاحترام وحــد االلتــزام ىالتدايــد مجــددًا عل
رفض التدخل الخـارجي  ىلي يا وسالمة أراضيتا وعل

أيـــًا اـــان نوعـــه مـــا لـــم ياـــن  نـــاء علـــى طلـــب مـــن 
ــــــال الــــــوطني  ــــــة الوف ــــــس الر اســــــي لحاوم المجل

ال ـــال  إزاء القلــل عـــن  واإلعــرابو التنســيل مةـــه  
 .تمدد أعمال الجماعات اإلرها ية في لي يا

الصــــادر عــــن ال يـــان فــــي التدايـــد علــــى مـــا جــــاء  -2
المنةقـد علـى المشترك حـول لي يـا لوزاري ااالجتماع 

( للجمةيـة الةامـة 71)هامش أعمال الدورة الةاديـة 
 .22/9/2016 تاريخ لألمم المتحدة 
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ع ــــر الحــــوار الشــــامل إلــــى حــــل سياســــي الــــدعوة  -3
والمصـــالحة الوطنيـــة لألزمـــة فـــي لي يـــا   اعت ـــاره 
الس يل الوحيد للخروج من ه ه ا زمة  وتدايد دعم 

ــس  ــي للتنفالمجل ــال السياســي اللي  ــ  الاامــل لالتف ي
  17/12/2015 تـــــاريخ الموقــــع فــــي الصــــخيرات 

والرفض القاطع للحل الةساري لما له مـن تـداعياٍت 
 سل ية على أمن واستقرار لي يا.

ــد  -4 ــى دعــم امجــددًا التداي لحــوار السياســي القــا م عل
تحـــت رعايـــة المم ـــل الخـــاص لألمـــين الةـــام لألمـــم 

 ـــل الخـــاص لألمـــين الةـــام المتحـــدة فـــي لي يـــا والمم
 لجامةة الدول الةر ية.

ا مـوال اللي يـة فـي  ىإلـى إل ـاء التجميـد علـالدعوة  -5
ال نوك ا جن يـة واافـة الموجـودات اللي يـة المجمـدة 
لتخصص ه ه الموارد التي هي ملك للشـةب اللي ـي 

الوقـت  يوفـ  وتسخيرها لخدمته لمواجتة احتياجاتـه
ســـ ًا وفقـــًا للفقـــرة الـــ ي يـــراه المجلـــس الر اســـي منا

( 20( والفقـرة )2011) 1970رقـم من القرار  (18)
( مــن قــرارات مجلــس 2011) 1973رقــم مــن القــرار 

 .ا من  ات الصلة

للمجلـس إلى تقديم الدعم السياسي والمادي الدعوة  -6
لحاومــة الوفــال الــوطني اللي ــي  اعت ارهــا الر اســي 

عـن الحاومة الشرعية الوحيدة فـي لي يـا  واالمتنـاع 
ودعـــوة الـــدعم والتواصـــل مـــع مؤسســـات موازيـــة  
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الــدول إلــى تقــديم مســاعدة عاجلــة للتنفيــ  الاامــل 
عـــادة دعـــم وتدهيـــل لالتفـــال  السياســـي اللي ـــي  وا 

والتـي تةمـل الوطنيـة المؤسسات المدنية والةسارية 
ـــس الر اســـي ـــادة المجل ـــالخ رات   تحـــت قي ومـــدها  

ـــــي يحـــــددها  ـــــي المجـــــاالت الت وا دوات الالزمـــــة ف
ــــــال الــــــوطني  ــــــة الوف ــــــس الر اســــــي لحاوم المجل

ـــزام   لالضـــطالع  مســـؤولياتتا الملحـــة ـــ لك االلت وا
وأخرهـا القـرار رقـم   قرارات مجلس ا من  ات الصلة

 .(2016) 2278والقرار رقم (  2015) 2259
التحــديات ا منيــة إزاء الةميــل اإلعــراب عــن القلــل  -7

ـــة فـــي لي يـــا   ـــد وتشـــجيع والتتديـــدات اإلرها ي توحي
ــــس ا ــــة للمجل ــــادة المدني ــــة تحــــت القي ــــوات اللي ي لق

الر اسي اطريل وحيد لةودة االسـتقرار والسـالم إلـى 
 لي يا.

مصــرز المجلــس الر اســي  مجلــس النــواب  دعــوة  -8
  ومؤسســات وطنيــة اقتصــادية لي يــة لي يــا المراــزي

ــاً  ــول لمواجتــة ل أخــري للةمــل مة ــ  حل ــال وتنفي التف
  يـان رومــا ًا وا خــ  علمـ  مشـاال لي يـا االقتصـادية

والتدايد   17/11/2016والصادر  تاريخ حول لي يا 
علــــى اــــل قــــرارات مجلــــس الجامةــــة  ات الصــــلة  

 يــر المشــروع للــنفط  وشــددت تصــدير الوالخاصــة  
علــــى ضــــرورة تحييــــد المنشــــآت النفطيــــة و ــــروات 
اللي يـــين مـــن أي صـــراعاٍت عســـارية حتـــى تـــتمان 
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طالع المؤسســة الوطنيــة للــنفط  طــرا لس مــن االضــ
 اامـــل مســـؤوليتتا علـــى اافـــة منشـــآت الـــنفط فـــي 
لي يا  ودعم ال اإلجراءات  ات الصلة لتقوية سلطة 
المجلـــس الر اســـي لحاومـــة الوفـــال الـــوطني علـــى 
المؤسسـات االقتصــادية اللي يـة  ط قــًا لقـرار مجلــس 

 .23/12/2015الصادر في  2259ا من رقم 
يـــا  اإلشـــادة  الـــدور المحـــوري  ليـــة دول جـــوار لي  -9

 اعت ــــار هــــ ه الــــدول ا ا ــــر تــــد رًا  حالــــة عــــدم 
االســتقرار فــي لي يــا  ودعوتتــا لالســتمرار فــي تقــديم 
الـــدعم لـــدفع مســـار التســـوية السياســـية فـــي لي يـــا  
 رعايــة ا مــم المتحــدة   مــا يصــون وحــدة وســالمة 
أراضـــــيتا  وحمايـــــة مواطنيتـــــا  وتحقيـــــل ا مـــــن 

ر اســي واالســتقرار  و لــك  التنســيل مــع المجلــس ال
 لحاومة الوفال الوطني اللي ي.

ـــدول جامةـــة دور علـــى التدايـــد -10 وا خـــ   الةر يـــة  ال
 الةــام ا مــين اقترحتــا التــي التروياــا علمــًا  توســيع

 جامةـة جتـود تنسـيل أجـل مـن ر اعيـة آليـة لتاون
 واالتحـاد المتحـدة  ا مـم مـن اـل مـع الةر ية الدول

 مشـــتركال و ال يـــان ا ورو ـــي  واالتحـــاد ا فريقـــي 
  تــاريخ ا ليــة لتــ ه ا خيــر االجتمــاع عــن الصــادر

ــالجتود فــي  أجــل مــن و لــك  18/3/2017 ــدفع   ال
إطـــار المســـار ا ممـــي  وتنفيـــ  االتفـــال السياســـي 
اللي ي  لمسـاندة المجلـس الر اسـي لحاومـة الوفـال 
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الــــوطني فــــي التةامــــل مــــع التحــــديات السياســــية 
 .وا منية واالقتصادية التي تواجتتا

خــ  علمــًا  النتــا ج المتمــة الصــادرة عــن اجتمــاع ا  -11
ـــة  ـــة االتحـــاد ا فريقـــي رفيةـــة المســـتو  المةني لجن
 لي يــا الــ ي ُعقــد فــي الةاصــمة الاون وليــة  رازافيــل 

  وقرارها  توسيع اللجنة لتضم في 27/1/2017في 
عضويتتا دول جوار لي يـا فـي إطـار الـدفع  المسـار 

 د.ا ممي لتسوية ا زمة في ه ا ال ل

دول  ليـة االجتماع الـوزاري الةاشـر نتا ج اإلشادة   -12
ـــــاريخ  ـــــاهرة  ت ـــــ ي استضـــــافته الق ـــــا ال جـــــوار لي ي

  واـــ لك االجتماعـــات الســـا قة لـــدول 21/1/2017
الجــوار التـــي ُعقــدت فـــي اــٍل مـــن تــونس والجزا ـــر 
والخرطــــوم والقــــاهرة ونجامينــــا ونيــــامي ومـــــاال و  

للليـة و استضافة الجزا ر لالجتمـاع الحـادي عشـر 
 .2017المقرر عقده في أواخر شتر أ ريل/ نيسان 

ت مين ودعـم الم ـادرة التونسـية التـي أطلقتـا سـيادة  -13
ر ــيس الجمتوريــة التونســية ال ــاجي قا ــد الس ســي 
للحـــل السياســـي ع ـــر الحـــوار الشـــامل والمصـــالحة 
الوطنية في لي يا  والتي أص حت  ةد إعـالن تـونس 

اـل مـن تـونس  الصادر عـن اجتمـاع وزراء خارجيـة
  م ــادرة 20/2/2017و 19والجزا ــر ومصــر يــومي 

 ال يــة لــدعم التســوية السياســية الشــاملة فــي لي يــا 
ــز  ــة المــروز المال مــة لجمــع مختل مــن أجــل تتي 
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ـــي  ـــي لي  ـــي حـــواٍر وطن ـــة ف ـــي  –ا طـــراز اللي ي لي 
ــال السياســي  ــة ا مــم المتحــدة  اســتنادًا لالتف  رعاي

ــــع فــــي  ات  والــــ ي  الصــــخير  17/12/2015الموق
ُيشـال إطـارًا مرجةيــًا للتسـوية السياســية لألزمـة فــي 

 لي يا.
دعـــوة الـــدول ا عضـــاء إلـــى المشـــاراة والمســـاهمة  -14

الفةالة في تحسين الوضـع اإلنسـاني المتـردي ع ـر 
ــي مــن خــالل دعــم  ــديم المســاعدات للشــةب اللي  تق
ــة التــي وضــةتتا  خطــة االســتجا ة اإلنســانية الةاجل

ـــدعم ل ـــك  التنســـيل مـــع ا مـــم المتحـــدة ل ـــا  و ل ي ي
 حاومة الوفال الوطني.

ـــــام مواصـــــلة اتصـــــاالته  -15 ـــــين الة ـــــى ا م ـــــب إل الطل
ومشــاوراته مــع مم ــل ا مــين الةــام لألمــم المتحــدة 
  ومع مختلـز ا طـراز اللي يـة ودول الجـوار اللي ـي

والتدايد على تةزيز دور جامةة الدول الةر يـة  مـن 
ــي مــاأجــل  ــ ليل الصــةاب الت ــرض ت ــت تةت ــ   زال تنفي

 .االتفال السياسي اللي ي

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 682)ل.ل: 

تطـــــورات ا وضـــــاع 
ــــــــة  ــــــــي الجمتوري ف

 اليمنية

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 

 وعلى تقرير ا مين الةام عن الةمل الةر ي المشترك  
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 مـاع ال ـاني لتي ـة وعلى التوصية الصادرة عن االجت
متا ةـــة تنفيـــ  القـــرارات وااللتزامـــات علـــى المســـتو  

  27/3/2017 تاريخ عمَّان الوزاري ال ي ُعقد في 

 ُيقــــر ر

التدايــد علــى أمــن واســتقرار ووحــدة الــيمن وســالمة  -1
ــــى دعــــم ومســــاندة  ــــد عل وســــيادة أراضــــيه  والتداي
الشرعية الدستورية متم لة في فخامة الـر يس ع ـد 

 ور هادي ر يس الجمتورية اليمنية.ر ه منص
التدايد على أن الحل السلمي في الـيمن يسـتند إلـى  -2

المرجةيـــات الـــ ال  المتفـــل عليتـــا  والمتم لـــة فـــي 
الم ــــادرة الخليجيــــة وآليتتــــا التنفي يــــة  ومخرجــــات 
مـــؤتمر الحـــوار الـــوطني الشـــامل  وقـــرارات مجلـــس 

  2216ا مــــن  ات الصــــلة  خاصــــًة القــــرار رقــــم 
 جتـــود الم ةـــو  الخـــاص لألمـــين الةـــام  واإلشـــادة

ـــد  ـــى الـــيمن الســـيد إســـماعيل ول ـــم المتحـــدة إل لألم
الشيخ أحمد  الست ناز الةملية السلمية   ناًء على 

 المرجةيات الُمشار إليتا.

اإلعراب عن الشار والتقدير لصاحب السـمو الشـيخ  -3
ص ات ا حمد الجـا ر الصـ ات  أميـر دولـة الاويـت  

ا قدمتــه وتقدمــه الاويــت مــن والشــةب الاــويتي  لمــ
دوٍر حيوي وهـام فـي مسـاندة الشـةب اليمنـى  وفـي 

 رعاية وتيسير واستضافة جتود السالم اليمنية.
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اإلشــادة  مواقــز الحاومــة اليمنيــة الداعمــة للجتــود  -4
ا مميـــة لتحقيـــل الســـالم فـــي الـــيمن  ومســـاعيتا 
إليقاز الحرب  ولتخفيز المةاناة اإلنسانية للشـةب 

دفل االحتياجـــات ال  ا يـــة والدوا يـــة  اليمنـــى  ولتـــ
عادة إعمـار  يصال الرواتب لاافة مناطل اليمن  وا  وا 
مـا دمرتـه آلـة الحـرب االنقال يـة  ومحار ـة التطــرز 
عـــادة  نـــاء مؤسســـات الدولـــة المدنيـــة  واإلرهـــاب  وا 
والةسارية في المناطل التي تم تحريرها من سيطرة 

 القو  االنقال ية.

ــة الحازمــة ل جــ -5 ــي اإلدان ــب الت ــة الجان راءات ا حادي
ُيقــدم عليتــا االنقال يــون  ومنتــا تشــايل مــا ُيســمى 
 ـــــالمجلس السياســـــي والحاومـــــة  يـــــر الشـــــرعية  
ـــة  وعـــدم  ـــاء ال ق ورفضـــتم المســـتمر إلجـــراءات  ن
إطــالل ســرات المةتقلـــين  وعرقلــة جتــود الم ةـــو  
الــــدولي   مــــا فــــي  لــــك عرقلــــة اجتماعــــات لجنــــة 

راءات  يـر الشـرعية التـي التتد ة  و يرها مـن اإلجـ
ُتقوض الةمليـة السـلمية وُتفـاقم مـن مةانـاة الشـةب 

 اليمنى.

ـــا  -6 ـــي ترتا ت ـــات الت ـــة االنتتاا ـــة لااف ـــة الحازم اإلدان
القــو  االنقال يــة  حــل النســيج المجتمةــي اليمنــى  
مــن ا تيــاالت واعتقــاالت  وتجنيــد قســري لألطفــال 
للـــزج  تـــم فـــي ميـــادين القتـــال  وحصـــار للمـــدن  

ـــــ ـــــدفل وتفجي ـــــع ت ـــــادة  ومن ر للمســـــاان ودور الة 
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االحتياجــــات اإلنســــانية للمحتــــاجين والمحاصــــرين  
وزرع ا ل ــام  وعمليــات التتجيــر القســري للســاان  
ــع المــواد اإل ا يــة  ونتــب ا مــوال مــن ال نــوك  و ي
وصــــناديل المتقاعــــدين  وتســــخير  لــــك الســــتمرار 
ــدمار  واإلصــرار علــى اســتمرار الةمليــات  الحــرب وال

ارية داخل اليمن وع ـر الحـدود  وتتديـد حراـة الةس
ــــة  ــــاه اإلقليمي النقــــل والمالحــــة فــــي الممــــرات والمي
ــى  ــى إل ــي ترق ــة  و يرهــا مــن الممارســات الت والدولي
ــانون  مصــاز جــرا م الحــرب التــي ُيةاقــب عليتــا الق
الــدولي. ودعــوة المجتمــع الــدولي واافــة المنممــات 
 الحقوقيـــة التخـــا  موقـــز ســـريع وصـــارم إزاء هـــ ه
االنتتااـــات  واعت ـــار أفةـــال القـــو  االنقال يـــة فـــي 
الــيمن انتتااــاٍت صــارخة للقــانون الــدولي اإلنســاني 

 واافة الموا يل الحقوقية الدولية.

إدانــة اســتمرار التــدخالت اإليرانيــة التــي تنتتــك أمــن  -7
ـــــة ودعـــــوة  ـــــة اليمني واســـــتقرار وســـــيادة الجمتوري
المجتمـــع الـــدولي  ممـــ اًل  مجلـــس ا مـــن  للضـــ ط 
على الجمتورية اإلسالمية اإليرانيـة مـن أجـل وقـز 
نشــاطتا الُمةــادي للشــةب اليمنــى  واحتــرام حقــول 

 السيادة للدولة اليمنية.

اإلشــادة  الــدور الــ ي تؤديــه دول التحــالز الةر ــي   -8
ـــادة  ـــدعم للقي ـــدم ال ـــي ُتق ـــة  الت ـــة ااف ـــدول الةر ي وال
الشــــرعية والشــــةب اليمنــــى  والمســــاندة الســــت ناز 
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يقــاز الحــرب  واســتةادة الدولــة الةمليــة ال ســلمية  وا 
عادة إعمار اليمن. واإلعراب عـن الشـار  اليمنية  وا 
والتقـــــدير لمـــــا قدمتـــــه حاومـــــة المملاـــــة الةر يـــــة 

مليــار دوالر إلعــادة  10الســةودية مــن دعــٍم  م لــ  
اإلعمــار فــي الــيمن  ودعــم ال نــك المراــزي اليمنــى  
ــد  ــن ع  ــك ســلمان   ــه مراــز المل ــوم   ــ لك مــا يق وا
الةزيـــــز مـــــن دوٍر إنســـــاني وتقـــــديم المســـــاعدات 
اإلنسانية للشةب اليمنـى. والشـار والتقـدير للجتـود 
والمساهمات والتضحيات التي تقدمتا دولة اإلمارات 
الةر ية المتحدة  لدعم الشرعية  ومن أجل اسـتةادة 
يقــــاز الحــــرب  وتقــــديم المســــاعدات  االســــتقرار وا 

ـــود إعـــادة اإل ـــة وجت ـــي اإلنســـانية واإل ا ي ـــار ف عم
ــى دعمتــا  ــة قطــر عل ــدير لدول ــيمن. والشــار والتق ال
ومســاندتتا للشــةب اليمنــى وحاومتــه الشــرعية مــن 
ـــار.  عـــادة اإلعم ـــل ا مـــن واالســـتقرار وا  أجـــل تحقي
والشار لجمتورية السودان لمـا تقدمـه مـن مسـاندة 
للشــــرعية والشــــةب اليمنــــى  وتقــــديم المســــاعدات 

  والشـار اإلنسانية والط ية ومةالجـة جرحـى الحـرب
لجمتوريــــة جي ــــوتي لجتودهــــا الداعمــــة للشــــةب 

 اليمنى والستق التا لالج ين اليمنيين.

