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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضــوع  مسلسل

      :في مجال الشؤون السياسية  
      :التقارير المرفوعة إلى القمة  
تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة        .1

  .متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات
639.  7.  

  .8  .640  .تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك .2
ــس   ــصراع القــضية الفل طينية وال

  : اإلسرائيلي ومستجداته-العربي 
    

متابعة التطـورات الـسياسية للقـضية         .3
الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي    

  .وتفعيل مبادرة السالم العربية

641. 8. 

القــدس، (متابعــة تطــورات    .4
االستيطان، الجـدار، االنتفاضـة،     

  ).الالجئون، األونروا، التنمية

642.  21. 

دعم موازنة دولة فلسطين وصمود       .5
  .الشعب الفلسطيني

643.  49. 

 .52  .644  .الجوالن العربي السوري المحتل  .6

 .61  .645  .التضامن مع لبنان ودعمه  .7

  .71  .646  .تطورات األزمة السورية  .8
  .78  .647  .تطورات الوضع في دولة ليبيا  .9

  .81  .648  .تطورات األوضاع في الجمهورية اليمنية  .10
  .86  .649  .دعم جمهورية الصومال الفيدرالية  .11
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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضــوع  مسلسل

  .94  .650  .دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان  .12
احتالل إيران للجزر العربية الثالث       .13

طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو     
موسى التابعـة لدولـة اإلمـارات       

  .العربية المتحدة في الخليج العربي

651.  97.  

الت اإليرانية فـي الـشؤون      التدخ  .14
  .الداخلية للدول العربية

652.  102.  

اتخاذ موقف عربـي إزاء انتهـاك         .15
  .القوات التركية للسيادة العراقية

653.  108.  

  .111  .654  .صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب  .16
بيان بشأن التضامن مع دولة قطر وإدانة         .17

  .في العراقاختطاف مواطنين قطريين 
  .119  )0296( ص-27)/16/07/(01-01ج

      :االقتصادية واالجتماعيةفي مجال الشؤون   
القمة الصادرة عن   قرارات  المتابعة تنفيذ     .18

شـرم  ( )26(العربية في دورتها العادية     
الموضوعات  ()29/3/2015-28: الشيخ

  .)االقتصادية واالجتماعية

655.  120.  

 :لتنموية ا ت القمة العربية  متابعة تنفيذ قرارا    .19
في دورتها الثالثـة     االقتصادية واالجتماعية 

  .)22/1/2013 -21: الرياض(

656.  121.  

 2015-2010تقرير نصف مرحلي للمدة       .20
عن انجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية      
لتنفيذ اإلستراتيجية العربية لالستخدامات    

  .السلمية للطاقة الذرية

657.  124.  
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  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضــوع  مسلسل

: دورية انعقاد القمة العربية التنميـة       .21
  .االقتصادية واالجتماعية

658.  127.  

  .129  .659  .تطورات االتحاد الجمركي العربي  .22
إنشاء آليـة لتنفيـذ مبـادرة فخامـة           .23

ــة   ــشير الخاص ــر الب ــرئيس عم ال
باالســتثمار الزراعــي العربــي فــي 

  .السودان لتحقيق األمن الغذائي العربي

660.  130.  

الخطة التنفيذية إلستراتيجية األمن      .24
ــة  المــائي فــي المنطقــة العربي
لمواجهة التحـديات والمتطلبـات     

  .المستقبلية للتنمية المستدامة

661.  132.  

ــكان    .25 ــة لإلس ــتراتيجية العربي اإلس
  .2030والتنمية الحضرية المستدامة 

662.  133.  

تنفيذ "نتائج المؤتمر الوزاري حول       .26
 في  2030ة المستدامة   خطة التنمي 

  ".األبعاد االجتماعية: الدول العربية

663.  134.  

إعالن القـاهرة للمـرأة العربيـة         .27
وخطة العمل اإلستراتيجية التنفيذية    

أجندة تنمية المرأة فـي المنطقـة      "
  ".2015العربية لما بعد 

664.  137.  

اإلستراتيجية العربية للبحث العلمي      .28
  .والتقني واالبتكار

665.  138.  

إنشاء المركـز العربـي لألبحـاث        .29
  .الطبية والمعملية

666.  139.  



-4-  

  الصفحة  المستند/ رقم القرار  الموضــوع  مسلسل

إنشاء المركـز العربـي للتعـاون         .30
والبحوث حـول فيـروس نقـص       

  ).االيدز(السيدا / المناعة

667.  141.  

تطـوير الجامعـة والـشؤون    فـي مجـال     
  : واإلداريةالتنظيمية

    

  .142  .668  .تطوير جامعة الدول العربية  .31
الترحيب بتعيين معالي السيد أحمد أبو        .32

  .الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية
669.  143.  

لمجلس ) 28(موعد ومكان عقد الدورة العادية   .33
  .جامعة الدول العربية على مستوى القمة

670.  144.  

توجيه الشكر والتقدير للجمهورية      .34
 اإلسالمية الموريتانية الستضافتها  

  .في نواكشوط) 27(القمة العادية 

671.  145.  

  .147  )0300( ع- 31)/16/07/(27ق  .إعالن نواكشوط  
  خطاب فخامـة الـرئيس محمـد ولـد          

عبد العزيز رئيس الجمهورية اإلسالمية     
  .الموريتانية في الجلسة االفتتاحية

  )0314( خ- 45)/16/07/(27ق

  
157.  

خطاب معالي السيد أحمد أبو الغيط        
ن العام لجامعة الدول العربية     األمي

  .في الجلسة االفتتاحية

  .167  )0282( خ- 16)/16/07/(27ق

قائمة أسماء القادة العرب ورؤساء وفود الدول   
  .)27(ع .العربية المشاركين في القمة د

 )0277(نث - 11)/16/07/(27ق

  
175.  
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التقارير المرفوعة إلى   
  :القمة

تقرير رئاسة القمة   
عن نـشاط هيئـة     
متابعــة تنفيــذ  
ــرارات  القــــ

  وااللتزامات

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

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

تقرير الختامي لهيئـة متابعـة تنفيـذ        وعلى ال  �
  القرارات وااللتزامات،

  وعمالً بما جاء في النظام األساسي للهيئة، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

توجيه الشكر والتقدير إلى فخامة الـرئيس عبـد          -1
الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربيـة،       

لمجلس جامعة الدول   ) 26(ورئيس الدورة العادية    
، على رعايته الكريمة    العربية على مستوى القمة   

لجهود متابعة تنفيذ قرارات قمـة شـرم الـشيخ          
)2015.( 

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

 .من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د639: ق.ق(
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ر المرفوعة إلى   التقاري
  :القمة

تقرير األمين العام   
عن العمل العربـي    

  المشترك

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام الذي تنـاول مختلـف          �
 مجاالت العمل العربي المشترك،

وبعد االستماع إلى خطاب السيد األمين العـام فـي           -
  سة االفتتاحية،الجل

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

اإلشادة بتقرير األمين العام عن العمـل العربـي           
المشترك الذي تناول مختلف المجاالت، وتقديم الشكر له        

  .ولمساعديه على هذا التقرير
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د640: ق.ق(
    

ــسطينية  ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســـــ

  :ومستجداته

ــور ــة التط ات متابع
ــضية  ــسياسية للق ال
  الفلــــــسطينية
ــي  ــصراع العرب وال
اإلسـرائيلي وتفعيــل  
  مبادرة السالم العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  على مذكرة األمانة العامة، �
  ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
وعلى قرارات مجلس الجامعة على المـستوى        �

 ة في هذا الشأن وآخرها القـرار     الوزاري السابق 
، 11/3/2016بتـاريخ   ) 145(ع  . د 7992رقم  

ــم   ــرار رقـ ــاريخ .غ. د8043والقـ ع بتـ
28/5/2016، 
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وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثـاني لهيئـة          �
متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامـات علـى المـستوى      

  ، الذي عقد بنواكشوط23/7/2016الوزاري بتاريخ 
ى كافة قرارات مجلـس الجامعـة علـى      واستناداً إل  -

 مستوى القمة وآخرها قرار قمة شرم الشيخ رقـم        
  ،29/3/2015 بتاريخ) 26(ع .د 614

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة        -1
لألمة العربية جمعاء، وعلـى الهويـة العربيـة         

  .للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين
أن السالم العادل والـشامل هـو خيـار         التأكيد على    -2

استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهـاء االحـتالل         
اإلسرائيلي لكامل األراضـي الفلـسطينية والعربيـة        
المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني مـن ممارسـة         
حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حـق تقريـر          

، المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة      
وإطالق سراح جميع األسرى من سجون االحـتالل،        
وحل قضية الالجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون 
الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة الـسالم       

  .العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة
التأكيد مجدداً على سيادة دولة فلسطين على كافة         -3

، بمـا   1967تلت عام   األرض الفلسطينية التي اح   
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فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياههـا       
  .اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوار

تقديم كل الدعم والتـضامن للـشعب الفلـسطيني         -4
المناضل، الذي يتصدى بعزيمة وإصـرار لكافـة        
أشكال االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية اليومية     

  .على أرضه ومقدساته وممتلكاته
مـن  ) القـوة القائمـة بـاالحتالل     (ير إسرائيل   تحذ -5

التمادي في استفزاز مشاعر العـرب والمـسلمين        
حول العالم، من خالل التصعيد الخطير لـسياساتها        
وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلـى تهويـد         
وتقسيم المسجد األقصى المبارك زمانياً ومكانيـاً،       

ر مثل  ويعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلى إقرا       
هذه األعمال الغية وباطلة؛ ويحذر مـن أن هـذه          
المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينيـاً فـي        

  .المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه
إدانة كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة االحـتالل         -6

اإلسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة      
ألمن المسؤول  المجتمع الدولي، وخاصة مجلس ا    

عن السلم واألمن الدوليين، إلى تحميل إسـرائيل        
المسؤولية المباشرة عن   ) القوة القائمة باالحتالل  (

جرائم وإرهاب حكومة االحتالل والمستوطنين ضد      
أبناء الشعب الفلـسطيني األعـزل وممتلكاتـه،        
والمطالبة بتطبيـق القـانون الـدولي اإلنـساني         
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ان علـى األرض    والقانون الدولي لحقوق اإلنـس    
الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هـذه الجـرائم إلـى         

  .المحكمة الجنائية الدولية
الترحيب بالجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء        -7

االحتالل اإلسرائيلي، وخاصة المبـادرة الفرنـسية،       
التي تم في إطارها عقد اجتماع وزاري دولـي فـي           

ـ     3/6/2016باريس، يوم    شترك ، صدر عنه بيان م
الحتالل اإلسرائيلي الذي بـدأ     اأكد على إنهاء كامل     

، وحل جميع قضايا الوضع الدائم علـى        1967عام  
 242أساس قرارات مجلس األمن، وخاصة قـراري        

، وأهميــة تنفيــذ مبــادرة )1973 (338و) 1967(
والتأكيـد علـى متابعـة المبـادرة        . السالم العربية 

م قبـل   الفرنسية من خالل عقد مؤتمر دولي للـسال       
، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية      2016نهاية العام   

متعددة األطراف تعمل على إنهـاء كامـل االحـتالل     
اإلسرائيلي لدولة فلسطين واألراضي العربية المحتلة      

، وفق أطر زمنية محـددة لالتفـاق        1967منذ عام   
وفي هذا السياق التنويه بترحيب االتحـاد       . والتنفيذ

، وكـذلك    الفرنسية ودعمه لهـا    األوروبي بالمبادرة 
  .دعم الجهود المصرية األخيرة لدفع عملية السالم

دعوة أعضاء اللجنة الرباعية للـسالم فـي الـشرق          -8
األوسط، إلى مراجعة موقفها وإعـادة النظـر فـي          

ينحاز فـي   والذي  ،  1/7/2016تقريرها الصادر يوم    
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كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف اإلسرائيلية،       
وي بين سلطة االحتالل والـشعب الفلـسطيني        ويسا

ودعوة اللجنة الرباعيـة إلـى      . الواقع تحت االحتالل  
االلتزام بمرجعيات عملية السالم وقرارات الـشرعية       
الدولية والقانون الدولي، والعمل على أساسها لحـل        
الصراع بدالً من إدارته، ودعم عقد مـؤتمر دولـي          

ف إنهاء االحتالل   للسالم وفق المبادرة الفرنسية، بهد    
اإلسرائيلي ضمن إطار زمني محـدد وآليـة دوليـة          

  .متعددة األطراف لمواكبة إنجاز ذلك
دعوة المجموعة العربية فـي األمـم المتحـدة،          -9

وجمهورية مصر العربية الشقيقة، العضو العربي      
التحرك والعمل مع   مواصلة  في مجلس األمن، إلى     

ألعـضاء  المجموعات الدولية واإلقليمية والدول ا    
في مجلس األمن، من أجل عدم تأييد مجلس األمن    

 .لتقرير اللجنة الرباعية األخير

قمة الدعوة إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها         -10
 615رقـم   بموجب القـرار    ) 26(ع  .شرم الشيخ د  

، بشأن إجراء مـا يلـزم مـن         29/3/2015بتاريخ  
اتصاالت ومشاورات لحشد الدعم الـدولي إلعـادة        

وتبني مشروع قرار في مجلس األمـن يؤكـد         طرح  
االلتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبـادرة الـسالم        
العربية وحل الدولتين، ويضع جدوالً زمنياً إلنهـاء        
االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية      
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النهائية، مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق،        
مع الدول األعـضاء    واستمرار التشاور بهذا الشأن     

  .في مجلس األمن والمجموعات اإلقليمية والدولية
المـصغرة بـشأن    العربية  تكليف اللجنة الوزارية     -11

اإلسرائيلي ألراضي دولة فلسطين     االحتالل   إنهاء
بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد فـي         
مجلس األمـن يـدين االسـتيطان االسـتعماري         

  .ن المحتلةاإلسرائيلي في أرض دولة فلسطي
دعوة األطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيـف         -12

الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احتـرام وإنفـاذ        
االتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيهـا         
القدس الـشرقية، مـن خـالل وقـف االنتهاكـات           
اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي      

وعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع      لحقوق اإلنسان،   
نظام الحماية الـدولي، اسـتكماالً لمـؤتمر الـدول          
األطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة       

  .17/12/2014الذي عقد في جنيف بتاريخ 
مطالبة مجلس األمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية         -13

ة الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الـصل   
لعـام  ) 605( والقرار 1994لعام  ) 904(السيما القرار   

 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعـة علـى         1987
األراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدوليـة       

  .باألراضي الفلسطينية بما فيها القدس
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مواصلة التحرك العربي على المـستوى الثنـائي         -14
ظـام  والمتعدد األطراف لطرح موضوع تـوفير ن      

حماية دولي ألراضي دولة فلسطين المحتلة فـي        
دورة استثنائية طارئة للجمعيـة العامـة لألمـم         

  .المتحدة طبقاً لقرار االتحاد من أجل السالم
دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي       -15

للتنسيق والتشاور مع األطراف الدولية لدعم طلب       
دولية للشعب  القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية ال    

والعمل مع المجتمـع الـدولي علـى        . الفلسطيني
استصدار قرار دولي يقـضي بتـوفير الحمايـة         
الدوليــة للــشعب الفلــسطيني إزاء اإلجــراءات 
واالنتهاكات غير القانونية لالحـتالل اإلسـرائيلي       

  .وإرهاب جيش االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين
القائمـة  القـوة   (استنكار ترشيح وانتخاب إسـرائيل       -16

للجمعية ) السادسة(لرئاسة اللجنة القانونية ) باالحتالل
القوة (العامة لألمم المتحدة، على اعتبار أن إسرائيل        

غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب ) القائمة باالحتالل 
خاصة وأنها تمتلك سجالً أسـوداً مليئـاً بانتهاكـات          

ت القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، وقـرارا      
األمم المتحدة، وارتكاب جرائم يومية بحـق الـشعب         

  .الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته
استمرار تكليف األمين العام لجامعة الدول العربية        -17

بالتشاور والتنسيق مع األمـين العـام لمنظمـة         
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التعاون اإلسالمي التخاذ ما يراه مـن إجـراءات         
ــات   ــق االنتهاك ــد وتوثي ــل رص ــبة تكف مناس

اءات والجرائم اإلسرائيلية المرتكبة ضـد      واالعتد
الشعب الفلسطيني تمهيـداً التخـاذ اإلجـراءات        
القانونية المناسبة، والدعوة إلى االستمرار فـي       
عقد اجتماعات للخبراء العرب في القانون الدولي       

  .لوضع آليات مناسبة لتنفيذ ذلك
التأكيد على دعم انضمام دولـة فلـسطين إلـى           -18

ت والمواثيق الدولية، بـصفة     المنظمات والمعاهدا 
، ودعم طلب دولـة     ذلك حق أصيل لدولة فلسطين    

فلسطين االنضمام إلى المنظمة الدولية للـشرطة       
  ).اإلنتربول(الجنائية 

حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على        -19
استكمال مراحل التحقيق في الملفات المرفوعـة       

  .إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين
كيد مجدداً على الـرفض المطلـق والقـاطع         التأ -20

) القـوة القائمـة بـاالحتالل     (لالعتراف بإسرائيل   
كدولة يهودية، وإدانة كافة اإلجراءات اإلسرائيلية      
غير القانونية التي تسعى إلـى تغييـر التركيبـة          
الديمغرافيــة والجغرافيــة لــألرض الفلــسطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتحذير مـن        
خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيـرة       
على الشعب الفلـسطيني والمنطقـة، باعتبـاره        
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يتناقض مع كافة مرجعيات السالم، وروح مبادرة       
  .السالم العربية

رفض أي مشروع لدولـة فلـسطينية ذات حـدود           -21
مؤقتة، أو أي تجزئة لألرض الفلسطينية، والتأكيد       

تي تهـدف   على مواجهة المخططات اإلسرائيلية ال    
إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين،         

  .والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات
استمرار دعم قرارات المجلس المركـزي لمنظمـة        -22

التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر فـي        
كل العالقـات الـسياسية واالقتـصادية واألمنيـة         

، )مة بـاالحتالل  القوة القائ (الفلسطينية مع إسرائيل    
بما يضمن إجبارها على احترام االتفاقيات الموقعة،       

  .واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلـسطينية        -23

برئاسة فخامة الرئيس محمود عبـاس، وتثمـين        
جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلـسطينية،       

تزام بوحدة التمثيل الفلـسطيني     والتأكيد على االل  
من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقـوق الـشعب         
الفلسطيني، والتأكيد علـى أن الوحـدة الوطنيـة         
الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلـسطينية،    
الممثل الشرعي والوحيـد للـشعب الفلـسطيني،        
تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ علـى الحقـوق        

  .الوطنية الفلسطينية
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كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة      حث   -24
وحدة وطنية فلسطينية، قـادرة علـى مواجهـة         
التحديات وممارسة مهامها على األرض، وعلـى       
الذهاب إلى انتخابـات عامـة وفـق االتفاقـات          

  .المعقودة بين الفصائل
إدانة سياسة الحكومة اإلسـرائيلية الهادفـة إلـى          -25

توطنات تطبيق القـانون اإلسـرائيلي علـى المـس      
المقامة على أراضي المواطنين الفلـسطينيين فـي        
دولة فلسطين المحتلة، مما يعني ضـمها وسـعيها    

التي تشكل نحـو    ) ج(إلى التوسع في ضم المناطق      
من أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتحذير      % 60

من أن االستمرار في المشروع االسـتيطاني غيـر         
يتـه التحتيـة،    ، واكتمال بن  )E1(القانوني المسمى   

والنوايا والمخططات اإلسرائيلية للبناء فيه تدريجياً، 
ما هي إال استكمال للسياسة الممنهجة لتهويد مدينة 
القدس الشرقية، وعزلها عن محيطهـا، وتقـسيم        
الضفة الغربية إلى جزئين منفصلين، األمر الـذي         

  .يقضي تماماً على حل الدولتين
 غـوث وتـشغيل     التأكيد على استمرار قيام وكالة     -26

بكافة مسؤولياتها ) ألونرواا(الالجئين الفلسطينيين 
تجاه الالجئين الفلسطينيين دون أي تقليص فـي        

ودعوة الدول األعضاء والجهات المانحة     . خدماتها
  .لمساندة األونروا ودعم موازنتها



-18-  

 في أرضهم   1948دعم صمود فلسطينيي الداخل عام       -27
 والتشريعات ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات     

التحريضية والعنصرية المدانة، التي تقودها الحكومة      
 30اإلسرائيلية ضدهم، والدعوة إلـى اعتمـاد يـوم        

 من كل عام، يوماً عالمياً للتضامن       كانون ثاني / يناير
  .1948مع أهل الداخل الفلسطيني عام 

الدعوة إلى اسـتمرار العمـل العربـي واإلسـالمي          -28
ـ      ات والبرلمانـات   المشترك على مـستوى الحكوم

واالتحادات لتوسيع االعتراف الدولي بدولة فلسطين،      
. ودعوة الدول التي لم تعترف بها بعد للقيـام بـذلك    

وتوجيه الشكر لكل الدول والبرلمانات التي اعترفـت     
  .بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

التأكيد على أن أي استئناف لمفاوضـات مقبلـة          -29
 اإلسرائيلي يجب أن    - بشأن حل الصراع العربي   