دعوة الدول ا عضـاء والمجتمـع الـدولي إلـى تـوفير  -9
ــــة  ــــب السياســــية وا مني ــــي الجوان ــــالزم ف ــــدعم ال ال
واالقتصادية والمالية لتماين الجمتورية اليمنية من 
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يــــــة مواجتــــــة التحــــــديات الما لــــــة  وخصوصــــــًا تل 
االحتياجات اإلنسانية  شاٍل عاجل لضـمان اسـتقرار 
ــــة  انجــــاز  ــــات المتةلق ا وضــــاع واســــتامال الترتي 

 المرحلة االنتقالية.
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 683)ل.ل: 
  

دعــــــــم جمتوريــــــــة 
 الصومال الفيدرالية

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 

 وعلى تقرير ا مين الةام عن الةمل الةر ي المشترك  

  ـــاني ـــى التوصـــية الصـــادرة عـــن االجتمـــاع ال  وعل
ـــات علـــى  ـــة تنفيـــ  القـــرارات وااللتزام ـــة متا ة لتي 

ــان المســتو  الــوزاري الــ ي ُعقــد فــي   تــاريخ عمَّ
27/3/2017  

  وعلــــى قــــرارات مجلــــس جامةــــة الــــدول الةر يــــة
 السا قة 

 لسا قة في ه ا الشدن وا   يؤاد على قراراته ا -

 ُيقــــر ر

الترحيــــب  النجــــات المتحقــــل علــــى صــــةيد مســــيرة  -1
ـــة الصـــومالية واســـتامال مســـيرة  المصـــالحة الوطني
 نـــــاء مؤسســـــات الدولــــــة وانجـــــاز المســــــؤوليات  
و اختتام الةمليـة االنتخا يـة فـي الصـومال  انتخـاب 
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ـــه  ـــد اث فرمـــاجو وتوجي ـــر يس محمـــد ع  فخامـــة ال
السا ل حسن شـيخ محمـود لمـا  التحية إلى الر يس

ــال  ــه  واإلشــادة  االنتق ــاء واليت أداه مــن خــدمات أ ن
الســـريع والســـلس لمقاليـــد الســـلطة فـــي الصـــومال  
و زيادة مشاراة وتم يل ف ات الشةب الصومالي في 
الةملية االنتخا ية  والترحيب  جتود ا مانـة الةامـة 

 في دعم مسيرة االنتخا ات.
د في ا وضاع السياسية الترحيب  التحسن المضطر  -2

وا منيـــة علـــى الســـاحة الصـــومالية واإلعـــراب عـــن 
التقدير للدور التـام الـ ي تضـطلع  ـه  ة ـة االتحـاد 
ا فريقي في الصومال  وتةاونتا مع قوات الحاومـة 

ـــــي  يالف ـــــز الوضـــــع ا من ـــــة الصـــــومالية لتةزي درالي
و خاصـــة الـــدور المحـــوري الـــ ي تقـــوم  ـــه القـــوات 

دانـــة الجي وتيـــة الةاملـــ ة فـــي إطـــار هـــ ه ال ة ـــة  وا 
التجمــات وا عمــال اإلرها يــة التــي تقــوم  تــا حراــة 
ـــه وضـــد  الشـــ اب ضـــد الشـــةب الصـــومالي وحاومت

 ال ة ات اإلقليمية والدولية الةاملة في الصومال.
ــديم  -3 ــى تق ــة الةامــة إل ــدول ا عضــاء وا مان دعــوة ال

الــدعم السياســي والمــادي والفنــي لمؤسســات الحاــم 
دراليــة و رلمــان   رفتيــه ي  مــن حاومــة فالصــومالية

مجلســي الشــةب والشـــيوخ  لتماينتــا مــن مواصـــلة 
تحقيــل التقــدم علــى الصــةيدين السياســي وا منــي 
ومســاعدتتا فــي إعــادة  نــاء مؤسســات الدولــة   مــا 
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فــــي  لــــك اســــتامال مراجةــــة الدســــتور المؤقــــت  
درالي  وزيــــــادة الشــــــفافية يــــــوترســــــيخ النمــــــام الف

صال ت قطاع ا من  وتدسيس ا حزاب والمساءلة  وا 
السياســية  والتنســيل مــع  ة ــة ا مــم المتحــدة فــي 

 الصومال في ه ا الصدد.
دعـــوة الـــدول ا عضـــاء إلـــى تقـــديم الـــدعم الةاجـــل  -4

للحاومــة الصــومالية مــن أجــل إعــادة  نــاء وتدهيــل 
ــــود  ــــة الجت ــــة والةســــارية وتقوي مؤسســــاتتا ا مني

الصــومالية   الراميــة إلــى النتــوض  القــدرات ا منيــة
واإلعراب عـن التقـدير للجتـود والمسـاعدات الةر يـة 

 الجارية على المستو  ال نا ي في ه ا الشدن.
الطلـــب مـــن الـــدول الةر يـــة ا عضـــاء  ومؤسســـات  -5

وهي ات اإل ا ـة اإلنسـانية الةر يـة  التةـاون الاامـل 
دراليـة الصـومالية  مـن أجـل تقـديم يمع الحاومـة الف

انة لمواجتة اار ة الجفاز جميع أشاال الدعم المم
التي تضرب الصومال والقرن ا فريقي  والةمل  اـل 
ســـرعة علـــى تفـــادي ا  ـــار الخطيـــرة للجفـــاز مـــن 
ــد لــألروات وتــدمير لالقتصــاد وعصــز  الســلم  تتدي

 وا من واالستقرار في ال الد.
الطلب من ا مانة الةامة اتخا  ما يلزم نحو تنسيل  -6

ــة الجفــاز و لــك مــن  الجتــد الةر ــي لمواجتــة اار 
خـــــالل التةـــــاون مـــــع المنممـــــة الةر يـــــة للتنميـــــة 
الزراعيــة  والمراــز الةر ــي لدراســة المنــاطل الجافــة 
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وا راضــي القاحلــة  ومجلــس وزراء الصــحة الةــرب  
ــاه  ومجلــس وزراء الشــؤون  والمجلــس الةر ــي للمي
االجتماعيــــة الةــــرب  وال رفــــة الةر يــــة للمةلومــــات 

لمنممــات وواــاالت ا مــم الج رافيــة  اإلضــافة إلــى ا
المتحــدة المةنيــة وال نــك الــدولي وم ادراتتــا المةنيــة 
ــة  ــ اء الةــالمي والمنممــة الةالمي ــامج ال  خاصــة  رن
لل ــ اء والزراعــة  والةمــل علــى تنســيل الجتــود فــي 
ــاطل  ــداني حــول المن إعــداد الدراســات والتحقــل المي
ا ا ــر هشاشــة وتضــررًا فــي الصــومال وســ ل  نــاء 

 مرونة لمواجتة مخاطر الجفاز.القدرة وال
التدايد مجددًا على تنفي  قرار مجلس الجامةـة علـى  -7

مســتو  القمــة فـــي شــرم الشـــيخ )قــرار رقـــم ل.ل: 
ــــــديم 29/3/2015-( 26د.ع ) 626 (   شــــــدن "تق

مليــون دوالر أمرياــي  10دعــم مــالي عاجــل  قيمــة 
شتريًا لمدة سـنة مـن خـالل حسـاب دعـم الصـومال 

مانـــة الةامـــة  لـــدعم موازنـــة المفتـــوت حاليـــًا فـــي ا 
دارة  الحاومـــة الصـــومالية اـــي تـــتمان مـــن إقامـــة وا 
ــــي ا مــــن  ــــ   رامجتــــا ف ــــة وتنفي مؤسســــاتتا الفةال
واالســـــتقرار  ومحار ـــــة الفســـــاد والةنـــــز  وتقـــــديم 

 الخدمات التامة والضرورية".
توجيه الشار إلى الدول التـي تسـدد مسـاهمتتا فـي  -8

عضاء التـي حساب دعم الصومال  ودعوة الدول ا 
لم تسدد مسـاهمتتا فـي حسـاب دعـم الصـومال إلـى 
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سداد التزاماتتا تنفي  ًا لقرارات مجلس الجامةـة علـى 
مستو  القمـة وتوجيـه الشـار إلـى الـدول ا عضـاء 
التــــي قــــدمت الــــدعم المــــادي والفنــــي واإلنســــاني 

 لجمتورية الصومال الفيدرالية.
ة الطلــب مــن ا مانــة الةامــة و التةــاون مــع الحاومــ -9

دراليــــة الصــــومالية اتخــــا  مــــا يلــــزم مــــن أجــــل يالف
التحضير لةقد مـؤتمر عر ـي إلعـادة إعمـار وتنميـة 
الصومال  التنسيل مع الجتات الدولية  ات الةالقة 
ومؤسسات التمويل واالست مار الةر ية  تةـرض فيـه 
الحاومـــــــة الصـــــــومالية خططتـــــــا التنمويـــــــة مـــــــع 

نتــا ج مشــروعات الجــدو  الالزمــة   االســتناد إلــى ال
االيجا يــــــة الجتماعــــــات منتــــــد  الشــــــرااة رفيةــــــة 
المســــتو  لــــدعم الصــــومال  ويةقــــد تحضــــيرًا لــــه 
اجتماعـــات علـــى مســـتو  الخ ـــراء لوضـــع ا ليـــات 

 2030المناســ ة لتحقيــل خطــة التنميــة المســتدامة 
فـــي الصـــومال  وعـــرض نتـــا ج هـــ ه ا ليـــات علـــى 

 المؤتمر.
ر الترحيـــب  م ـــادرة دولـــة الاويـــت استضـــافة مـــؤتم -10

ــيم المــانحين  فــي الصــومال خــالل لــدعم قطــاع التةل
  والطلــب مــن الــدول الةر يــة المشــاراة 2017عــام 

الفةالــة فــي هــ ا المــؤتمر  و خاصــة مــن الــوزارات 
المةنيــة  شـــؤون التةلــيم  لـــدعم الةمليــة التةليميـــة 
الصومالية واـ لك نشـر الل ـة الةر يـة فـي المـدارس 
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ممـة الةر يـة والمناهج الصومالية  والطلـب مـن المن
للتر ية وال قافة والةلوم أن تنسل الجتد الةر ي فـي 

 ه ا المجال.
دعــوة الــدول ا عضــاء إلــى إعفــاء الــديون المترت ــة  -11

ـــديتا دعمـــًا  علـــى جمتوريـــة الصـــومال الفيدراليـــة ل
القتصــــــادها وتماينــــــا لتــــــا مــــــن االقتــــــراض مــــــن 
ــــه  ــــة  وتوجي ــــة الدولي ــــات المالي المؤسســــات والتي 

الجمتورية الجزا رية الديمقراطية  الشار إلى اٍل من
الشـــة ية والمملاـــة الةر يـــة الســـةودية علـــى إعفـــاء 
جمتوريـة الصـومال الفيدراليــة مـن الـديون المترت ــة 
عليتـا  والطلـب مـن ا مانـة الةامـة تنسـيل تةاونتـا 
مــــع الحاومــــة الصــــومالية والجتــــات الدوليــــة  ات 

 الةالقة في ه ا اإلطار.
لمتخصصـــة والصـــناديل دعـــوة المنممـــات الةر يـــة ا -12

الةر يــة والمجــالس الوزاريــة المتخصصــة إلــى تقــديم 
أشـــــاال الــــــدعم المختلفــــــة للحاومــــــة الصــــــومالية 
والمساهمة في رفع المةاناة عن الشةب الصومالي  
واإلعراب عن التقدير للجتود التـي يقـوم  تـا ماتـب 

ل شـراز علـى إنشـاء  مقديشـوالجامةة الةر ية فـي 
عــادة تــرميم المات ــة خمــس مــدارس ومستوصــز و  ا 

 تمويـــل  مقديشــوالةامــة فــي الةاصــمة الصــومالية 
مقــــدر مــــن المجــــالس الوزاريــــة المتخصصــــة فــــي 
مجـــاالت الصـــحة والشـــؤون االجتماعيـــة  والطلـــب 
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ـــة التنســـيل مـــع الجانـــب  ـــ لك مـــن ا مانـــة الةام ا
الصــومالي ومجلــس وزراء الصــحة الةــرب ومجلــس 

ب للقيــــام  زيــــارة وزراء الشــــؤون االجتماعيــــة الةــــر 
ميدانية للصومال لدعم الجتود التنموية الةر ية في 
المجـــاالت الصـــحية واالجتماعيـــة  وا  ـــراز المســـاندة 

 الةر ية للصومال حاومة وشة ًا.
ــز تشــاورها  -13 ــة تةزي ــدول الةر ي ــة ال ــب مــن جامة الطل

وتنســـيل جتودهـــا مـــع منممـــة التةـــاون اإلســـالمي 
جــال اإل ا ــة وواــاالت ا مــم المتحــدة المةنيــة فــي م
 ا يــــــة فــــــي اإلنســــــانية وتوزيــــــع المســــــاعدات اإل

الصــــومال  والطلــــب مــــن الــــدول الةر يــــة وا مانــــة 
الةامة تقديم مـا يلـزم مـن دعـم مـادي وفنـي يسـاهم 
مــــع حاومــــة الصــــومال فــــي مواجتــــة االحتياجــــات 
اإلنســـانية المتزايـــدة الســـتيةاب الالج ـــين اليمنيـــين 

ى عــــودة المتوافــــدين إلــــى الصــــومال  اإلضــــافة إلــــ
 الصوماليين من اينيا واليمن.

تقديم الدعم للحاومة الصومالية في جتـود محار ـة  -14
الصيد  ير المشروع لألسماك في المياه الصومالية 
ودفـــن النفايـــات الســـامة فـــي الســـواحل الصـــومالية 
وهمــا جريمتــان تتــددان صــحة المــواطن الصــومالي 
ــة  ــه الط يةي وتحرمــان الشــةب الصــومالي مــن  روات

ان في سالمة سـواحل عـدد مـن الـدول الةر يـة وتؤ ر 
 المشاط ة لخليج عدن وال حر ا حمر.
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إدانـــة عمليـــات القرصـــنة المرتا ـــة ق الـــة الشـــواطئ  -15
ــي  ــاون الةر  الصــومالية وخلــيج عــدن  وتةزيــز التة
ــة  ــة الجاري لماافحتتــا والتنســيل مــع الجتــود الدولي
لمحار تتـا ومحاامـة مرتا يتــا ورفـض أي محــاوالت 

ـــ ـــز تســـتتدز ت ـــر  وتةزي ـــة ال حـــر ا حم دويل منطق
ــل ا مــن فــي ال حــر ا حمــر  التةــاون الةر ــي لتحقي
ــدول  ــار مســؤولية ال ــي االعت  ــيج عــدن  أخــ ًا ف وخل
الةر يــة المتشــاط ة علــى ال حــر ا حمــر فــي تــدمين 

 سواحلتا.
ــدول ا عضــاء المســاهمة فــي تحمــل  -16 ــب مــن ال الطل

ة نفقــات ال ة ــات الد لوماســية والقنصــلية الصــومالي
ــــام مجــــالس الســــفراء الةــــرب  ــــديتا وقي المةتمــــدة ل
 المســاهمة فـــي تحمـــل الفــة ال ة ـــات الد لوماســـية 
الصومالية  وتلـك المةتمـدة لـد  المنممـات الدوليـة 
واإلقليميــة فــي الخــارج. ودعــوة الــدول الةر يــة التــي 
ليس لتا سفارات فـي مقديشـو إلـى فـتئ  ة ـات لتـا 

 في الصومال.
ة  التةـــاون مـــع الجتـــات الطلــب مـــن ا مانـــة الةامــ -17

الصـومالية المةنيــة تــوفير احتياجــات قطــاع الصــحة 
ـــي  ـــة وشـــراء عر ت صـــحات ال ي  ـــل وا  ـــاء الحرا  طف وا 
مطافي ومةدات إصحات  ي ة وأجتزة ومةدات ط يـة 
تشـــمل أجتـــزة مخت ـــرات ل ســـيل الالـــى ولألشـــةة  
وتخصــيص ســيارات إســةاز وأجتــزة ومةــدات ط يــة 
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مـــن حســـاب  اً إلقلـــيم أرض الصـــومال  و لـــك خصـــم
 دعم الصومال لد  جامةة الدول الةر ية.

توجيــه الشــار إلــى ا مــين الةــام علــى جتــوده نحــو  -18
المساهمة في تحقيل المصالحة الصـومالية وا  ا ـة 
ـــة  ـــود مـــن ا مان الشـــةب الصـــومالي  وتوجيتـــه وف
الةامــة لزيــارة أنحــاء الصــومال  والمشــاراة  فةاليــة 

ــة ــة االنتخا ي ــة  فــي مالحمــة مســيرة الةملي ال رلماني
والر اسية  والطلب إلى ا مين الةام مواصلة جتوده 
ــي هــ ا  ــر ف ــديم تقري ــرار  وتق ــ  هــ ا الق ــة تنفي لمتا ة

 الشدن إلى المجلس في دورته القادمة.
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 684)ل.ل: 
دعـــــــــــــم الســـــــــــــالم 
ــــــــــــي  ــــــــــــة ف والتنمي
 جمتورية السودان

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
 اطالعه:  ةد -

  على م ارة ا مانة الةامة 

 وعلى تقرير ا مين الةام عن الةمل الةر ي المشترك  

ـــه الســـا قة الصـــادرة عـــن  - ـــة قرارات ـــى ااف ـــد عل وا   يؤا
مجلـــس جامةـــة الـــدول الةر يـــة علـــى مســـتو  القمـــة 

 وعلى المستو  الوزاري في ه ا الشدن 

وا   يؤاد مجـددًا علـى احتـرام سـيادة السـودان ووحدتـه  -
 مة أراضيه وسال

ــيس وفــد  - ــدم مــن ر  ــى الةــرض الُمق ــد اســتماعه إل و ة
 جمتورية السودان 
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 ُيقــــر ر

دعـــم جتـــود الحاومـــة الســـودانية مـــن أجـــل تةزيـــز  -1
ــادرة فخامــة  الســالم وا مــن واالســتقرار  وت مــين م 
الـــر يس عمـــر حســـن أحمـــد ال شـــير  حـــول الحـــوار 

 الوطني تحت شةار "سودان يسع الجميع".
ر اإلدارة ا مريايــــــة رفــــــع الحمــــــر الترحيــــــب  قــــــرا -2

االقتصــادي والتجــاري علــى الســودان  ودعــوة اإلدارة 
ا مريايــة لرفــع اامــل الةقو ــات ا خــر  المفروضــة 
على السودان   ما في  لـك رفـع اسـم السـودان مـن 

 الال حة ا مرياية للدول الراعية ل رهاب.

الترحيب  اختتام إنفا  و يقة الدوحة لسـالم دارفـور   -3
ــ لتا الحاومــة وت ــي ت   مــين المســاعي المتصــلة الت

الســـــودانية لمةالجـــــة قضــــــايا النـــــزوت  وتســــــريئ 
ــدهيلتم   عــادة ت ــي المجتمــع وا  ــاتلين ودمجتــم ف المق
و رامج التةايش السلمي والمصالحة االجتماعية في 
دارفور  والطلب مـن الـدول الةر يـة وا مانـة الةامـة 

 تقديم الدعم المناسب في ه ا الشدن.

دة الجتـــود الم  ولـــة فـــي إطـــار فريـــل الةمـــل مســـان -4
 –االتحاد ا فريقي  –المشترك )جمتورية السودان 

ا مم المتحـدة(  مـن أجـل )إنفـا  إسـتراتيجية خـروج 
اليوناميد(  ودعم رؤيـة حاومـة جمتوريـة السـودان 
ـــة  ـــز الموازن ـــك تومي ـــي  ل ـــا ف ـــ ا الشـــدن  م ـــي ه ف
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ةزيـز السنوية لـ"اليوناميد" في دعـم خطـة التنميـة وت
 االستقرار وا من والسالم في دارفور.

اإلشـــادة  ـــالجتود الح ي ـــة التـــي تقـــوم  تـــا ا ليـــة  -5
المشتراة الماونـة مـن جمتوريـة السـودان وجامةـة 
الدول الةر يـة لتنفيـ  المشـروعات اإلنما يـة الةر يـة 
ــدول  ــوع الســودان  ودعــوة ال ــع ر  فــي دارفــور وجمي

ي والفنــي الةر يــة إلــى مواصــلة تقــديم الــدعم المــال
 الستامال ه ه المشروعات اإلنما ية.

الترحيــب  ــالجتود الجاريـــة للتحضــير لةقــد مـــؤتمر  -6
عر ــي إلعــادة اإلعمــار ودعــم التنميــة فــي الســودان 

ـــي عـــام  ـــي 2017ف ـــة ف ـــة الةر ي ـــرار القم ـــًا لق   وفق
 .25/7/2016 تاريخ  650نوااشوط رقم 

دعم جتود الحاومة السودانية نحـو السـةي إلعفـاء  -7
الخارجي  والةمل على إيفاء المجتمـع الـدولي الدين 

 التزاماتــــه المةلنــــة عقــــب توقيــــع اتفاقيــــة الســــالم 
الشامل في إعفاء السودان من ه ه الديون  وا لك 
الةمـــل علـــى ســـرعة اســـتفادة الســـودان مـــن م ـــادرة 
ــــدولي الخاصــــة  ــــك ال ــــدولي وال ن ــــد ال صــــندول النق

  تخفيز أع اء الدول الم قلة  الديون.

ة الـــدول ا عضـــاء وصـــناديل التمويـــل تجديـــد دعـــو  -8
واالست مار الةر ية والمنممـات الةر يـة المتخصصـة 
ـــة الســـودان  ـــيس جمتوري ـــادرة فخامـــة ر  ـــا  م  إلنف
لالســـت مار الزراعـــي الةر ـــي فـــي الســـودان لتحقيـــل 
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ا من ال  ا ي الةر ي  التةاون مع الجتود الم  ولة 
ــل حاومــة الســودان وا مانــة الةامــة لجامةــة  مــن ق   

 الدول الةر ية.
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 685)ل.ل: 
  

دعــــــــم جمتوريــــــــة 
 القمر المتحدة

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 

  الةمل الةر ي المشتركوعلى تقرير ا مين الةام عن  
  اللجنــــة الةر يــــة للتنميــــة انجــــازات وعلــــى تقريــــر

 ر في جمتورية القمر المتحدة واالست ما
 وا   يؤاد على قراراته السا قة في ه ا الشدن  -

 ُيقــــر ر

ـــــة  -1 ـــــى الوحـــــدة الوطني ـــــد الحـــــرص الاامـــــل عل تداي
لجمتوريــــــة القمــــــر المتحــــــدة وســــــالمة أراضــــــيتا 

 وسيادتتا اإلقليمية.
التدايـــد علـــى هويـــة جزيـــرة مـــايوت القمريـــة إعـــادة  -2

ـــة  فرنســـا ورفـــض االحـــتالل الفرنســـي لتـــا  ومطال 
 مواصلة الحوار مع الحاومـة القمريـة للتوصـل إلـى 
 حل يافل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية.

عدم االعتراز  نتا ج االسـتفتاء الـ ي أجرتـه فرنسـا  -3
  حــــول انــــدماج جزيــــرة مــــايوت 29/3/2009فــــي 
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القمريــة وتحويلتـــا إلـــى مقاطةـــة فرنســـية  واعت ـــار 
جــب نتــا ج هــ ا اإلجــراءات التــي تتخــ ها فرنســا  مو 

االســتفتاء  يــر قانونيــة و اطلــة وال ترتــب حقــا وال 
 تنشئ التزامًا.