يقوم على االلتزام بمرجعية واضـحة، وجـدول         
زمني محدد إلنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي ألرض        
دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وضمانات       

  .دولية لتنفيذ ذلك
التأكيد على اإلدانة والتـصدي ألي سياسـات أو          -30

مواقف صادرة عن دول أو مؤسسات أو شركات،        
لقانون الدولي وتقوض حل الدولتين     تتعارض مع ا  

وتدعم االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين،      
ومطالبتها بإعادة النظر فـي مواقفهـا المعاديـة         
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لحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة      
وضع آليات للرد علـى مثـل هـذه الـسياسات           

  .والمواقف
استمرار تكليف المجموعة العربية فـي جنيـف         -31

 الـدول والمجموعـات اإلقليميـة       بالتحرك مـع  
المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلـسطين فـي      
مجلس حقوق اإلنسان، ومتابعة تنفيذ التوصـيات       

  .الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة
اإلشادة بجهود اللجنة المعنية بممارسة الـشعب        -32

الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف العتبـار       
ـ    "2017عام   المي إلنهـاء االحـتالل     العـام الع

اإلسرائيلي لدولة فلـسطين بمـا فيهـا القـدس          
، ودعوة الدول األعضاء واألمانة العامة      "الشرقية

 .إلى العمل على تبني األمم المتحدة لهذه المبادرة

  :استمرار تكليف المجموعة العربية في األمم المتحدة -33
متابعة الجهود داخل مجلس األمـن لتحمـل         �

األمن والسلم الـدوليين،    مسؤولياته في حفظ    
وإنهاء االحتالل، ولوقف كافـة الممارسـات       

  .اإلسرائيلية غير الشرعية
متابعة استصدار قرار ملزم من مجلس األمن        �

ــتعمارية   ــرائيل االس ــات إس ــدين مخطط ي
التوسعية، وإرهاب المـستوطنين، ويقـضي      

  .بوقف جميع أشكال النشاط االستيطاني
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لمتعلقـة  حشد الـدعم والتأييـد للقـرارات ا        �
بالقضية الفلسطينية فـي الجمعيـة العامـة،        
وكافة التحركات األخرى التي تسعى إلنهـاء       
االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي الفلـسطينية      

  .المحتلة وكافة األراضي العربية المحتلة
متابعة قبول طلب دولة فلـسطين العـضوية         �

  .الكاملة في األمم المتحدة
يـق حقـوق    مطالبة األمم المتحدة متابعة توث     �

وأمالك الالجئين في ارض فلسطين التاريخية      
للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجالت       
األراضي لضمان حل عادل لمحنة الالجئـين       

 ).3-د (194وفقاً للقرار 

ــام بتحمــل  � ــة األمــم المتحــدة بالقي مطالب
مسؤولياتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفـق      

بـأمالك  آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف      
الالجئين الفلسطينيين في أراضـي فلـسطين       

، باعتبارها الغيه وباطلة وغيـر      1948عام  
  .قانونية

  
>>)25/7/2016 –) 27(ع . د641: ق.ق( <<∗∗∗∗  

                                                 

في هذا القـرار،    " المحكمة الجنائية الدولية  "تتحفظ جمهورية السودان حول كل ما ورد بشأن          -
 عممت على المندوبيات الدائمة بموجب      ،وقدمت لألمانة العامة مذكرة تفسيرية في هذا الشأن       

 .27/7/2016 بتاريخ 3999/5رقم ) أمانة شؤون مجلس الجامعة(مذكرة األمانة العامة 
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ــسطينية  ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســـــ

  :ومستجداته

متابعــة تطــورات 
ــدس، ( القــــ

االستيطان، الجدار،  
ــة،  االنتفاضـــ
الالجئــــــون، 

  )لتنميةاألونروا، ا

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي       �
  المشترك،

وعلى قرارات مجلس الجامعة على المـستوى        �
الوزاري في هذا الشأن وآخرهـا القـرار رقـم     

 ،11/3/2016بتاريخ ) 145(ع . د7856

ة عن االجتمـاع الثـاني      وعلى التوصية الصادر   �
لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علـى       

 الـذي   23/7/2016المستوى الوزاري بتاريخ    
  عقد بنواكشوط،

واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة على مـستوى         -
ع . د 616رقم  شرم الشيخ   وآخرها قرار قمة    ،  القمة

  ،29/3/2015بتاريخ ) 26(

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

  :القـدس  :أوالً
التأكيد مجدداً أن القدس الشرقية هـي عاصـمة          -1

دولة فلسطين، ورفض أي محاولة لالنتقاص من       
السيادة الفلسطينية على القـدس الـشريف، وأن        
السالم واألمن في المنطقة لن يتحقـق مـا لـم           
تنسحب إسرائيل من األرض الفلسطينية المحتلة،      
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وفي مقدمتها القدس الشرقية، تنفيـذاً لقـرارات        
  .الدوليةالشرعية 

اإلدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات       -2
 تستهدفوالخطط اإلسرائيلية غير القانونية التي      

 هويتهـا العربيـة،     شويهوت المدينة المقدسة    ضم
وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطهـا       
الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيـق       

 واتخـاذ الشأن  قرارات الشرعية الدولية في هذا      
القـوة القائمـة    (إجراءات حازمة إللزام إسرائيل     

بإلغاء كافة هذه اإلجراءات التي تقوض      ) باالحتالل
  .األمن والسالم في المنطقة

التأكيد على رفض وإدانة كافة االنتهاكـات التـي          -3
) القـوة القائمـة بـاالحتالل   (تقوم بها إسـرائيل     

اصـة  لالماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وخ    
المحاوالت الرامية إلى تغيير الوضـع القـانوني        
للمسجد األقـصى المبـارك، وتقـسيمه زمانيـاً         
ومكانياً، وتقويض حرية صالة المـسلمين فيـه        

 عنه، وفـرض الـسيطرة علـى إدارة         إبعادهمو
  .األوقاف اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة

إدانة االعتـداءات المتكـررة مـن المـسؤولين          -4
نين المتطرفين اإلسرائيليين على حرمة     والمستوط

المسجد األقصى المبارك، تحـت دعـم وحمايـة         
ومشاركة الحكومة اإلسرائيلية، واعتبار المساس     
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به خط أحمر سيؤدي إلـى تقـويض االسـتقرار          
  .واألمن والسلم الدوليين

التحذير من المخطط اإلسرائيلي الهيكلـي المعـروف         -5
بـار القـدس    ، والذي يرمي إلى اعت    2020بالمخطط  

عاصمة موحدة إلسرائيل، وتغييـر أسـماء بوابـات         
المسجد األقصى وأسواره اإلسالمية ووضع لوحـات       
عليها تحمل أسماء توراتية، وهدم المبـاني واآلثـار        

 شبكة أنفاق   فراإلسالمية في منطقة حائط البراق، وح     
  .أسفل المسجد األقصى المبارك والمدينة المقدسة

لمصادرتها ) القائمة باالحتاللالقوة (إدانة إسرائيل   -6
أراضي المواطنين المقدسيين إلقامة مـستوطنات      
جديدة وتوسيع مـستوطنات قائمـة بمـا فيهـا          

، مـن خـالل     )E1(المشروع االستيطان المسمى    
بناء آالف الوحدات االستيطانية داخل أسوار البلدة   

 حـتالل القديمة وخارجها، ومخطط بلدية سلطة اال     
من أراضي بلدة العيسوية في  دونم 600بمصادرة 

القدس الشرقية إلقامة مـشاريع عامـة عليهـا،         
  .وتنفيذ مشروع القطار الخفيف

التنديد بمواصلة إقامة جدار الفـصل العنـصري         -7
حول القدس لتطويقها، ومطالبة المجتمع الـدولي       
ومنظمة األمم المتحدة، خاصة مجلـس األمـن،        

القـوة  (اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلرغام إسرائيل      
على وقف بناء جـدار الفـصل       ) القائمة باالحتالل 
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العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بنـاؤه         
من هذا الجدار، وذلك تنفيذا للـرأي االستـشاري         
الصادر عـن محكمـة العـدل الدوليـة بتـاريخ           

، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة      9/7/2004
  .20/7/2004بتاريخ ) 15/10(رقم 

) القوة القائمة بـاالحتالل    (لإسرائي صلةموا إدانة -8
لمصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، خدمـة        
لمشاريعها االستيطانية فـي المدينـة المقدسـة،        

الف الـدونمات لـصالح     آوكذلك مواصلة تجريف    
ـ     ، "القـدس الكبـرى   "إنشاء مشروع ما يسمى ب

وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافـي       
  .حكام السيطرة عليها بهدف إسطينيالفل

إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية والمتمثلة في تطبيق       -9
قــانون عنــصري يــستهدف حــق المقدســيين 
الفلسطينيين من اإلقامة فـي مـدينتهم، والـذي         
بموجبه يتم سحب بطاقـات الهويـة مـن آالف          
الفلسطينيين المقدسـيين الـذين يعيـشون فـي         

فة ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، ومطالبة كا
 الدولية الضغط على إسرائيل     اتالمؤسسات والجه 

لوقف قراراتها وقوانينها   ) القوة القائمة باالحتالل  (
العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينـة مـن         
سكانها األصليين، عبر فرض الضرائب الباهظـة       

  .عليهم وعدم منحهم تراخيص البناء
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إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التعـسفية بـإغالق        -10
مؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة      ال

بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسـها بيـت         
الشرق والغرفة التجارية لتمكينهـا مـن تقـديم         
الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجـود      

 ولومطالبة الـد  . الفلسطيني في المدينة المقدسة   
االلتزام باتخاذ اإلجراءات التي تنسجم مع قرارات       
الشرعية الدولية الخاصة باعتبار القدس مدينـة       

  .محتلة وعدم المشاركة في تهويدها
الموقع بين جاللـة    إعادة التأكيد على أهمية االتفاق       -11

ملـك المملكـة    (الملك عبد اهللا الثاني بن الحـسين        
وفخامة الرئيس محمود عبـاس     ) األردنية الهاشمية 

، بهـدف   31/3/2013رئيس دولة فلسطين، بتاريخ     
دفاع عن المسجد األقصى المبـارك والمقدسـات        ال

 األردني  روحمايتها بكل السبل الممكنة، وتثمين الدو     
في رعاية وحماية وصيانة المقدسـات اإلسـالمية        
والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصـاية        
الهاشمية التاريخية والتي أعاد هذا االتفاق التأكيـد        

 الـدفاع عـن     واإلشادة بجهود جاللته فـي    . عليها
المقدسات وحمايتها، وتجديد رفض كـل محـاوالت        

  .إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية
القرارات الصادرة عن المجلس    إعادة التأكيد على     -12

 المنعقـد فـي     195بدورتـه   التنفيذي لليونسكو   
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، ودوراته المتعاقبة، 28/10/2014باريس بتاريخ 
ـ         ة األردنيـة   والتي تقدمت بها كـل مـن المملك

الهاشمية ودولة فلسطين بدعم عربي وإسـالمي       
القوة القائمة  (بمتابعة ومراقبة انتهاكات إسرائيل     

لمواقع التـراث اإلنـساني والثقـافي       ) حتاللباال
والطبيعي، ورصد االنتهاكات اليومية في القـدس       
الشرقية وتأكيـدها علـى أن المـسجد األقـصى          

يف وان باب   المبارك هو كامل الحرم القدسي الشر     
المغاربة جزء ال يتجزأ منه، والتأكيد على اإلدانة        
الشديدة لرفض إسرائيل السماح للبعثة الفنية من       

لرصد في المدينة القديمة    االيونسكو للقيام بمهمة    
في القدس وجدرانها، ودعوة المجلس التنفيـذي       
لليونسكو إلى تجديد والية البعثة وبإلزام إسرائيل       

ـ    ( بـااللتزام بقـرارات    ) االحتاللالقوة القائمـة ب
الشرعية الدولية وقرارات اليونـسكو المتعلقـة       
بتراث القدس القديمة وأسوارها التي تم إدراجها       
على الئحة التراث العالمي من قبـل األردن عـام          

  .1982 والتراث المهدد بالخطر عام 1981
لعـدم  ) القوة القائمـة بـاالحتالل     (لإسرائي إدانة -13

 الخبراء الدولية من ممثلـي      سماحها دخول بعثة  
منظمة اليونسكو إلى مدينـة القـدس المحتلـة،         
ومطالبة المجموعـة العربيـة لـدى اليونـسكو         
والمجموعة العربية في األمم المتحـدة واالتحـاد        
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األوروبي ومنظمتي األلكسو واالسيسكو ومنظمة     
 اإلسالمي لالستمرار في جهودها للتصدي      لتعاونا

)  القائمـة بـاالحتالل    القـوة (لسياسات إسرائيل   
لرفضها إيفاد بعثة الخبراء الدولية مـن دخـول         
مدينة القـدس المحتلـة، والـذي يعـد انتهاكـا           

القوة القائمة  (لاللتزامات التي تعهدت بها إسرائيل      
  .لليونسكو والمجتمع الدولي) باالحتالل

إدانة المخطط اإلسرائيلي الذي يستهدف التهجيـر        -14
 خاصـة الناشـطين     القسري واإلبعاد للمقدسيين  

السياسيين والشخصيات االعتبارية منهم المدافعين 
  .عن مدينتهم

مطالبة المنظمـات الدوليـة المعنيـة التـصدي          -15
لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف علـى        

أقدم مقبرة (األرض المصادرة من مقبرة مأمن اهللا 
في القدس المحتلة التـي تـضم قبـور         ) إسالمية

ات التاريخيــة والدينيــة، اآلالف مــن الشخــصي
واستنكار قيام سلطات االحتالل بإقامة فرع لمقهى       

 الخمور عليها وبالتخطيط لتنظيم المهرجـان       يقدم
السنوي للخمور فوق أراضي المقبرة اإلسـالمية       

 في تحد   27/8/2015-26التاريخية خالل يومي    
سافر لمـشاعر المـسلمين ولحرمـة األمـوات،         

لدولية العمـل علـى     ومطالبة منظمة اليونسكو ا   
 تراثإيقاف هذه االنتهاكات الخطيرة ألحد معالم ال      
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اإلنساني اإلسالمي، والضغط على إسرائيل لوقف      
  .مواصلتها انتهاك حرمة القبور ونبشها

) القوة القائمة بـاالحتالل   (إدانة استئناف إسرائيل     -16
قانون "تطبيقها في مدينة القدس المحتلة ما يسمى 

ذي يستهدف مصادرة عقارات    وال" أمالك الغائبين 
المقدسيين ممن سحبت منهم هوياتهم، وتكليـف       
األمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة       

 مـن   إسـرائيل للبحث عن آلية مناسـبة لمنـع        
  .التصرف بأمالك المقدسيين

) القوة القائمة بـاالحتالل   (رفض محاوالت إسرائيل     -17
 القـدس  المتكررة عقد مؤتمرات دولية فـي مدينـة       

المحتلة، ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية عـدم       
القبول أو المشاركة في هـذه المـؤتمرات إعمـاال          
للقانون الدولي وقـرارات الـشرعية الدوليـة ذات         

 الدولية بااللتزام   تالصلة، ومطالبة المنظمات والهيئا   
بأن القدس عاصمة دولة فلـسطين هـي جـزء ال           

 التي احتلت عـام     يتجزأ، من أراضي دولة فلسطين    
 وتكليف األمين العام لجامعة الـدول العربيـة    1967

  .بمخاطبة األمين العام لألمم المتحدة بهذا الشأن
دعوة األمانة العامة لمتابعـة تنفيـذ قـرارات المـؤتمر            -18

 دولة  -الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة         
 وذلك في إطار تنفيذ قرار      27/2/2012 – 26قطر يومي   

  .)31( الفقرة 551رقم ) 23(قمة بغداد الدورة 
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دعوة العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينـة         -19
القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات      
الحكومية وغير الحكومية التعليميـة والثقافيـة       
واالقتصادية واالجتماعية والصحية للتوأمة مـع      
 المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس     

  .المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها
اإلشادة بجهود منظمة التعاون اإلسالمي الراميـة        -20

إلى التصدي لإلجراءات اإلسـرائيلية المـستهدفة       
للقدس الشريف وخاصة الجهود التي يبذلها جاللة       
الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس       

ودعم لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة        
 التي  بالجهودواإلشادة  . صمود الشعب الفلسطيني  

تبذلها وكالة بيت مـال القـدس التابعـة للجنـة           
القدس، في تمويل عمليات ترميم محيط المـسجد        
األقصى المبـارك، وتمويـل مـشاريع بمختلـف         
القطاعات، باإلضافة إلى ترميم المساجد والمباني      

  .األثرية في المدينة المقدسة
لتعاون اإلسالمي والمراجع الدينيـة  مطالبة منظمة ا  -21

والثقافية في العالم تعبئة الرأي العام العالمي لوقف        
تدمير المقدسات اإلسالمية والمسيحية وحمايتهـا،      
ووقف االعتداءات التي يتعرض لها رجـال الـدين         
المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس المحتلـة       

 فـي   وكافة األراضي الفلسطينية المحتلة، واإلشادة    
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هذا اإلطار بالتحرك الذي قام به فريـق االتـصال          
الوزاري التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى عدد       
من العواصم الدولية النافـذة لـشرح اإلجـراءات         
الخطيرة من جانب إسرائيل في القدس، واسـتمرار       
سياساتها االستيطانية واعتداءاتها علـى الـشعب       

ة المجتمـع    ومقدساته ومطالب  يهالفلسطيني وأراض 
الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، وحث هذا        
الفريق الوزاري على االستمرار في تحركه لحماية       

  .مدينة القدس
الترحيب بزيارة معالي الشيخ صباح خالـد الحمـد          -22

الصباح النائـب األول لـرئيس الـوزراء ووزيـر          
خارجية دولة الكويت والمـسؤولين والقـادة مـن         

المية الشقيقة إلـى فلـسطين      الدول العربية واإلس  
واألماكن المقدسة فيها، خاصـة مدينـة القـدس         
لتعزيز صمود أهلها، وتثمين قرار منظمة التعـاون        
اإلسالمي بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام اهللا،         
كخطوة للتأكيـد علـى دعمهـا الكامـل للقـضية           
ــشعب    ــشروعة لل ــوق الم ــسطينية والحق الفل

عو المجلس مجـدداً    وفي هذا الصدد يد   . الفلسطيني
جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لزيارة القدس        
الشريف والمسجد األقصى المبارك وكسر الحـصار    

 عليه، وشد الرحال إليه لحمايتـه مـن         مفروضال
  .مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة
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في إطار جامعـة    استشارية  تشكيل لجنة قانونية     -23
ل رفـع قـضايا   لتقديم المشورة حوالدول العربية  

أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمـة الجنائيـة         
الدولية بشأن االنتهاكـات اإلسـرائيلية لحقـوق        
الشعب الفلسطيني وما تقوم به من عمليات تهويد        

وما يـتم   واستيالء ومصادرة للممتلكات العربية،     
من هدم لمنازل المقدسيين فـي مدينـة القـدس          

فـي هـذا   المحتلة، وتقـديم مقترحـات عمليـة        
الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمـام محكمـة          

  . أو المحكمة الجنائية الدوليةةالعدل الدولي
التأكيد على أهمية استمرار األونروا والمنظمـات        -24

الدولية األخرى االلتزام بقرارات الشرعية الدولية      
بخصوص مدينة القدس المحتلة بمـا فـي ذلـك          

ها الرئيسية  اإلبقاء على مراكزها وإداراتها ومكاتب    
  .فيها وعدم نقلها إلى خارجها

دعوة مجلـس وزراء اإلعـالم العـرب لتعزيـز           -25
البرامج والمشروعات الخاصة بدعم مدينة القدس      
المحتلة، ودعوة وسائل اإلعالم العربية تخصيص      
برامج إعالمية حول مدينة القـدس ومواطنيهـا        
وكشف ما تتعرض له المدينة المقدسة من أخطار        

  .يير طابعها التاريخي والسكانيالتهويد وتغ
التأكيد علـى المـسؤولية العربيـة واإلسـالمية          -26

الجماعية تجاه القدس، ودعـوة جميـع الـدول         
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والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربية     
ومنظمات المجتمع المدني إلى تـوفير التمويـل        
وتنفيذ المشروعات التنمويـة الخاصـة بقطـاع        

اب والرفـاه االجتمـاعي     التعليم والصحة والـشب   
 االقتـصادي واإلسـكان فـي القـدس،         اعوالقط

ودعوتها للتحرك العاجل واتخاذ مواقف حازمـة       
إلنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز      

  .صمود أهلها والحفاظ على عروبتها
الترحيب بالدعم الذي تقدمه بعض الدول الشقيقة        -27

 تعزيـز   والصديقة ألهل القدس، والذي يعمل على     
صمودهم، ودعوة جامعة الدول العربية ومنظمـة       
التعاون اإلسالمي بهيئاتها الرسـمية ومنظمـات       

والفعاليات الشعبية والمؤسـسات    المدني  المجتمع  
في العالمين العربي واإلسـالمي للتبـرع دعمـا         
لصمود المواطنين الفلسطينيين في مدينة القـدس       

م، خاصة المواطنين المهددين بمصادرة أراضـيه     
ومطالبتها ببذل الجهـد لتـوفير الـدعم لتغطيـة        
االحتياجات األساسية للفلـسطينيين فـي مدينـة        

  .القدس المحتلة
تكليف مجالس السفراء العرب بتكثيف نشاطاتها فـي         -28

فضح الممارسـات اإلسـرائيلية ضـد أهـل القـدس           
دها في منظمة اليونسكو واألمم     ووالمقدسات، وبذل جه  

  .عروبة مدينة القدسالمتحدة في المحافظة على 
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استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويـورك        -29
بمواصلة تحركاتها لدى المجموعـات اإلقليميـة       
والسياسية في األمم المتحدة لكشف خطورة مـا        
يتعرض له المسجد األقصى المبارك من إجراءات       
وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة والتي لهـا       

  .سلم الدوليينانعكاسات وخيمة على األمن وال
دعوة الدول العربية التي لـم تـسدد التزاماتهـا           -30

بالدعم اإلضافي لصندوقي األقصى والقدس إلـى       
اإليفاء بهذه االلتزامات، وذلك تنفيـذا لقـرارات        

  .القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن
الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هـذا القـرار        -31

ي تـم اتخاذهـا     وتقديم تقرير حول اإلجراءات الت    
  .بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس

  :انـاالستيط  :ثانياً
اإلدانة الشديدة للسياسة االستيطانية االستعمارية      -32

اإلسرائيلية التوسعية غيـر القانونيـة بمختلـف        
مظاهرها، في أرض دولة فلسطين المحتلة، بمـا        
فيها القدس الشرقية ومحيطها، ومنطقة األغوار،      

لى أن بناء المـستوطنات اإلسـرائيلية       والتأكيد ع 
 أرض  يغير الشرعية وجدار الفصل العنصري، ف     

، باطلة والغية   1967دولة فلسطين المحتلة عام     
ولن تشكل أمراً واقعاً مقبـوالً، وتمثـل انتهاكـا          
للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة واتفاقيـة       
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جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظـام رومـا         
وتجاهل تام للرأي االستشاري لمحكمة     األساسي،  

، وتهدف  9/7/2004العدل الدولية الصادر بتاريخ     
إلى تقسيم األرض الفلسطينية وتقويض تواصلها      
الجغرافي، وبالتالي إنهاء حل الدولتين، والتأكيـد       
على ضرورة وضع خطط عملية للتـصدي لهـذه         
السياسة اإلسرائيلية، وبقية اإلجراءات اإلسرائيلية    

ية الجانب الهادفة إلى خلق وقائع جديدة على        أحاد
  .األرض

مطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط        -33
االستيطاني اإلسرائيلي فـي األرض الفلـسطينية       
المحتلة وتنفيذ القـرارات الدوليـة ذات الـصلة         

 1980 لعام   465السيما قراري مجلس األمن رقم      
عـدم  ن يؤكدان على    اذل ال 1981 لعام   497ورقم  

شرعية االستيطان وضرورة تفكيك المـستوطنات      
  .ائمةالق

اإلشادة بقرارات ومواقف االتحاد األوروبي التـي        -34
تُدين االستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير      
قانونية وغير شرعية، وتحظر تمويل مشاريع في       
المستوطنات اإلسرائيلية داخل األرض الفلسطينية     

ــ ميــات م ــضع عالم ــة، وت ــضائع المحتل زة لب
 موقعـة المستوطنات، وتشير إلى أن االتفاقيات ال     

وأي مـن   ) القوة القائمة باالحتالل  (بين إسرائيل   
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دول االتحاد األوروبـي، ال تنطبـق فـي األرض          
  .الفلسطينية المحتلة

استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات       -35
واألفراد إلـى وقـف كافـة أشـكال التعامـل مـع             

ســرائيلية المقامــة علــى األرض المــستوطنات اإل
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلـك حظـر اسـتيراد          
منتجاتها أو االستثمار فيها، بشكل مباشـر أو غيـر    

 لـصدد وفي هذا ا  . مباشر لمخالفتها للقانون الدولي   
يقدر المجلس جميع المواقف الدولية التي تدعو إلى        
مقاطعة المؤسسات والشركات التي تدعم االستيطان      

إلسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، والطلب       ا
من المؤتمر القادم لضباط اتصال المكاتب اإلقليميـة        
العربية للمقاطعة بإيجاد آلية فعالـة للتواصـل مـع        

  . لالحتالل اإلسرائيلييةحركة المقاطعة الدول
اإلدانة الشديدة لجرائم المـستوطنين اإلرهابيـة        -36

وممتلكـاتهم  المستمرة ضد الفلسطينيين العـزل      
ومزارعهم وأماكن عبادتهم ومقابرهم بحماية من      
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وتحميـل إسـرائيل       

المسؤولية الكاملة عـن    ) القوة القائمة باالحتالل  (
 جتمـع هذه الجرائم واالعتـداءات، ومطالبـة الم      

الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد       
لي اإلنــساني، انتهاكــا صــارخا للقــانون الــدو

واتفاقيات جنيف األربع، وغيرها من المعاهـدات       
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والمواثيق الدولية التي تكفل سالم وأمن الشعوب       
الواقعة تحـت االحـتالل وتـدعوها إلـى إدراج          
مجموعات وعصابات المستوطنين التـي ترتكـب      

مجموعـة  :  الجرائم على قوائم اإلرهاب مثل     ذهه
 الجماعات  تدفيع الثمن، وفتيان التالل وغيرها من     

اليهودية اإلرهابية، وفرض عقوبات مالية واتخاذ      
  .التدابير القانونية بحقهم

إدانة الممارسـات اإلسـرائيلية فـي اسـتخدام          -37
األراضي الفلسطينية المحتلة كمكان للتخلص مـن   
النفايات الصلبة والنفايـات الخطـرة والـسامة        
الناتجــة عــن اســتخدام ســكان المــستوطنات 

تركه ذلك من تـأثيرات صـحية       اإلسرائيلية لما ي  
وبيئية سلبية وخطيرة علـى الفلـسطينيين فـي         

 المحتلة ودعـوة المنظمـة      ينيةاألراضي الفلسط 
الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخـاذ    
ما يلزم لتالفي آثارها الصحية والبيئية الخطيـرة        

  .في األراضي الفلسطينية المحتلة
 اإلســرائيلي إدانــة كافــة ممارســات االحــتالل -38

والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة      
من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من 
الوصــول إلــى الحــرم اإلبراهيمــي ومنــازلهم 
ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة      

  .التواجد الدولي لتشمل حماية أهلها المدنيين
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  :جدار الفصل العنصري  :ثالثاً
لبناء جدار  ) القوة القائمة باالحتالل  (ة إسرائيل   إدان -39

الفصل والـضم العنـصري داخـل أرض دولـة          
، واعتبار هذا الجدار    1967فلسطين المحتلة عام    

شكالً من أشكال الفصل العنصري، ومطالبة جميع       
الدول والمنظمات والهيئات الدوليـة االسـتجابة       

 لللرأي االستشاري الذي أصدرته محكمـة العـد       
، بشأن عدم قانونيـة     9/7/2004ية بتاريخ   الدول

وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، واالمتناع      
عن االعتراف بالوضع الناشئ عن إقامـة هـذا         
الجدار وعن تقديم أي مـساعدة لعمليـة بنائـه،          
وحمل قوة االحتالل على تفكيك ما تم إنشاؤه منه         

  .والتعويض عن األضرار الناتجة عنه
اء االستمرار في دعم عمل لجنة      مطالبة الدول األعض   -40

تسجيل األمم المتحدة لألضرار الناشئة عـن تـشييد         
الجدار فـي األرض الفلـسطينية المحتلـة ألهميـة          
استمرار عملها في توثيق األضرار الناجمة عن بناء        
جدار الفصل العنصري في األراضـي الفلـسطينية،        
والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منـه         

 مليون دوالر، كي تستمر في      1.5للجنة، بقيمة   هذه ا 
  .2016عملها حتى نهاية عام 

التأكيد على أهميـة اسـتمرار العمـل العربـي           -41
واإلسالمي المشترك على كافة المستويات لحـشد       
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التأييد الدولي الالزم لتنفيذ مـا ورد فـي الـرأي         
االستشاري الصادر من محكمة العـدل الدوليـة،        

لألمم المتحدة بشأن جـدار     وقرار الجمعية العامة    
  .الفصل العنصري

دعوة المجتمع الدولي لتحمـل مـسؤولياته فـي          -42
التصدي ألي عملية تهجير جديدة ألبناء الـشعب        
الفلسطيني نتيجة الممارسات اإلسرائيلية وأيـضاً      
إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتـوى محكمـة         
العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري،       

 وليةملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الد     وإحالة  
تمهيدا إلدراجه ضمن جرائم الحـرب المخالفـة         

  .للقانون الدولي

  :ةـاالنتفاض :رابعاً
دعم الهبة الجماهيرية للـشعب الفلـسطيني فـي        -43

مواجهــة العــدوان اإلســرائيلي علــى الــشعب 
الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، والتـي      

ئات الشهداء والجرحـى    راح ضحيتها حتى اآلن م    
  .واألسرى

إدانة قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باإلعـدامات        -44
الميدانية واالعتقاالت لألطفال والفتيات والـشباب      
الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدوليـة      
وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق فـي هـذه         

نـة  وإدا. الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة    
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 االحتالل بهدم بيوت    طاتالسياسة التي تتبعها سل   
  .الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم

التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء األزمة اإلنسانية    -45
واالقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلـسطيني       
في األراضي الفلسطينية المحتلـة وخاصـة فـي      

رضـه  قطاع غزة، كنتيجة للحصار الجائر الذي تف      
ومطالبـة  ) القـوة القائمـة بـاالحتالل     (إسرائيل  

 ممارسةالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية أيضاً      
الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وفتح        
المعابر بشكل فـوري ودائـم لتمكـين الـشعب          
الفلسطيني من تلقي المساعدات اإلنسانية العاجلة      

لة، من غذاء ودواء إلى األرض الفلسطينية المحت      
وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات ومـن ثـم        

  .إعادة اإلعمار
الطلب من األمانة العامة استمرار التنـسيق مـع          -46

المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحكوميـة    
وغير الحكومية لتركيز الجهـود علـى معالجـة         
ــي األرض  ــدهورة ف ــشية المت األوضــاع المعي

إلجراءات الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات وا    
القمعية اإلسرائيلية بما فيها الحواجز واإلغـالق       

 - وتأثيراتها السلبية خاصة في مجاالت     والحصار
الصحة والتعليم والطفولة واإلغاثـة واالقتـصاد       

  .بشكل عام
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استضافة مـؤتمر   ب دولة الكويت    بترحيباإلشادة   -47
دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك        

التفاقية حقـوق  ) ئمة باالحتاللالقوة القا(إسرائيل  
  .2016تشرين أول /  وذلك في شهر أكتوبرالطفل

  :األسرى :خامساً
اإلدانة الـشديدة لمواصـلة سـلطات االحـتالل          -48

اإلسرائيلي اعتقال واحتجاز آالف الفلسطينيين بما      
في ذلك األطفال والنـساء والقـادة الـسياسيين         

رة، والنواب، ولحملة االعتقاالت التعسفية المستم    
ولــسياسة االعتقــال اإلداري بحــق المــواطنين 

ـ        انونالفلسطينيين، باعتباره مخالفاً لمبـادئ الق
الدولي، وكذلك إدانة إقرار الكنيست اإلسـرائيلي       
لقانون اإلطعام القـسري لألسـرى والمعتقلـين        
المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الـدول       

ري والهيئات الدولية ذات االختصاص بالعمل الفو     
من اجل إدانة ووقف هذه الممارسات التعـسفية        

 يين،واالنتهاكات الجسيمة لحق األسرى الفلسطين    
وضمان إطالق سراح كافة األسـرى والمعتقلـين      

  .كجزء من أي حل سياسي
مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئـات الدوليـة        -49

وهيئات حقوق اإلنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها      
ل إللزام حكومة إسـرائيل     بتدخلها الفوري والعاج  

بتطبيق القانون الـدولي    ) القوة القائمة باالحتالل  (
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اإلنساني ومعاملة األسرى والمعتقلين في سجونها      
 لعـام   الثالثـة وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف       

 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة     1949
االعتقال اإلداري لمئات األسـرى الفلـسطينيين،       

االحتالل المسؤولية الكاملة عـن     وتحميل سلطات   
حياة األسرى الذين يخوضون إضراباً عن الطعام       
وعن حياة كافة األسرى، والتحذير مـن سياسـة         

 الوضع خطورةالعقوبات الفردية والجماعية، ومن 
داخل معتقالت االحتالل، ومن تبعـات مـصادقة        
حكومة االحتالل على مـشروع قـانون التغذيـة         

بين عن الطعام، ودعـوة     القسرية لألسرى المضر  
المنظمات الدولية إلى العمل على إرغام سـلطات        

  .االحتالل اإلسرائيلي إللغاء هذا القانون
دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية       -50

للضغط على سلطة االحتالل اإلسرائيلي لإلفـراج       
الفوري عن كافة األسـرى والمعتقلـين خاصـة         

األسـرى، والمرضـى    الدفعة الرابعة من قُدامى     
واألطفال والنواب والمعتقلين اإلداريين، وإجبارها     

 لـذي على التخلي عن سياسة العقاب الجمـاعي ا       
 بشأن  1949يتنافي مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام       
  .حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب

دعوة المجتمع الدولي إلرسال لجنة تحقيق إلـى         -51
 االنتهاكات التي   السجون اإلسرائيلية لالطالع على   
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ترتكب بحق األسرى، والتأكيد على ضرورة قيـام        
األطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيـات جنيـف        
األربع بإلزام إسرائيل بتطبيق االتفاقيـات علـى        

 سـري األراضي الفلسطينية المحتلـة وعلـى األ      
  .والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية

دعم التوجـه الفلـسطيني لمالحقـة ومـساءلة          -52
اإلسرائيليين على جرائم الحرب، والجـرائم ضـد        
اإلنسانية والتي ارتكبت بحق األسـري وتخـالف        
القانون الدولي اإلنساني وقرارات األمم المتحـدة       
وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات      

  .جنيف األربع
دعوة الدول العربيـة واإلسـالمية والمؤسـسات         -53

عربي لدعم األسري   واألفراد إلى دعم الصندوق ال    
الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والـذي        

 574 رقم   بالقرار) 24(أقرته قمة الدوحة الدورة     
، وقامت حكومة   26/3/2013بتاريخ  ) 19(فقرة  

 2جمهورية العراق مشكورة بإيداع تبرع بمبلـغ        
  .مليون دوالر للصندوق

  :الالجئون :سادساً
فلـسطينيين هـي    التأكيد على أن قضية الالجئين ال      -54

جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمـسك بحـق        
الالجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محـاوالت       
التوطين بكافة أشكاله ورفـض أي تحركـات مـن        
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أطراف دولية من شانها إسقاط حق العودة، ودعوة        
األمانة العامة والـدول األعـضاء إلـى مواصـلة          

في األمـم    جهودها على الساحة الدولية، و     وتكثيف
المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الـشرعية        

 194الدولية وخاصة قرار الجمعية العامـة رقـم         
ووفقا لمبادرة الـسالم العربيـة وتأكيـد        ) 1948(

مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية واألخالقيـة      
  .فلسطينيينعن نشوء واستمرار مشكلة الالجئين ال

 في سـورية وقـف      مطالبة كافة أطراف الصراع    -55
العدوان على مخيمات الالجئين الفلسطينيين وعدم      
الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء         
الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء اسـتمرار        
األحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخالئها مـن       

ـ        ودةالسالح والمسلحين، وفك الحصار عنها وع
الخدمات الضرورية لدعم   سكانها إليها، وتقديم كل     
  .الالجئين الفلسطينيين فيها

الدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمـة        -56
لالجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفـع       

  .األذى والتمييز الجائر ضدهم

  :األونروا  :سابعاً
التأكيد على التفويض الممنوح لألونروا وفق قرار        -57

 عـام   302 رقـم قرار الجمعية العامـة     (إنشائها  
وعدم المساس بواليتهـا أو مـسؤوليتها       ) 1949
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وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخـرى،         
والعمل علـى أن تبقـى األونـروا ومرجعيتهـا          

 رورةالقانونية األمم المتحدة، وكذا التأكيد على ض      
استمرار األونروا بتحمل مسؤولياتها فـي تقـديم      

رجها فـي   الخدمات لالجئين داخل المخيمات وخا    
كافة مناطق عملياتها حتى يتم حل قضية الالجئين        
الفلسطينيين حال عادال وشامال وفق مـا نـصت         

الـشرعية   عليه مبادرة السالم العربية، وقرارات    
 الجمعيـة   رالدولية ذات العالقة وفي مقدمتها قرا     

  .1948لعام ) 194(العامة 
التأكيد على أهمية استمرار توفير الـدعم المـالي          -58

م لبرامج ونشاطات وكالـة الغـوث الدوليـة         الالز
االعتيادية والطارئة، ودعوة األمانة العامة وبعثاتها      
في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصـلة        
تفعيل قنوات االتصال المختلفة مع الدول المانحـة        

 الماليـة تجـاه     لتزاماتهاكافة، لحثها على الوفاء با    
لة مـن القيـام     وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكا    

بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة       
  .أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية األونروا

دعوة األونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع        -59
قاعدة الدول المانحة وزيادة األموال الملزمة بهـا        
وفق احتياجات الوكالة مـع عـدم تقلـيص ألي          

ة وفقاً لقرار إنـشائها رقـم       خدمات تقدمها الوكال  
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، واالستمرار في إعداد موازنتها     1949 لعام   302
حسب أولويات ومتطلبات الالجئين، والتنسيق مع      

 وتنفيذ برامجها   إعدادالدول العربية المضيفة في     
بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل علـى         
إشراك القطاع الخاص في الـدول المانحـة فـي          

اريع إضافية لتحـسين أحـوال   تمويل برامج ومش 
الالجئين على أال يكون ذلك بديالً اللتزامات الدول        

  .المانحة تجاه األونروا
تحميل سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي مـسؤولية         -60

األعباء اإلضافية التي تتكبدها األونـروا نتيجـة        
إجراءات اإلغالق والحصار وتقييد حركة إيـصال       

لتعويض عـن  المساعدات لمستحقيها ومطالبتها با  
  .هذه الخسائر

دعوة األونروا لالستمرار في تحمل مـسؤولياتها        -61
تجاه الالجئين الفلسطينيين في سـورية وأولئـك        
الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم الـالزم لهـم،         
ومناشدة المجتمع الدولي مساندة األونـروا مـن        

  .خالل تقديم التمويل الالزم
ء الـذي   دعوة الجهات المانحة لالستجابة للنـدا      -62

 مليـون دوالر    817 األونروا لجمع مبلـغ      أطلقته
  .لمساعدة الالجئين الفلسطينيين

الترحيب بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها في        -63
دعم موازنة األونروا وحث باقي الدول العربية إلى        
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زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهمتها في ميزانيـة        
عربيـة  األونروا لتصل إلى النسبة المقررة للدول ال      

 من موازنة األونـروا وذلـك       %7.73 والتي تبلغ 
 الجامعـة علـى     سمتعاقبة لمجل اللقرارات  ل تفعيالً

، ومنح األولوية   1987 المستوى الوزاري منذ عام   
 ثـم   ،لسداد أنصبة الدول في موازنة األونروا أوالً      
  .تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات ثانياً

  :التنمية :ثامناً
القـوة القائمـة   (وخطط إسـرائيل   إدانة سياسات    -64

الهادفة إلى الـسيطرة علـى مـوارد        ) باالحتالل
وثروات الشعب الفلسطيني الطبيعية، مـن خـالل       

ومطالبة المجتمـع   . تقويض االقتصاد الفلسطيني  
بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة      

  .على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية
هجة التي تفرضـها إسـرائيل      إدانة التدابير الممن   -65

الهادفة إلـى اسـتمرار     ) القوة القائمة باالحتالل  (
تقويض تنمية االقتصاد الفلسطيني وذلك لحرمان      
الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتـصرف        
في التنمية، وإلضعاف حيوية وجـدوى اقتـصاد        

 عيـة والتأييد الكامـل لقـرار الجم     . دولة فلسطين 
 وكـذلك   A\RES\69\20 رقم    المتحدة لألممالعامة  

، وبـاألخص الفقـرة     A\RES\70\12القرار رقم   
ودعوة الدول األعضاء   . التاسعة من كال القرارين   
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لتقديم الدعم السياسي والمـالي لمـؤتمر األمـم         
المتحدة للتجارة والتنمية، والتشديد على ضرورة      

 لمتحـدة وضع آلية لتوفير الموارد لمؤتمر األمم ا      
 من أجل عمل تقيـيم وتقـدير        للتجارة والتنمية، 

سنوي شامل ومنهجي ودقيق للتكلفة االقتـصادية      
  .لالحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة       -66
التزامه بتقديم المـساعدات للـشعب الفلـسطيني        
وسلطته الوطنية وعدم اللجوء إلى فرض شـروط        

قـديم تلـك    سياسية على الجانـب الفلـسطيني لت      
المساعدات، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطـط     

  .والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين
دعوة الدول العربية االستمرار بـدعم االقتـصاد         -67

الفلسطيني وفتح أسـواقها أمـام التـدفق الحـر       
للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائهـا مـن        