تقدير الجتود المشـتراة لجامةـة الـدول الةر يـة مـع  -4
ا مــم المتحـــدة والمنممـــات اإلقليميـــة ودول الجـــوار 
فيمـا يتةلـل  ـدعم تنفيـ  اتفـال المصـالحة الوطنيــة  
ا ودعوة ا مانة الةامة إلى مواصلة جتودها فـي هـ 

 الشدن.
اإلعراب عـن التقـدير للتةـاون المشـترك  ـين جامةـة  -5

الدول الةر ية واالتحاد ا فريقي  شـدن تةزيـز السـلم 
ا هلـــي فـــي جمتوريـــة القمـــر فـــي مجـــال التةـــاون 
 .السياسي  والتنسيل الفني في مالحمة االنتخا ات

الترحيب  نتا ج االنتخا ات ا خيرة التي ُأجريـت فـي  -6
أسفرت والتي  24/4/2016يخ جمتورية القمر  تار 

ــي ع مــان ر يســًا  ــر يس  زال عــن انتخــاب فخامــة ال
 .لجمتورية القمر المتحدة للمرة ال انية

الترحيب  ـالجتود الم  ولـة مـن دولـة قطـر وا مانـة  -7
الةامــــة لتنفيــــ  نتــــا ج وتةتــــدات المــــؤتمر الةر ــــي 
ــة القمــر المتحــدة  ــة فــي جمتوري لالســت مار والتنمي

  ودعــوة 10/3/2010و 9ي الــ ي عقــد  الدوحــة فــ
الــدول ا عضــاء إلــى توجيــه مزيــد مــن االســت مارات 
في المجـاالت  ات ا ولويـة التنمويـة لـد  الحاومـة 
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القمريــة  واالســتفادة مــن آليــات التنميــة واالســت مار 
في القمر التي أنشاها قرار القمة الةر ية فـي سـرت 

 .28/3/2010 تاريخ  519رقم 
جتـود التـي ت ـ لتا "اللجنـة توجيه الشار والتقـدير لل -8

الةر يـة للتنميـة واالسـت مار"  ر اسـة دولـة قطـر فــي 
جمتورية القمـر المتحـدة  ومـا حققتـه مـن انجـازاٍت 

 ملموسة في ه ا اإلطار.

تقديم الشار إلى الدول ا عضاء التـي قـدمت دعمـًا  -9
ماليـــًا وتنمويـــًا إلـــى جمتوريـــة القمـــر المتحـــدة مـــن 

مانة الةامة والطلب خالل حساب دعم القمر لد  ا 
ــدول ســداد مســاهماتتا  ــة ال ــدول  مــن  قي ودعــوة ال

ا عضاء لدعم جمتورية القمر المتحدة ومسـاندتتا 
في ال نية التحتية و يرها مـن طـرل ومستشـفيات.. 

 الخ.

ــة  -10 ــل واالســت مار الةر ي ــب مــن مؤسســات التموي الطل
ــــاء االقتصــــادي  ــــي ل نم وخاصــــة الصــــندول الةر 

لـدعم التنمـوي لجمتوريـة القمـر واالجتماعي تقديم ا
المتحــدة فــي مختلــز المجــاالت وخاصــة فــي مجــال 

 دعم الجامةة الوطنية الوليدة  جمتورية القمر.
ـــدول ا عضـــاء ومؤسســـات التمويـــل  -11 الطلـــب مـــن ال

الةر يــــة المســــاهمة فــــي مةالجــــة مســــدلة الــــديون 
ــة القمــر المتحــدة  ــى جمتوري ــة عل ــة المترت  الخارجي

 م والتنمية في ال الد.إستامًا في مسيرة السال
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ـــديم  -12 ـــة تق ـــدول الةر ي ـــيم  ال ـــب مـــن وزارات التةل الطل
المساعدات الفنيـة الالزمـة لنشـر الل ـة الةر يـة فـي 
ــب مــن المنممــة  ــة  والطل ــة القمري ــاهج التةليمي المن
الةر يـة للتر يــة وال قافـة والةلــوم اتخــا  مـا يلــزم مــن 

 أجل تنسيل الجتود لتحقيل ه ا ال رض.
ل ا عضاء المساهمة في تحمل نفقات مناشدة الدو -13

ال ة ات الد لوماسـية القمريـة لـديتا  وحـ  مجـالس 
الســـفراء الةـــرب علـــى المســـاهمة فـــي تحمـــل الفـــة 
ال ة ــات الد لوماســية القمريــة  و شــال خــاص تلــك 
المةتمــــــدة لــــــد  المنممــــــات الدوليــــــة واإلقليميــــــة 

 والخارجية.
تةـاون دعوة ا مانة الةامة إلى استمرار التنسيل وال -14

مـــع المنممـــات الدوليـــة واإلقليميـــة مـــن أجـــل دعـــم 
ـــرة  ـــة  شـــدن جزي ـــة القمري ـــز الحاوم ـــب ومواق مطال

 مايوت القمرية.
اإلعـــراب عـــن التقـــدير لجتـــود ا مـــين الةـــام لـــدعم  -15

المصالحة واالستقرار والتنميـة فـي جمتوريـة القمـر 
المتحــدة وتقــديم تقريــر فــي هــ ا الشــدن إلــى الــدورة 

لس جامةـة الـدول الةر يـة علـى الةادية القادمة لمج
 المستو  الوزاري.

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 686)ل.ل: 
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احتالل إيـران للجـزر 
ـــــــــ ال  ـــــــــة ال  الةر ي
طنــب الا ــر  وطنــب 
الصــــــــــ ر  وأ ـــــــــــو 
 موســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
التا ةـــــــــــة لدولـــــــــــة 
اإلمـــــــارات الةر يـــــــة 

فـي الخلـيج  ةالمتحد
 الةر ي

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

 لى م ارة ا مانة الةامة ع 

 وعلى تقرير ا مين الةام عن الةمل الةر ي المشترك  

  ـــاني ـــى التوصـــية الصـــادرة عـــن االجتمـــاع ال  وعل
ـــات علـــى  ـــة تنفيـــ  القـــرارات وااللتزام ـــة متا ة لتي 

ــان المســتو  الــوزاري الــ ي ُعقــد فــي   تــاريخ عمَّ
27/3/2017  

ــم الســا قة وآخرهــا قــرار واسترشــاداً  - قمــة   قــرارات القم
 25/7/2016 تـــاريخ  651( رقـــم 27د.ع )نوااشـــوط 

ـــب  ـــ ال : طن ـــة ال ـــران للجـــزر الةر ي  شـــدن احـــتالل إي
الا ـــر  وطنـــب الصـــ ر  وأ ـــو موســـى التا ةـــة لدولـــة 

 اإلمارات الةر ية المتحدة في الخليج الةر ي 
مجلــس جامةــة الــدول الةر يــة وا   يؤاــد علــى  يانــات  -

قة وآخرهـا القـرار وقراراتـه السـا على المستو  الوزاري 
  7/3/2017(  تاريخ 147د.ع ) 8123رقم 

 ُيقــــر ر

التدايــد المطلــل علــى ســيادة دولــة اإلمــارات الةر يــة  -1
المتحــدة الااملــة علــى جزرهــا الــ ال   طنــب الا ــر  
وطنب الص ر  وأ و موسى  وتدييد اافـة اإلجـراءات 
والوســــا ل الســــلمية التــــي تتخــــ ها دولــــة اإلمــــارات 

 دتتا على جزرها المحتلة.الستةادة سيا
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اســـتناار اســـتمرار الحاومـــة اإليرانيـــة فـــي تاـــريس  -2
احتاللتــــا للجـــــزر الـــــ ال  وانتتـــــاك ســـــيادة دولـــــة 
ـــــن  ـــــا يزعـــــزع ا م ـــــة المتحـــــدة  م ـــــارات الةر ي اإلم
ــد ا مــن  ــى تتدي ــؤدي إل ــة وي ــي المنطق واالســتقرار ف

 والسلم الدوليين.
ة إدانــة قيــام الحاومـــة اإليرانيــة   نـــاء منشــآت ســـااني -3

 .لتوطين اإليرانيين في الجزر اإلماراتية ال ال  المحتلة
إدانة المناورات الةسارية اإليرانية التي تشمل جـزر  -4

ـــة   دولـــة اإلمـــارات الةر يـــة المتحـــدة الـــ ال  المحتل
ــى  ــو موســى  وعل طنــب الا ــر  وطنــب الصــ ر  وأ 
ـــاري  ـــيم الجـــوي والجـــرز الق ـــة واإلقل ـــاه اإلقليمي المي

الخالصـــــة للجـــــزر الـــــ ال  والمنطقـــــة االقتصـــــادية 
 اعت ارهــا جــزءًا ال يتجــزأ مــن دولــة اإلمــارات الةر يــة 
ــل هــ ه  المتحــدة  والطلــب مــن إيــران الاــز عــن م 
االنتتااات وا عمال االستفزازية التي تةد تدخاًل في 
الشـــؤون الداخليـــة لدولـــة مســـتقلة  ات ســـيادة  وال 
تساعد على  ناء ال قة  وتتدد ا من واالستقرار في 

لمنطقــة  وتةــرض أمــن وســالمة المالحــة اإلقليميــة ا
 والدولية في الخليج الةر ي للخطر.

فتتاحتا مات ين فـي جزيـرة أ ـو موسـى الإدانة إيران  -5
التا ةة لدولة اإلمارات الةر ية المتحدة مطال ـًا إيـران 
 حزالة ه ه المنشآت  ير المشـروعة واحتـرام سـيادة 

 أراضيتا.دولة اإلمارات الةر ية المتحدة على 



-96- 

دانته للجولـة التفقديـة  -6 التـي اإلعراب عن استنااره وا 
أعضــــاء لجنــــة ا مــــن القــــومي لشــــؤون قــــام  تــــا 

ــى  ــي إل ــة  مجلــس الشــور  اإليران السياســة الخارجي
ــــر  وطنــــب  ــــة طنــــب الا  ــــة المحتل الجــــزر اإلماراتي
الصــ ر  وأ ــو موســى  مةت ــرًا  لــك انتتااــًا لســيادة 

ــة اإلمــارات الةر يــة المتحــدة  علــى أراضــيتا  وال دول
يتماشــى مــع الجتــود والمحــاوالت التــي ت ــ ل إليجــاد 
تسوية سلمية  ودعوة إيران إلى االمتناع عن القيام 

  م ل ه ه الخطوات االستفزازية.
اإلشــادة  م ـــادرات دولــة اإلمـــارات الةر يــة المتحـــدة  -7

ـــة لحـــل  التـــي ت ـــ لتا إليجـــاد تســـوية ســـلمية وعادل
طنـب الا ـر   وطنـب قضية الجزر ال ال  المحتلـة )

الصــ ر   وأ ــو موســى( مــع الجمتوريــة اإلســالمية 
 اإليرانية.

دعوة الحاومة اإليرانيـة مجـددًا إلـى إنتـاء احتاللتـا  -8
للجــزر اإلماراتيــة الــ ال   والاــز عــن فــرض ا مــر 
الواقع  القوة  والتوقز عن إقامة أي منشآت فيتـا  

ل  ـاء  تدز ت يير تراي تتا الساانية والديم رافيـة  وا 
زالة اافة المنشـآت التـي سـ ل أن  اافة اإلجراءات وا 
نفــ تتا إيــران مــن طــرز واحــد فــي الجــزر الةر يــة 
ال ال   اعت ار أن تلك اإلجراءات واإلدعاءات  اطلة 
وليس لتا أي أ ر قانوني وال تنقص مـن حـل دولـة 
اإلمارات الةر ية المتحدة ال ا ت فـي جزرهـا الـ ال   



-97- 

حاام القـانون الـدولي واتفاقيـة منافية   وتةد أعماالً 
ــــام  ــــز لة ــــاع الوســــا ل 1949جني ــــا إت    ومطال تت

ـــاد   ـــًا لم  ـــا م عليتـــا وفق ـــزاع الق الســـلمية لحـــل الن
وقواعد القانون الدولي   ما في  لـك الق ـول  ححالـة 

 القضية إلى محامة الةدل الدولية.
اإلعـــــراب عـــــن ا مـــــل فـــــي أن تةيـــــد الجمتوريـــــة  -9

ر في موقفتا الرافض إليجاد اإلسالمية اإليرانية النم
ـــة  ـــة اإلمـــارات الةر ي حـــل ســـلمي لقضـــية جـــزر دول
المتحدة ال ال  المحتلة  إما مـن خـالل المفاوضـات 
الجـــادة والم اشـــرة أو اللجـــوء إلـــى محامـــة الةــــدل 

 الدولية.
مطال ـــة إيـــران  ترجمـــة مـــا تةلنـــه عـــن ر  تتـــا فـــي  -10

تحســين الةالقــات مــع الــدول الةر يــة  وفــي الحــوار 
زالــة التــوتر  إلــى خطــوات عمليــة وملموســة  قــوال  وا 

وعمـــــال   االســـــتجا ة الصـــــادقة للـــــدعوات الجـــــادة 
والمخلصـــة الصـــادرة عـــن صـــاحب الســـمو الشـــيخ 
ـــارات  ـــة اإلم ـــيس دول ـــان ر  ـــد آل نتي ـــن زاي ـــة   خليف
ــدول  ــاون ل ــس التة ــة المتحــدة ومــن دول مجل الةر ي
الخلــيج الةر يــة  ومــن الــدول الةر يــة والمجموعــات 

لــــدول الصــــديقة  وا مــــين الةــــام لألمــــم الدوليــــة وا
المتحدة  الداعية إلى حل النزاع حول الجزر ال ال  
المحتلة  الطرل السـلمية  وفـل ا عـراز والموا يـل 
ـــدولي  مـــن خـــالل المفاوضـــات  ـــانون ال وقواعـــد الق
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الم اشــــرة الجــــادة أو اللجــــوء إلــــى محامــــة الةــــدل 
الدوليــــة  مــــن أجــــل  نــــاء ال قــــة وتةزيــــز ا مــــن 

 تقرار في منطقة الخليج الةر ي.واالس
التزام جميع الدول الةر يـة فـي اتصـاالتتا مـع إيـران  -11

 ح ــارة قضـــية احـــتالل إيـــران للجـــزر الـــ ال  للتدايـــد 
علــى ضــرورة إنتا ــه انطالقــًا مــن أن الجــزر الــ ال  

 عر ية محتلة. هي أراضٍ 
إ ــال  ا مــين الةــام لألمــم المتحــدة ور ــيس مجلــس  -12

قضـــــية ضـــــمن المســـــا ل ا مـــــن  دهميـــــة إ قـــــاء ال
المةروضة على مجلس ا من  إلـى أن تنتـي إيـران 
احتاللتــــا للجــــزر الةر يــــة الــــ ال   وتســــترد دولــــة 

 اإلمارات الةر ية المتحدة سيادتتا الااملة عليتا.
ـــة هـــ ا الموضـــوع  -13 ـــام متا ة ـــين الة ـــى ا م ـــب إل الطل

ـــه الةاديـــة  ـــي دورت ـــس ف ـــى المجل ـــر إل ـــديم تقري وتق
 المق لة.

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28ع )د. 687)ل.ل: 

  

التــــدخالت اإليرانيــــة 
فــــــــــــي الشــــــــــــؤون 
ــــــــدول  ــــــــة لل الداخلي

 الةر ية

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 

  ـــي ـــل الةر  ـــام عـــن الةم ـــر ا مـــين الة ـــى تقري وعل
 المشترك 
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  ـــاني ـــى التوصـــية الصـــادرة عـــن االجتمـــاع ال  وعل
ـــة ت ـــة متا ة ـــات علـــى لتي  نفيـــ  القـــرارات وااللتزام

ــان المســتو  الــوزاري الــ ي ُعقــد فــي   تــاريخ عمَّ
27/3/2017  

  ـــاع ـــان الصـــحفي الصـــادر عـــن االجتم ـــى ال ي وعل
الخامس للجنـة الوزاريـة الةر يـة الر اعيـة المةنيـة 

فـي والـ ي ُعقـد  متا ةة تطورات ا زمة مـع إيـران 
  27/3/2017 تاريخ عمَّان 

ار الصـــادر عــن مجلـــس الجامةـــة يؤاــد علـــى القــر  وا   -
  25/7/2016تــاريخ   652علــى مســتو  القمــة رقــم 

وا لك ال يانات والقرارات الصادرة عن مجلس الجامةـة 
مسـتو  الــوزاري فــي هــ ا العلــى علـى مســتو  القمــة و 

 7/3/2017 تـاريخ  8124القـرار رقـم  وآخرهاالشدن  
 في الشؤون الداخليـة للـدول اإليرانية شدن "التدخالت 

 الةر ية" 
ــاءً  - ــى مــداخالت الســادة رؤســاء الوفــود والســيد  و ن عل

 ا مين الةام 

 ُيقــــر ر

التدايد علـى أهميـة أن تاـون عالقـات التةـاون  ـين  -1
قا مة  اإليرانية اإلسالميةالدول الةر ية والجمتورية 

علــى م ــدأ حســـن الجــوار واالمتنـــاع عــن اســـتخدام 
ــد  تــا   ــةالقــوة أو التتدي دان ــدخل  وا  ــياالت ــي  إليران ف
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 الشــؤون الداخليــة للــدول الةر يــة  اعت ــاره انتتااــاً 
لقواعد القانون الدولي ولم دأ حسن الجـوار وسـيادة 

ـــة  ـــة الجمتوري ـــدول  ومطال   اإليرانيـــة اإلســـالميةال
 الاز عن ا عمال االستفزازية التي مـن شـدنتا أن 
تقـــوض  نـــاء ال قـــة وتتـــدد ا مـــن واالســـتقرار فـــي 

 المنطقة.
على إدانـة االعتـداءات التـي تةرضـت  مجددا  التدايد  -2

ــة الســةودية فــي طتــران  ــة الةر ي لتــا ســفارة المملا
وقنصليتتا الةامـة فـي مشـتد  وتحميـل الجمتوريـة 
اإلســــالمية اإليرانيــــة مســــؤولية  لــــك  ومطال تتــــا 
 ــااللتزام  االتفاقيــات والمةاهــدات الدوليــة فــي هــ ا 

د لوماســية الشـدن  السـيما اتفاقيــة فيينـا للةالقـات ال
واتفاقيــة فيينــا للةالقــات القنصــلية لةــام  1961لةــام 

1963. 
ـــرانيينإدانـــة واســـتناار تصـــريحات المســـؤولين  -3  اإلي

التحريضية والةدا ية المسـتمرة ضـد الـدول الةر يـة  
ـــة  ـــة حاومـــة الجمتوري ـــة اإلســـالميةومطال   اإليراني

 وا عمــــــال ــــــالاز عــــــن التصــــــريحات الةدا يــــــة 
ضـد الـدول  اإلعالميـةحمـالت االستفزازية  ووقـز ال
في الشـؤون الداخليـة  سافراً  الةر ية  اعت ارها تدخالً 

 لت ه الدول.
ــة  -4 ــة اإلســالميةدعــوة حاومــة الجمتوري ــى اإليراني  إل

الاــــز عــــن السياســــيات التــــي مــــن شــــدنتا ت  يــــة 
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النزاعــات الطا فيـــة والم ه يــة واالمتنـــاع عــن دعـــم 
الجماعــــات التــــي تــــؤجج هــــ ه النزاعــــات فــــي دول 

 حيقـاز  اإليرانيـةلخليج الةر ـي  ومطال ـة الحاومـة ا
دعـــم وتمويـــل الميليشـــيات وا حـــزاب المســـلحة فـــي 

 الدول الةر ية.
إدانة استمرار احتالل إيران للجزر اإلماراتيـة الـ ال   -5

المحتلة )طنب الا ر  وطنب الص ر  وأ و موسى(  
والوســـا ل الســـلمية التـــي  اإلجـــراءاتوتدييـــد اافـــة 
الستةادة سيادتتا على جزرها  إلماراتاتتخ ها دولة 

 المحتلة ط قا للقانون الدولي.
دانـــة التـــدخالت  -6 المســـتمرة فـــي  اإليرانيـــةاســـتناار وا 

ــــة ال حــــرين مــــن خــــالل  ــــة لمملا الشــــؤون الداخلي
ـــــدريب  اإلرهـــــابمســـــاندة  ـــــب  اإلرهـــــا يينوت وتتري
النةـــــرات الطا فيـــــة   وا  ـــــارةوالمتفجـــــرات  ا ســـــلحة

ختلـــز المســـتويات ومواصـــلة التصـــريحات علـــى م
لزعزعـــــة ا مـــــن والنمـــــام واالســـــتقرار  وتدسيســـــتا 

 المملاــــة ممولــــة ومدر ــــة مــــن  إرها يــــةجماعــــات 
  والـ ي اإلرهـا يوحـزب اث  اإليرانيالحرس ال وري 

ــدخل فــي  ــافى مــع م ــدأ حســن الجــوار وعــدم الت يتن
الشؤون الداخلية وفقا لم اد  مي ال ا مم المتحـدة 

 والقانون الدولي.
 جتـــود ا جتـــزة ا منيـــة  مملاـــة ال حـــرين  دةاإلشــا -7

ـــت مـــن  ـــاطالتـــي تمان ـــاير/  إرهـــا يمخطـــط  إح  )ين
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ــاني  لقــاء( 2016اــانون   ــى أعضــاء  وا  القــ ض عل
تنفيــ  هــ ا المخطــط   إليــهالمواــل  اإلرهــا يالتنمــيم 

والمـــدعوم مـــن ق ـــل مـــا يســـمى  ـــالحرس ال ـــوري 
  والــ ي اــان يســتتدز اإلرهــا يوحــزب اث  اإليرانــي
ــ  ــةسلســلة مــن ا عمــال  تنفي ــي  اإلرها ي الخطيــرة ف

 المملاة.
فــي ا زمــة الســورية ومــا  اإليرانــيالتنديــد  التــدخل  -8

ـــى مســـتق ل  ـــرة عل ـــداعيات خطي ـــك مـــن ت ـــه  ل يحمل
ســـــورية وســـــيادتتا وأمنتـــــا واســـــتقرارها ووحـــــدتتا 

وأن م ل ه ا التـدخل ال  اإلقليميةالوطنية وسالمتتا 
ـــة مـــن أجـــل تســـوية ا زمـــة  يخـــدم الجتـــود الم  ول

الســــــورية  ــــــالطرل الســـــــلمية وفقــــــا لمضـــــــامين 
 (.1جنيز)

فــي الشــدن اليمنــي الــداخلي  إيــرانالتنديــد  تــدخالت  -9
ــــيمن  ــــو  المناهضــــة لحاومــــة ال ــــر دعمتــــا للق ع 

علــى أمــن واســتقرار  الشــرعية  وانةاــاس  لــك ســل اً 
 اليمن ودول الجوار والمنطقة  شال عام.

ــاون  -10 ــادرة مجلــس التة ــة م  ــى أهمي ــد عل ــدول التداي ل
الخليج الةر ية التي تضمنتا خطاب صـاحب السـمو 
أميــر دولـــة الاويـــت إلــى الـــر يس اإليرانـــي  ودعـــوة 
إيران إلى التةامل اإليجـا ي مـع هـ ه الم ـادرة تةزيـزًا 

 لألمن واالستقرار في المنطقة.
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ضــرورة التــزام إيــران  تنفيــ  قــرار مجلــس ا مــن رقــم  -11
ــة ( وعلــى ضــرورة تط يــل آليــة فةا2015) 2231 ل

عـادة  للتحقل من تنفي  االتفال والتفتيش والرقا ة وا 
فرض الةقو ات على نحٍو سريع وفةال حـال انتتـاك 
إيـــران اللتزاماتتــــا  موجــــب االتفـــال وعلــــى أهميــــة 
ــة  ــل الســالمة النووي ــى اافــة موا ي ــران إل انضــمام إي

 ومراعاة المشاال ال ي ية للمنطقة.
زراء تاليــز ا مــين الةــام  مواصــلة التنســيل مــع و  -12

خارجيــة اللجنــة الةر يــة الر اعيــة المشــالة مــن اــل 
ـــة  )الر اســـة(   الةر يـــة المتحـــدة اإلمـــاراتمـــن: دول

ومملاــــة ال حــــرين  والمملاــــة الةر يــــة الســــةودية  
لالسـتمرار وجمتورية مصـر الةر يـة  وا مـين الةـام 

خطــة تحــرك عر يــة مــن أجــل التصــدي فــي تطــوير 
ـــدخالت  ـــةللت ـــة  وحشـــد فـــي المنطقـــة الةر  اإليراني  ي

التدييد والدعم الدولي للموقز الةر ـي الـرافض لتـ ه 
 .اإليرانيةالتدخالت 

فـي الشـؤون الداخليـة  اإليرانيـة ند "التدخالت  إدراج -13
للدول الةر ية" على أجندة منتديات التةـاون الةر ـي 

 .واإلقليميةمع الدول والتجمةات الدولية 
ة التوجـــه إلـــى ا جتـــزة المةنيـــة فـــي ا مـــم المتحـــد -14

إلدراج الموضــوع علــى أجنــدتتا وفقــا  حاــام المــادة 
( من مي ال ا مم المتحدة التي تحـرم 7( الفقرة )2)

 التدخل في الشؤون الداخلية للدول الةر ية.
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ا مين الةام متا ةة تنفي  القرار والةرض  إلىالطلب  -15
 على المجلس في دورته الةادية القادمة.

 

  (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 688)ل.ل: 
                                                 

تؤكد ج ه اية العااق تسجي  تحفظهاا تجااق ااااا التادةإلل انياانياة لاو القاؤ ن الداةلياة للاد    -
كالاااة ال سااات   الااا  ااع ق اااة  علاااى الالعابياااة الااا ع اااادا عااان  جلاااس الجا عاااة علاااى  سااات   

 االجت اعال السابقة  لقًا ل ا يلو:

 ُيبد  العااق تحفظه على عن ان القااا. -1
(  اااان القااااااا انلإلاااااًا  اااان   افااااه ال ساااااند 7  6ُيسااااج  العااااااق العااااه القااااالل للفقاااااتين   -2

اللبنانيااة لل قا  ااة ال لنيااة القااايفة ال  زلااة بحاا ا ا  اللبنااانو باعتبااااق جاا  ًا  اان الحك  ااة 
 ال  زلة للقعا اللبنانو.

( ل كاه ا ح ا ا    اافه باناهاابو  ال ي كان 7  6إن   اف لبنان ه  التحفظ على البندين   -
ال  القاة علاى ار اا ك ناه ةااات عان تاانيف ار اة ال تحاد   قياا  ت الاق  ال ال عاهاد  العابياة 

اهااا  كا ن حا ا ا  ي زا   كا ن ل كالحة اناهاا ةااًة  ن حيا  الت ييا  باين ال قا  اة  ان
أساساو لااو لبنااان  قااايحة  اساعة  اان اللبنااانيين  لديااه كتلااة نيابياة    اايااة  ا نااة لااو ال ؤسسااال 
الدسات اية اللبنانياةم  ن الاق علاى باااو البنا د لااو القاااا باالاقة  ان  إل ساة بععاها لقاااا الناا ع 

بنااد الزااانو الاا ع ياادين االعتاادا ال علااى بااالنفس لااو الحك  ااة اللبنانيااةم  ةااااًة   القتنااا علااى ال
بعزال ال  لكة لو إياان  نادين أع تادة  بالقاؤ ن الداةلياة للاد   العابياة  لالبناا بحا ف حا ا 

 ا  اناهابو لو البندين لكو تتة ال  القة على ك  بن د القااا  ن د ن تحفظ.

ا التنظي اال اناهابياةم لا ن الج ه اية الج ائاية الدي قاالياة القاعبية: لاو   اجهاة تناا و  ةاال -
الج ه اية الج ائاية الدي قاالية القاعبية تادع  إلاى تنسايق الجها د الد لياة ل حااباة ها ق الظااها  
عااا ن إساااتااتيجية ار اااة ال تحاااد  حااا   أهاااداف  قاااتاكة   تقاسااا ةم  االلتااا اة بق اعاااد القااااعية 

ف الج اعال اناهابية التو ال تق   الد ليةم السي ا التقيد بل ائح  ا ائة ار ة ال تحد  لو تاني
التقكيإلل السياساية ال عتااف بهاا  لنياًا  د لياًا  التاو تسااهة لاو ال قاهد السياساو  االجت ااعو 
ال لنوم  الت اة الج يل س ا  كانل حك  ال أ  أح اا بعدة التدة  لاو القاؤ ن الداةلياة للاد   

 .لبقًا ل يزاق ار ة ال تحد    يزاق الجا عة العابية

(  اان القااااا تُاا وكسا تاا نس ب  افهااا الاا ع 7  6 إلحظااة الج ه ايااة الت نسااية: بالنساابة للفقاااتين   -
( 147  146  145كاناال اااد عبااال عنااه ةااإل  اجت اااع  جلااس الجا عااة لااو د ااتااه العاديااة  

 ( ل جلس الجا عة على  ست   الق ة لو ن اكق ل  ال ع يؤكد على:27 الد ا  العادية  

  التاادةإلل لااو القااؤ ن الداةليااة للااد    كاا  ال  ااسااال التااو  اان قاا نها  الااك كاا  أقااكا
تهديد أ ن  استقااا ال نلقاةم  حاات تا نس علاى أ ان الاد   الةليجياة القاقيقةم  ال دعا   
ج ياال ارلااااف إلااى لااك الةإللااال بااالح اا  اللاااق الساال ية  تكااايس اااية ُحساان الجاا اا 

  التعايش السل و.
 ا ج    ن ارااعو اللبنانية  ان االحاتإل  انسااائيلو ال ُيةا    ساه ة ح ا ا  لو تحاي

 له أ  رع لاف آةا القياة ب ية أع ا   ن ق نها انةإل  بار ن  االستقااا لو ال نلقة.
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اتخــا  موقــز عر ــي 
إزاء انتتـــاك القـــوات 
الترايــــــــة للســــــــيادة 

 الةراقية

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 

  ـــي ـــل الةر  ـــام عـــن الةم ـــر ا مـــين الة ـــى تقري وعل
 المشترك 

  ـــاني ـــى التوصـــية الصـــادرة عـــن االجتمـــاع ال  وعل
ـــة تنفيـــ  القـــرارا ـــة متا ة ـــات علـــى لتي  ت وااللتزام

ــان المســتو  الــوزاري الــ ي ُعقــد فــي   تــاريخ عمَّ
27/3/2017  

ـــى  - ـــس الجامةـــة عل ـــة قـــرارات مجل ـــى ااف وا   يؤاـــد عل
ــــرار رقــــم  ــــا الق ــــوزاري وآخره د.ع  8125المســــتو  ال

ـــاريخ 147) ـــى مســـتو  7/3/2017(  ت ـــه عل   وقرارات
( 27د.ع ) 653القمة وآخرها قرار قمة نوااشـوط رقـم 

  25/7/2016 تاريخ 

 ُيقــــر ر

إعــادة التدايــد علــى مضــمون قــرار مجلــس الجامةــة  -1
علـــى المســـتو  الـــوزاري فـــي دورتـــه  يـــر الةاديـــة 

ـــي  7987المـــرقم   شـــدن  24/12/2015المـــؤرخ ف
ــي ا راضــي الةراقيــة  ــة ف ــة تو ــل القــوات التراي إدان
ومطال ة الحاومـة الترايـة  سـحب قواتتـا فـورًا دون 

داًء على السـيادة الةراقيـة  قيٍد أو شرط  اعت اره اعت
 وتتديدًا لألمن القومي الةر ي.
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ـــب مـــن  -2 ـــة الطل ـــدول ا عضـــاء فـــي الجامة دعـــوة ال
الجانــب التراــي ) موجــب الةالقــات ال نا يــة( ســحب 
قواتـــه مـــن ا راضـــي الةراقيـــة تنفيـــ ًا لقـــرار مجلـــس 

  24/12/2015د. .ع فــــي  7987الجامةــــة رقــــم 
ع الــــدول وا  ــــارة هــــ ه المســــا ل فــــي اتصــــاالتتا مــــ

 ا عضاء.

دعوة الـدول ا عضـاء الطلـب مـن الحاومـة الترايـة  -3
عــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة للةــرال والاــز 
ـــي مـــن شـــدنتا  عـــن هـــ ه ا عمـــال االســـتفزازية الت
 تقويض  ناء ال قة وتتديد أمن واستقرار المنطقة.

ــة فــي  -4 ــى مســاندة الحاومــة الةراقي ــد عل إعــادة التداي
ا وفل قواعـد القـانون الـدولي اإلجراءات التي تتخ ه

 ات الصلة التي تتدز إلى سحب الحاومة الترايـة 
ـــة  وترســـيخًا لســـيادة  لقواتتـــا مـــن ا راضـــي الةراقي

 حاومة الةرال على اافة أراضيتا.

ــي  -5 ــة ف ــوات التراي ــد "تو ــل الق ــى إدراج  ن ــد عل التداي
ا راضــي الةراقيـــة ووقـــز التــدخل التراـــي فـــي دول 

دا م على جدول أعمال مجلـس  الجوار الةر ي" ا ندٍ 
جامةــة الــدول الةر يــة علــى مســتو  القمــة  ولحــين 

 تحقيل االنسحاب الناجز لت ه القوات.

الطلـــب مـــن ا مـــين الةـــام للجامةـــة االســـتمرار فـــي  -6
 7987متا ةـــة تنفيــــ  قـــرار مجلــــس الجامةـــة رقــــم 

  وتقــديم تقريــر مفصـــل 24/12/2015د. .ع فــي 
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هـ ا الشـدن إلـى عن الجتود الم  ولـة مـن ق لـه فـي 
 مجلس الجامةة في دورته الةادية المق لة.

إعــادة التدايــد علــى اســتمرار متا ةــة الةضــو الةر ــي  -7
في مجلس ا من )جمتورية مصر الةر ية( للمطلب 
المتضـــمن انســـحاب القـــوات الترايـــة مـــن ا راضـــي 
الةراقيــــة واتخــــا  اافــــة اإلجــــراءات الالزمــــة لحــــين 

 .قواتتحقيل االنسحاب الناجز لت ه ال
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 689)ل.ل: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 تتحفظ د لة ان ااال العابية ال تحد  على ه ا القااا. -
 تتحفظ   لكة البحاين على ه ا القااا. -

  دية على ه ا القااا.تتحفظ ال  لكة العابية السع -

 تتحفظ د لة الا على ه ا القااا. -
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صـــــــــــيانة ا مـــــــــــن 
 القــــــــومي الةر ــــــــي

 اإلرهابوماافحة 

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 

  ـــي ـــل الةر  ـــام عـــن الةم ـــر ا مـــين الة ـــى تقري وعل
 المشترك 

 ـــى التوصـــية الصـــادرة عـــن االجتمـــ ـــاني وعل اع ال 
ـــات علـــى  ـــة تنفيـــ  القـــرارات وااللتزام ـــة متا ة لتي 

ــان المســتو  الــوزاري الــ ي ُعقــد فــي   تــاريخ عمَّ
27/3/2017  

وا   يؤاــد مــن جديــد عزمــه ال ا ــت علــى صــيانة ا مــن  -
ــدفاع عــن اســتقالل الــدول الةر يــة  القــومي الةر ــي وال
ــ ود عــن وحــدة ترا تــا  ــة ســيادتتا الوطنيــة  وال وحماي

 مة أراضيتا ضد أي اعتداء الوطني وسال

وا   ُيشدد على الحل ال ا ت للـدول ا عضـاء فـي منـع  -
أي اعتــداء علــى مجتمةاتتــا ومواطنيتــا أو مؤسســات 
الدولــة وا جتــزة الحاوميــة  واــ لك حقتــا فــي اتخــا  
جميع اإلجراءات واسـتخدام اافـة الوسـا ل التـي تحـول 
دون تةرضــتا  ي تتديــدات واعتــداءات ُتشــال خطــرًا 

ــال ع لــى أمنتــا وســالمة مجتمةاتتــا  و لــك وفقــًا لمي 
جامةة الدول الةر يـة  ومي ـال ا مـم المتحـدة وشـرعة 

 حقول اإلنسان 

وا   ُيةـــرب عـــن إدانتـــه الحازمـــة لاـــل أشـــاال اإلرهـــاب  -
و مختلز صوره وممارساته ومماهره  ورفضـه ال ا ـت 
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 ي توجه اـان لـر ط اإلرهـاب  ـدي ديـن أو حضـارة أو 
 أمة 

د من جديـد رفضـه التـام  ي شـال مـن أشـاال وا   يؤا -
الـــدعم الصـــريئ أو الضـــمني للمنممـــات اإلرها يـــة أو 
ـــــات  ـــــه الحازمـــــة للةملي دانت المنممـــــات المتطرفـــــة  وا 

 اإلرها ية  ال أشاالتا وصورها 

وا   يــدعو إلــى تا يــز الجتــود وتةزيــز التنســيل مــع  -
ـــي  ـــة ف ـــة والدولي ـــه اإلقليمي ـــدولي ومنممات المجتمـــع ال

رهـــاب وعلـــى نحـــٍو خـــاٍص فـــي مجـــاالت مواجتـــة اإل 
ـــل اإلرهـــاب  ومـــاهرة اإلرهـــا يين  ـــا ع تموي تجفيـــز من
ا جانـــب والةمـــل علـــى الحـــد مـــن تـــنقلتم  ـــين الـــدول 
يجــاد مــال اٍت آمنــة لتــم  واتخــا  اإلجــراءات الالزمــة  وا 
ــــي تحــــول دون اســــتخدام اإلرهــــا يين لتانولوجيــــا  الت

 المةلومات واالتصاالت 

مجلس جامةة الـدول الةر يـة  ات  واستنادًا إلى قرارات -
  (2014) 7804الصلة  وعلى نحٍو خاص القرار رقم 

  وقــرار قمــة شــرم الشــيخ (2016) 8019والقــرار رقــم 
 654  وقـــرار قمـــة نوااشـــوط رقـــم (2015) 628رقـــم 

(2016)  

 ُيقــــر ر

اإلدانة الحازمة لال أشاال الةمليات اإلجراميـة التـي  -1
في الـدول الةر يـة وعلـى تشنتا المنممات اإلرها ية 
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المســــتو  الــــدولي  والتنديــــد  اــــل ا نشــــطة التــــي 
ــة  ــات المســلحة المتطرف تمارســتا التنميمــات والحرا
التــي ترفــع شــةاراٍت دينيــة أو طا فيــة أو م ه يــة أو 
ــى  ــة وعل ــى الفتن ــى التحــريض عل ــة وتةمــل عل عرقي

 الةنز واإلرهاب.

التدايــد مجــددًا علــى ضــرورة مواصــلة الجتــود و ــ ل  -2
ل المســاعي لحــل النزاعــات المســلحة والصــراعات اــ

يجــاد حلــول عادلــة  السياســية   ــالطرل الســلمية  وا 
و ا تــــة ودا مــــة لقضــــايا الصــــراع  تافــــل للشــــةوب 
ـــي االســـتقرار  ـــا وآمالتـــا ف ـــة تحقيـــل تطلةاتت الةر ي

 وا من والسلم والحياة الاريمة.

اإلعــراب مجــددًا عــن أن الحلــول الةســارية وا منيــة  -3
اافيــــة إللحــــال التزيمــــة  اإلرهــــاب   وحــــدها  يــــر

ـــى ضـــرورة الةمـــل إليجـــاد إســـتراتيجية  ـــد عل والتداي
شــــاملة متةــــددة ا  ةــــاد لماافحــــة اإلرهــــاب ومنــــع 
وقوعــــه  تتضــــمن ا  ةــــاد السياســــية واالجتماعيــــة 
والقانونيــة وال قافيــة واإلعالميــة والةر يــة والدعويــة  
و لــك وفقــًا لقــرارات مجلــس جامةــة الــدول الةر يــة 

 صادرة  ت ا الشدن.ال

الةمـــل علـــى مواصـــلة التةـــاون القـــا م  ـــين الـــدول  -4
ـــي ماافحـــة اإلرهـــاب والتطـــرز  وضـــرورة  ـــة ف الةر ي
تا يز الجتود المشتراة وتةزيز التنسيل  ين الـدول 

 .ا عضاء لمحار ة اإلرهاب واجت ا ه من ج وره
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اإلشــادة  مــا حققتــه الــدول ا عضــاء مــن انتصــاراٍت  -5
ما توصلت إليـه مـن انجـازات واسةة ضد اإلرهاب  و 

ــة والجماعــات  ــات اإلرها ي ــة  المنمم إللحــال التزيم
المتطرفة  ودعوتتا لمواصلة ه ه الجتود  مـا يافـل 

 إنتاء اإلرهاب والتطرز  جميع مماهره وصوره.

توجيــه التحيــة والتقــدير لجمتوريــة الةــرال والجــيش  -6
الةراقــي علــى مــا حققــوه مــن انتصــاراٍت ضــد تنمــيم 

مــا  ــ لوه مــن تضــحيات فــي تحريــر  داعــش  وعلــى
الموصل والمدن وا راضـي الةراقيـة ا خـر   ودعـوة 
الـــدول الةر يـــة إلـــى المســـاهمة فـــي إعـــادة إعمـــار 
المدن المحررة من سيطرة ه ه الةصـا ات اإلجراميـة 
وا  ا ة النازحين  وتدايـد ت مينـه وتقـديره لجمتوريـة 
مصــر الةر يــة علــى جتودهــا المتصــلة فــي ماافحــة 

هــــاب فــــي شــــمال ســــيناء لتزيمــــة المخططــــات اإلر 
اإلرها ية  ولدولة لي يا لما تقوم  ه من جتوٍد مقدرة 
ـــة  فـــي دحـــر إرهـــاب داعـــش  وللجمتوريـــة الجزا ري
ـــاٍت  ـــه مـــن عملي ـــوم   ـــة الشـــة ية لمـــا تق الديمقراطي
متواصلة لمحاصـرة اإلرهـاب ودحـره  ولدولـة الاويـت 
 علـى مـا ت  لـه مـن جتـوٍد لماافحـة اإلرهـاب  وعلـى
نحـــٍو خـــاص جتودهـــا فـــي القضـــاء علـــى مصـــادر 

 تمويل الحراات اإلرها ية والمنممات المتطرفة.

 



-112- 

دعوة المجتمع الدولي إلى اتخـا  اإلجـراءات ا منيـة  -7
والقضـــا ية الالزمـــة لمنـــع اإلرهـــا يين ا جانـــب مـــن 
االنتقال إلى مرااـز الصـراع والحيلولـة دون سـفرهم  

متم للةدالـة وحرمانتم مـن أي مـال اٍت آمنـة  وتقـدي
 على ما ارتا وه من جرا م إرها ية.

حــ  الــدول ا عضــاء علــى زيــادة تةاونتــا وتا يــز  -8
جتودهـــــا والةمـــــل علـــــى نحـــــٍو جمـــــاعي لحرمـــــان 
المنممـــات اإلرها يـــة والمنممـــات المتطرفـــة  جميـــع 
أشــاالتا الدينيــة والطا فيــة والم ه يــة والةرقيــة مــن 
ــــا ووســــا ل التواصــــل  اســــت الل وســــا ط التانولوجي
االجتماعي  ومنةتا على نحٍو تام مـن  ـ  دعايتتـا 
التــي تُـــروج للاراهيـــة والفتنـــة الطا فيـــة والم ه يـــة  
ــك دون  ــاء المجتمــع  و ل ــين أ ن ــة   و ــ  روت الفرق
مساس  حرية الرأي والتة يـر التـي ت يحتـا القـوانين 

 الوطنية والموا يل الدولية الُمصادل عليتا.