رات الصادرة  الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذاً للقرا    
بهذا الشأن، ودعوة الجهـات المختـصة بدولـة         
فلسطين لتزويد األمانة العامـة لجامعـة الـدول         
العربية بتقارير دورية حـول الـصعوبات التـي         
تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلـى       

  .الدول العربية
العمل على تنفيذ قرارات القمم العربيـة الـسابقة          -68

 اإلسـرائيلي وإعـادة     والخاصة بإنهاء الحـصار   
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اإلعمار لقطاع غزة، وبخاصـة القمـة العربيـة         
، )2009كـانون ثـاني     / يناير: الكويت(التنموية  

: سـرت (والقمة العربية العادية الثانية والعشرين      
 اجتماع، وباإلشارة إلى نتائج )2010آذار / مارس

آذار / مـارس (قمة شرم الشيخ إلعمـار غـزة        
ن في مؤتمر شرم    ، ودعوة كافة المشاركي   )2009

الشيخ إلعمار غزة إلـى اجتمـاع آخـر لتنفيـذ           
االلتزامات المنصوص عليها، وذلـك فـي إطـار         
الدعم العربي إلنجاح خطوات تحقيق المـصالحة       

  .الفلسطينية وانجازها في أسرع وقت
دعوة مؤسسات القطاع الخاص بالـدول العربيـة        -69

للمشاركة الفعالة في االستثمار في فلسطين ودعم       
  .اع الخاص الفلسطينيالقط

تثمين دور مؤسسات التمويل العربية ومنظمـات        -70
العمل العربي المشترك في جهودهم المبذولة لدعم       
االقتصاد الفلسطيني وتطوير بنيتـه المؤسـسية،       
ودعوتها إلى مضاعفة هذه الجهود بما يتوافـق        

  .وأولويات الخطط التنموية الفلسطينية
  

>>)25/7/2016 –) 27(ع . د642: ق.ق( <<∗∗∗∗  

                                                 

في هذا القـرار،    " المحكمة الجنائية الدولية  "تتحفظ جمهورية السودان حول كل ما ورد بشأن          -
، عممت على المندوبيات الدائمة بموجب      وقدمت لألمانة العامة مذكرة تفسيرية في هذا الشأن       

 .27/7/2016 بتاريخ 3999/5رقم ) أمانة شؤون مجلس الجامعة(مذكرة األمانة العامة 
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ــسطينية  ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســـــ

  :ومستجداته

دعم موازنة دولـة    
فلسطين وصـمود   

  الشعب الفلسطيني

م
و

ز
ن

د
و
ل

ف
ل

س
ط
ي
ن

و

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

بـي  وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العر     �
 المشترك،

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني         �
لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علـى       

 الـذي   23/7/2016المستوى الوزاري بتاريخ    
  عقد بنواكشوط،

وإذ يؤكد على أهمية االلتـزام بـسداد المـساهمات           -
المتوجبة على الدول األعضاء في دعم موازنة دولـة         

رات القمم العربيـة فـي بيـروت        فلسطين وفقاً لقرا  
، )2004(، وتـونس    )2003(، وشرم الشيخ    )2002(

، والريـاض   )2006(، والخرطوم   )2005(والجزائر  
ــشق )2007( ــة )2008(، ودم ، )2009(، والدوح

ــرت  ــداد )2010(وس ــة )2012(، وبغ ، والدوح
  ،)2015( وشرم الشيخ ،)2014(، والكويت )2013(

ـ    وإذ يؤكد على     - ى المـستوى   قرارات المجلـس عل
رقـم  الوزاري وعلى مستوى المندوبين الـدائمين       

ــاريخ ) 134(ع . د7224 ــم 16/9/2010بت ، ورق
ــاريخ ) 135(ع . د7301 ــذلك 2/3/2011بت ، وك
 الصادر عن االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة     القرار

ع .غ. د 7366على مستوى المندوبين الدائمين رقم      
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ص
م
و
د

ل
ش

ب

ل
ف
ل

س
ط
ي
ن

  

 7368، وكذلك القـرار رقـم       31/5/2011بتاريخ  
 الصادر عـن مجلـس      26/7/2011ع بتاريخ   .غ.د

الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته       
) 136(ع . د7376 رقـم   القرارغير العادية، وكذلك    

ع . د7453 رقــم القــرار، و13/9/2011بتــاريخ 
 7516 رقـم    القرار، و 10/3/2012بتاريخ  ) 137(
 ، والبيان الصادر عن5/9/2012بتاريخ ) 138(ع .د

 العربية الذي عقد فـي      ماجتماع لجنة مبادرة السال   
، والقرار الصادر عـن     9/12/2012الدوحة بتاريخ   

اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في       
، 13/1/2013 بتاريخ 7579دورته غير العادية رقم 

، 6/3/2013بتاريخ  ) 139(ع  . د 7588 رقم   القرارو
، 1/9/2013 بتاريخ) 140(ع  . د 7660 رقم   القرارو
، 9/3/2014بتاريخ  ) 141(ع  .د 7730 رقم   القرارو
، 7/9/2014بتاريخ  ) 142(ع  . د 7797 رقم   القرارو
، 9/3/2015بتاريخ  ) 143(ع  . د 7857رقم  القرار  و
ــرار و ــم القـ ــاريخ ) 144(ع .د 7924رقـ بتـ

ــرار ، و13/9/2015 ــم الق ) 145(ع .د 7995رق
  ،11/3/2016بتاريخ 

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

دعوة الدول العربية االلتزام بمقررات     التأكيد على    -1
الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع       
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وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دوالر شهرياً لدولة        
فلسطين، وذلك دعماً لدولة فلسطين في مواجهتها       
للضغوطات واألزمات المالية التي تتعـرض لهـا        

) ل بـاالحتال  لقائمةالقوة ا (بفعل استمرار إسرائيل    
باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابيـة، مـن        
بينهــا احتجــاز أمــوال الــضرائب الفلــسطينية 
واقتطاعها لجزء كبير منها بشكل يتنافى مع كافة        
القوانين والمواثيق الدوليـة واالتفاقيـات بـين        

  .الجانبين
توجيه الشكر إلى الـدول العربيـة التـي أوفـت         -2

ين، ودعوة  بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسط     
باقي الدول العربيـة إلـى الوفـاء بالمتـأخرات          
المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيـد علـى        
أهمية استمرار الدول العربية في دعـم موازنـة         

  .دولة فلسطين
دعوة الدول العربية الـشقيقة االلتـزام بتحويـل          -3

األموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة إلعادة        
ل خالل الحرب التـي شـنها       بناء ما دمره االحتال   

ودعوتها مجـددا   . 2014على قطاع غزة صيف     
لإليفاء بااللتزامات التي تعهدت بها الدول العربية       

  .الشقيقة خالل القمم العربية
ــشكر  -4 ــسعوديةتوجيــه ال ــة ال  للمملكــة العربي

 والجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الـشعبية      
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ــدول و ــا األعــضاء لل ــت بالتزاماته ــي أوف الت
هماتها كلياً أو جزئيـاً فـي دعـم مـوارد           ومسا

صندوقي األقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات      
، وفي تقـديم  2000قمة القاهرة غير العادية لعام    

الدعم اإلضافي للصندوقين وفق مقـررات قمـة        
، 2002عـام   ) 14(بيروت في دورتها العاديـة      

) 22(وتفعيل قرار قمة سرت في دورتها العاديـة   
عم القدس، ودعوة الدول العربيـة       بد 2010عام  

التي لم تف بالتزاماتها تجـاه الـدعم اإلضـافي          
  .سرعة الوفاء بهذه االلتزامات

دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلـسطين         -5
 وفقاً لآلليات التـي     1/4/2016لمدة عام تبدأ من     
  .2002أقرتها قمة بيروت 

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د643: ق.ق(

    

ــضية  ــسطينية الق الفل
ــي   ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســـــ

  :ومستجداته

الجــوالن العربــي 
  السوري المحتل

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي       �
  المشترك،

قرارات مجلس الجامعة على المـستوى      وعلى   �
ــوزاري ــم ال ــاريخ ) 133(ع . د7161 رق بت
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بتـاريخ  ) 134(ع  . د 7230، ورقم   3/3/2010
بتاريخ ) 135(ع  . د 7306رقم  و،  16/9/2010

بتـاريخ  ) 136(ع  . د 7381رقم  و،  2/3/2011
بتاريخ ) 137(ع  . د 7457رقم  و،  13/9/2011
بتاريخ ) 138(ع  . د 7521رقم  و،  10/3/2012

بتـاريخ  ) 139(ع  . د 7593رقم  و،  5/9/2012
بتـاريخ  ) 140(ع  . د 7665رقم  و،  6/3/2013
بتـاريخ  ) 141(ع  . د 7735رقم  و،  1/9/2013
بتـاريخ  ) 142(ع  . د 7802رقم  و،  9/3/2014
بتـاريخ  ) 143(ع  . د 7862رقم  و،  7/9/2014
بتـاريخ  ) 144(ع  . د 7928ورقم  ،  9/3/2015

بتاريخ ) 145(ع  . د 7999ورقم  ،  13/9/2015
ــم  ،11/3/2016 ــاريخ ) ع.غ.د (8041ورق بت
21/4/2016،  

ؤكد على قراراته السابقة فـي هـذا الـشأن،          وإذ ي  -
) 26(ع  . د 619وآخرها قرار قمة شرم الشيخ رقم       

  ،29/3/2015بتاريخ 

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

تأكيد الدول العربية دعمها ومـساندتها الحازمـة         -1
لمطلب سورية العادل وحقها في اسـتعادة كامـل         
الجوالن العربي السوري المحتل إلى خط الرابـع        

، استناداً إلـى أسـس      1967حزيران  / من يونيو 
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عملية السالم، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء      
على ما أنجز في إطار مؤتمر السالم الذي انطلق         

  .1991في مدريد عام 
مجلس الجامعـة علـى      قرارالتأكيد مجدداً على     -2

ــوزاري   ــستوى ال ــم الم ــاريخ 4126رق  بت
 القـرار  وقراراته الالحقة وآخرهـا      13/2/1982

ــم  ــاريخ ) 145(ع . د7999رق  11/3/2016بت
 619وقرارات القمم العربية وخاصةً القرار رقـم        

الصادر عن قمة شرم الشيخ بتـاريخ       ) 26(ع  .د
الذي ينص على رفـض كـل مـا     و 29/3/2015

اتخذته سلطات االحتالل اإلسرائيلي، من إجراءات      
تهدف إلى تغيير الوضـع القـانوني والطبيعـي         

لـسوري المحتـل،    والديمغرافي للجوالن العربي ا   
واعتبار اإلجراءات اإلسرائيلية لتكريس سيطرتها     
عليه غير قانونية والغية وباطلة، وتشكل خرقـاً        
لالتفاقيــات الدوليــة ولميثــاق األمــم المتحــدة 

 497وقراراتها، والسيما قرار مجلس األمن رقم       
، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة    )1981(

 والذي  5/12/2008يخ   بتار 99/63والستين رقم   
 بضم 14/12/1981أكد على أن قرار إسرائيل في 

الجوالن العربي السوري المحتل غير قانوني والغ   
وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً 

وكـذلك  ) 1981 (497لقرار مجلس األمن رقـم      
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قرار الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين       
، وكذلك قرارات   2/12/2009 بتاريخ   21/64رقم  

 بتـــاريخ 18/65الجمعيــة العامـــة رقــم   
 بتـــاريخ 106/65، ورقـــم 25/11/2010
ــم 10/12/2010 ــاريخ 19/66، ورقــ  بتــ

، وقراراتها المتعاقبة وآخرها قـرار      1/12/2011
، وقرار مجلس  15/11/2015 بتاريخ   17/70رقم  

بتاريخ  A/HRC/RES/31/25 حقوق اإلنسان رقم  
األمين العام لألمم المتحدة    ، وتقرير   24/3/2016

 بتـاريخ   A/68/371المقدم للجمعية العامة رقـم      
 عن الحالـة فـي الـشرق األوسـط          9/9/2013

والمتضمن بند الجوالن السوري المحتل، وتقرير      
األمين العام لألمم المتحدة المقدم لمجلس حقـوق        

ــم  ــسان رق ــاريخ 37/25اإلن ، 13/1/2014 بت
ـ      ن قـوة األمـم     وتقريره المقدم لمجلس األمن ع

 520/2016المتحدة لمراقبة فض االشتباك رقـم       
  .8/6/2016بتاريخ 

التأكيد من جديد أن اسـتمرار احـتالل الجـوالن           -3
 يـشكل   1967العربي السوري المحتل منذ عـام       

  .تهديداً مستمراً للسلم واألمن في المنطقة والعالم
إدانة الممارسات اإلسرائيلية في الجوالن العربـي        -4

حتل المتمثلة فـي االسـتيالء علـى        السوري الم 
األراضي والموارد الطبيعية، ومنها نهب الموارد      
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 السدود واستنزاف وسـحب ميـاه       وإقامةالمائية  
 إلـى بحيرة مسعدة وطبريا والحولة وتحـويلهم       

ــزارعين  ــان الم ــستوطنين، وحرم ــزارع الم م
السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم       

سعيها المحموم لنهـب    وسقاية مواشيهم، وكذلك    
ثروات الجوالن العربي السوري المحتل من خالل       
التنقيب الكثيف عن النفط واستخراجه واعتبار تلك 
الثروات ملكا خالصا ألبنـاء الجـوالن العربـي         
السوري المحتـل وهـو مـا أقرتـه المواثيـق           

  .واالتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية
سورية ل مع   تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكام     -5

ا في مواجهة االعتداءات    م، والوقوف معه  ولبنان
ا، موالتهديــدات اإلســرائيلية المــستمرة ضــده

ا اعتداء علـى األمـة      مواعتبار أي اعتداء عليه   
  .العربية

دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي        -6
السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم       

ــ ــرائيلي وممارس ــتالل اإلس ــة، لالح اته القمعي
وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية 
السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيـق اتفاقيـة        

 على مواطني الجـوالن     1949جنيف الرابعة لعام    
العربي السوري المحتل وإدانة سلطات االحـتالل       
اإلسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميـع حقـوق       
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 االحتالل فـي    المواطنين السوريين الواقعين تحت   
الجوالن كباراً وصغاراً بموجب مبـادئ القـانون        
الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما يـنجم عـن     
هذا االحتالل من نزوح آالف السكان وتـشريدهم        
وسلب أراضيهم وانفصال األسر وانعكـاس ذلـك        
الوضع على حياة األطفال وتربيتهم إضـافة إلـى         

طفـل  انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقـوق ال       
والتي تتعارض مع االلتزامات الدوليـة الناشـئة      (

  ).عن االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
 الكف  إلى) باالحتاللالقوة القائمة   (دعوة إسرائيل    -7

عن فرض المواطنة اإلسرائيلية وبطاقات الهويـة      
اإلسرائيلية على المواطنين السوريين في الجوالن      

ـ         ن العربي السوري المحتل، والتوقـف فـورا ع
تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسـات       
األخرى التي تعوق تمتعهم بحقـوقهم األساسـية        
ــصادية  ــسياسية واالقت ــة وال ــوقهم المدني وحق

  .واالجتماعية والثقافية
مطالبة األمم المتحدة ومجلس األمـن ومجلـس         -8

القـوة  (حقوق اإلنسان، ضمان احترام إسـرائيل       
ف الرابعة، والعهد   التفاقية جني ) القائمة باالحتالل 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل علـى       
تسهيل قيام سكان الجـوالن العربـي الـسوري         
المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم فـي الـوطن األم         
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سورية عبر معبر القنيطـرة وبإشـراف اللجنـة         
  .الدولية للصليب األحمر

إدانة الممارسات واالستفزازات التي تقـوم بهـا         -9
حتالل اإلسرائيلي في الجـوالن العربـي       قوات اال 

السوري المحتل والتنديد بالتصريحات العدوانيـة      
والتصعيدية وغير المسؤولة الصادرة مؤخرا عن      
رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بشأن الجوالن      
العربي السوري المحتل، وكـذلك قيـام حكومـة         
االحتالل اإلسرائيلي بعقد اجتماعها فيه واعتبـار       

خطوة التصعيدية عمال منافيا لقواعد القانون  تلك ال 
الدولي وقرارات الشرعية الدوليـة ذات الـصلة        
وتحديا صارخا إلرادة المجتمـع الـدولي وقـرار      

، والذي أعتبـر    )1981 (497مجلس األمن رقم    
 لقوانينها وسلطاتها إسرائيلبكل وضوح أن فرض 

 في مرتفعات الجوالن العربي الـسوري       وإدارتها
 الغية وباطلة وغير ذات اثر      إجراءاتي  المحتل ه 

 تمثل خرقا فاضـحا     اإلجراءات تلك   أنقانوني كما   
 338، و)1967 (242 األمــنلقــراري مجلــس 

 القرارات األخيرة ذات الصلة     إلى إضافة،  )1973(
الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والرأي       
االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام       

في هذا الشأن، وان تلك األعمـال تعتبـر          2004
تهديدا مباشرا للسلم واألمن الـدوليين وتجهـض     
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 إلـى كافة المشاريع والجهود الدوليـة الهادفـة        
  .تحقيق سالم دائم وعادل وشامل في المنطقة

 إلـى ) بـاالحتالل القوة القائمـة    (دعوة إسرائيل    -10
 سراح األسرى السوريين فورا من السجون    إطالق

اإلسرائيلية الذين اعتُقل البعض منهم     والمعتقالت  
 عاماً وأن تعاملهم معاملـة      29منذ ما يزيد على     

تتفق مع القانون الـدولي اإلنـساني، ومطالبـة         
المجتمع الدولي والجهات الدولية ومنظمات حقوق   

 كشف تلك االنتهاكـات اإلسـرائيلية       إلىاإلنسان  
لحقوق األسرى الجوالنيين وإدانة تلك الممارسات      

) القوة القائمة بـاالحتالل   (ضغط على إسرائيل    وال
بالسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمـر       
بزيارة األسرى العرب السوريين في المعـتقالت       
اإلسرائيلية برفقة أطباء متخصصين للوقوف على      
حالتهم الصحية البدنية والعقلية وحماية أرواحهم      

اً لقرارات  واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكاً سافر    
األمم المتحدة وللقانون الدولي اإلنساني وألبـسط       

  .قواعد حقوق اإلنسان
التمسك بقـرارات الـشرعية الدوليـة المتعاقبـة          -11

 بتـاريخ   17/70وآخرها قرار الجمعية العامة رقم      
 الذي تضمن عدم مشروعية النشاط      25/11/2016

االستيطاني واألنشطة اإلسـرائيلية األخـرى فـي        
  .1967بي السوري المحتل منذ عام الجوالن العر
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االلتزام ) القوة القائمة باالحتالل  (مطالبة إسرائيل    -12
بقرار الجمعية العامة المشار إليه والذي تـضمن        
إعادة تأكيد ما قررته من أن جميع األحكـام ذات          
الصلة بالموضوع من األنظمة المرفقة باتفاقيـة       

قة  واتفاقية جنيف المتعل   1907الهاي الرابعة لعام    
بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت تنطبق على        
األرض السورية التي تحتلها إسرائيل منـذ عـام         

، وتهيب باألطراف في االتفاقيتين احتـرام       1967
التزاماتها بموجب هـذين الـصكين فـي جميـع          

  .الظروف وكفالة احترامها
حث المجتمع الـدولي علـى التمـسك بقـرارات         -13

نـشاط االسـتيطاني    الشرعية الدولية الرافضة لل   
اإلسرائيلي في الجوالن العربي السوري المحتـل،       
وذلك مـن خـالل إدانـة ممارسـات الحكومـة           
اإلسرائيلية التـي تعمـل علـى اسـتقطاب آالف        
العائالت اإلسرائيلية لالسـتيطان فـي الجـوالن        
العربي السوري المحتل والتي كان آخرها الحملة       

جلـس  االستيطانية التي قام بها مـا يـسمى الم        
، "تعال إلى الجوالن  "اإلقليمي للجوالن، تحت شعار     

والكـف  " مشروع المزارع "والذي يشار إليه باسم     
عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الـديمغرافي       
والهيكل المؤسسي والوضع القـانوني للجـوالن       
السوري المحتل، والتأكيد على وجـوب الـسماح        
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تـل  للنازحين من سكان الجوالن الـسوري المح       
  .بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم

التـي  حكومة االحتالل اإلسـرائيلي     إدانة سياسة    -14
دمرت عملية السالم، وأدت إلى التصعيد المستمر       
للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلـى        

علـى  ) القوة القائمـة بـاالحتالل    (حمل إسرائيل   
ـ    سحاب تطبيق قرارات األمم المتحدة المتعلقة باالن

اإلسرائيلي التام من الجوالن العربـي الـسوري        
المحتل ومن جميع األراضي العربية المحتلة، إلى       

 .1967حزيران / خط الرابع من يونيو

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د644: ق.ق(

    

ــسطينية  ــضية الفل الق
ــي   ــصراع العرب وال
ــرائيلي  اإلســـــ

  :ومستجداته

التضامن مع لبنان   
  ودعمه

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي      �
 المشترك،

وعلى قرار مجلس الجامعـة علـى المـستوى          �
ــم   ــوزاري رق ــاريخ ) 141(ع . د7738ال بت

 بشأن االنعكاسات السلبية والخطيرة     9/3/2014
ى لبنـان جـراء أزمـة النـازحين         المترتبة عل 
 السوريين،
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وعلى قرارات مجلس الجامعة على المـستوى        �
) 145(ع  . د 8000الوزاري وآخرها قراره رقم     

 ،11/3/2016بتاريخ 

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة        �
متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات على المـستوى       

  ،قد بنواكشوط الذي ع23/7/2016الوزاري بتاريخ 
وإذ يؤكد على قرارات مـؤتمرات القمـة العربيـة           -

، والسيما القـرار    )2015(وآخرها قمة شرم الشيخ     
 المتعلـق   26/3/2014بتاريخ  ) 25(ع  . د 599رقم  

 بدعم الجيش اللبناني،

وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخليـة واإلقليميـة          -
 والدولية المتعلقة بلبنان،

 الدولية ذات الصلة التي تلتزم      واستناداً إلى القرارات   -
 المبني على   1701بها حكومة لبنان، والسيما القرار      

  ، بكامل مندرجاته426 ورقم 425القرارين رقم 

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

تجديد التضامن الكامل مع لبنان وتـوفير الـدعم          -1
السياسي واالقتصادي له ولمؤسساته الدسـتورية      

استقرار بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن و     
لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيـد حـق         
اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مـزارع شـبعا         
وتالل كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة        
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الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسـائل        
المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق    

 ضد االحـتالل    بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة   
اإلسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدوليـة        
ومبادئ القانون الدولي، وعـدم اعتبـار العمـل         

 .المقاوم عمالً إرهابياً

دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمـع الـدولي          -2
 المبنى علـى    1701تنفيذ قرار مجلس األمن رقم      

 عبر وضـع حـد      426 ورقم   425القرارين رقم   
ات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة لـه      نهائي النتهاك 

 .ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية

الترحيب وتأكيد الدعم للخالصات الـصادرة عـن         -3
االجتماعات المتتالية لمجموعة الـدعم الدوليـة       
للبنان وآخرها االجتماع الذي انعقد على هـامش        
الدورة السبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة في       

30/9/2015. 