مواصــلة تزويــد دعــوة الــدول ا عضــاء مجــددًا  إلــى  -9
ا مانــــة الةامــــة  تقــــاريٍر شــــاملة حــــول الم ــــادرات 
الوطنيـة التـي تقـوم  تـا لمواجتـة اإلرهـاب   مـا فـي 
 لك نتا ج أعمال المـؤتمرات والنـدوات التـي تنممتـا 

 حول ماافحة اإلرهاب  والمنممات المتطرفة.
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ـــــديم تصـــــوراتتا  -10 ـــــى تق ـــــدول ا عضـــــاء عل حـــــ  ال
الةمــل  ات الصــلة  واقتراحاتتــا  شــدن تطــوير آليــات

 صـيانة ا مــن القــومي الةر ــي ومواجتــة المنممــات 
اإلرها يـــــة والمنممـــــات المتطرفـــــة تمتيـــــدًا لوضـــــع 
إستراتيجية شاملة لماافحـة اإلرهـاب وتطـوير آليـات 
ـــــاب والمنممـــــات  ـــــة  مواجتـــــة اإلره ـــــل المةني الةم
المتطرفة  و لك وفقـًا للقـرارات الصـادرة عـن مجلـس 

لــى مســتو  القمــة وعلــى جامةــة الــدول الةر يــة ع
 المستو  الوزاري.

التة يـــر عـــن  ـــال  الشـــار والتقـــدير لجتـــود جاللـــة  -11
ــة  ــك المملا ــن الحســين مل ــاني ا  ــد اث ال  ــك ع  المل
ا ردنيــــة التاشــــمية فــــي توضــــيئ صــــورة اإلســــالم 
السمئ ومجا تة ماهرة االسـالموفو يا فـي المجتمـع 
الـــدولي  واســـر الصـــورة النمطيـــة التـــي تـــر ط  ـــين 

الم واإلرهــــاب واإلشــــادة  الم ــــادرات الملايــــة اإلســــ
الســـامية التـــي تةنـــي  التســـامئ والةـــيش المشـــترك 

 .عمَّانوالحوار م ل رسالة 

تةميم االستفادة من إماانيـات مراـز ا مـم المتحـدة  -12
نيويــورك  م ــادرة مــن  فــيلماافحــة اإلرهــاب المنشــد 

خادم الحرمين الشريفين  ومراز الملك ع ـد اث  ـن 
الـــديانات  أت ـــاعللحـــوار  ـــين  الةـــالمييـــز ع ـــد الةز 
للتميز لماافحـة  الدوليفيينا  والمراز  فيوال قافات 

م ــــي ومراــــز هدايــــة لماافحــــة أ ــــو  اإلرهــــاب فــــي
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  والمراز التطرز الةنيز ومجلس حاماء المسلمين
ـــي ـــيلل حـــو  والدراســـات  ا فريق مجـــال ماافحـــة  ف

اإلرهـــــاب  ـــــالجزا ر  ومراــــــز النتـــــرين للدراســــــات 
في الةرال  ومنتـد  النتضـة للتواصـل  تراتيجيةاإلس

ــــايز  ــــن ن ــــد   ــــز محم الحضــــاري  الســــودان  ومرا
للمناصـــحة والرعايـــة  المملاـــة الةر يـــة الســـةودية  
ــاء ا فارقــة   ــل مــن مراــز محمــد الســادس للةلم وا
ومةتــد محمــد الســادس لتاــوين ا  مــة والمرشــدين 

 والمرشدات  المملاة الم ر ية.

اة الةر ية السةودية في مجـال اإلشادة  جتود الممل -13
ماافحــة ومحار ــة اإلرهــاب والتــي أســفرت عــن مــنئ 
صــاحب الســمو الملاــي ا ميــر محمــد  ــن نــايز  ــن 
ع ـــد الةزيـــز آل ســـةود ولـــي الةتـــد نا ـــب ر ــــيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الداخليـــة  المملاـــة الةر يـــة 
الســـةودية ميداليـــة "جـــورج تنيـــت" نميـــر إســـتامات 

مجــال ماافحــة ومحار ــة  ســموه  يــر المحــدودة فــي
 اإلرهاب.

اإلعراب عن دعمه لاافة اإلجـراءات التـي تقـوم  تـا  -14
مملاــة ال حــرين فــي مواجتــة اإلرهــاب لحفــم أمنتــا 

 واستقرارها.
ـــ ين  -15 الترحيـــب  وضـــع أســـماء  ةـــض ا شـــخاص ال

ينتمـــون لمـــا يســـمى  ســـرايا ا شـــتر اإلرها يـــة فـــي 
ن مملاة ال حرين على قا مة اإلرهـا يين  مةت ـرين أ
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ه ا الموقز يةاس إصرار دول الةالم على التصدي 
ــــى الصــــةيدين اإلقليمــــي  لاــــل أشــــاال اإلرهــــاب عل
والدولي  وال مـن يقـوم  دعمـه أو التحـريض عليـه 
أو التةــــاطز مةــــه  ويم ــــل دعمــــًا لجتــــود مملاــــة 
ال حرين واإلجراءات التي تقوم  تا في تةزيـز ا مـن 

 .()واالستقرار والسلم فيتا

مــين الةــام متا ةــة تنفيــ  هــ ا القــرار  الطلــب إلــى ا  -16
عداد تقارير دورية  شدن إجراءات تنفي ه.  وا 

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 690)ل.ل: 

  

                                                 
 ) الجمتورية الجزا رية الديمقراطية الشة ية: 

لاااو   اجهاااة اناهااااا  التنظي اااال اناهابياااة لااا ن الج ائاااا تااادع  إلاااى تنسااايق الجهااا د الد لياااة 
ةم ل حاابة ه ق اآللةم ع ن إساتااتيجية قاا لة لم اة ال تحاد  حا   أهاداف  قاتاكة   تقاسا 

 االلتااا اة بق اعاااد القااااعية الد لياااة الساااي ا التقياااد باااالل ائح  اااا ائة ار اااة ال تحاااد  لاااو تاااانيف 
 الج اعال اناهابية.

 :ا لك يسجل وفد جمتورية الةرال تحفمه على ما يلي

( لاة يحادد 15إن تانيف بعك ارقةات  ال نظ ال  لقًا للايغة ال ااد  لاو الفقاا    -1
و ت اايف  فها ة اناهااام ك اا أن ها ا التاانيف ال ي كان ال عياا ال ع تة اعت اادق لا

ااا  ال جت ااال  اعتباااااق د لياااًا الساااي ا  ااال قيااااا تعاياااف لياهااااا تاااة االتفااااق علياااه  ااان ا بو
 الد لو.

إن ه ا التانيف سيفتح الباا  اسعًا أ ااة أع د لاة تتقاالل  ال ج اعاالن  عيناة ناقالة  -2
 لو د لها ل افها باناهاا.

ن القاااا  و العابااااو بحااااد  اتااااه أدان بحاااا ةن كاااا  أقااااكا  الع ليااااال إن اااااااا ااااايانة ار اااا -3
انجاا يااة التااو تقاانها ال نظ ااال اناهابيااة لااو الااد   العابيااة  علااى ال ساات   الااد لوم 

   ن زةَّ لإل داعو لتةايت كيان أ  ج اعة  عينة لو إلاا ه ا القااا.
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ـــة  ـــرات تنمـــيم قم اقت
ــــــــة  ــــــــة أورو ي عر ي

  شاٍل دوري

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 
 ـــام ـــر ا مـــين الة ـــى تقري ـــي  وعل ـــل الةر  عـــن الةم

 المشترك 
  وعلـى قــرار مجلـس الجامةــة فـي هــ ا الشـدن علــى

ــــــوزاري رقــــــم  ( 147د.ع ) - 8137المســــــتو  ال
  7/3/2017 تاريخ 

ال نــد ال الــ  فــي اإلعــالن الصــادر عــن  إلــىواســتنادًا  -
االجتماع الرا ع لـوزراء خارجيـة جامةـة الـدول الةر يـة 

 20/12/2016ُعقــد  تــاريخ الــ ي واالتحــاد ا ورو ــي 
 مقــر ا مانــة الةامــة  والخــاص  مقتــرت تنمــيم القمــة 

 الةر ية ا ورو ية الةادية 

 ُيقــــر ر

 –الترحيـــــب  نتـــــا ج االجتمـــــاع الـــــوزاري الةر ـــــي  -1
 20/12/2016ا ورو ـــي الرا ـــع الـــ ي عقـــد يــــوم 

  مقر ا مانة الةامة.
تاليز ا مانة الةامة  الةمل على التنسيل مـع الـدول  -2

تحـــاد ا ورو ـــي لتنفيـــ  المقتـــرت الخـــاص الةر يـــة واال 
أورو يــة  الصــادر عــن اإلعــالن  - ةقــد قمــة عر يــة 

ـــي  ـــع ف ـــي الرا  ـــي ا ورو  ـــوزاري الةر  ـــز  إطـــارال تةزي
عداد تقريـر التةاون الةر ي ا ورو ي  ـ لك مفصـل   وا 
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ــى  هعرضــ  ــرض  ــى اجتمــاع مجلــس الجامةــة عل عل
 .المق لةفي دورته الةادية الوزاري مستو  ال

 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 691ل: )ل.
  

ــام  ــر ا مــين الة تقري
عـــــــــــــــن الةمـــــــــــــــل 
االقتصـــــــــــــــــــــــــــادي 
ــــــــــــــــــــــــاعي  واالجتم
التنمـــــــوي الةر ــــــــي 

 المشترك

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 
  وعلــى تقريــر ا مــين الةــام عــن الةمــل االقتصــادي

 رك واالجتماعي التنموي الةر ي المشت
  وعلــى التقريــر الختــامي لتي ــة متا ةــة تنفيــ  القــرارات

وااللتزامــات   شــدن متا ةــة تنفيــ  قــرارات القمــة الةر يــة 
( )نوااشـــوط: يوليـــو/ تمـــوز 27فـــي دورتتـــا الةاديـــة )

  الجوانب االقتصادية واالجتماعية –( 2016
  وعلـــى التقريـــر المـــوجز حـــول أنشـــطة المنممـــات

 الةر ية المتخصصة 
 المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم  وعلــى قــرار

  16/2/2017(  تاريخ 99( د. ع )2118)
 و ةد االستماع إلى إيضاحات ا مانة الةامة  -
 وفي ضوء المناقشات  -

 ُيقــــر ر
اإلحاطـــة علمـــًا  تقريـــر ا مـــين الةـــام عـــن الةمـــل  -1

االقتصــادي واالجتمــاعي التنمــوي الةر ــي المشــترك  
 ى ه ا التقرير.وتقديم الشار له ولمساعديه عل
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اإلحاطـــة علمــــًا  ــــاإلجراءات التـــي اتخــــ تتا الــــدول  -2
الةر يـــة  وا مانـــة الةامـــة لجامةـــة الـــدول الةر يـــة  
والمجالس الوزارية الةر ية المتخصصة  ومؤسسات 
الةمل الةر ي المشترك   شدن متا ةة تنفي  القـرارات 
االقتصــــادية واالجتماعيــــة التنمويــــة الصــــادرة عــــن 

( )نوااشـوط: 27فـي دورتتـا الةاديـة )القمة الةر ية 
ـــو/ 25 ـــوز  يولي ـــة 2016تم ـــى متا ة ( ودعـــوتتم إل

 تنفي  ه ه القرارات.

اإلحاطة علمًا  دنشطة المنممات الةر يـة المتخصصـة  -3
واإلشادة  الجتود التي قامت  تا لتةزيز مسيرة الةمـل 
ـــام هـــ ه  ـــة قي ـــى أهمي ـــد عل ـــي المشـــترك  والتداي الةر 

ـــا  ـــات  تطـــوير عملت ـــ  المنمم ـــا وتنفي وتحســـين أدا ت
 رامجتـــا وأنشـــطتتا  انســـجامًا مـــع توجتـــات جامةـــة 

 .()الدول الةر ية وطموحات الدول ا عضاء
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 692)ل.ل: 
  

                                                 
 )  التقايااا ال اا ج  حاا   أنقاالة علااى  ااا  اد لااو  د لااة الااا   ال  لكااة العابيااة السااع ديةتااتحفظ

ال نظ ال العابية ال تةااة لي ا يتعلق بانقااا  إلاى  نظ اة ال ااأ  العابياة   اا حققتاه  ان 
انجااا الم باعتباااا أن هاا ق ال نظ ااة ُأنقاائل ةاااات إلاااا اآلليااال ال عت ااد  ننقااا  ال نظ ااال 

  لاااو هااا ق العابياااة ال تةاااااة لاااو إلااااا جا عاااة الاااد   العابياااةم ك اااا أنه اااا ليساااا أععاااا
 ال نظ ة.

 )  علاى أدا     ااساال  نظ اة ال ااأ  العابياة  ةا جهاا عان عاا ابل  ج ه اياة السا دانتاتحفظ
الع اا  ال ؤسسااية  التنظي يااة التااو أااتهااا الجا عااة العابيااة لع اا  اللجااان  ال نظ ااال العابيااة 

 ال تةااة.
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منطقة التجارة الحرة 
ـــــــــر   الةر يـــــــــة الا 
وتطـــــورات االتحـــــاد 
الجمراـــــي الةر ـــــي: 
 اإلنجـــــــــــــــــــــــــــــــازات

 والمتطل ات

 ستو  القمة إن مجلس الجامةة على م
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 
  وعلــى تقريــر ا مــين الةــام عــن الةمــل االقتصــادي

 واالجتماعي التنموي الةر ي المشترك 
  وعلــى تقريــر ا مانــة الةامــة حــول منطقــة التجــارة

الحــرة الةر يــة الا ــر  وتطــورات االتحــاد الجمراــي 
 الةر ي: اإلنجازات والمتطل ات 

 ــى قــرار ــة التنمويــة: االقتصــادية  وعل القمــة الةر ي
(  تـاريخ 29( رقـم )2013واالجتماعية )الرياض: 

   وخاصة فقرته السا ةة 22/1/2013
 ( 27وعلى قرار القمة الةر ية في دورتتا الةادية )

ـــــــــــاريخ 659( رقـــــــــــم )2016)نوااشـــــــــــوط:  (  ت
25/7/2016  

  وعلــى قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم
  16/2/2017(  تاريخ 99)( د. ع 2118)

 و ةد االستماع إلى إيضاحات ا مانة الةامة  -
 وفي ضوء المناقشات  -

 ُيقــــر ر

دعــوة الــدول ا عضــاء إلــى االلتــزام  قــرارات القمــم  -1
الةر يـــة الةاديــــة والتنمويـــة والمجلــــس االقتصــــادي 
واالجتمــاعي  ات الةالقــة  متطل ــات منطقــة التجــارة 
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فيتـا تـوفير الـدعم للـدول  الحرة الةر ية الا ـر    مـا
 ا قل نموًا أعضاء المنطقة.

تاليز المجلس االقتصادي واالجتمـاعي إيجـاد آليـة  -2
ناجةــة وفةوالــة إللــزام الــدول الةر يــة  ةــدم مخالفــة 
ــــادل التجــــاري  ــــة الت  ــــة تيســــير وتنمي أحاــــام اتفاقي
و رنامجتــا التنفيــ ي  وقــرارات المجلــس االقتصــادي 

 واالجتماعي  ت ا الخصوص.
اليـــز ا مانـــة الةامـــة  ال ـــدء فـــي إعـــداد مشـــروع ت -3

ــي ــول خــاص  االتحــاد الجمرا ــه    روتوا ــا يتطل  وم
الجمرايـــة  اإلدارات لـــك مـــن تةـــاون وتنســـيل  ـــين 

هـــ ه الةر يـــة للت لـــب علـــى التحـــديات التـــي تواجـــه 
اإلدارات  وعرض النتـا ج للنمـر فـي الـدورة القادمـة 

من و لـــك  ـــالتزاللمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  
مع الةمل الجاري على إعداد تةريفة جمراية عر ية 

 موحدة.
تاليــز مجلــس وزراء الداخليــة الةــرب  االســتةجال  -4

ـــة  ـــة التدشـــيرة الةر ي ـــي موضـــوع اتفاقي ـــتو ف ـــي ال  ف
الموحدة  صحاب ا عمال والمست مرين الةـرب  ـين 

 الدول الةر ية.
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 693)ل.ل: 
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جية الةر ية اإلستراتي
ـــــــــاء  ـــــــــة ا حي لتر ي

-2017الما يـــــــــة )
2037) 

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 
  وعلــى تقريــر ا مــين الةــام عــن الةمــل االقتصــادي

 واالجتماعي التنموي الةر ي المشترك 
  وعلــى قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم

  16/2/2017تاريخ (  99( د. ع )2118)
  وعلى م ارة المنممة الةر ية للتنمية الزراعية رقم

  6/2/2017 تاريخ  562م.ع/ب.ز/
  الةر ية لتر يـة ا حيـاء الما يـة  اإلستراتيجيةوعلى

(2017-2037 ) 
 و ةد االستماع إلى إيضاحات ا مانة الةامة  -
 وفي ضوء المناقشات  -

 ُيقــــر ر

ةر يــة لتر يــة ا حيــاء ال اإلســتراتيجيةالموافقــة علــى  -1
"المرفل في مستند مستقل ( 2037-2017الما ية )
 ."([0087ل ل)-17(/17/03)28]ل/ رقم: 

تاليــز المنممــة الةر يــة للتنميــة الزراعيــة  متا ةــة  -2
الةر يـــة لتر يـــة ا حيـــاء  اإلســـتراتيجيةتنفيـــ   ـــرامج 

ــة ) ــدول الةر يــة  2037-2017الما ي ــل ال ( مــن ق 
ل النتا ج المتحققة والجتـود وتقديم تقرير دوري حو

ــــس االقتصــــادي  ــــة فــــي هــــ ا الشــــدن للمجل الم  ول
 واالجتماعي.

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 694)ل.ل: 
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الخطـــــــة التنفي يـــــــة 
اإلطاريــــة لل رنــــامج 
الطــــــــــار  لألمــــــــــن 
ــــــــي  ــــــــ ا ي الةر  ال 
للمرحلــــــــة ال انيــــــــة 

(2017-2021) 

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

 م ارة ا مانة الةامة  على 
  وعلــى تقريــر ا مــين الةــام عــن الةمــل االقتصــادي

 واالجتماعي التنموي الةر ي المشترك 
  ــة التنمويــة: االقتصــادية ــى قــرار القمــة الةر ي وعل

  20/1/2009(  تاريخ 6واالجتماعية رقم )
  وعلــى قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم

  16/2/2017(  تاريخ 99( د. ع )2118)
  وعلى م ارة المنممة الةر ية للتنمية الزراعية رقم

  26/1/2017 تاريخ  437م.ع/
  وعلــى الخطــة التنفي يــة اإلطاريــة لل رنــامج الطــار  لألمــن

  (2021-2017ال  ا ي الةر ي للمرحلة ال انية )
 و ةد االستماع إلى إيضاحات ا مانة الةامة  -
 وفي ضوء المناقشات  -

 ُيقــــر ر

ــة اعتمــاد ال -1 ــة ال اني ــة للمرحل خطــة التنفي يــة اإلطاري
ـــــي  مـــــن ال رنـــــامج الطـــــار  لألمـــــن ال ـــــ ا ي الةر 

"المرفل في مسـتند مسـتقل  ـرقم: ( 2017-2021)
 ."([0087ل ل)-17(/17/03)28]ل/

تاليــز المنممــة الةر يــة للتنميــة الزراعيــة  االســتمرار  -2
فــي متا ةــة تنفيــ  الخطــة التنفي يــة اإلطاريــة للمرحلــة 
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ــة  ــي ال اني ــ ا ي الةر  ــامج الطــار  لألمــن ال  مــن ال رن
ــــــــدول المشــــــــمولة 2021-2017) ــــــــل ال ( مــــــــن ق 

 ال رنــــامج   اإلضــــافة إلــــى متا ةــــة اافــــة الم ــــادرات 
والمخططـــات وال ـــرامج التـــي تنفـــ ها الـــدول الةر يـــة 
وتـــدخل فـــي إطـــار ال رنـــامج الطـــار  لألمـــن ال ـــ ا ي 
الةر ــي  وتســاهم فــي تةزيــز أوضــاع ا مــن ال ــ ا ي 

 .ر ي  ورفع تقارير دورية  شدنتاالة
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 695)ل.ل: 
  

اقتصاد المةرفـة فـي 
 الدول الةر ية

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 
  وعلــى تقريــر ا مــين الةــام عــن الةمــل االقتصــادي

 واالجتماعي التنموي الةر ي المشترك 
  ــة التنمويــة: االقتصــادية و ــى قــرار القمــة الةر ي عل

  20/1/2009(  تاريخ 9واالجتماعية رقم )
  وعلــى قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم

  16/2/2017(  تاريخ 99( د. ع )2118)
  وعلــى الدراســة التــي أعــدتتا ا مانــة الةامــة حــول

 "اقتصاد المةرفة في الدول الةر ية" 
تةزيز التةاون الةر ـي فـي مجـال  وا   يؤاد على أهمية -

تحقيــل اقتصــاد المةرفــة  ودعــم الجتــود الم  ولــة مــن 
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ـــــوطني  ـــــى الصـــــةيدين ال ـــــدول ا عضـــــاء عل ـــــل ال ق 
 واإلقليمي 

 و ةد االستماع إلى إيضاحات ا مانة الةامة  -
 وفي ضوء المناقشات  -

 ُيقــــر ر

دعوة الدول ا عضـاء لوضـع خطـط لالنتقـال نحـو 
ج راء مسئ سـنوي لرصـد التقـدم المحـرز اقتصاد المةرفة وا 

صدار تقارير دورية في ه ا الشدن.  وا 
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 696)ل.ل: 
  

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة  الالج ون
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 
  وعلــى تقريــر ا مــين الةــام عــن الةمــل االقتصــادي

 ي المشترك واالجتماعي التنموي الةر 
  وعلــى قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم

  16/2/2017(  تاريخ 99( د. ع )2118)
  وعلــى قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم

  16/2/2017(  تاريخ 99( د. ع )2129)
 ـــى قـــرار مجلـــس وزراء الشـــ ـــة ؤووعل ن االجتماعي

(  تــــــــــــــاريخ 4( د. .ع )14الةــــــــــــــرب رقــــــــــــــم )
28/2/2017  
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  ة المندو يــة الدا مــة للمملاــة ا ردنيــة وعلــى مــ ار
  14/3/2017 تاريخ  704 التاشمية رقم

ر ـيس و ةد االسـتماع إلـى إيضـاحات ا مانـة الةامـة و  -
 المملاة ا ردنية التاشمية وفد 

 وفي ضوء المناقشات  -

 ُيقــــر ر

تـوفير الـدعم الاامــل النمــر فـي التدايـد علـى أهميـة  -1
ة لالج ــين  وعلــى والــالزم للــدول الةر يــة المستضــيف

وجـــه الخصـــوص الالج ـــين الســـوريين والمتجـــرين 
قامــة مشــاريع تنمويــة فــي  قســرًا إلــى تلــك الــدول  وا 
ه ه الـدول تسـاهم فـي الحـدو مـن ا  ـار االقتصـادية 
ـــة الســـل ية الناجمـــة عـــن هـــ ا اللجـــوء   واالجتماعي
ــدول المستضــيفة  و مــا  والمســاهمة  ــدعم منةــة ال

دمات اإلنســـــانية يمانتـــــا مـــــن إدامـــــة تقـــــديم الخـــــ
واإل ا يــة لتــم  اونتــا لــن تــتمان مــن إدامتتــا دون 

 دعم عر ي ودولي طويل المد .
التدايد على دعوة المجتمـع الـدولي لتحمـل مسـؤولياته  -2

إزاء هـــ ه ا زمـــة  واـــ لك مؤسســـات التمويـــل الةر يـــة 
ــة والدوليــة  لتقــديم الــدعم الــالزم إلــى الــدول  واإلقليمي

اهمة فــي التخفيـــز مـــن المستضــيفة لالج ـــين  والمســـ
 .ا ع اء التي تترتب على الدول المستضيفة

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 697)ل.ل: 
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آليــــة تنفيــــ  م ــــادرة 
فخامـــــــــــة ر ـــــــــــيس 
جمتوريـــة الســـودان 
الخاصــة  االســت مار 
الزراعي الةر ـي فـي 
الســـــودان لتحقيــــــل 
ا مـــــــــن ال ـــــــــ ا ي 

 الةر ي

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
 عه: ةد اطال -

  على م ارة ا مانة الةامة 
  وعلــى تقريــر ا مــين الةــام عــن الةمــل االقتصــادي

 واالجتماعي التنموي الةر ي المشترك 
  وعلى تقريـر جمتوريـة السـودان التفصـيلي  شـدن

 م ادرة السودان لتحقيل ا من ال  ا ي الةر ي 
  ــة التنمويــة: االقتصــادية ــى قــرار القمــة الةر ي وعل

  22/1/2013(  تاريخ 29واالجتماعية رقم )
  وعلــى قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم

  20/1/2014(  تاريخ 1967)
  وعلى م ارة المندو ية الدا مـة لجمتوريـة السـودان

  12/3/2017 تاريخ  25-17-44رقم 
 و ةد االستماع إلى إيضاحات ا مانة الةامة  -
 وفي ضوء المناقشات  -

 ُيقــــر ر

 ــادرة فخامــة ر ــيس جمتوريــة تشــايل آليــة تنفيــ  م
السودان الخاصة  االست مار الزراعي الةر ي في السـودان 
لتحقيـــل ا مـــن ال ـــ ا ي الةر ـــي تضـــم حاومـــة جمتوريـــة 
السودان  ا مانة الةامة للجامةة  القطاع الخاص الةر ي  
صــناديل التمويــل الةر يــة  المؤسســات والتي ــات الةر يــة  

اعيــة  وأي منممــات أخــر  المنممــة الةر يــة للتنميــة الزر 
  ات صلة.

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 698)ل.ل: 



-127- 

ـــــــــا ج المـــــــــؤتمر  نت
ـــــــــــوزاري حـــــــــــول  ال
"اإلرهـــــاب والتنميـــــة 
االجتماعية: أسـ اب 
 ومةالجـــــــــــــــــــــــــــات"
)مدينة شرم الشيخ: 

27-28/2/2017) 

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 
 ا مــين الةــام عــن الةمــل االقتصــادي  وعلــى تقريــر

 واالجتماعي التنموي الةر ي المشترك 
 ( 27( د.ع )654وعلــى قــرار قمــة نوااشــوط رقــم )

  25/7/2016 تاريخ 
  وعلــى قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم

  16/2/2017(  تاريخ 99( د. ع )2118)
  وعلى قراري مجلـس وزراء الشـؤون االجتماعيـة الةـرب

  ورقـــم 15/12/2016(  تـــاريخ 36( د.ع )807رقـــم )
  28/2/2017(  تاريخ 4( د. .ع )12)

ــة  - ــى اإلرهــاب والتطــرز  ااف ــى ضــرورة القضــاء عل وا   ُيشــدود عل
  أشاالتما وصورهما  والتصدي لجميع التنميمات اإلرها ية

ــة  - ــة لااف ــة االجتماعي ــل التنمي ــى أن تحقي ــد عل وا   يؤا
لر يســية لــدحر أطيــاز المجتمــع تم ــل أحــد الةناصــر ا

 اإلرهاب واجت ا ه من ج وره 
وا   ُيـــدرك ا  ـــار االجتماعيـــة الناجمـــة عـــن الةمليـــات  -

ـــة والممارســـات اإلســـرا يلية ال اشـــمة إلرهـــاب  اإلرها ي
الدولة  وتد ير  لك على تطلةات الشـةوب الةر يـة فـي 

 تحقيل التنمية المستدامة وا من المجتمةي 
 نة الةامة و ةد االستماع إلى إيضاحات ا ما -
 وفي ضوء المناقشات  -
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 ُيقــــر ر

توجيه الشار إلى فخامة الر يس ع ـد الفتـات السيسـي  -1
ــه  عمــال  ــة علــى رعايت ــة مصــر الةر ي ر ــيس جمتوري
المــؤتمر الــوزاري حــول "اإلرهــاب والتنميــة االجتماعيــة: 

 ف رايــــر/ 28-27أســــ اب ومةالجــــات" )شــــرم الشــــيخ: 
لـــدعم مســـيرة  (  وعلـــى جتـــوده الُمقـــدَّرة2017شـــ اط 

 .الةمل الةر ي المشترك
ــوان "دعــم الةمــل  -2 اعتمــاد اإلعــالن الةر ــي تحــت عن

الةر ي للقضاء على اإلرهاب"  الصادر عن المؤتمر 
الوزاري الةر ي حـول اإلرهـاب والتنميـة االجتماعيـة: 

 أس اب ومةالجات.
ــــ ي  -3 ــــب التنفي ــــيس المات ــــة  ر اســــة ر  تشــــايل لجن

الةرب وعضوية ن االجتماعية ؤولمجلس وزراء الش
ا مانـــة الةامـــة لجامةـــة الـــدول الةر يـــة والمجـــالس 
الوزاريـــة الةر يـــة والمنممـــات الةر يـــة المتخصصـــة 
ــع الــدول ا عضــاء واافــة   ات الصــلة  التنســيل م
الشرااء  التخا  اإلجراءات الالزمة لتنفي  اإلعـالن  
 ما يدعم الجتود الةر يـة الراميـة إلـى القضـاء علـى 

 .()اإلرهاب والتطرز

                                                 
 ) جية الع   ال تبعة بجا عاة الاد   العابياة إن  ل د ك   ن الج ائا  الس دان  الا تا  ب نه الت ا ًا ب نه

 حفاظااًا علااى اااإلحيال  جلااس   اا  القااؤ ن االجت اعيااة العاااا لااو  عاال اآلليااة ال ناساابة ل تابعااة 
 تنفيااا  انعاااإلن ل نهاااا تؤكاااد علاااى  جااا ا  ااعاااا  ااااإلحيال  د ا  جلاااس   اا  القاااؤ ن االجت اعياااة 

 .ل  ااية  القلاعال ال عنيةالعاا لو ه ا الق نم بالتنسيق  ل  ةتلف ال جالس ا
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الطلــب مــن ا مــين الةــام متا ةــة تنفيــ  هــ ا القــرار   -4
وتقديم تقرير  شدنه إلى المجلس في دورته الةادية 

 القادمة.
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 699)ل.ل: 
  

اإلستراتيجية الةر ية 
ـــــــــي  لل حـــــــــ  الةلم
ـــــــــــــــــــــــوجي  والتانول

 واال تاار

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  م ارة ا مانة الةامة على 
  وعلــى تقريــر ا مــين الةــام عــن الةمــل االقتصــادي

 واالجتماعي التنموي الةر ي المشترك 
 ( 27( د.ع )665وعلــى قــرار قمــة نوااشــوط رقــم )

  25/7/2016 تاريخ 
  وعلــى قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم

  16/2/2017(  تاريخ 99( د. ع )2118)
 ضاحات ا مانة الةامة و ةد االستماع إلى إي -
 وفي ضوء المناقشات  -

 ُيقــــر ر

الةر يــــــة لل حــــــ  الةلمــــــي  اإلســــــتراتيجيةاعتمــــــاد  -1
"المرفــل فــي مســتند مســتقل  والتانولــوجي واال تاــار

 ."([0087ل ل)-17(/17/03)28]ل/ رقم: 
تاليـــز المنممـــة الةر يـــة للتر يـــة وال قافـــة والةلـــوم  -2

ة لجامةــة )ا لاســو(   التنســيل مــع ا مانــة الةامــ
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  وعـرض اإلسـتراتيجيةالدول الةر يـة  متا ةـة تنفيـ  
ــي هــ ا الشــدن علــى  ــدم المحــرز ف تقريــر حــول التق

 المجلس في دورته الةادية القادمة.
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 700)ل.ل: 
  

خطـــــــــــــة الةمـــــــــــــل 
اإلســـــــــــــــــــــــتراتيجية 
التنفي يـــــــة "أجنـــــــدة 
تنميـــــة المـــــرأة فـــــي 
المنطقـــــــة الةر يـــــــة 

2030" 

 لس الجامةة على مستو  القمة إن مج
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 
  وعلــى تقريــر ا مــين الةــام عــن الةمــل االقتصــادي

 واالجتماعي التنموي الةر ي المشترك 
 ( 27( د.ع )664وعلــى قــرار قمــة نوااشــوط رقــم )

  25/7/2016 تاريخ 
  وعلــى قــرار مجلــس جامةــة الــدول الةر يــة فــي دورتــه

  13/9/2015(  تاريخ 7965( رقم )144الةادية )
  وعلــى قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم

  16/2/2017(  تاريخ 99( د. ع )2118)
  وعلــى مــ ارة المملاــة ا ردنيــة التاشــمية رقــم )ج

  9/11/2016(  تاريخ 6/2638ع/
  وعلــى مــ ارة دولــة اإلمــارات الةر يــة المتحــدة رقــم

  27/10/2016(  تاريخ 270-1/2/29)ج.ع
 ( ـــة فلســـطين رقـــم /م 2499/10وعلـــى مـــ ارة دول

  24/10/2016(  تاريخ 2016ز/
  وعلى م ارة الجمتورية الجزا ريـة الديمقراطيـة الشـة ية رقـم

  7/11/2016(  تاريخ 468/2016)ش س 



-131- 

  وعلــــــــــى مــــــــــ ارة جمتوريــــــــــة الةــــــــــرال رقــــــــــم
  30/11/2016(  تاريخ 10/5816/ج/3)

  ـــة الســـةو ـــة الةر ي ـــى مـــ ارتي المملا ـــم وعل دية رق
ــــــــــاريخ 324/3406)   ورقــــــــــم 13/2/2017(  ت
  20/3/2017(  تاريخ 324/4418)

  وعلـى إعـالن القــاهرة للمـرأة الةر يــة وخطـة الةمــل
التنفي يـــة "أجنـــدة تنميـــة المـــرأة فـــي  اإلســـتراتيجية

 " 2030المنطقة الةر ية 
 و ةد االستماع إلى إيضاحات ا مانة الةامة  -
 وفي ضوء المناقشات  -

 ُيقــــر ر

اعتمــاد إعــالن القــاهرة للمــرأة الةر يــة وخطــة الةمــل  -1
التنفي يـــة "أجنـــدة تنميـــة المـــرأة فـــي  اإلســـتراتيجية

"المرفل في مستند مسـتقل " 2030المنطقة الةر ية 
 ."([0087ل ل)-17(/17/03)28]ل/ رقم: 

القـاهرة  إعـالنالةامـة  متا ةـة تنفيـ   ا مانةتاليز  -2
التنفي يــة  تيجيةاإلســتراللمــرأة الةر يــة وخطــة الةمــل 

"  2030"أجنــدة تنميــة المــرأة فــي المنطقــة الةر يــة 
ســنوات  5وعــرض تقريــر دوري علــى المجلــس اــل 
 حول مد  التقدم المحرز في ه ا الشدن.

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 701)ل.ل: 
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تطوير جامةة الدول 
 الةر ية

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

 ارة ا مانة الةامة على م  
 وعلى تقرير ا مين الةام عن الةمل الةر ي المشترك  

  ـــاني ـــى التوصـــية الصـــادرة عـــن االجتمـــاع ال  وعل
ـــات علـــى  ـــة تنفيـــ  القـــرارات وااللتزام ـــة متا ة لتي 

ــان المســتو  الــوزاري الــ ي ُعقــد فــي   تــاريخ عمَّ
27/3/2017  

   وعلـــى قـــرارات مجلـــس الجامةـــة علـــى المســـتو
(  تاريخ 146د.ع ) 8082و 8080ي الوزاري رقم

(  تــــــاريخ 147د.ع ) 8108  ورقــــــم 8/9/2016
7/3/2017  

وا   يشــــيد  ــــالجتود التــــي  ــــ لت مــــن جانــــب اللجنــــة  -
مفتوحــة الةضــوية إلصــالت وتطــوير الجامةــة الةر يــة 
 ر اســـة الجمتوريـــة اإلســـالمية الموريتانيـــة  وفـــرل 

 الةمل المشالة في إطارها 

 ُيقــــر ر

قـــرار مجلـــس الجامةـــة علـــى المســـتو  أخـــ  الةلـــم   -1
 7/3/2017 تاريخ  (147د.ع ) 8108الوزاري رقم 

 شـدن نتـا ج أعمــال اللجنـة مفتوحــة الةضـوية علــى 
مستو  المندو ين الدا مين إلصالت وتطوير جامةة 

 الدول الةر ية  وفرل الةمل المن  قة عنتا.



-133- 

تاليــز اللجنــة مفتوحــة الةضــوية  ر اســة المملاــة  -2
تاشــمية  ــحجراء تقيــيم شــامل لمــا تــم فــي ا ردنيــة ال

إطار إصالت وتطوير الجامةة الةر ية   ما فـي  لـك 
رفع توصيات  شدن ما لم يحصل توافـل  شـدنه إلـى 

 (.148المجلس الوزاري في دورته الةادية )
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 702)ل.ل: 
  

موعـــد وماـــان عقـــد 
 (29الدورة الةادية )

لمجلــــــــس جامةــــــــة 
ول الةر يــة علــى الــد

 مستو  القمة

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
اســــتنادًا إلــــى المــــادة ال ال ــــة مــــن الملحــــل الخــــاص  -

 االنةقاد الدوري لمجلس الجامةة على مسـتو  القمـة 
والـــ ي يـــنص علـــى: "ينةقــــد مجلـــس جامةـــة الــــدول 
الةر ية على مسـتو  القمـة  صـفٍة منتممـة  فـي دورٍة 

 في شتر مارس/ آ ار...." عادية مرة في السنة 

وفي ضوء مداخلـة اـل مـن ر ـيس وفـد دولـة اإلمـارات  -
ـــــة  ـــــة الةر ي ـــــد المملا ـــــيس وف ـــــة المتحـــــدة ور  الةر ي

 السةودية 

وفي ضوء االتفال ال ي تم  ين ال من دولة اإلمـارات  -
ـــى  ـــة الســـةودية عل ـــة الةر ي ـــة المتحـــدة والمملا الةر ي

مملاــة اســت دال ر اســة القمــة فيمــا  ينتمــا  وترحيــب ال
الةر يــة الســةودية  ر اســة واستضــافة القمــة الةر يــة 

  2018( 29المق لة )
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 ُيقــــر ر

د مجلــس جامةــة الــدول الةر يــة علــى مســتو  ْقــع   
( فـي المملاـة الةر يـة السـةودية 29القمة الدورة الةاديـة )

 .2018 الرياض خالل شتر مارس/ آ ار 
 

 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 703)ل.ل: 
  

توجيــــــــــه الشــــــــــار 
والتقــــــدير للمملاــــــة 
ا ردنيــــة التاشــــمية 
الستضـــافتتا القمـــة 

( فـــــي 28الةاديـــــة )
 عمَّان

 إن مجلس الجامةة على مستو  القمة 
  ةد اطالعه: -

  على م ارة ا مانة الةامة 

  ـــي ـــل الةر  ـــام عـــن الةم ـــر ا مـــين الة ـــى تقري وعل
 المشترك 

وتقـــــديرًا للمملاـــــة ا ردنيـــــة التاشـــــمية الستضـــــافتتا  -
( لمجلـس الجامةـة 28اريمة  عمال الدورة الةادية )ال

علـــى مســـتو  القمـــة  ولجتودهـــا المقـــدرة فـــي إعـــداد 
 وتنميم أعمال ه ه الدورة 

 ُيقــــر ر

توجيـــه خـــالص الشـــار و ـــال  التقـــدير إلـــى جاللـــة  -1
الملــك ع ــد اث ا ــن الحســين ملــك المملاــة ا ردنيــة 

ات التاشمية على ما   له من جتود ُمقـدرة فـي إنجـ
دارتــــه الحايمــــة  عمالتــــا  وتدايــــد ال قــــة  القمــــة وا 
الااملـــة فـــي قيادتـــه الرصـــينة لدفـــة الةمـــل الةر ـــي 
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المشترك ودفةه نحو تطوير مسيرته وتوسـيع آفاقـه 
وترسيخ التضامن الةر ي لمسـتق ل أفضـل ولمـا فيـه 

 مصلحة ا مة الةر ية.

التة يــر عــن االمتنـــان للمملاــة ا ردنيــة التاشـــمية  -2
ومًة على حفاوة االسـتق ال واـرم الضـيافة شة ًا وحا

وعلــى التنمــيم المحاــم الجتماعــات مجلــس الجامةــة 
على مستو  القمـة والمجـالس التحضـيرية السـا قة 
لــــه  وعلــــى اــــل مــــا قامــــت  ــــه مــــن تــــوفير اافــــة 
اإلماانيات والترتي ـات الالزمـة إلنجـات انةقادهـا فـي 

 أفضل المروز وتتويج أعمالتا  النتا ج المرجوة.

 
 (29/3/2017 – 3 ج –( 28د.ع ) 704)ل.ل: 
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 (0191ص) -48(/17/03/)28ل

 

 

 

 

 أنــــبشبيـــــان 

 إدانة التفجري اإلرهاب 

 الذي استهدف الزوار العراقي  يف العاامة السورية دمشق

 29/3/2017عمَّان: 

 ااااااااااااااااااااااااااااااا

( علـى مسـتو  28ة )ُيدين مجلس الجامةـة الةر يـة فـي دورتـه الةاديـ
  ال ي اسـتتدز الـزوار الةـراقيين 11/3/2017القمة التفجير اإلرها ي  تاريخ 

في الةاصمة السورية دمشل  وال ي ت نته الجماعة اإلرها يـة المةروفـة  اسـم 
هي ة تحرير الشام )ج تة النصرة سـا قًا(  إ  رات ضـحية هـ ا الةمـل اإلجرامـي 

من المدنيين ا  ريـاء مةممتـم مـن النسـاء ( جريئ 100( شتيدًا وقرا ة )43)
 وا طفال والشيوخ.