ادة بالدور الوطني الذي يقـوم بـه الجـيش          اإلش -4
اللبناني والقوى األمنيـة اللبنانيـة فـي صـون          
االستقرار والسلم األهلي ودعم الجهود المبذولـة       
من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحـدود         
المعترف بها دوليا، وتثمـين التـضحيات التـي         
يقدمها الجيش اللبناني فـي مكافحـة اإلرهـاب         

التنظيمــات اإلرهابيــة والتكفيريــة، ومواجهــة 
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وخاصةً تلك التي وردت في قرار مجلس األمـن         
، وإدانة االعتداءات النكـراء     )2015 (2170رقم  

التي تعرض لها في أكثر مـن منطقـة لبنانيـة،           
والترحيب بالمساعدات التي قدمتها دول شـقيقة       
وصديقة للبنان وفي طليعتهـا المملكـة العربيـة       

 الدول على تعزيز قـدرات      السعودية وحث جميع  
الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة       
على عاتقه، كونه ركيزة لضمان األمن واالستقرار    
والسلم األهلي في لبنان، وإدانة خطف العسكريين       
اللبنانيين من قبل تنظيمات إرهابية واالسـتمرار       

 والمطالبـة   2014آب  / باحتجازهم منذ أغسطس  
حهم بغية إفشال مخططات من يريدون      بإطالق سرا 

 .إشعال فتنة داخلية وإقليمية

إدانة جميع األعمال اإلرهابية والتحركات المسلحة       -5
والتفجيرات اإلرهابية التي استهدفت عـدداً مـن        
المناطق اللبنانية وأوقعت عدداً مـن المـواطنين        
األبرياء، ورفض كل المحاوالت اآليلة إلـى بـث         

العيش المـشترك والـسلم     الفتنة وتقويض أسس    
األهلــي والوحــدة الوطنيــة وزعزعــة األمــن 
واالستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب     
والتكفير واالسـتقطاب الطـائفي والتـدخل فـي         
الشؤون الداخليـة اللبنانيـة، والتعـاون التـام         
والتنسيق لمكافحـة اإلرهـاب والقـضاء عليـه         
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ادل وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تب      
المعلومات والخبرات وبناء القـدرات ومحاسـبة       
مرتكبي األعمال اإلرهابية والجرائم ضد اإلنسانية      
والمحرضين علـى أعمـال العنـف والتخريـب         
واالستقطاب الطائفي التي تهدد الـسلم واألمـن        
وتشديد العقوبـات علـيهم وانتهـاج إجـراءات         

 .احترازية في هذا الشأن

ـ         -6 ه للعـدوان   دعم لبنـان فـي تـصديه ومقاومت
اإلسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص       

، والتـرحم  2006تموز من العـام    / عدوان يوليو 
على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبار تماسـك       
ووحدة الشعب اللبناني في مواجهـة ومقاومـة         
العدوان اإلسرائيلي عليه ضماناً لمستقبل لبنـان        

ائيلية وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم اإلسـر     
بجرائم حرب تستوجب مالحقة مرتكبيها وتحميل       
إسرائيل المسؤولية الكاملـة عـن اعتـداءاتها،        
ــة   ــة اللبناني ــالتعويض للجمهوري ــا ب وإلزامه
وللمواطنين اللبنانيين والترحيب بالقرارات التـي      

البقعـة  "تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة حول     
ها القـرار   وآخر" النفطية على الشواطئ اللبنانية   

ــم  ــاريخ 70/194رق ــذي 22/12/2015 ت ، وال
يقضي بدفع إسرائيل تعويضات مالية عن األضرار       
التي لحقت بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطـة        
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تمـوز  / الجية للطاقة الكهربائية في حرب يوليـو    
2006. 

إدانة االعتداءات اإلسرائيلية على السيادة اللبنانية       -7
 :براً وبحراً وجواً، منها

رق اإلسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق  الخ �
 .زرع العمالء ونشر شبكات التجسس

االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق لبنان السيادية      �
واالقتصادية في مياهه اإلقليميـة ومنطقتـه       
االقتصادية الخالصة وفـي ثروتـه النفطيـة        

 .والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية

 األبعـاد التـي     الحرب االلكترونية المتناهيـة    �
تشنها إسرائيل ضد الجمهورية اللبنانية عبـر    
الزيادة الملحوظة في عدد األبراج والهوائيات      
وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبـة التـي       
تهدف إلى القرصنة والتجسس علـى كافـة        

 .شبكات االتصاالت والمعلوماتية اللبنانية

امتناع إسرائيل عن تسليم كامل المعلومـات         �
الخرائط المتعلقة بمواقع الـذخائر     الصحيحة و 

غير المتفجرة كافة، بما فيها كميـة وأنـواع         
القنابل العنقودية التي ألقتها بشكٍل عـشوائي       
على المناطق المدنية اآلهلة بالـسكان إبـان        

 .2006عدوانها على لبنان في صيف العام 

 :تأكيد المجلس على -8
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ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية       �
ريدة القائمة على المناصفة بين المـسلمين     الف

والمسيحيين وكذلك صـيغة التعـايش بـين        
األديان والحوار بينها والتسامح وقبول اآلخر      
وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله      

لغائية كداعش وجبهة   التنظيمات اإلرهابية اإل  
النصرة بما ترتكبه من جرائم بحق اإلنـسانية      

يل في سياساتها اإلقصائية    والتي تحاكي إسرائ  
القائمة على يهوديـة الدولـة وممارسـاتها        

 .العدوانية تجاه المسلمين والمسيحيين

دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيـز        �
حضور لبنان العربي والدولي ونـشر رسـالته        
الحضارية وتنوعه الثقافي، السيما في مواجهة      

ت أصلية  إسرائيل، والحفاظ على األقليات كمكونا    
وأساسية في النسيج االجتماعي لدول المنطقـة       
وضرورة صون حقوقها ومنع اسـتهدافها مـن        
قبل الجماعات اإلرهابيـة وتوصـيف الجـرائم        

 .المرتكبة بحقها بجرائم ضد اإلنسانية

دعم المؤسسات الدسـتورية اللبنانيـة فـي         �
المضي بااللتزام بأحكام الدستور لجهة رفض      

الالجئين الفلسطينيين  التوطين والتمسك بحق    
في العودة إلى ديـارهم، وتثمـين الموقـف         
الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلـسطينية      



-68-  

الرافض لتوطين الالجئين الفلـسطينيين فـي       
 .الدول المضيفة، خاصةً في لبنان

حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات       �
الشرعية الدولية وعلى جالء الحقيقة وتبيانها      

مة اغتيال الـرئيس الـشهيد رفيـق        في جري 
الحريري ورفاقه، بعيداً عن أي تـسييس أو        
انتقام وبما ال ينعكس سلباً على استقرار لبنان        

 .ووحدته وسلمه األهلي

دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية        �
تغييب سماحة اإلمام موسى الصدر ورفيقيـه       
الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بـدر       

ن أجل التوصل إلى تحريرهم والعمل      الدين، م 
على مساءلة مسؤولي النظام الليبي الـسابق       

 .لوضع حد لهذه الجريمة

  :ترحيب المجلس -9
بالجهود التي يبذلها لبنان حكومةً وشعباً حيال        �

موضوع النازحين السوريين الوافـدين إلـى       
لبنان لجهـة استـضافتهم رغـم إمكاناتـه         

رة المحدودة، والتأكيد على ضـرورة مـؤاز      
ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم األعبـاء        
واألعداد معه، ووقف تزايـد تلـك األعبـاء         
واألعداد من النازحين والتشديد على أن يكون       
وجودهم مؤقتاً لما في األمر من تهديد كياني        
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ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين       
عودتهم إلى بالدهم في أقرب وقـت ممكـن،         

الت الحثيثـة التـي تبـذلها       واإلشادة بالمحاو 
الحكومة اللبنانية لتقليص أعـداد النـازحين       
السوريين الموجودين على األراضي اللبنانية     
وتوفير أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيـف      
األعباء عن شعب لبنان واقتـصاده، بعـد أن         
أصبح على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي      

 .وأمنى يهدد وجوده

قضاء الدولي من أجل إدانة     بتوجه لبنان إلى ال    �
جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة،       
والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها ويرتكبها 

 .اإلرهاب في العراق

بجهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى الـسير        �
فــي تطبيــق وتطــوير سياســة اإلصــالح 
االقتصادي وتعزيز النمو االقتصادي المستدام     

هدف تحديث بنية االقتصاد الوطني    في لبنان، ب  
 .والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه

بالحوار القائم بين األطراف السياسية اللبنانية       �
لتجاوز الخالفات وتخفيـف حـدة االحتقـان        
السياسي والدفع بالوفاق الـوطني وصـيغة       
العيش المشترك وتفعيـل العمـل الحكـومي        
والمؤسسات الدسـتورية، وخلـق األجـواء       
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الالزمة إلجراء االنتخابات الرئاسية احترامـاً      
للدستور وتطبيقاً لمبدأ تداول الـسلطة الـذي        

 .تقتضيه طبيعة نظام لبنان الديمقراطي

اإلشادة بالجهود الدؤوبة والمستمرة التي يقـوم        -10
بها األمين العام لجامعة الـدول العربيـة دعمـاً          
وتأييداً للجمهورية اللبنانية بالتشاور مع الـدول       
العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف     
القوى السياسية من أجـل تكـريس االسـتقرار         
وتعزيز النمو االقتصادي المستدام في لبنان حفاظاً       
على وحدته وأمنه واستقراره وتمكيناً لـه مـن         
مواجهة األخطار وذلك احتراماً ومتابعةً وتنفيـذاً       

ـ      ة لمقررات الحوار الوطني الـصادرة عـن طاول
الحوار في مجلس النواب وعـن هيئـة الحـوار          

  .الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا
  

>>)25/7/2016 –) 27(ع . د645: ق.ق( <<∗∗∗∗  
    

                                                 

 البحرين على هذا القرار نظراً لما يتحمله ما يسمى حزب اهللا اللبناني اإلرهابي،      تتحفظ مملكة  -
والعضو في الحكومة اللبنانية من مسؤولية كاملة في السعي لتقويض السلم األهلي وزعزعة             
األمن واالستقرار عبر إثارة الفتنة الطائفية ودعم اإلرهاب والتدخل الـسافر فـي الـشؤون               

 مؤكدة وقوفها ومساندتها للشعب اللبنـاني الـشقيق وحقـه           . الدول العربية  الداخلية لعدد من  
  .بالعيش في دولة مستقرة ذات سيادة بعيداً عن التدخالت الخارجية

 .المملكة العربية السعودية تنأى بنفسها عن هذا القرار وتؤيد تحفظ مملكة البحرين -
 .قرار وتؤيد تحفظ مملكة البحريندولة اإلمارات العربية المتحدة تنأى بنفسها عن هذا ال -
 .تنأى بنفسها عن هذا القرار وتؤيد تحفظ مملكة البحريندولة قطر  -
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تطــورات األزمــة 
  السورية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي       �
 المشترك،

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني         �
لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علـى       

 الـذي   23/7/2016المستوى الوزاري بتاريخ    
  عقد بنواكشوط،

واستناداً إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربيـة         -
ببغـداد  ) 23(ع  . د 554على مستوى القمـة رقـم       

بالدوحة ) 24(ع . د580، ورقم 29/3/2012بتاريخ 
بالكويت ) 25(ع . د600، ورقم 26/3/2013بتاريخ 
بـشرم  ) 26(ع  . د 623، ورقم   26/3/2014بتاريخ  

، وكافة قرارات المجلس    29/3/2015الشيخ بتاريخ   
على المستوى الوزاري في هذا الـشأن، وآخرهـا         

، 11/3/2016بتاريخ ) 145(ع . د8006القرار رقم 
ن الدائمين رقم   وقرار المجلس على مستوى المندوبي    

 وبيانات اللجنـة    4/5/2016ع بتاريخ   .غ. د 8042
  الوزارية المعنية بالوضع في سورية،

وإذ يؤكد مجدداً على موقفه الثابت في الحفاظ على          -
ذلك وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية، و     

  ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه،استناداً ل
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 التام مـع الـشعب      وإذ يعرب من جديد عن تضامنه      -
السوري إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيـرة         

  تهدد وجوده وحياة المواطنين األبرياء،
بالوقوف إلى جانب تطلعات    وإذ يجدد التزامه الكامل      -

الشعب السوري في الحرية والعدالـة والمـساواة،        
وحقه الثابت في اختيار نظام الحكـم الـذي يحقـق      

ء األمن والسلم فـي     في إرسا طموحاته  آماله ويلبي   
  أرجاء سورية،مختلف 

مجموعـة  بالجهود التي تبـذلها     وإذ يرحب مجدداً     -
 لتهيئة الظـروف المالئمـة      الدعم الدولية لسورية  

مفاوضـات بـين المعارضـة      الالستئناف عمليـة    
تشكيل هيئـة حكـم     الهادفة إلى   والحكومة السورية   

انتقالي ذات صالحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جـاء         
، 30/6/2012بتـاريخ   ) 1( بيان مؤتمر جنيف     في

وبيان مجموعة الدعم الدولية لسورية بفيينا بتاريخ       
قرار  والذي أيدهما    14/11/2015 و 30/10/2015

إلى جانب بيـان    ) 2015 (2254مجلس األمن رقم    
 في ميونخ والـذي     11/2/2016المجموعة بتاريخ   

، وبيان  )2016 (2286مجلس األمن رقم    أيده قرار   
 وبما يلبي تطلعات الشعب     17/5/2016ينا بتاريخ   في

  ،السوري بكافة فئاته وأطيافه
الوحيد الممكن   على أن الحل     وإذ يكرر موقفه الثابت    -

لألزمة السورية يتمثل في الحل السياسي من خـالل    
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عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري،   
 وفقاً لما نص عليه البيان الختامي لمـؤتمر جنيـف   

  ،30/6/2012الصادر بتاريخ ) 1(
السادة رؤسـاء   القادة و وبعد استماعه إلى مداخالت      -

  الوفود والسيد األمين العام،

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

اإلعراب عن القلق الشديد من تـداعيات تـصعيد          -1
األعمال العسكرية التي تشهدها مختلـف أنحـاء        
سورية، والتي من شأنها أن تؤدي إلـى انهيـار          

ل العدائية التي تـم االتفـاق       األعماوقف  ترتيبات  
اجتماعات مجموعـة الـدعم الدوليـة       عليها في   

لسورية، ومطالبة مجلس األمن بتحمل مسؤولياته      
الكاملة في حفظ األمن والسلم، والعمل على اتخاذ        
اإلجراءات والتدابير المناسبة لتنفيذ قراري مجلس  

) 2016(2268ورقـم   ) 2015(2254األمن رقم   
ألعمال القتالية وإطالق النار في   القاضيان بإيقاف ا  

 .جميع أنحاء سورية

حث مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيـف    -2
جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا ورد فـي         

، 30/6/2012بتـاريخ   ) 1(بيان مؤتمر جنيـف     
وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية       

ــي  ــسورية ف ، 14/11/2015 و30/10/2015ل
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، إضافةً إلى بيـان ميـونخ فـي         17/5/2016و
، والعمــل علــى التقيــد بالمبــادئ 11/2/2016

واآلليات التي تم االتفاق عليها والواردة في تلـك         
البيانات، وعلى نحوٍ خاص ما يتعلق منها بآليـة         
تثبيت وقف إطالق النار واألعمال العدائية، وآلية       
توفير المساعدات اإلنسانية، وبتـوفير األجـواء       

ة الستئناف عملية المفاوضات في جنيـف       المالئم
تحت رعاية األمم المتحدة والهادفة إلـى تـشكيل         

  .هيئة حكم انتقالي ذات صالحيات تنفيذية كاملة
اإلعراب عن إدانة واستنكار ممارسـات النظـام         -3

السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في       
 السوريين في كـل     نحلب وريفها، وضد المواطني   

ية، واعتبار عمليات القصف الجـوي      أنحاء سور 
والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها فـي        
حلب وغيرها من المدن السورية انتهاكاً صـارخاً        

 .لمعاهدات جنيف والقانون الدولي اإلنساني

إدانة العمليات والجرائم اإلرهابية ضد المـدنيين        -4
في مختلف المناطق الـسورية والتـي ترتكبهـا         

لجماعات اإلرهابية كداعش وجبهـة     التنظيمات وا 
النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات      

 .اإلرهابية

العمل على تقديم كل الذين ارتكبوا أو شاركوا في          -5
 نالمجازر والجـرائم الوحـشية ضـد المـواطني        
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األبرياء في حلب وغيرها من المناطق الـسورية        
 .إلى العدالة الدولية

ية في جنيف التنـسيق     الطلب من المجموعة العرب    -6
الوثيق مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق       
اإلنسان، التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بإيقـاف       
االنتهاكات الدائمة لحقوق اإلنسان التي يرتكبهـا       
النظام السوري، بما في ذلـك تـوفير الحمايـة          
الالزمــة لألطفــال والنــساء ومنــع اســتهداف 

مدنية وفقـاً للقـانون     المستشفيات والمؤسسات ال  
  .الدولي اإلنساني

اإلعراب عن المساندة الكاملة لإلجراءات والتدابير       -7
التي اتخذتها المملكة األردنية الهاشمية لحمايـة       
أمنها الوطني وأمـن مواطنيهـا بعـد االعتـداء          
اإلرهابي الذي استهدف نقطة حدودية في منطقة       

ـ       ة الركبان على الحدود األردنية السورية، ومطالب
المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال موضوع      

واإلعراب عن الشكر والتقدير الالجئين السوريين،   
للمملكة األردنية الهاشمية على مـا تبذلـه مـن          

 .جهود في هذا الشأن

الترحيب بالنتائج االيجابيـة لالجتمـاع الموسـع         -8
للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة       

 8بالريــاض بتــاريخ  العربيــة الــسعودية  
، وما سبقه من اجتماعات ألطـراف       9/12/2015و
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من المعارضة السورية فـي القـاهرة وموسـكو         
والهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول       
خطوات الحل السياسي المنشود لألزمة الـسورية       
من خالل عمليـة سياسـية يتوالهـا الـسوريون          

) 1(بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيـان جنيـف         
والبيانات الصادرة عن المجموعة الدوليـة لـدعم        

  .سورية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة
الشيخ صباح  بدور حضرة صاحب السمو     اإلشادة   -9

فـي  األحمد الجابر الصباح أمير دولـة الكويـت         
استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدوليـة األول       

الوضع اإلنـساني   لدعم  والثاني والثالث للمانحين    
، 2015 و2014 و2013ورية خالل األعوام في س

ومشاركتها برئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد تحت     
، 4/2/2016رعاية األمم المتحدة في لندن بتاريخ       

حيث وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويـت مـن          
 مليـار   1.6مساهمات في المؤتمرات األربعة إلى      

سـرعة الوفـاء    دوالر، ومناشدة الدول المانحة     
في مؤتمر لندن لدعم    أعلنت عنها   دات التي   بالتعه

الوضع اإلنساني في سورية، وبالخصوص فيمـا       
يتعلق بتوفير الدعم الالزم للدول العربية المجاورة       
لسورية وغيرها من الـدول العربيـة المـضيفة         
لالجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في  
تحمل األعباء الملقاة على عاتقها فـي مجـاالت         
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وفير أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية      ت
  .العاجلة لهم

الطلب إلـى األمـين العـام للجامعـة مواصـلة            -10
مشاوراته واتصاالته مـع األمـين العـام لألمـم       
 المتحدة ومبعوثه الخـاص الـسيد سـتيفان دي        
مستورا، وكذلك مع مختلف األطراف المعنية من       

اء الجهود المبذولـة لتهيئـة األجـو      تكثيف  أجل  
مفاوضـات جنيـف    الستئناف جـوالت    المالئمة  

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

ــف  ــاريخ ) 1(جني ــات 30/6/2012بت ، وبيان
 وقرارات مجلس   مجموعة الدعم الدولية لسورية   

  .األمن ذات الصلة
ـ         -11 سورية الطلب من اللجنة الوزاريـة الخاصـة ب

واألمين العام مواصلة الجهود والمشاورات مـع       
مختلف األطراف اإلقليميـة والدوليـة المعنيـة         

وعرض نتائج تلك الجهـود     الوضع في سورية،    ب
على الدورة القادمـة لمجلـس الجامعـة علـى          

 .المستوى الوزاري

  
  )∗∗∗∗ ()25/7/2016 –) 27(ع . د646: ق.ق(

    
                                                 

التأكيد على الموقف اللبناني حول النأي بلبنان عن األزمة السورية أمالً في الوصول إلى                )∗(
 . سوري وتشجيعاً للحل السياسي في سورية–توافق سـوري 
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تطورات الوضـع   
  في دولة ليبيا

  س الجامعة على مستوى القمة،إن مجل
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي       �
  المشترك،

جاء بالقرار الصادر عن القمة العربية       وعلى ما  �
المنعقدة في شرم الشيخ بتـاريخ      ) 26(العادية  

29/3/2015،  
 القـرار رقـم     وآخرهـا وعلى قرارات المجلس     �

ي دورته غير العادية على المـستوى     ف) 8045(
 ،28/5/2016الوزاري بتاريخ 

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني         �
لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علـى       

 الـذي   23/7/2016المستوى الوزاري بتاريخ    
  عقد بنواكشوط،

 يؤكد مجددا على ضرورة االلتزام باحترام وحدة        وإذ -
، وحماية مواطنيهـا،    أراضيهاسالمة  وسيادة ليبيا و  

والحفاظ على استقاللها السياسي، وعلـى رفـض        
  التدخل الخارجي والعسكري في الشأن الليبي،

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

الترحيب مجددا ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق  -1
 مـن العاصـمة طـرابلس،       أعمالهالوطني مباشرة   
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 2016 لـسنة    4رقم  المجلس الرئاسي   واعتبار قرار   
بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة هامة نحو تنفيذ        

 الذي تم التوقيع عليه في بنود االتفاق السياسي الليبي
  .مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية

تقـديم الـدعم    إلى  تجديد الدعوة للدول األعضاء      -2
السياسي والمعنوي والمـادي لحكومـة الوفـاق        

يدة الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوح     
 تنفيذيـة   أجساملليبيا واالمتناع عن التواصل مع      

 موازية لها، والترحيـب بقـرار المجلـس         أخرى
 الخاص بتفـويض    2016 لسنة   12الرئاسي رقم   

 إلـى المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الـوطني      
حين اعتماد الحكومة من قبـل مجلـس النـواب          
وأدائها القسم القانوني، وكذلك الدعوة لمساعدتها      

 األمنيـة  عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسـسات       بشكل
وتزويـدها  بالخبرات  ودعمها  والعسكرية والمدنية   

الالزمة فـي المجـاالت التـي يحـددها        بالمعدات  
المجلـس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني  
لالضطالع بمسؤولياتها الوطنية الملحـة وكـذلك       

 وآخرها ذات الصلة    األمنااللتزام بقرارات مجلس    
  .)2016(2278رقم و) 2015(2259م  رقينالقرار

 بالتقدم الملحوظ الذي حققته القوات التابعة       اإلشادة -3
تحرير مدينة سرت   للحكومة الوفاق الوطني الليبي     

من سيطرة تنظيم داعش، والتأكيد مجـددا علـى         
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تقـديم   و ، بشكل حاسـم   اإلرهابضرورة مواجهة   
كافة التنظيمـات   مواجهة  لجيش الليبي في    لدعم  ال

 بما فيها تنظيم داعش وتنظـيم القاعـدة    ةاإلرهابي
 الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة       وأنصار
  .إرهابية المتحدة كمنظمات األمممن قبل 

الترحيب بالبيان الصادر عن االجتماع الـوزاري        -4
الـدولي مـن أجـل ليبيــا فـي فيينـا بتــاريخ      

، ونتائج االجتمـاع الثـامن لـدول        16/5/2016
، والتأكيـد   22/3/2016خ  الجوار في تونس بتاري   

على أهمية آلية دول الجوار في تعزيـز مـسار          
 .التسوية السياسية في ليبيا

 عدم التدخل في الشؤون الداخلية      إلىدعوة كافة الدول     -5
 للجماعات المسلحة،   األسلحةلليبيا، بما في ذلك توريد      

 للتحـريض   اإلعالميةواالمتناع عن استخدام الوسائل     
  .قويض العملية السياسيةعلى العنف ومحاولة ت

 تدخل عسكري فـي ليبيـا       أيالتأكيد على رفض     -6
، بأجمعهالعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة  

 عمـل عـسكري موجـه       أي أنوالتشديد علـى    
بناء على طلب من    يجب أن يتم     اإلرهابلمحاربة  

وفقاً ألحكام ميثـاق    وذلك  حكومة الوفاق الوطني    
  . المتحدةاألمم

االستمرار  إلىدور دول الجوار ودعوتها      ب اإلشادة -7
 إلـى منع وصـول الـسالح      لتقديم المساعدة   في  
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 من خـالل مراقبـة الحـدود       اإلرهابيةالتنظيمات  
التنـسيق  ب وذلك   ،البرية المشتركة مع دولة ليبيا    

  .مع الحكومة الليبية
 المشاركة والمـساهمة    إلى األعضاءدعوة الدول    -8

 المتردي عبر   اإلنسانيالفعالة في تحسين الوضع     
تقديم المساعدات للشعب الليبي من خـالل دعـم         

التي وضـعتها   اإلنسانية العاجلة   خطة االستجابة   
، وذلـك بالتنـسيق مـع        المتحدة لدعم ليبيا   األمم

  .حكومة الوفاق الوطني
 العـام مواصـلة اتـصاالته       األمـين  إلىالطلب   -9

 العام لألمم المتحـدة     األمينومشاوراته مع ممثل    
 الليبيـة ودول    األطـراف ومع مختلـف     ليبيا   إلى

 الجوار الليبي من اجل تذليل الصعاب التـي مـا         
زالت تعترض تنفيذ االتفـاق الـسياسي الليبـي         

 بالمملكـة   الموقع عليه في مدينـة الـصخيرات      
  .المغربية تحت رعاية األمم المتحدة

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د647: ق.ق(

    

تطورات األوضـاع   
ــة  ــي الجمهوري ف

  يةاليمن

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �



-82-  

 وعلى قراراته السابقة في هذا الشأن، �

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

التأكيد مجدداً على استمرار دعم الشرعية الدستورية        -1
 رئيس  بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي      

أي مـشاورات أو    الجمهورية اليمنيـة وعلـى أن       
مفاوضات لخروج اليمن من األزمة البد وأن تنطلق        
من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجـات       
مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس األمن      

 .2216ذات الصلة خاصةً القرار رقم 

لـة فـي    التأكيد على ثوابت القضية اليمنية المتمث      -2
المحافظة على وحدة اليمن واستقاللها وسـالمة       
أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو   
فرض أي أمر واقع بقوة السالح وذلك وفقاً لمـا          
أكدت عليه قـرارات القمـم العربيـة الـسابقة           

 .والمرجعيات الدولية ذات الصلة

التأكيد على المرجعيات المتفق عليهـا ومـا تـم           -3
 في أجندة بييل السويـسرية، وعلـى        االلتزام به 

النقاط الخمس المقدمة من المبعوث األممي السيد       
إسماعيل ولد الشيخ أحمد وعلى اإلطـار العـام،         
وعلى أن األولوية هي لالنسحاب مـن مختلـف         
المنــاطق والمــدن وتــسليم األســلحة وإخــالء 

 .مؤسسات الدولة قبل أي شيء آخر
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تقلـين  التأكيد على ضرورة إطـالق سـراح المع        -4
واألسرى والمحتجزين والمختطفـين والـسجناء      
الــسياسيين ومعتقلــي الــرأي وفــي مقــدمتهم 
الصحفيين والناشطين في أقرب وقت ممكن ودون       

 .قيد أو شرط

التأكيد على استئناف العملية السياسية من حيـث         -5
توقفت قبل االنقالب عند مناقشة مسودة الدستور       

 البرلمانيـة   واالستفتاء عليه وإجراء االنتخابـات    
 .والرئاسية

التأكيد على ضرورة وأهمية التـزام الميليـشيات         -6
االنقالبية بالضمانات التي قدمها المبعوث األممي      
بناء على اللقاء الذي تم في الدوحة بين فخامـة          
الرئيس عبد ربه منصور هادي وسمو أمير دولة        
قطر الشيخ تميم بن حمد بـن خليفـة آل ثـاني            

 .األمين العام لألمم المتحدةوالسيد بان كي مون 

اإلشادة العالية بالمواقف الوطنية المسؤولة لوفد       -7
حكومة الجمهوريـة اليمنيـة إلـى المـشاورات         
الجارية في دولة الكويت الشقيقة وما أبداه مـن         
نوايا صادقة ومخلصة وحرص على وضع نهايـة    
عاجلة وسريعة للحرب الدائرة وما خلفته وتخلفه       

 .عاناة إنسانية بالغة السوءمن ويالت ودمار وم

إدانة ما يقوم به وفد الميليشيات االنقالبيـة فـي           -8
المشاورات في دولة الكويت الشقيقة من التفـاف        
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على ما تـم االتفـاق عليـه وتعمـده المماطلـة            
والتالعب حيناً والتعنت حيناً آخر األمر الذي يـدل         
على أنه لم يذهب للتفـاوض بمـصداقية وإنمـا          

نقالب وكسب الوقت وإطالة أمد     بغرض شرعنة اال  
األزمة واالنتشار ميدانياً خاصةً مع قيامـه يوميـاً    
بارتكاب العديد من االنتهاكات والخروقات اليومية      
التفاقات إيقاف إطـالق النـار وإصـابة النـسيج          
االجتماعي اليمنى بأفدح األضرار واستمرار قصف      
المدنيين وحصارهم ومنع وصول مـواد اإلغاثـة        

 .ات اإلنسانية إليهم خاصةً في مدينة تعزوالمساعد

الترحيب والتأييد الكاملين لإلجراءات العـسكرية       -9
التي يقوم بها التحـالف العربـي للـدفاع عـن           
الشرعية في الـيمن بقيـادة المملكـة العربيـة          
السعودية الشقيقة بدعوة من فخامة الرئيس عبد       
ربه منصور هادي رئيس الجمهوريـة اليمنيـة         

ى معاهدة الـدفاع العربـي المـشترك        واستناداً إل 
 مـن   51وميثاق جامعة الدول العربية والمـادة       

ميثاق األمم المتحدة وانطالقاً من مسؤوليته فـي        
ــيادتها   ــة وس ــان العربي ــالمة األوط ــظ س حف

 .واستقاللها

اإلعراب عن الشكر والتقدير لما يقوم به مركـز          -10
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عبـد         

ل سعود ملك المملكة العربية الـسعودية       العزيز آ 
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الشقيقة لإلغاثة، من دور إنساني كبير في تقـديم        
المساعدات اإلنـسانية الـسخية إلـى المـدنيين         
المتضررين جراء األزمة الراهنة وتوجيه الـشكر       
إلى دولة قطر الشقيقة على تنظـيم واستـضافة         
مؤتمر لإلغاثة اإلنسانية في اليمن وإلـى دولـة         

العربية المتحدة الشقيقة علـى دعمهـا       اإلمارات  
الدائم والمستمر لليمن، والشكر موصول إلى دولة       
الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمـان وكافـة        

 .الدول العربية الشقيقة

دعوة الدول األعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير        -11
الدعم الالزم في الجوانـب الـسياسية واألمنيـة         

ن الجمهورية اليمنيـة    واالقتصادية والمالية لتمكي  
من مواجهة التحديات الماثلة وتلبية احتياجاتهـا       
التنموية بشكٍل عاجل لضمان معالجـة األوضـاع        
االقتصادية واإلنسانية الصعبة التي بلغت حـداً ال        
يمكن احتماله وال يجوز السكوت عليه واستكمال       

 .الترتيبات المتعلقة بانجاز المرحلة االنتقالية

يم الدعم الكامل للحكومة اليمنية فـي       الدعوة إلى تقد   -12
 .حربها المستمرة والمفتوحة ضد اإلرهاب والقرصنة

توجيه الشكر وعميق التقـدير لدولـة الكويـت          -13
الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً لمـا وفرتـه مـن       
       وأجواء ايجابية وما تبذلـه مـن جهـود مناخات
إلنجاح المشاورات، وكذلك توجيه الشكر لجامعـة       
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عربية وأمينها العـام، ولألمـم المتحـدة        الدول ال 
وأمينها العام ومبعوثه الخاص السيد إسماعيل ولد       
الشيخ أحمد، لما يقومون به من جهود في سبيل         

 .إخراج اليمن من األزمة التي يمر بها

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د648: ق.ق(

    

ــة  ــم جمهوري دع
  الصومال الفيدرالية

  لقمة،إن مجلس الجامعة على مستوى ا
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي       �
 المشترك،

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني         �
لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علـى       

 الـذي   23/7/2016المستوى الوزاري بتاريخ    
  عقد بنواكشوط،

  قة في هذا الشأن،وإذ يؤكد على قراراته الساب -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

الترحيب بالنجاح المتحقق على صـعيد مـسيرة         -1
المصالحة الوطنية الصومالية وجهود إعادة بناء       
مؤسسات الدولة وانجاز المـسؤوليات والمهـام       
المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافـق عليهـا        

  ).2016رؤية (وطنياً والمؤيدة دولياً والمسماة 
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للدور الهام الذي تقوم به بعثة      اإلعراب عن التقدير     -2
لـدعم  ) األميـصوم (االتحاد األفريقي في الصومال     

جهود الجيش الوطني الصومالي في المحافظة على       
األمن واالستقرار فـي الـبالد، وبخاصـة الـدور          
المحوري المقدر الذي تقوم به القوات الجيبوتيـة        
العاملة في إطار هذه البعثة، وإدانة كافة األعمـال         

امية واإلرهابيـة ضـد الـشعب الـصومالي         اإلجر
وحكومته وضد بعثة االتحاد األفريقي العاملة فـي        
الصومال والمنشآت المدنية والخدمية في الـبالد،       
 اًوالترحيب بقرار حكومـة جيبـوتي تعيـين قائـد         

  .لألميصوم والتطلع إلى سرعة إيفاده
دعوة الدول األعضاء إلى تقديم الـدعم العاجـل          -3

ــل للحكومــة الــصومال ــاء وتأهي ية إلعــادة بن
المؤسسات األمنية والعسكرية، ودعـوة مجلـس       
األمن لرفع الحظر عن توريد السالح إلى الحكومة        

 كي يتسنى للجـيش الـوطني القيـام       ،الصومالية
  .بواجبه على أكمل وجه

دعوة الدول األعضاء واألمانة العامة إلى تقـديم         -4
الدعم الـسياسي والفنـي والمـادي للحكومـة         

لية الصومالية من أجـل مـساعدتها فـي         الفيدرا
تحقيق رؤيتها نحو إعادة بناء مؤسسات الدولـة،    
بما في ذلك استكمال مراجعة الدستور المؤقـت،        
وترسيخ النظـام الفيـدرالي، وتـشكيل اإلدارات        
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اإلقليمية، وتأسيس األحزاب الـسياسية وإطـالق       
النشاط السياسي وإجراء االنتخابـات التـشريعية       

ل هذا العام، وإدانـة أي محاولـة        والرئاسية خال 
لعرقلة هذه المسيرة، والترحيـب بالتحـضيرات       
واإلجراءات المتخذة من اجـل عقـد االنتخابـات         
التشريعية والرئاسية وفق المواعيـد المحـددة،       
والطلب إلى األمانـة العامـة دعـم المـشاورات          
السياسية القائمـة بـين الحكومـة الـصومالية         

ختلفـة لتعزيـز الوحـدة      واألقاليم الصومالية الم  
  .الوطنية

التأكيد مجدداً على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على     -5
: ق.قرار رقـم ق   (مستوى القمة في شرم الشيخ      

تقديم دعم "بشأن ) 29/3/2015-) 26(ع  . د 626
دوالر أمريكـي   ماليـين    10مالي عاجل بقيمـة     

شهرياً لمدة سنة من خالل حساب دعم الـصومال       
ألمانة العامة، لـدعم موازنـة      المفتوح حالياً في ا   
 كي تتمكن من إقامة وإدارة      ،الحكومة الصومالية 

مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجهـا فـي األمـن         
واالستقرار، ومحاربة الفساد والعنـف، وتقـديم       

  ".الخدمات الهامة والضرورية
توجيه الشكر إلى الدول التي سددت مـساهماتها         -6

لعامـة،  في حساب دعم الصومال لدى األمانـة ا       
والتي تقدم دعماً مادياً وفنياً وإنـسانياً مباشـراً         
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 ودعـوة الـدول     ،لجمهورية الصومال الفيدرالية  
األعضاء التي لم تسدد بعد مساهمتها فـي هـذا          
الحساب إلى سداد التزاماتهـا تنفيـذَاً لقـرارات         

  .مجلس الجامعة على مستوى القمة ذات الصلة
مع الحكومـة   الطلب من األمانة العامة وبالتعاون       -7

الفيدرالية الصومالية اتخاذ ما يلـزم مـن أجـل          
" مؤتمر للتنمية في الصومال   "التحضير الجيد لعقد    

، تعرض فيه الحكومة الـصومالية      2017في عام   
والمؤسسات العربية والدولية المعنية المشروعات     
التنموية الالزمة لدراستها ودعمهـا، والترحيـب       

ألمانة العامة فـي    بالجولة التي قام بها وفد من ا      
ربوع الصومال خالل األسبوع الثاني مـن شـهر         

 والطلب من األمانة مواصلة     ،2016 شباط/ فبراير
زياراتها إلى أنحاء الصومال تحقيقاً لمزيـد مـن         
التشاور السياسي وتعزيزاً للتعاون مـع حكومـة        
الصومال لتحديد االحتياجات التنموية الـضرورية      
التي ستعرض على المؤتمر، والبناء على النتائج       

منتـدى الـشراكة رفيعـة      "االيجابية الجتماعات   
  ".المستوى لدعم الصومال

الترحيب عالياً بقرار دولة الكويت استضافة مؤتمر        -8
يم الصومالي، والطلب من الـدول      لدعم قطاع التعل  

العربية األعضاء بالمـشاركة الفعالـة فـي هـذا          
المؤتمر، وبخاصة من الوزارات المعنية بـشؤون       
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التعليم، من اجل مساعدة الحكومة الصومالية فـي        
دعم قطاع التعليم والمساهمة في نشر اللغة العربية        
في المـدارس والمنـاهج التعليميـة الـصومالية،      

لمنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة       والطلب من ا  
  .والعلوم أن تنسق الجهد العربي في هذا المجال

اإلعراب عن التقدير للجهود والمساعدات العربية       -9
الجارية على المستوى الثنائي في مجاالت األمـن        

 وإعادة اإلعمار وتأهيل    اإلنسانيوالتنمية والدعم   
مؤسسات الدولة الصومالية بما في ذلك القـوات        

  .وطنية الصوماليةال
الترحيب بقرار السلطات المعنية بالمملكة العربية       -10

السعودية وجمهورية مصر العربية نحـو اتخـاذ        
إجراءات لرفع الحظر المفروض علـى اسـتيراد        
مواشٍ صومالية والتي تمثـل تجارتهـا المـورد         
الرئيسي لالقتصاد الـصومالي، ودعـوة الـدول        

جات الصومالية العربية إلى فتح أسواقها أمام المنت
 دعـم جهـود     القتصاد الصومالي، وكذلك  التأهيل  

الحكومة الصومالية ووزارتها المعنيـة لتطعـيم       
المواشي الصومالية سنوياً وتحصينها ضد األوبئة      

  .العابرة للحدود وغيرها من الخدمات البيطرية
دعوة المنظمات العربية المتخصصة والـصناديق       -11

خصصة إلى تقديم   العربية والمجالس الوزارية المت   
أشكال الـدعم المختلفـة للحكومـة الـصومالية         
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والمساهمة فـي رفـع المعانـاة عـن الـشعب           
الصومالي، واإلعراب عن التقدير للجهـود التـي        

 مقديـشو يقوم بها مكتب الجامعة العربيـة فـي         
لإلشراف على إنشاء خمس مدارس ومـستوصف   

 بتمويل مقدر من    مقديشوفي العاصمة الصومالية    
س الوزارية المتخصصة في مجاالت الصحة    المجال

والشؤون االجتماعية، والطلب كذلك من األمانـة       
العامة التنسيق مع الجانب الـصومالي ومجلـس        
وزراء الصحة العرب ومجلـس وزراء الـشؤون        
االجتماعية العرب للقيام بزيارة ميدانية للصومال      
لدعم الجهود التنموية العربيـة فـي المجـاالت         