و ت ا الشدن  فحن مجلس الجامةة يؤاد ضرورة أن تقوم الدول  اتخا  
اافــة اإلجــراءات الالزمــة للقضــاء علــى الجماعــات اإلرها يــة ودعــم التحــالز 
الدولي في سةيه للقضاء على الجماعات اإلرها ية اافـة أينمـا وجـدت  تط يقـًا 

 رارات ا مم المتحدة وجامةة الدول الةر ية  ات الصلة.لق
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 (0177ع)-34(/17/03/)28ل

 

 

 

 

 

 

 

إعــــــالن عمَّـــــــــان



-138- 



-139- 

 عمَّــــان النـــإع

 ـــ

/ التاشمية ا ردنية المملاة في المجتمةين الةر ية  الدول قادة نحن
 في  2017( مارس) آ ار من والةشرين التاسع يوم الميت  ال حر منطقة
 مستو  على الةر ية الدول جامةة لمجلس والةشرين ال امنة الةادية الدورة
 ا ن ال اني ع داث الملك التاشمية  الجاللة صاحب من اريمةٍ   دعوةٍ  القمة 

 التاشمية  ا ردنية المملاة ملك الحسين 

  ناء وأن  ه  تحدل التي ا خطار من الةر ي الةالم حماية أن نؤاد إ 
 الةر ي الةمل تةزيز يستوج ان شةو نا  تستحقه ال ي ا فضل ق لالمست

 طروحات على والم ني مؤسساتية  منتجية عمل آليات في المؤطر المشترك 
 على أمتنا ووضع االنتيار  ووقز ا زمات  مةالجة على قادرة عملية  واقةية
 ويةمه والحروب  والخوز القتر من خال آمن  مستق ل نحو صل ة طريل

 واإلنجاز  وا مل لسالما

 تقوض أزمات ف مة. صةب عر ي مرز في التدمت قمتنا أن ندرك
 أ ناء من الماليين وتشرد الةر ية  الشةوب من ا لوز م ات وتقتل  دوالً 
 إرها ية  لةصا ات مس ول  ير وانتشار ومتجرين  ونازحين الج ين أمتنا
 وقتر  وعوز احتالل و مة. والةالم المنطقة في واالستقرار ا من تتدد

  ي ات تج ير  اتجاه تدفع و قافية  واقتصادية واجتماعية سياسية وتحديات
 الجتل  لنشر الضالليون يست لتا والتي والفوضى  ل ح اط المولدة اليدس

 .المنجزة الاريمة الحرة ا منة الحياة في حقتا الةر ية الشةوب ولحرمان

 صريحة  مةمقة وحوارات ما فة  مشاورات و ةد
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 :اــفإنن

نؤاد استمرارنا في الةمل على إعادة إطالل مفاوضـات سـالم فلسـطينية  -1
إسرا يلية جادة وفاعلـة  تنتـي االنسـداد السياسـي  وتسـير وفـل جـدول 
زمني محدد  إلنتـاء الصـراع  علـى أسـاس حـل الـدولتين  الـ ي يضـمن 

 يونيو(قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرا ع من حزيران )
  وعاصـــمتتا القـــدس الشـــرقية  والـــ ي يشـــال الســـ يل الوحيــــد 1967

 لتحقيل ا من واالستقرار.
ونشدد على أن السالم الشامل والدا م خيـار عر ـي اسـتراتيجي  تجسـده 
م ادرة السالم التي ت نتتا جميع الدول الةر ية في قمة  يروت في الةـام 

لتـــي مـــا تـــزال تشـــال   ودعمتتـــا منممـــة التةـــاون اإلســـالمي  وا2002
الخطة ا ا ر شمولية وقدرة على تحقيل مصـالحة تاريخيـة  تقـوم علـى 
انســحاب إســرا يل مــن جميــع ا راضــي الفلســطينية والســورية والل نانيــة 

  وتضـمن مةالجـة 1967المحتلة إلى خطوط الرا ع من حزيران )يونيو( 
فر جميــع قضــايا الوضــع النتــا ي  وفــي مقــدمتا قضــية الالج ــين  وتــو 

ا من والق ول والسالم إلسرا يل مـع جميـع الـدول الةر يـة. ونشـدد علـى 
التزامنا الم ادرة  وعلى تمسانا  جميع  نودها خير س يٍل لتحقيل السالم 

 الدا م والشامل.
وفي السيال  اته  نؤاد رفضنا اـل الخطـوات اإلسـرا يلية ا حاديـة التـي 

الــدولتين. ونطالــب تســتتدز ت ييــر الحقــا ل علــى ا رض وتقــوض حــل 
ــرار مجلــس  ــة  وآخرهــا ق ــرارات الشــرعية الدولي ــ  ق ــدولي تنفي المجتمــع ال

(  والتي تدين االسـتيطان ومصـادرة ا راضـي. 2016) 2334ا من رقم 
امــا نؤاــد دعمنــا مخرجــات مــؤتمر  ــاريس للســالم فــي الشــرل ا وســط 

   والــ ي جــدد التــزام المجتمــع2017اــانون  ــاني )ينــاير(  15 تــاريخ 
 لتحقيل السالم الدا م. وحيداً  الدولي حل الدولتين س يالً 
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اما نؤاد رفضنا جميع الخطوات واإلجراءات التي تتخ ها إسرا يل لت يير 
الوضــع القــانوني والتــاريخي فــي المقدســات اإلســالمية والمســيحية فــي 
ـــة  ـــة ا ردني ـــوم  تـــا المملا ـــي تق ـــ من الجتـــود الت ـــة. ون ـــدس المحتل الق

ــاني ا ــن الحســين  صــاحب التاشــمية   قيــاد ــة الملــك ع ــداث ال  ة جالل
الوصـــاية التاشـــمية علـــى المقدســـات اإلســـالمية والمســـيحية  لحمايـــة 
ـــة اإلســـالمية والمســـيحية   ـــة مقدســـاتتا الةر ي ـــة المقدســـة وهوي المدين
وخصوصـــا المســـجد ا قصـــى/ الحـــرم الشـــريز. ونطالـــب  تنفيـــ  جميـــع 

 252 ات أرقـامصوصـا القـرار قرارات مجلـس ا مـن المتةلقـة  القـدس  وخ
ـــًة 1980) 478( و1980) 465و 267( و1968) ـــُر  اطل ـــي ت ةت   ( والت

فة ت ييـر مةـالم القـدس الشـرقية وهويتتـا  ال إجراءات إسرا يل المستتد  
ــراز  تــا  ــى القــدس أو االعت وتطالــب دول الةــالم عــدم نقــل ســفاراتتا إل

ـــرار عاصـــمة إلســـرا يل. ونؤاـــد أيضـــاً  ـــى ضـــرورة تنفيـــ  ق ـــس  عل المجل
 18 تــاريخ  200التنفيــ ي لمنممــة اليونســاو  الــ ي صــدر فــي الــدورة 

  وطالب  وقز االنتتااات اإلسـرا يلية ضـد 2016تشرين أول )أاتو ر( 
المسجد ا قصى/ الحرم الشريز  واعت ر إدارة أوقـاز القـدس والمسـجد 
ا قصـــى ا ردنيـــة الســـلطة القانونيـــة الوحيـــدة علـــى الحـــرم فـــي إدارتـــه 

 نته والحفام عليه وتنميم الدخول إليه.وصيا
ننـــا إ  نجتمـــع فـــي المملاـــة ا ردنيـــة التاشـــمية  وعلـــى  ةـــد  ضـــةة  وا 
ايلـومترات مـن ا راضــي الفلسـطينية المحتلـة  نؤاــد وقوفنـا مـع الشــةب 
الفلســطيني الشــقيل  ونــدعم جتــود تحقيــل المصــالحة وتشــايل حاومــة 

نية   ر اســة فخامــة وحــدة وطنيــة  فــي مــل الشــرعية الوطنيــة الفلســطي
 الر يس محمود ع اس.
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نشدد على تا يفنا الةمل على إيجاد حل سلمي ينتـي ا زمـة السـورية   -2
 مــا يحقــل طموحــات الشــةب الســوري  ويحفــم وحــدة ســورية  ويحمــي 
ــة فيتــا   ــع الجماعــات اإلرها ي ســيادتتا واســتقاللتا  وينتــي وجــود جمي

ـــى اســـتناداً  ـــز  إل ـــات مجموعـــة1مخرجـــات جني ـــة    و يان ـــدعم الدولي ال
ــس ا مــن  ات الصــلة  خصوصــا القــرار   2254لســورية  وقــرارات مجل

(. فال حل عساريا لألزمة  وال س يل لوقـز نزيـز الـدم إال ع ـر 2015)
إلــى واقــع سياســي  تصــي ه  التوصــل إلــى تســوية ســلمية  تحقــل انتقــاالً 

وتتوافل عليه ال ماونات الشةب السوري. وفي الوقت الـ ي نـدعم فيـه 
ود تحقيل السالم ع ر مسار جنيز ال ي يشال اإلطار الوحيد ل ح  جت

الحل السلمي  نلحم أهمية محاد ات أستانا في الةمل على ت  يت وقز 
 شامل إلطالل النار على جميع ا راضي السورية.

امـــا أننــــا نحـــ  المجتمــــع الــــدولي علـــى االســــتمرار فـــي دعــــم الــــدول 
ى ضــرورة تنفيــ  مخرجــات المستضــيفة لالج ــين الســوريين  ونشــدد علــ

مؤتمر لندن  وندعو إلى ت ني  رامج جديـدة لـدعم دول الجـوار السـوري 
المستضــيفة لالج ــين فــي مــؤتمر  رواســل  الــ ي ســينةقد فــي الخــامس 

 من شتر نيسان )أ ريل( المق ل.
ونةت ر أن المساعدة في تل ية االحتياجات الحياتيـة والتةليميـة لالج ـين 

ــين اســت مار فــي مســتق ل آمــ ن للمنطقــة والةــالم.  اك أن الخيــار هــو  
تــوفير التةلــيم والمتــارات وا مــل لالج ــين  وخصوصــا ا طفــال والشــ اب 
ــه  أو  ــه حــين يةــود إلي ــاء وطن ــ ي ســيةيد  ن ــل ال ــون الجي ــنتم  فياون  ي

علـى  وأمنيـاً  تنمويـاً  تراتم ضحية للةوز والجتل واليدس  فينتتون ع  ـاً 
نــا الفنــا مجلــس الجامةــة علــى المســتو  المنطقــة والةــالم. مــن هنــا فحن

الــوزاري  حــ  وضــع آليــة محــددة لمســاعدة الــدول الةر يــة المستضــيفة 
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ـــى  لالج ـــين الســـوريين   مـــا يمانتـــا مـــن تحمـــل ا ع ـــاء المترت ـــة عل
 استضافتتم.

نجــدد التدايــد علــى أن أمــن  الةــرال واســتقرار ه وتماســاه ووحــدة  أراضــيه  -3
ســـتقرار اإلقليميـــين وا مـــن القـــومي راــنأ أســـاس مـــن أراـــان ا مـــن واال

الةر ي. ونشدد على دعمنا المطلل للةرال الشـقيل فـي جتـوده القضـاء 
علـــى الةصــــا ات اإلرها يـــة  وتحريــــر مدينـــة الموصــــل مـــن عصــــا ات 
"داعــش". ونــ من اإلنجــازات الا يــرة التــي حققتــا الجــيش الةراقــي فــي 

نؤيــد جميــع تحريــر محافمــات ومنــاطل عراقيــة أخــر  مــن اإلرهــا يين. و 
فة إعادة ا من وا مان إلى الةرال  وتحقيل المصـالحة الجتود المستتد  

الوطنية  ع ر تاـريس عمليـة سياسـية  ت  ـت دولـة المواطنـة  وتضـمن 
مـن مسـتقر  ال آالةدل والمساواة لال ماونات الشةب الةراقي  في وطن 

 إل ا ية فيه وال تمييز وال إقصا ية.

نتـاء ا زمـة نساند جتـود التحـالز الةر  -4  ـي دعـم الشـرعية فـي الـيمن  وا 
اليمنيــة  علــى أســاس الم ــادرة الخليجيــة وآلياتتــا التنفي يــة  ومخرجــات 

(  و مـــا 2015) 2216مـــؤتمر الحـــوار الـــوطني  وقـــرار مجلـــس ا مـــن 
يحمــي اســتقالل الــيمن ووحدتــه  ويمنــع التــدخل فــي شــؤونه الداخليــة  

 من م ـادرات إعـادة اإلعمـار ويحفم أمنه وأمن دول جواره الخليجية. ونـ
 التي ستساعد الشةب اليمني الشقيل في عملية إعادة ال ناء.

نشدد علـى ضـرورة تحقيـل االسـتقرار ا منـي والسياسـي فـي لي يـا  مـن  -5
خالل مصالحة وطنية ترتاز إلـى اتفـال الصـخيرات  وتحفـم وحـدة لي يـا 

لي يـــا الترا يـــة وتماســـاتا المجتمةـــي. ونؤاـــد دعمنـــا جتـــود دول جـــوار 
الةر ية تحقيل ه ه المصالحة  وخصوصا الم ـادرة ال ال يـة  ع ـر حـوار 

لي ي ترعاه ا مم المتحدة. ونشدد على ضرورة دعم المؤسسات  - لي ي
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الشرعية اللي ية  ونؤيـد الحـوار الر ـاعي الـ ي استضـافته جامةـة الـدول 
تحــدة  الةر يـة  مشــاراة االتحـاد ا ورو ــي واالتحــاد ا فريقـي وا مــم الم

لــدعم التوصــل إلــى اتفــال ينتــي ا زمــة. امــا نؤاــد وقوفنــا مــع ا شــقاء 
اللي يين في جتودهم دحر الةصـا ات اإلرها يـة واست صـال الخطـر الـ ي 

 يم له اإلرهاب على لي يا وعلى جوارها.

ــــى الةصــــا ات  -6 ــــات الالزمــــة للقضــــاء عل نلتــــزم تاــــريس جميــــع اإلماان
يــع ميــادين المواجتــات الةســارية اإلرها يــة  وهزيمــة اإلرهــا يين فــي جم

وا منية والفارية. فاإلرهاب آفة ال  د من است صالتا  حمايـة لشـةو نا  
ودفاعــا عــن أمننــا  وعــن قــيم التســامئ والســالم واحتــرام الحيــاة التــي 
زالــة أســ ا ه والةمــل علـــى  تجمةنــا. وسنســتمر فــي محار ــة اإلرهـــاب وا 

مولية  تةـي مرازيـة القضاء علـى خـوارج الةصـر  ضـمن إسـتراتيجية شـ
حل ا زمات اإلقليمية  وتةزيز قيم الديمقراطيـة واحتـرام حقـول اإلنسـان 
والمواطنــة  ومواجتــة الجتــل واإلقصــاء  فــي تفتيــت  ي ــات اليــدس التــي 

 يةتاش عليتا اإلرهاب  وتنتشر فيتا ع  يته وضالليته.

لـر ط نةرب عن  ال  قلقنا إزاء تنامي مـاهرة اإلسـالموفو يا  ومحـاوالت ا -7
ـــل هـــ ه  ـــز واإلرهـــاب. ونحـــ ر مـــن أن م  ـــدين اإلســـالمي الحني ـــين ال  
المحاوالت ال تخدم إال الجماعات اإلرها ية وضالليتتا  التي ال تمت إلى 

أعمـال الةنـز  الدين اإلسالمي وم اد ه السمحة  صلة. اما نـدين أيضـاً 
وانتتااات حقول اإلنسـان ضـد أقليـة الروهينجـا المسـلمة فـي ميانمـار. 

ةرب عن  ـال  االسـتياء إزاء ا وضـاع المدسـاوية التـي تواجتتـا هـ ه ون
ا قلية المسلمة  خصوصًا في والية "راخـين". ونطالـب المجتمـع الـدولي 
التحرك  فاعلية و ال الوسا ل الد لوماسية والقانونيـة واإلنسـانية لوقـز 
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ية تلك االنتتااات  وتحميل حاومة ميانمار مسؤولياتتا القانونية والمدن
 واإلنسانية  ت ا الصدد.

نؤاد الحرص على  ناء عالقات حسن الجوار والتةاون مـع دول الجـوار  -8
الةر ي   ما يضمن تحقيل ا من والسالم واالستقرار والتنمية اإلقليميـة. 
ــة   ــدول الةر ي ــة لل ــي الشــؤون الداخلي ــل التــدخالت ف ــرفض ا ــا ن امــا أنن

 ـــ  النةـــرات الطا فيـــة ونـــدين المحـــاوالت الراميـــة إلـــى زعزعـــة ا مـــن و 
والم ه يــة أو تــدجيج الصــراعات  ومــا يم لــه  لــك مــن ممارســات تنتتــك 
م اد  حسـن الجـوار وقواعـد الةالقـات الدوليـة وم ـاد  القـانون الـدولي 

 ومي ال منممة ا مم المتحدة.
نؤاـد ســيادة دولـة اإلمــارات الةر يــة المتحـدة علــى جزرهـا الــ ال  )طنــب  -9

و موسـى( ونؤيـد جميـع اإلجـراءات والوسـا ل الا ر  وطنـب الصـ ر  وأ ـ
الســـلمية التـــي تتخـــ ها الســـتةادة ســـيادتتا عليتـــا  ونـــدعو إيـــران إلـــى 
االســتجا ة لم ــادرة دولــة اإلمــارات الةر يــة المتحــدة إيجــاد حــل ســلمي 
لقضية الجزر الـ ال   مـن خـالل المفاوضـات الم اشـرة  أو اللجـوء إلـى 

 محامة الةدل الدولية.

فــــي جمتوريـــــة الصــــومال علــــى اســــتامال الةمليـــــة نتنــــئ ا شــــقاء  -10
االنتخا يــة  ونؤاــد دعمنــا لتــم فــي جتــودهم إعــادة ال نــاء  ومواجتــة 

 التحديات االقتصادية والتنموية ومحار ة اإلرهاب.

الجتـــات المةنيـــة  2014نجـــدد التـــزام دعـــوة  يـــان قمـــة الاويـــت للةـــام  -11
ي فــي منــاهج  الةمليــة التةليميــة فــي الــدول الةر يــة إحــدا  تطــوير نــوع

التةلــــيم  خصوصــــا المنــــاهج الةلميــــة  لضــــمان أن يتمتــــع الخريجــــون 
ــة  ــع عملي ــي دف ــي تتــيئ لتــم اإلســتام ف ــة الت ــة والمتــارات الةالي  المةرف
التنميــة  وتحقيــل النتضــة الةر يــة الشــاملة. فتطــوير التةلــيم وتحســين 
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ــة القــادرة  مناهجــه وأدواتــه وآلياتــه شــرط ل نــاء القــدرات ال شــرية المؤهل
علـــى مواا ـــة تطـــورات الةصـــر  و نـــاء المجتمةـــات الةر يـــة المســـتنيرة 

 المنافسة.

نالــز المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لجامةــة الــدول الةر يــة إعــداد  -12
خطــة عمــل لتنفيــ  قــرارات القمــم الســا قة المســتتدفة تطــوير التةــاون 
االقتصــادي الةر ــي  وزيــادة الت ــادل التجــاري  ور ــط ال نــى التحتيــة فــي 

الت النقل والطاقة  وتةزيز االسـت مارات الةر يـة فـي الـدول الةر يـة  مجا
 مــا يســاعد علــى إحــدا  التنميــة االقتصــادية اإلقليميــة  وتــوفير فــرص 
الةمل للش اب الةر ي. ون من في ه ا السيال ما تحقل من إنجازات في 
مجــال التنميــة المســتدامة التــي يجــب أن تســةى السياســات االقتصــادية 

متا. ونالز المجلس أيضا وضع مقترحات لتنمية الشرااة مـع إلى تةمي
يجاد  ي ة است مارية محفزة  ورفع توصياته الشـاملة  القطاع الخاص  وا 
ق يــل القمــة القادمــة. ونؤاــد ضــرورة التقــدم  شــال ملمــوس نحــو إقامــة 

 منطقة التجارة الةر ية الحرة الا ر  واالتحاد الجمراي.

يــة وتماينتــا حاضــنة لتويتنــا الةر يــة نشــدد علــى دعــم الجامةــة الةر  -13
الجامةة  وعلى تحقيل التوافل على توصـيات عمليـة تسـتم فـي تطـوير 
منتجيات عملتـا  وتزيـد مـن فاعليـة مؤسسـات الةمـل الةر ـي المشـترك 
ومنمماتــه المتخصصــة   مــا يةيــد  نــاء  قــة المــواطن الةر ــي  جامةتــه 

 ومؤسساتتا.

أجـل اعتمـاد أفضـل السـ ل  وت نـي نؤاد استمرار التشاور والتواصل من  -14
ال رامج الةملية  التـي تماننـا مـن اسـتةادة الم ـادرة فـي عالمنـا الةر ـي  
والتقــــدم فــــي الجتــــود المســــتتدفة حــــل ا زمــــات  وتحقيــــل التنميــــة 
يجاد الفرص  وتاـريس قـيم الديمقراطيـة وحقـول اإلنسـان  المستدامة  وا 
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ــة الجامةــة  وتحمــي والمواطنــة والمســاواة  التــي تةــزز التويــات الوط ني
الدولــة الوطنيــة  رايــزة النمــام اإلقليمــي الةر ــي  وتحــول دون التفاــك 
والصراع أعراقًا وم اهب وطوا ـز  وتحمـي  الدنـا الةر يـة أوطانـا لألمـن 

 واالستنارة واإلنجاز.

نةــرب عــن عميــل شــارنا للمملاــة ا ردنيــة التاشــمية  ولشــةب المملاــة  -15
االســـتق ال واـــرم الضـــيافة  وعلـــى المضـــياز وحاومتتـــا  علـــى حفـــاوة 

اإلعداد المحام للقمـة. ونة ـر عـن امتنانـا لجاللـة الملـك ع ـداث ال ـاني 
ا ن الحسين  على إدارته الحايمـة لمجريـات القمـة  وعلـى مـا  ـ ل مـن 

لحـوار عملـي إيجـا ي صـريئ  أسـتم  من راً عمَّان جتود  جةلت من قمة 
تنســيل والتةــاون علــى خدمــة فــي تنقيــة ا جــواء الةر يــة  وفــي تةزيــز ال
 ا مة والتصدي للتحديات التي تواجتتا.

 ـــ
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 الرحيم الرحمن اث  سم

 ا مين التاشمي الةر ي الن ي محمد سيدنا على والسالم والصالة
 

 والسمو  والفخامة الجاللة أصحاب
 الةر ية  الدول لجامةة الةام ا مين مةالي

 والسةادة  المةالي أصحاب

 و ةد: و رااته  اث ورحمة عليام السالم

أرحــب  اــم فــي  لــدام المملاــة ا ردنيــة التاشــمية  إحــد   فيســرني أن
الدول الست المؤسسة لجامةة الدول الةر ية  والتي لطالما اان الةمـل الةر ـي 
المشترك  القا م على م اد  التضـامن والتةـاون واإليمـان  المصـير المشـترك  

 في قمة أولوياتتا.

ي فخامة الر يس     ال  الشار  خاما أتوجه   اسمي واسمام جميةاً 
محمد ولد ع دالةزيز على جتوده الطي ة خالل ر استه للقمة الةر ية السا قة  

 وللجامةة الةر ية واوادرها على جتودهم في اإلعداد النةقاد ه ه القمة.

 اما أرحب  سةادة ا مين الةام لألمم المتحدة أنطونيو  وتيريس.

 والسمو  والفخامة الجاللة أصحاب

 أهمتا: ومن وأمتنا  وشةو نا لدولنا مصيرية تحديات اليوم أمامنا

خطر اإلرهاب والتطرز ال ي يتدد أمتنا  ويسةى لتشويه صـورة ديننـا  أوال: 
الحنيز  واختطاز الش اب الةر ي ومستق لتم. وواج نا أن نةمـل مةـًا 

. فاإلرهاب يتددنا نحن الةـرب والمسـلمين وفارياً  على تحصينتم دينياً 



-152- 

 يرنا  وضحايا اإلرهاب أا ـرهم مـن المسـلمين  وال  ـد  أا ر مما يتدد
من تاامل الجتـود  ـين دولنـا والةـالم لمواجتـة هـ ا الخطـر مـن خـالل 

 نتج شمولي.
ــى تقــويض   انيا:  ــي الةمــل عل ــي توســيع االســتيطان  وف تســتمر إســرا يل ف

فــرص تحقيــل الســالم  فــال ســالم وال اســتقرار فــي المنطقــة دون حــل 
ة الفلســـطينية  القضـــية المرازيـــة فـــي الشـــرل عـــادل وشـــامل للقضـــي

 ا وسط  من خالل حل الدولتين.
وا ردن هو ا قرب لفلسطين. فدماء شتدا نا ما زالت نديـة علـى  ـر  
ـــى تمـــاس يـــومي وم اشـــر مـــع مةانـــاة الشـــةب  فلســـطين  ونحـــن عل
الفلســــطيني  وأهلنــــا فــــي القــــدس  شــــال خــــاص. امــــا أن الوصــــاية 

سالمية والمسيحية في القدس  مسؤولية التاشمية على المقدسات اإل
 تاريخية يتشرز ا ردن  حملتا نيا ة عن ا متين الةر ية واإلسالمية.
وسنواصل دورنا في التصدي  ي محاولة لت يير الوضع القـا م  وفـي 
الوقــــوز  وجــــه محــــاوالت التقســــيم  الزمــــاني أو الماــــاني  للمســــجد 

د والةون لألردن في هـ ه ا قصى/ الحرم القدسي الشريز  وأنتم السن
المسؤولية. فال  د لنا من الةمل يـدًا واحـدة لحمايـة القـدس والتصـدي 
لمحــاوالت فــرض واقــع جديــد  وهــو مــا ســياون اار يــًا علــى مســتق ل 

 المنطقة واستقرارها.
مع دخـول ا زمـة السـورية عامتـا السـا ع  ندمـل أن تقـود الم اح ـات   ال ا: 

ى انفـراج يطلـل عمليـة سياسـية  تشـمل ا خيرة فـي جنيـز وأسـتانا إلـ
جميــــع ماونــــات الشــــةب الســــوري  وتحــــافم علــــى وحــــدة ا راضــــي 
ــا ردن يستضــيز  ــا  وعــودة الالج ــينس ف الســورية  وســالمة مواطنيت
ـــن أشـــقا نا الســـوريين   ـــز الجـــئ م ـــة أل ـــون و ال ما  ـــن ملي ـــر م أا 
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ــــر  ــــين الفلســــطينيين  مــــا يجةــــل المملاــــة أا  ــــى الالج   اإلضــــافة إل
لالج ـين فـي الةـالم  ونحـن نتحمـل اـل هـ ه ا ع ـاء نيا ـة  مستضيز

 عن أمتنا والةالم أجمع.
إننا نؤاد دعمنا لجتود الحاومة الةراقية في محار ة اإلرهاب  تمتيـدا  را ةا: 

لةملية سياسية شاملة  مشاراة ال ماونات وأطياز الشـةب الةراقـي  
 تضمن حقول الجميع  وتؤسس لةرال مستقر وموحد.

: إننا نؤاد على دعمنا لاافة الجتود الم  ولة إلعـادة االسـتقرار وا مـن خامسا
فــي الــيمن ولي يــا  وتحقيــل مســتق ل واعــد لشــة يتما الشــقيقين. وفــي 
هـ ا الســيال  ال  ــد لنــا أن ندخــ  زمــام الم ــادرة لوضــع حلــول تاريخيــة 

 لتحديات متج رة  مما يجن نا التدخالت الخارجية في شؤوننا.
ولــى لترجمــة  لــك  هــي التوافــل علــى أهــدافنا ومصــالحنا والخطــوة ا  

ا ساسية   دال من أن نلتقي ال عام  ونارر مواقز نةلم جيـدا  أنتـا 
 لن تترجم في سياساتنا.

إن تحدياتنا مشـتراة  فـال  ـد أن تاـون حلولنـا مشـتراة أيضـًاس فلـتان 
 ه ه القمة محطة جديدة في الةمل الةر ي المشترك.

 
منــى لاــم طيــب اإلقامــة فــي  لــدام ال ــاني ا ردن  ســا ال وفــي الختــام  أت

ــا  ــر أمتين ــه خي ــا في ــا لم ــا  وأن يســدد خطان ــا جمية المــولى عــزو وجــلو أن يوفقن
 الةر ية واإلسالمية.

 و رااته. اث ورحمة عليام والسالم
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  جاللة الملك ع د اث ال اني ا ن الحسين الُمةمم
  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

  أصحاب المةالي والسةادة
 السيدات والسادة 

ام الرفيــع اليــوم مــن المملاــة اــم ُيســةدني وُيشــرفني أن أخاطــب مقــام
. ه ا ال لد ال الي ال ي يملك من مقومـات المسـتق ل المشـرل .ا ردنية الةزيزة

ا ردن الوســـطي  .. قـــدر مـــا يمتلـــك مـــن عناصـــر ومةـــالم التـــاريخ والحضـــارة
 الةصي على ا نواء الُمحيطة  ه.

 واسمحوا لي جاللة الملك أن أهن ام على توليام ر اسة القمـة الةر يـة
. وعلى تنميمتا الرفيـع والمتميـز.. والـي أمـل و قـة فـي أن .ال امنة والةشرين

ر استام للدورة الجديدة ستتسـم  اـل النشـاط والةمـل والم ـادرة.. والتـا سـمات 
 .عتدناها في قيادتام الواعية لألردن

اما أود أن أع ر عن التقدير والةرفان إلـى فخامـة الـر يس محمـد ولـد 
لجمتورية اإلسالمية الموريتانية على ر استه لدورة القمة ع د الةزيز  ر يس ا

السا ةة والةشرين  و صفة خاصة في مل الُمال سات التي أحاطت  استضـافة 
موريتانيــا للقمــة فــي يوليــو الماضــي  ولمــا   لــه مــن جتــد فــي خدمــة قضــايا 

 الةمل الةر ي المشترك خالل أشتر الر اسة الموريتانية.

متام منص ي أمينًا عامـًا للجامةـة.. وخاط ـت  من  أشتر تسةة توليتُ 
حين ــ  قمـــتام المــوقرة  ضـــع أمامتـــا مالمــئ رؤيتـــي للوضــع الةر ـــي وعملنـــا 

. .وقد شرعت في الةمل  نشاط على الفـور ..المشترك والتحديات التي تواجتنا
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اما قمت  زيارات إلى مةمم الدول ا عضاء ونلت شرز لقاء قادتتـا والتحـد  
 . وقد وجدُت ما يلي:.ع الةر ي والجامةةمةتم حول الوض

استشةرت ارتياحـًا ا يـرًا ودفةـة مةنويـة ها لـة مـن حـدي ي مـع جميـع  :أوالً 
. حي  اان الخُط الةام هو دعـم الجامةـة .القادة ال ين شرفت  لقا تم

الةر ية وعملتا والتمسك  متمتتا السـامية فـي تم يـل وتوحيـد الةـرب 
ــ ود  ــاتتم والتة يــر عــن مصــالحتم وال ــالتم وتطلة ــا  وتجســيد آم عنت

والسةي إليتا.. و القدر  اتـه استشـةرُت أسـى مفتومـًا ومـرارة لتـا مـا 
. وقـد .ي ررها إزاء الوضع الةر ي وما طاله من ضةز وانقسام وفرقـة

شالت تلك الُمقا الت عالمات إضاءة واضحة على طريل اضـطالعي 
تقيــتتم علــى أن . ومــن هنــا فقــد عاهــدت القــادة الــ ين ال. مســ ولياتي

ــــات  ــــز الملف ــــي مختل ــــة ف ــــاني عمــــل ودور الجامة ــــدر إما أنشــــط ق
. وأن أســةى مــا أماــن أيضــًا إلــى لــم شــمل الةــرب  وترتيــب .والقضــايا

 ا وضاع واستةادة اللحمة فيما  ين الجميع.

أنــه ر ــم اــل ممــاهر الــوهن التــي تةتــري نمامنــا الةر ــي  و ــر م مــا  : انياً 
. فقــد .عديــدة واناســارات وانتااســات ُتةــاني منــه أمتنــا مــن مشــاالت

ــاؤل فــي وســط ملمــة حالاــة ــي أســ اب أمــل وتف ــداعت ل ــك أن .ت .  ل
ــد  ــنام.. وأن تاــون قا  ــة ُيمانتــا أن تاــون الجســر  ي جــامةتام الةر ي

. وُيمانتـا أن تنجـز  شـال طيـب فـي .عمل مشترك م مـر  ـين الةـرب
ا ما توفر . إ .ملفات اقتصادية واجتماعية و قافية وفارية  ل وعلمية

 لتا دعم الدول جميةًا وتالقت إراداتتا السياسية على  لك.

تحوم حول منطقتنا طيور جارحة ا يرة.. تريـد أن تـنتش فـي الجسـد   ال ًا:
الةر ــي وأن تفت ــت علــى قــدرة الةــرب علــى توحيــد صــفتم  وأن تضــع 
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الةرب في تناقض  ين  ةضتم الـ ةض.. وهنـاك مـن هـ ه القـو  مـن 
والم ه ية على نحو مقيت لتحقيـل أ ـراض سياسـية يومز الطا فية 

. وهـــو نتـــج نرفضـــه .تنـــاقض المصـــلحة الةر يـــة علـــى طـــول الخـــط
 ونتصد  له وندعو ا طراز التي تمارسه لمراجةة حسا اتتا.

وتتــردد أحاديــ  عديــدة عــن الســةي لترتيــب منطقتنــا حتــى مــن دون 
فــي موافقتنــا  و مــا يخلــل أوضــاعًا جديــدة فــي الشــرل ا وســط.. و 

مواجتـة هـ ه ا طروحــات جميةـًا فقـد دافةــُت خـالل ا شـتر الماضــية 
عــن أمــرين أساســيين: ا ولس هــو الدولــة الوطنيــة التــي خرجــت إلــى 
النور في القرن الةشرين  والتي ين  ي الحفام عليتـا  اعت ارهـا نـواة 
ــى أن  ــد عل ــانيس التداي ــي التــي ال يجــب المــس  تــا. وال  النمــام الةر 

الحالي  ومع ال اإلشااالت التي يةانيتا  ليس مـؤهاًل الوضع الةر ي 
 ةد للدخول في أيـة ترتي ـات طويلـة ا مـد لألمـن اإلقليمـي فـي ضـوء 

 اختالل موازين القو  ال ي نرصده جميةًا.

وفي الشـدن السياسـي  وجـدت أن الملفـات ا هـم ليسـت فـي حوزتنـا   :را ةاً 
يات السـنوات السـت . ر مـا  سـ ب تـداع.أو ضمن قدرتنا على التـد ير

. فنحن نتا ع عن ا ب ا زمة السورية دون وسيلة حقيقية .الماضية
للتدخل مع أطراز أخر  فاعلة تتصد  لصيا ة مستق ل سوريا دون 

ور ــم تةقيــد الموقــز  ..عر ــي حقيقــي  وهــ ا أمــر أجــده مةي ــاً  إسـتام
ــى وضــع الجامةــة مجــددًا فــي  ــد ســةيت إل ــا وأزمتتــا فق الخــاص  لي ي

ــداءات اافــة ا شــقاء موقــز مت قــدم يســمئ لتــا  اســتجا ة أفضــل لن
ــ ين يتطلةــون  دمــل إلــى  فصــول أزمــتتم المســتمرة  إنتــاءاللي يــين ال

  دعم ومساندة الجامةة.
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ــامي  خامسًا: ــت  اهتم ــة فلســطين حمي ــحن قضــيتنا المرازي ــة الحــال  ف و ط ية
ــًا لتــا ودفاعــًا عنتــا ــاءاتي وأحــادي ي   يان ــي لق ــا ف ــال .. وتناولتت  ال 
عالء لشدنتا.. ومع  لك فحن الوضع ليس على ما يرام مـن ناحيـة   وا 
يجا ي من ناحية أخر .. فحسرا يل الزالـت تصـمم علـى  وهو متحرك وا 
احتاللتــا  راضــي فلســطين  وهــي تســير ســادرة فــي  يتــا دون رادع 
وُتمةن في ال ناء االستيطاني والتتويد واالستيالء على ا رض.. امـا 

أمـــا علـــى الجانـــب  ..ســـطيني لـــه ت ةاتـــه الســـل يةأن االنقســـام الفل
اإليجا ي  فتناك قرار مجلس ا مـن ا خيـر  حدانـة االسـتيطان وتدييـد 
حــل الــدولتين  وهنــاك أيضــًا مــؤتمر الســالم الــ ي انةقــد   ــاريس فــي 

حــول  إرادتتــاينــاير الماضــي وشــارات فيــه قــو  دوليــة ا يــرة اتحــدت 
الــدولتين  وهنــاك أخيــرًا إدارة المطال ــة  حنتــاء االحــتالل وتط يــل حــل 

 ..أمرياية جديدة تتحد  عن ر  تتا في إعـادة دفـع الةمليـة السـلمية
وهــ ه التــا تطــورات يتةــين ال نــاء عليتــا ومتا ةتتــا مــن أجــل ُنصــرة 

 القضية الفلسطينية.
إن اليد الةر ية ال زالت ممدودة  السـالم علـى نحـو  مـا تقضـي م ـادرة 

فــي انتمــار شــريٍك حقيقــي علــى الجانــب  الســالم الةر يــة.. وال زلنــا
. ومـن .ا خر يفتم متطل ـات السـالم ويةمـل  جديـة مـن أجـل تحقيقـه
 أسٍز أننا ال نجد ه ا الشريك ر م تةدد الوساطات والجتود.

خلفـــت التطــــورات الميدانيـــة شــــديدة الصـــةو ة فــــي ســـوريا والــــيمن  سادسًا:
هورة  ـين نـزوت والةرال  وأيضـًا فـي الصـومال  أوضـاعًا إنسـانية متـد

. ل ومجاعات.. فواحـد مـن  ـين اـل ا نـين الج ـين فـي الةـالم .ولجوء
اليـــوم  هـــو لألســـز الجـــئأ عر ـــي.. وأصـــ ئ لزامـــًا علينـــا اةـــرب أن 
نتصد   شجاعة لت ه ا وضاع  نتـا تمـس  ارامـة اإلنسـان الةر ـي 
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ــاة ــدي  ..وحقــه فــي الةــيش والحي ــى أي ــي أن أشــد عل ــا اســمحوا ل وهن
لـ ين تجـاو وا مـع نـداء اإلنسـانية ووجتـوا المـوارد إلـى هؤالء القـادة ا

لى ال لدان الةر ية التي وجـدت نفسـتا فـي  أخوتنانجدة  المضارين  وا 
وجه عواصز من المآسي ال شرية  ففتحت ا  واب وآوت المشـردين 

. وأدعــو القــادة الةــرب  مــا عــرز .وأ ا ـت الملتــوفين وداوت الجــروت
نسانية إلى اال لى تا يز عنتم من ارم وا  ستمرار في ه ا الدعم   ل وا 

الةــون والمــدد لمواجتــة هــ ه ا وضــاع اإلنســانية التــي ُيةــاني منتــا 
 مدنيون ُعزل في مناطل ا زمات.

تاافحه  .. التوازي مع  لك اله.. تحتدم في دولنا الحرب ضد اإلرهاب :سا ةاً 
الحاومــات  اــل مــا أوتيــت مــن عناصــر القــوة.. وتقاومــه الُمجتمةــات 

صــــرار اــــ . يســــقط شــــتداء  الةشــــرات .ل مــــا تملــــك مــــن عزيمــــة وا 
ــدان.والم ــات ــى  يرهمــا مــن ال ل ــى ســوريا إل . يةيــ  ..مــن الةــرال إل

. ومــع هــ ا لــم تتــن الةــزا م فــي .اإلرهــاب فــي حواضــرنا فســادًا وخرا ــاً 
مواجتتــه ولــم يتــوان  أحــد فــي التصــدي لــه  ننــا نةلــم جميةــًا أن فــي 

وفــي القضـاء عليــه  شـال ُم ــرم  دايــة اسـتمراره ونجاحــه نتايـة لنــا.. 
 جديدة لمجتمةاتنا ومسيراتتا التنموية والسياسية.

 و أصحاب الجاللة والفخامة والسم

اانـت هــ ه هــي مةــالم الصــورة التـي تا ةتتــا وتفاعلــت مةتــا علــى مــدار 
. وال ين  ي أن ننسى وسط ال هـ ه التمـوم الجا مـة .ا شتر التسةة الماضية

أن  ايـــة الةمـــل الةر ـــي هـــي المـــواطن الةر ـــي وال شـــيء والتحـــديات الجســـام 
والمـواطن الةر ـي  علـى مـا  ..آخر.. أمنه ورخاؤه وسـةادته وضـمان مسـتق له

نر  جميةًا  ينتا ه قللأ ا ير وهو ُيتا ع حال ا مة ويشاهد ما تتةرض لـه مـن 
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. والحـُل أن القلـل مشـروع والخـوز .محنة  ير مس وقة فـي تاريختـا الحـدي 
ستق ل مفتوم..  ل إن ه ا القلل هو أيضًا عالمة صـحة ودليـل حيويـة من الم

فــي الجســد الةر ــي.. فالحقيقــُة أن الشــةور الةر ــي الجــامع مــا زال موجــودًا.. 
والتمــوم الداخليــة فــي اــل  لــٍد مــن ُ لــداننا ال تنفــي االشــتراك فــي التــم الةــام  

 واإلحساس  المخاطر التي ُتتدد الايان الةر ي في مجموعه.

والحقيقة أن انةقاد القمة اليوم  و ت ا الحضـور الاـريم وهـ ه المشـاراة 
الالفتـــة مـــن أصـــحاب الجاللـــة والفخامـــة والســـمو  لتـــو رســـالُة طمدنـــة لتـــ ا 
المــواطن الةر ــي القلــل علــى مســتق له.. رســالة  قــة  ــدن المنمومــة الةر يــة ال 

 ـي والةمـل زالت تةمل على ال ما فيتـا مـن أوجـه القصـور  وأن التنسـيل الةر 
. فـــالخطوة ا ولـــى .الُمشـــترك ال زال هـــو الســـ يل الوحيـــد لمواجتـــة التحـــديات

لمواجتـة أي أزمـة إقليميـة هـي تـوفر الرؤيـة الُمشـتراة  ـين ا طـراز  ووجــود 
مساحة من ال قة والتواصل تسمئ  مةالجـة الت ـاين فـي الـرأي  وهـو ط يةـي.. 

 اية المنشودة.و التحرك  شال جماعي لمواجتة ا زمات  وهو ال 

 ..إن أزمتنا الراهنة شديدة ولان أحسب أن إرادتنا الجامةة أشـد وأصـلب
ن مدزقنــا خطيــر ومصــيري  ولاــن وحــدتنا  إ ا صــدقت النوايــا  قــادرة علــى  وا 

. .اـان أو االن مـاس فـي اليـدس تجاوزه.. ليس  نا حاجة إلى الت ااي على مـا
نما نتطلع جميةًا إلى ع ـور  .."إنه ال ييدس من روت اث إال القوم الاافرون" وا 

هــ ه ا زمــة  تةاضــدنا وتــداعينا لنجــدة  ةضــنا الــ ةض  وتوحيــد رؤيتنــا علــى 
أولويات مشتراة لألمن القومي الةر ي.. وفي القـرارات المةروضـة علـى القمـة 
تفصيل واضئ لت ه ا ولويات جميةًا.. فال نجاة لنا مما نحن فيه إال مجتمةين 

 رادتنا يقطع  نا نصز الطريل إلى ما نص و إليه.متحدين.. واجتماع إ
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إن عالمنا الةر ي قادرأ على اللحال  ةصره  وش ا ه را بأ في المشاراة 
. مــن الضــروري أن نفــتئ أمــام هــؤالء الشــ اب .فــي ال نــاء مــن أجــل المســتق ل

. وأن ُتطرت في مجتمةاتنا عقود اجتماعية جديدة تستنفر .نواف  ا مل والرجاء
ومـــواه تم اإل داعيـــة ل نـــاء اقتصـــادات تنافســـية ُتفيـــد اافـــة ط قـــات طاقـــاتتم 

المجتمع وتقوم على نما ج عصرية في التنمية.. تنمية ال شـر والحجـر مةـًا.. 
ــات آفــة التطــرز ــة تنــزع عــن المجتمة . وتواجــه  ر ــان التــدم والخــراب .تنمي

ة مـن  مةاول ال ناء والةمران.. فال فرصة تةليم جيد أو عمل ال ل تنشـل أسـر 
تنقــ  و  الفقــر وت  ــت إيمــان الفــرد  مجتمةــه ودولتــه..  ــل قــد تــوفر دمــاء زايــة

 أرواحًا  ري ة.

وال ُيداخلني شك في أن الشـةوب والحاومـات الةر يـة قـادرة علـى ع ـور 
ه ا الفصل الخطير في تاريختا الحدي   وهي أشد قوة وأصـلب عـودًا وأمضـى 

 عزيمة وأا ر تضامنًا ووحدة.

 م اث إلى ما فيه خير أمتنا ورفةتتا ووحدة المتتا.أشارام  ووفقا
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