تماعية، وإبراز المـساندة العربيـة      الصحية واالج 
  .للصومال حكومة وشعباً

الطلب من جامعة الدول العربية تعزيز تـشاورها         -12
وتنسيق جهودها مع منظمة التعـاون اإلسـالمي        
ووكاالت األمم المتحدة المعنية في مجال اإلغاثـة        

غاثيـة فـي    اإلنسانية وتوزيـع المـساعدات اإل     
األمانـة  الصومال، والطلب من الدول العربيـة و      

العامة تقديم ما يلزم من دعم مادي وفني يـساهم          
مع حكومة الصومال في مواجهـة االحتياجـات        
اإلنسانية المتزايدة الستيعاب الالجئـين اليمنيـين    
المتوافدين إلى الصومال باإلضـافة إلـى عـودة         

  .الصوماليين من كينيا واليمن



-92-  

تقديم الدعم للحكومة الصومالية في جهود محاربة   -13
 غيـر المـشروع لألسـماك فـي الميـاه           الصيد

 الـسواحل   فـي الصومالية ودفن النفايات السامة     
 وهما جريمتان تهددان صحة المواطن      ،الصومالية

الصومالي وتحرمان الشعب الصومالي من ثرواته      
الطبيعية وتؤثران في سالمة سواحل عـدد مـن         
الدول العربية المشاطئة لخلـيج عـدن والبحـر         

  .األحمر
ت القرصنة المرتكبة قبالة الـشواطئ      إدانة عمليا  -14

الصومالية وخليج عدن، وتعزيز التعاون العربـي       
لمكافحتها والتنسيق مع الجهود الدولية الجاريـة       
ــض أي  ــا ورف ــة مرتكبيه ــا ومحاكم لمحاربته
محاوالت تستهدف تدويل منطقة البحر األحمـر،       
وتعزيز التعاون العربي لتحقيق األمن في البحـر        

ن، أخذاً في االعتبار مـسؤولية      األحمر وخليج عد  
الدول العربية المتشاطئة على البحر األحمر فـي        

  .تأمين سواحلها
الطلب من األمانة العامة التنسيق مـع المنظمـة          -15

العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسة      
المناطق الجافة واألراضي القاحلة ومجلس وزراء      
ــشؤون   ــس وزراء ال ــرب ومجل ــصحة الع ال

جتماعية العرب وتكثيف تعاونها مع منظمـات       اال
ووكاالت األمم المتحدة المعنية، خاصـة برنـامج        
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الغذاء العالمي والمنظمة العالمية للغذاء والزراعة      
لتنسيق الجهد العربي والـدولي نحـو مواجهـة         
مشكلة الجفاف وآثاره الكارثية علـى الـصومال        

  .ودول القرن األفريقي
عفاء الديون المترتبـة  دعوة الدول األعضاء إلى إ     -16

على جمهورية الصومال الفيدرالية لتمكينها مـن       
الحصول على الـدعم الـالزم مـن المؤسـسات          
والهيئات الدولية وخاصة صندوق النقد الـدولي،       
وتوجيه الشكر إلى كٍل من الجمهورية الجزائريـة      
الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية الـسعودية      

ال الفيدراليـة مـن     على إعفاء جمهورية الصوم   
الديون المترتبة عليها، والطلب من األمانة العامة       
تنسيق تعاونها مع وزارة الخارجيـة الـصومالية    
والجهات الصومالية ذات العالقة من اجل تحقيـق        

  .هذا الهدف
الطلب من الدول األعضاء المساهمة فـي تحمـل          -17

نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الصومالية     
لديها وقيام مجـالس الـسفراء العـرب        المعتمدة  

بالمساهمة في تحمل كلفة البعثـات الدبلوماسـية        
الصومالية، وتلك المعتمدة لدى المنظمات الدولية      

ودعوة الدول العربية التي    . واإلقليمية في الخارج  
ليس لها سفارات في مقديشو إلى فتح بعثات لها         

  .في الصومال
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مـع الجهـات    الطلب من األمانة العامة بالتعاون       -18
الصومالية المعنية توفير احتياجات قطاع الصحة      
وإطفاء الحرائق وإصحاح البيئة وشراء عربتـي       

ومعدات إصحاح بيئة وأجهـزة ومعـدات       مطافئ  
طبية تشمل أجهـزة مختبـرات لغـسيل الكلـى          
ولألشعة، وتخصيص سيارات إسـعاف وأجهـزة       
ومعدات طبية إلقليم أرض الصومال، وذلك خصما       

جامعـة الـدول    عم الصومال لـدى     من حساب د  
  .العربية

توجيه الشكر إلى األمين العام على جهود تحقيق         -19
المصالحة الصومالية والمساعي المبذولة إلغاثـة      
الشعب الصومالي، والطلب إلـى األمـين العـام         
مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم       
تقرير في هذا الشأن إلى المجلـس فـي دورتـه           

  .القادمة
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د649: ق.ق(
    

دعـــم الـــسالم 
والتنميــة فــي   
  جمهورية السودان

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي      �
 المشترك،
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على المذكرة المقدمة من جمهورية السودان حول       و �
ج قوات األمم المتحـدة واالتحـاد       إستراتيجية خرو 

  ،)اليوناميد(األفريقي المشتركة في دارفور 
وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمة العربية بـشأن         -

دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان؛ وعلى       
التضامن الكامل مع جمهورية السودان في الحفـاظ        
على سيادته واستقالله ووحـدة أراضـيه ورفـض         

  ،ونه الداخليةالتدخل في شؤ

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

تعزيـز  السودانية من أجـل     الحكومة  دعم جهود    -1
السالم واألمن واالستقرار، بما في ذلك المبادرات       

، وفي مقدمتها مبادرة فخامة     بهذا الشأن المختلفة  
 حـول مـسيرة     ،الرئيس عمر حسن أحمد البشير    

/ الحوار الوطني الشامل التي انطلقت في أكتـوبر       
، ومبادرة الحكومة السودانية    2015تشرين األول   

خارطــة بإعــداد  2016آذار /  مــارس21فــي 
الرامية إلى  الطريق المقدمة من االتحاد األفريقي      

 سالم دائـم    إلىتسوية أسباب الخالف والوصول     
 .في ربوع السودان

فـي  الذي تم تنظيمـه  االستفتاء اإلداري باإلشادة   -2
 في  دارفور في موعده وفقاً لوثيقة الدوحة للسالم      

التي تبذلها  والترحيب بالمساعي الحثيثة    دارفور،  
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لمعالجـة قـضايا النـزوح،      الحكومة السودانية   
وتسريح المقاتلين ودمجهم في المجتمع وإعـادة       

ة تأهيلهم، وبرامج التعايش الـسلمي والمـصالح      
  . في دارفوراالجتماعية

مساندة الجهود المبذولة في إطار فريـق العمـل          -3
 - االتحاد األفريقي  -سودانجمهورية ال (المشترك  

، "اليوناميد"، لمراجعة وضع قوات     ) المتحدة األمم
ودعم رؤية حكومة جمهورية الـسودان بـشأن        

الموازنة السنوية وتوظيف  ،  "اليوناميد "إنهاء عمل 
وإعادة االسـتقرار   دعم خطة التنمية    ل" لليوناميد"

  .في دارفورواألمن والسالم 
تقوم بهـا اآلليـة     اإلشادة بالجهود الحثيثة التي      -4

المشتركة المكونة من جمهورية السودان وجامعة      
العربية المشروعات اإلنمائية   لتنفيذ  الدول العربية   

الدول ودعوة  في دارفور وجميع ربوع السودان،      
مواصلة تقديم الدعم المالي والفنـي      إلى  العربية  

  .هذه المشروعات اإلنمائيةالستكمال 
حضير لعقد مـؤتمر    الترحيب بالجهود الجارية للت    -5

عربي إلعادة اإلعمار ودعم التنمية في الـسودان        
وفقاً للقـرارات الـصادرة عـن       ،  2017في عام   

  .الشأنلمؤتمرات العربية واإلسالمية في هذا ا
 المفروضة األحاديةتجديد الرفض الكامل للعقوبات  -6

على السودان من قبل الواليات المتحدة األمريكية،       



-97-  

والتعبيـر   إنهائها فوراً،    ودعوتها إلى العمل على   
عن القلق من اآلثـار الـسلبية المترتبـة علـى           
استمرار هذه العقوبات على الشعب السوداني في       

  .الحياةمجاالت مختلف 
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د650: ق.ق(
    

احتالل إيران للجزر   
ــثالث ــة ال   العربي

طنب الكبرى وطنب   
ــو   ــصغرى وأب ال
ــى   موســـــ

ــة   ــة لدول التابع
العربيـة  اإلمارات  

 في الخليج   ةالمتحد
  العربي

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي      �
 المشترك،

واسترشادا بقرارات القمم السابقة وآخرها قرار قمة        -
 29/3/2015 بتاريخ   627رقم  ) 26(ع  .شرم الشيخ د  
طنـب  :  إيران للجزر العربيـة الـثالث      بشأن احتالل 

الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعـة لدولـة         
  ،اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي

مجلس جامعة الدول العربيـة     وإذ يؤكد على بيانات      -
وقراراته السابقة وآخرهـا    على المستوى الوزاري    

  ،11/3/2016بتاريخ ) 145(ع .د 8010القرار رقم 

{ÏŁè…<†{{{< << << << <

التأكيد المطلق على سيادة دولة اإلمارات العربية        -1
المتحدة الكاملة على جزرها الثالث، طنب الكبرى       
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وطنب الصغرى وأبـو موسـى، وتأييـد كافـة          
اإلجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولـة       

  .اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة
 في تكـريس    استنكار استمرار الحكومة اإليرانية    -2

احتاللها للجزر الـثالث وانتهـاك سـيادة دولـة          
اإلمارات العربية المتحدة بمـا يزعـزع األمـن         
واالستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد األمـن        

  .والسلم الدوليين
إدانة قيام الحكومة اإليرانية ببنـاء منـشآت سـكانية           -3

  .لتوطين اإليرانيين في الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة
دانة المناورات العسكرية اإليرانية التـي تـشمل        إ -4

جزر دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة الـثالث      
المحتلة، طنب الكبرى وطنـب الـصغرى وأبـو         
موسى، وعلى المياه اإلقليمية واإلقلـيم الجـوي        
والجرف القاري والمنطقة االقتـصادية الخالـصة     
للجزر الثالث باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من دولـة         

مارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف       اإل
عن مثل هذه االنتهاكات واألعمـال االسـتفزازية        
التي تعد تدخالً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة       
ذات سيادة، وال تساعد على بناء الثقـة، وتهـدد          
األمن واالستقرار في المنطقـة، وتعـرض أمـن         

خلـيج  وسالمة المالحة اإلقليمية والدولية فـي ال      
  .العربي للخطر
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فتتاحها مكتبين فـي جزيـرة أبـو        الإدانة إيران    -5
موسى التابعة لدولة اإلمارات العربيـة المتحـدة        
مطالباً إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة       
واحترام سيادة دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة        

  .على أراضيها
اإلعراب عن استنكاره وإدانته للجولـة التفقديـة         -6

أعضاء لجنة األمن القومي لـشؤون       قام بها    التي
السياسة الخارجية بمجلس الشورى اإليراني إلى      
الجزر اإلماراتية المحتلة طنب الكبـرى وطنـب        
الصغرى وأبو موسى، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة       
دولة اإلمارات العربية المتحدة على أراضيها، وال       

يجاد يتماشى مع الجهود والمحاوالت التي تبذل إل      
تسوية سلمية، ودعوة إيران إلى االمتنـاع عـن         

  .القيام بمثل هذه الخطوات االستفزازية
اإلشادة بمبادرات دولة اإلمارات العربية المتحـدة        -7

التي تبذلها إليجاد تسوية سلمية وعادلـة لحـل         
طنب الكبرى، وطنب   (قضية الجزر الثالث المحتلة     

ة مع الجمهورية اإلسالمي  ) الصغرى، وأبو موسى  
  .اإليرانية

دعوة الحكومة اإليرانية مجدداً إلى إنهاء احتاللها        -8
للجزر اإلماراتية الثالث، والكف عن فرض األمر       
الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامـة أي منـشآت         
فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، 
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وإلغاء كافة اإلجراءات وإزالة كافة المنشآت التي       
 إيران من طرف واحد في الجـزر        سبق أن نفذتها  

العربية الـثالث باعتبـار أن تلـك اإلجـراءات          
واإلدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قـانوني وال         
تنقص من حق دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة         
الثابت في جزرها الثالث، وتعد أعمـاال منافيـة         

، 1949ألحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 
اع الوسائل السلمية لحـل النـزاع       ومطالبتها إتب 

القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي،       
بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلـى محكمـة          

  .العدل الدولية
اإلعراب عن األمـل فـي أن تعيـد الجمهوريـة            -9

اإلسالمية اإليرانية النظر في موقفهـا الـرافض        
إليجاد حل سلمي لقضية جـزر دولـة اإلمـارات          
العربية المتحدة الثالث المحتلة، إما مـن خـالل         
المفاوضات الجادة والمباشـرة أو اللجـوء إلـى         

  .محكمة العدل الدولية
مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتهـا فـي           -10

تحسين العالقات مع الدول العربية، وفي الحـوار        
وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قوال       

لـصادقة للـدعوات الجـادة      وعمال، باالستجابة ا  
والمخلصة الصادرة عن صاحب الـسمو الـشيخ        
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولـة اإلمـارات          
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العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لـدول        
الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات      
الدولية والدول الصديقة، واألمـين العـام لألمـم         

النـزاع حـول الجـزر      المتحدة، الداعية إلى حل     
الثالث المحتلة بالطرق السلمية، وفق األعـراف       
والمواثيق وقواعد القانون الـدولي، مـن خـالل     
المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة   
العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز األمـن         

  .واالستقرار في منطقة الخليج العربي
 اتصاالتها مع إيران    التزام جميع الدول العربية في     -11

بإثارة قضية احتالل إيران للجزر الثالث للتأكيـد        
على ضرورة إنهائه انطالقاً من أن الجزر الثالث         

  . عربية محتلةهي أراضٍ
إبالغ األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلـس         -12

األمن بأهمية إبقـاء القـضية ضـمن المـسائل          
ن المعروضة على مجلس األمن، إلى أن تنهي إيرا       

احتاللها للجزر العربية الثالث، وتـسترد دولـة        
  .اإلمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها

الطلب إلى األمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم  -13
  .تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د651: ق.ق(

    



-102-  

التدخالت اإليرانية  
فـــي الـــشؤون 

ــدول الداخ ــة لل لي
  العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي       �
  المشترك،

 يؤكد على البيانات والقـرارات الـصادرة عـن         وإذ -
مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فـي هـذا         

ــشأن،  ــم وآخرهــاال ــرار رق ــاري8011 الق خ  بت
 في الشؤون   اإليرانيةالتدخالت  " بشأن   11/3/2016

  ،"الداخلية للدول العربية
وفي ضوء المناقشات التي أجرتها اللجنة الوزاريـة       -

العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات األزمة مع       
إيران وسبل التصدي لتدخالتها في الشؤون الداخلية       
 للدول العربية خـالل اجتماعهـا الثالـث بتـاريخ         

   بنواكشوط،23/7/2016
- على مداخالت السادة رؤساء الوفود والـسيد        وبناء 

  األمين العام،

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

التأكيد على أهمية أن تكون عالقات التعاون بـين          -1
 اإليرانيـة  اإلسـالمية الدول العربية والجمهورية    

قائمة على مبدأ حسن الجـوار واالمتنـاع عـن          
ـ استخدام القوة أو التهديد بهـا،         التـدخل   ةوإدان
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 في الشؤون الداخليـة للـدول العربيـة         اإليراني
باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الـدولي ولمبـدأ        
حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهورية      

ــالمية ــة اإلس ــال اإليراني ــن األعم ــالكف ع  ب
االستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة        

  .وتهدد األمن واالستقرار في المنطقة
التأكيد مجددا على إدانة االعتداءات التي تعرضت        -2

لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهـران        
وقنصليتها العامة في مشهد، وتحميل الجمهورية      
اإلسالمية اإليرانية مسؤولية ذلـك، ومطالبتهـا       
بااللتزام باالتفاقيات والمعاهدات الدولية في هـذا       

القات الدبلوماسية  الشأن، السيما اتفاقية فيينا للع    
 واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام      1961لعام  

، مع التأكيد على وجـوب تقـديم الجنـاة          1963
والمسؤولين عن تلك االعتداءات السافرة والمدانة      

 .إلى محاكمة علنية ودون تسويف

مطالبة الحكومة اإليرانية بالتوقف فوراً عن منح        -3
هاب والمنتـسبين   المدانين قضائياً في أعمال اإلر    

لجماعات إرهابية المالذ والمأوى، وضرورة قيام      
السلطات اإليرانيـة بالتـسليم الفـوري لهـؤالء         
المدانين إلى الجهـات المختـصة فـي مملكـة          

 .البحرين
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 اإليـرانيين إدانة واستنكار تصريحات المسؤولين      -4
التحريضية والعدائيـة المـستمرة ضـد الـدول         

 اإلسـالمية مهورية  العربية، ومطالبة حكومة الج   
 واألعمال بالكف عن التصريحات العدائية      اإليرانية

 ضد الدول   اإلعالميةاالستفزازية، ووقف الحمالت    
العربية باعتبارها تدخال سـافرا فـي الـشؤون         

  .الداخلية لهذه الدول
 إلى اإليرانية اإلسالميةدعوة حكومة الجمهورية     -5

الكف عن السياسيات التي مـن شـأنها تغذيـة          
زاعات الطائفية والمذهبية واالمتناع عن دعـم       الن

الجماعات التي تؤجج هـذه النزاعـات فـي دول        
 بإيقاف  اإليرانيةالخليج العربي، ومطالبة الحكومة     

دعم وتمويل الميليشيات واألحزاب المسلحة فـي       
  .الدول العربية

إدانة استمرار احتالل إيـران للجـزر اإلماراتيـة      -6
 وطنب الصغرى وأبو طنب الكبرى (الثالث المحتلة   

 والوسائل السلمية   اإلجراءات، وتأييد كافة    )موسى
 الستعادة سيادتها على    اإلماراتالتي تتخذها دولة    

  .جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولي
 المستمرة فـي    اإليرانيةاستنكار وإدانة التدخالت     -7

الشؤون الداخلية لمملكة البحـرين مـن خـالل         
 وتهريـب  رهـابيين اإل وتـدريب   اإلرهابمساندة  
 النعـرات الطائفيـة،     وإثارة والمتفجرات   األسلحة
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ومواصلة التصريحات على مختلـف المـستويات       
لزعزعة األمن والنظام واالسـتقرار، وتأسيـسها       

مـا   بالمملكة ممولة ومدربـة م     إرهابيةجماعات  
 وحـزب اهللا    اإليرانـي الحرس الثـوري    يسمى ب 
جـوار  ، والذي يتنافى مع مبدأ حـسن ال       اإلرهابي

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبـادئ        
  .ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي

 بجهود األجهزة األمنية بمملكة البحـرين       اإلشادة -8
 /ينـاير  (إرهـابي  مخطط   إحباطالتي تمكنت من    

 القبض على أعـضاء     وإلقاء) 2016كانون ثاني   
  تنفيذ هذا المخطـط،    إليه الموكل   اإلرهابيالتنظيم  

  والمدعوم من قل ما يسمى بـالحرس الثـوري       ب
، والـذي كـان     اإلرهـابي  وحـزب اهللا     اإليراني

 اإلرهابيـة يستهدف تنفيذ سلسلة مـن األعمـال        
  .الخطيرة في المملكة

 في األزمة السورية ومـا      اإليرانيالتنديد بالتدخل    -9
يحمله ذلك من تداعيات خطيـرة علـى مـستقبل       

ا ووحـدتها  سورية وسيادتها وأمنها واسـتقراره   
 وأن مثل هذا التـدخل      اإلقليميةالوطنية وسالمتها   

ال يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية األزمـة         
السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيـف       

)1.( 
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 في الشأن اليمني الـداخلي      إيرانالتنديد بتدخالت    -10
المناهضة لحكومـة   االنقالبية  عبر دعمها للقوى    

اس ذلك سلبا علـى أمـن       اليمن الشرعية، وانعك  
واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقـة بـشكل        

  .عام
تكليف األمين العام بمواصلة التنـسيق مـع وزراء          -11

: خارجية اللجنة العربية الرباعية المشكلة من كل من   
، ومملكـة   )الرئاسة(  العربية المتحدة  اإلماراتدولة  

البحرين، والمملكة العربية الـسعودية، وجمهوريـة    
العربية، واألمين العام لوضـع خطـة تحـرك         مصر  

 فـي   اإليرانيـة عربية من أجل التصدي للتـدخالت       
المنطقة العربية، وحشد التأييـد والـدعم الـدولي         

  .اإليرانيةللموقف العربي الرافض لهذه التدخالت 
 في الشؤون الداخلية اإليرانيةالتدخالت " بند  إدراج -12

ون العربي  على أجندة منتديات التعا   " للدول العربية 
  .واإلقليميةمع الدول والتجمعات الدولية 

 في الشؤون الداخلية اإليرانيةالتدخالت " بند  إدراج -13
كبند دائم علي جدول أعمال مجلس      " للدول العربية 

  .الجامعة علي مستوي القمة
التوجه إلى األجهزة المعنية في األمـم المتحـدة          -14

ة إلدراج الموضوع على أجندتها وفقا ألحكام الماد      
من ميثاق األمم المتحـدة التـي       ) 7(الفقرة  ) 2(

  .تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية
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 األمين العـام متابعـة تنفيـذ القـرار          إلىالطلب   -15
  .∗∗∗∗والعرض على المجلس في دورته العادية القادمة

  
>>)25/7/2016 –) 27(ع . د652: ق.ق( <<  

                                                 

تحفظها تجاه قرار التدخالت اإليرانية في الـشؤون الداخليـة          تؤكد جمهورية العراق تسجيل      -
) 145(للدول العربية الذي صدر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فـي دورتـه               

 : وفقاً لما يلي11/3/2016بتاريخ 
  .يبدى العراق تحفظه على عنوان القرار -1
 من موقفـه المـساند      من القرار انطالقاً  ) 8 و 7(يسجل العراق رفضه القاطع للفقرتين       -2

للمقاومة الوطنية الشريفة الممثلة بحزب اهللا اللبناني باعتباره جزءاً من الحكومة اللبنانية            
 .الممثلة للشعب اللبناني

إن موقف لبنان هو التحفظ على البندين السابع والثامن لذكرهما حزب اهللا ووصفه باإلرهابي وال                -
تصنيف األمم المتحدة وغير متوافق مـع المعاهـدة         يمكن الموافقة على األمر كونه خارج عن        

العربية لمكافحة اإلرهاب خاصةً من حيث التمييز بين المقاومة واإلرهاب وكون حزب اهللا يمثل              
مكون أساسي في لبنان وشريحة واسعة من اللبنانيين ولديه كتلة نيابية ووزاريـة وازنـة فـي                 

ي البنود في القرار بالرغم من مالمسة بعـضها         المؤسسات الدستورية اللبنانية، ونوافق على باق     
لقرار النأي بالنفس في الحكومة اللبنانية، وخاصةً موافقتنا على البند الثاني الذي يدين االعتداءات        
على بعثات المملكة في إيران وندين أي تدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية وطالبنـا بحـذف         

 .تم الموافقة على كل بنود القرار من دون تحفظحزب اهللا اإلرهابي في البندين لكي ت
في مواجهة تنامي مخاطر التنظيمات اإلرهابية، فإن الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة              -

الشعبية تدعو إلى تنسيق الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة ضمن إستراتيجية األمم المتحدة 
شرعية الدولية، السـيما التقيـد بلـوائح        حول أهداف مشتركة ومتقاسمة، وااللتزام بقواعد ال      

وقوائم األمم المتحدة في تصنيف الجماعات اإلرهابية التي ال تـشمل التـشكيالت الـسياسية     
المعترف بها وطنياً ودولياً والتي تساهم في المشهد السياسي واالجتماعي الوطني، والتـزام             

الداخلية للدول طبقاً لميثـاق  الجميع سواء كانت حكومات أو أحزاب بعدم التدخل في الشؤون  
 .األمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية

من القرار تُذَكِّر تونس بموقفها الـذي   ) 8 و 7(بالنسبة للفقرتين   : مالحظة الجمهورية التونسية   -
آذار / في مارس ) 145(كانت قد عبرت عنه خالل اجتماع مجلس الجامعة في دورته العادية            

 : والذي يؤكد على2016
ض كل أشكال التدخالت في الشؤون الداخلية للدول وكل الممارسات التي من شأنها تهديد أمن               رف �

واستقرار المنطقة، وحرص تونس على أمن الدول الخليجية الشقيقة، مع دعوة جميع األطـراف              
  .إلى فض الخالفات بالحوار والطرق السلمية وتكريس قيم حسن الجوار والتعايش السلمي

 في تحرير جزء من األراضي اللبنانية من االحتالل اإلسرائيلي ال يخول            مساهمة حزب اهللا   �
 .له أو ألي طرف آخر القيام بأية أعمال من شأنها اإلخالل باألمن واالستقرار في المنطقة
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اتخاذ موقف عربي   
إزاء انتهاك القوات   

ــة ــسيادة التركي  لل
  العراقية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
وعلى قرار مجلس الجامعـة علـى المـستوى          �

ع بتــاريخ .غ. د7987الــوزاري المــرقم  
24/12/2015، 

 نبيـل العربـي   . وعلى الرسالة الموجهة من د     �
األمين العام لجامعة الـدول العربيـة بتـاريخ         

 إلى السيدة السفيرة سامنثا باور      29/12/2015
 رئيس مجلس األمن،

وعلى مذكرة المندوبيـة الدائمـة لجمهوريـة         �
 المؤرخـة فـي     4/3266/ج/3العراق المرقمة   

27/6/2016،  

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

إعادة التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعـة         -1
 المؤرخ في   7987اري المرقم   على المستوى الوز  

 بشأن إدانة توغل القوات التركيـة   24/12/2015
في األراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركيـة       
بسحب قواتها فوراً دون قيد أو شرط، باعتبـاره         
اعتداء على السيادة العراقيـة، وتهديـداً لألمـن         

 .القومي العربي
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دعوة الدول األعضاء في الجامعـة الطلـب مـن           -2
سـحب  ) بموجب العالقات الثنائية  (لجانب التركي   ا

قواته من األراضي العراقية تنفيذاً لقرار مجلـس        
، 24/12/2015ع فـي    .غ. د 7987الجامعة رقم   

وإثارة هذه المسائل في اتـصاالتها مـع الـدول          
 .األعضاء

دعوة الدول األعضاء الطلب من الحكومة التركية        -3
 والكـف   عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق     

عن هذه األعمال االستفزازية التي مـن شـأنها         
 .تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة

إعادة التأكيد على مساندة الحكومة العراقية فـي         -4
اإلجراءات التي تتخذها وفـق قواعـد القـانون         
الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة        

ـ     ة، ترسـيخاً  التركية لقواتها من األراضي العراقي
 .لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيها

توغل القوات التركية في    "الموافقة على إدراج بند      -5
األراضي العراقية ووقف التدخل التركي فـي دول        

كبند دائم علـى جـدول أعمـال        " الجوار العربي 
مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،       

 .لقواتولحين تحقيق االنسحاب الناجز لهذه ا

الطلب من األمين العام للجامعة االسـتمرار فـي          -6
 7987متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعـة رقـم         

، وتقديم تقرير مفـصل     24/12/2015ع في   .غ.د
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عن الجهود المبذولة من قبله في هذا الشأن إلـى        
 .مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة

ي إعادة التأكيد على استمرار متابعة العضو العرب       -7
) جمهوريـة مـصر العربيـة     (في مجلس األمن    

للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركيـة مـن        
األراضي العراقية واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة      

 .∗∗∗∗لحين تحقيق االنسحاب الناجز لهذه القوات

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د653: ق.ق(

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .تتحفظ دولة اإلمارات العربية المتحدة على هذا القرار -
 .تتحفظ مملكة البحرين على هذا القرار -
 .عربية السعودية على هذا القرارتتحفظ المملكة ال -
 .تتحفظ دولة قطر على هذا القرار -
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ــن   ــيانة األم ص
ــي ــومي العرب  الق

  اإلرهابومكافحة 

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
 :بعد اطالعه -

ما ورد في تقرير األمين العام بشأن متابعة        على   �
قرار مجلس الجامعة على مستوى القمـة       تنفيذ  
 بشأن إنشاء قوة    29/3/2015 بتاريخ   628رقم  

عربية مشتركة لصيانة األمن القـومي العربـي        
  ،ومكافحة اإلرهاب

مـاع الثـاني    وعلى التوصية الصادرة عن االجت     �
لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علـى       

 الـذي   23/7/2016المستوى الوزاري بتاريخ    
  عقد بنواكشوط،

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بـصيانة األمـن           -
القــومي العربــي والتــصدي لجميــع التنظيمــات 

والتطرف العنيـف   اإلرهابية  والجماعات والحركات   
لجمـاعي علـى جميـع      من خالل العمل العربـي ا     

ــة    ــة والدفاعي ــسياسية واألمني ــستويات ال الم
  واإليديولوجية والفكرية والقضائية واإلعالمية،

وإذ يكرر التأكيد على ضرورة تعزيز األمن القـومي          -
العربي ومكافحة اإلرهاب، واتخـاذ جميـع التـدابير         
واإلجراءات التي تتيح صيانة االستقالل الوطني للدول       

  ،سالم واالستقرار في الدول العربيةوإعادة األمن وال
وإذ يؤكد إيمانه بإيجـاد حـل سياسـي للنزاعـات            -

المسلحة التي تشهدها بعض الدول العربية بما يكفل        
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لشعوبها تحقيق تطلعاتهـا فـي الحريـة والكرامـة      
والعدالة االجتماعية، وأمانيها في إقامة دولة القانون       

م والعدل التي تكفل لجميع المـواطنين وعلـى قـد         
  ،المساواة الحق في المشاركة في الحياة السياسية

وإذ يستلهم مبادئ التضامن العربي، وضرورة العمل        -
الجماعي العربي في مواجهة األخطار والتهديـدات       

 المنظمـات   الجتثاثالتي تمر بها المنطقة العربية،      
اإلرهابية ودحرها، واستعادة األمن والسلم األهلـي       

  واالستقرار،
ى قرارات مجلس جامعة الدول العربيـة       ستناداً إل او -

ذات الصلة، وخاصة قرار قمة شرم الـشيخ رقـم          
، وقـرارات مجلـس      وإعالن شرم الـشيخ    )628(

، ورقم )7804(الجامعة على المستوى الوزاري رقم     
  ،)8019(، ورقم )8018(

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

الطلب من األمين العام، بالتنسيق مع رئاسة القمة         -1
ة مواصلة المـشاورات مـع      وترويكا القمة العربي  

الدول األعضاء لتنفيذ قرار مجلس الجامعة علـى        
ـ ) 628(مستوى القمة رقم     ، 29/3/2015ريخ ابت

  .والقاضي بإنشاء القوة العربية المشتركة
لعمليـات اإلجراميـة لتنظيمـي      اإلدانة الشديدة ل   -2

والحركات داعش والقاعدة وغيرها من الجماعات      
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شعارات دينيـة أو    المتطرفة التي ترفع    المسلحة  
طائفية أو مذهبية أو عرقية تحرض على العنـف         

، والتأكيد على إدانة اإلرهاب     والتطرف واإلرهاب 
بكافة أشكاله وصوره باعتباره يستهدف كل الدول       
دون استثناء والتصدي لكافـة أشـكال التطـرف         

  .والغلو ونزعات العنف
الـشديد إزاء التطـورات     اإلعراب عـن القلـق       -3

الـدول العربيـة     تشهدها عدد من     الخطيرة التي 
جراء العمليات اإلرهابية، التي أصـبحت تـشكل        
تهديداً لألمـن القـومي العربـي بكافـة أبعـاده           
السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية، مما     

  .يعرض السلم واألمن اإلقليميين والدوليين للخطر
الكامل مع الدول العربيـة،     التضامن  عن  اإلعراب   -4

الم التي تعاني من استهداف المنظمـات       ودول الع 
اإلرهابية لمواطنيها وأمنها واسـتقرارها، وعـن       
مواساته العميقة ألسر الضحايا كافة الذين سقطوا       

  .جراء العمليات اإلرهابية
رفض التام لربط اإلرهاب    على ال من جديد   التأكيد   -5

والعمـل  عرق أو حضارة،    مذهب أو   بأي دين أو    
 مـن   واجتثاثـه هـاب   محاربة اإلر مواصلة  على  

  .جذوره
الراميـة  على مواصلة الجهـود     التأكيد من جديد     -6

لتعزيز األطر القانونية والمؤسسية لجامعة الدول      
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األمن القـومي العربـي     صيانة  العربية في مجال    
  .ومكافحة اإلرهاب

تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلـف      العمل على    -7
ـ      ة المبادرات والجهود الوطنية واإلقليمية والدولي

المبذولة لمكافحة اإلرهاب والقضاء علـى هـذه        
وتفعيل االتفاقيـات الدوليـة     . الظاهرة ومسبباتها 

الخاصة بمكافحة اإلرهاب وتعزيز التنسيق بـين       
الدول العربية ومـع المجتمـع الـدولي بدولـه          
ومنظماته في العمل على تجفيف منـابع تمويـل         

  .اإلرهاب والمنظمات اإلرهابية
عمليات اإلرهابية التي يقوم بها     اإلدانة الحازمة لل   -8

قـصف  السـيما قيامـه ب    تنظيم داعش اإلرهابي،    
بغـاز الخـردل،    بجمهورية العـراق    ناحية تازة   

ودعوة المنظمات العربية والدولية تقـديم كافـة        
أشكال المساعدات إلزالة اآلثار المترتبة على هذا       
العمل اإلرهابي، وخاصة ما يتعلق منها بتـوفير        

بية الالزمة لإلصـابات الحرجـة      المساعدات الط 
  .جراء هذا العدوان اإلرهابي

التأكيد على الدور الهام الذي يقوم به مجلس وزراء          -9
الداخلية العرب في مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف، 
وما يقوم به من جهود مقدرة في مواجهة المنظمات         
والحركات والجماعات اإلرهابية، وتوفير الدعم الالزم      

 .مساندة الجهود التي يقوم بهاللمجلس ل
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العمل على إعادة تقييم اإلستراتيجيات واالتفاقيات       -10
ذات الصلة بمقاومة اإلرهاب ومكافحة المنظمـات      
المتطرفة، وتطويرها بما يتالءم مع المـستجدات       

،  اإلجراميـة التي طرأت في عمل هذه المنظمـات     
وإيجاد منظومة قانونية وأمنية متكاملـة يمكـن        

  .ليها في إنهاء مظاهر اإلرهاباالعتماد ع
الترحيب بكافة المبادرات الوطنية للدول األعضاء       -11

ونتائج المؤتمرات والندوات التي نظمتها بـشأن       
مكافحة التنظيمات اإلرهابية والتطـرف والعمـل       
على تفعيل هذه النتائج بما يكفل اجتثاث اإلرهاب        

 :والتطرف من جذوره

وئام الديني  إعادة التأكيد على أهمية أسبوع ال      �
الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارٍ 
صادر عنها باإلجمـاع بنـاء علـى مبـادرة          
واقتراح من جاللة الملك عبد اهللا الثاني بـن         
الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية عـام       

، ومبادرات المملكة األردنية الهاشمية     2012
ـ   " رسالة عمان "التي من بينها     ت التـي كرس

مبادئ التسامح والوسطية والتعايش السلمي،     
 ".كلمة سواء"ومبادرة 

الترحيب بنتائج توصيات المـؤتمر الـدولي        �
لمكافحة تمويل اإلرهاب والذي عقد بمملكـة       

 2014تـشرين ثـاني     / البحرين في نوفمبر  
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وكذلك الترحيب  . وببيان المنامة الصادر عنه   
تشرين / باستضافة مملكة البحرين في نوفمبر    

 لمؤتمر حماية المؤسسات األهلية     2015ثاني  
 .من خطر استغاللها في تمويل اإلرهاب

الترحيب بنتائج النـدوة الدوليـة حـول مكافحـة           �
التطرف العنيـف واجتثاثـه التـي انعقـدت فـي           

 22الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في      
، وكذلك الترحيـب بنتـائج النـدوة        23/7/2015و

االنترنت والشبكات االجتماعيـة    الدولية حول دور    
في مكافحة التطرف االلكتروني والوقايـة منهمـا        

 .28/4/2016 و27التي انعقدت في الجزائر يومي 

اإلشادة بتولي المملكة المغربية، بعد انتخابها       �
باإلجماع، الرئاسة المشتركة إلى جانب مملكة      
هولندا، للمنتدى العالمي لمكافحة اإلرهـاب،      

 محمـد الـسادس للعلمـاء      وبإحداث مؤسسة 
األفارقة التي تهدف إلى نشر قـيم التـسامح         
واالعتدال ودحض األفكار المتطرفة التضليلية،   
إلى جانب توصـيات النـدوة الدوليـة التـي         

كانون ثاني  / احتضنتها مراكش في شهر يناير    
ــة: " حــول2016 ــات الديني اإلطــار : األقلي

 ".الشرعي والدعوة إلى المبادرة

ستراتيجية الموريتانية لمحاربـة    اإلشادة باإل  �
اإلرهاب، وأخذ العلم بنتائج النـدوة الدوليـة        
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" التجربة الموريتانيـة  : مكافحة اإلرهاب "حول  
-2المنظمـة فـي نواكــشوط فـي الفتــرة    

، وكذلك نتـائج النـدوة الدوليـة        4/2/2013
ثقافة السلم واالعتدال   : "المنظمة تحت عنوان  

بـة  المقار: في مواجهـة التطـرف العنيـف      
-19والمنظمــة فــي الفتــرة " الموريتانيــة

 . تحت رعاية األمم المتحدة20/8/2015

الطلب من األمانة العامة، بالتنسيق مـع الـدول          -12
األعضاء، والمجالس الوزارية العربيـة المعنيـة       
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراسة إمكانية إدخـال       
تعديالت جديدة على االتفاقية العربيـة لمكافحـة        

وكل أشكال الجريمة المنظمة، بمـا فـي        اإلرهاب  
ذلك الهجرة غير الشرعية، باعتبارها من مصادر       
تمويل اإلرهاب، ووضـع التـدابير الالزمـة ذات       

المرتبطة بأمن الحـدود وتـدفق      الصلة بالمسائل   
السالح عبر الحدود، واختطاف الرهـائن ودفـع        
الفدية، ومشاركة المقاتلين األجانب فـي نـشاط        

  .ابيةالجماعات اإلره
الطلب من األمين العام دعوة المجالس الوزاريـة         -13

مجلـس  العربية المتخصصة وعلى نحو خـاص       
وزراء التعلـيم   وزراء العدل، ووزراء الداخلية، و    

والثقافة واإلعالم والشؤون االجتماعيـة لوضـع       
خطط العمل والبرامج، التي تضمن دحر المنظمات       
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غلو اإلرهابية، وإنهاء مظاهر التطرف الفكري وال     
الديني، وإشاعة قيم التسامح واالعتـدال وعـدم        
التحريض على الفتنة، وإعمـال مبـادئ حقـوق         

  .اإلنسان
دعوة المؤسسات الدينية في الدول العربية لتكثيف     -14

نشاطاتها الدعوية ووضع البرامج الالزمة التـي       
وتؤكد علـى سـماحة   تجديد الخطاب الديني  تكفل  

عليم الـديني   الدين اإلسالمي ووسطيته وتنظيم الت    
على نحو يضمن إنهاء كافـة مظـاهر التطـرف          

  .الفكري والغلو الديني
الطلب إلى األمين العام متابعة تنفيذ هذا القـرار،          -15

  .وإعداد تقارير دورية بشأن إجراءات تنفيذه
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د654: ق.ق(
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  ـــ
تابع مجلس جامعة الدول العربية على مـستوى        

بقلق بالغ قضية اختطاف    ) 27(القمة في دورته العادية     
عدد من المواطنين القطريين في العراق، الذين دخلـوا         

ارة الداخلية العراقية وبالتنسيق    بتصريحٍ رسمي من وز   
  .مع سفارة جمهورية العراق في دولة قطر

ويؤكد المجلس أن هذا العمل اإلرهابي يعد خرقاً        
صارخاً للقانون الـدولي، وانتهاكـاً لحقـوق اإلنـسان          
ومخالفاً ألحكام الدين اإلسـالمي الحنيـف مـن قبـل           

يـة  الخاطفين، وعمالً يسيء إلى أواصر العالقات األخو      
  .بين األشقاء العرب

وفي هذا الشأن فإنه يؤكد تضامنه التام مع حكومة         
دولة قطر في أي إجراء قانوني تتخذه، ويعرب عن أمله أن         
تؤدي االتصاالت التي تجريها حكومـة دولـة قطـر مـع            
الحكومة العراقية إلى إطالق سراح المخطوفين وعـودتهم        

يـة بتحمـل    سالمين إلى بالدهم، ويطالب الحكومـة العراق      
  .مسؤولية العمل على سالمة المخطوفين وإطالق سراحهم

 )2960( ص-72)/16/70/(01-01ج
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متابعــة تنفيــذ  
القرارات الصادرة  
 عن القمة العربيـة   

في دورتها العادية   
شـــــرم ) (26(

ــشيخ -28: الــ
29/3/2015( 

الموضــــوعات (
ــصادية  االقتـــ

  )واالجتماعية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 امة،على مذكرة األمانة الع �

االقتـصادي  وعلى تقرير األمين العام عن العمل        �
  العربي المشترك،واالجتماعي 

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     على  و �
  ،18/2/2016 بتاريخ 2078

التقرير الختامي لهيئـة متابعـة تنفيـذ        وعلى   �
القرارات وااللتزامات، بـشأن متابعـة تنفيـذ         

) 26(يـة   قرارات القمة العربية في دورتها العاد     
 الجوانـب   – 2015آذار  / مـارس : شرم الشيخ 

 االقتصادية واالجتماعية،

وعلى التوصية الصادرة عن االجتمـاع الثـاني         �
لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات علـى       

 الـذي   23/7/2016المستوى الوزاري بتاريخ    
  عقد بنواكشوط،

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  المناقشات،وفي ضوء  -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

اإلحاطة علماً باإلجراءات التي اتخـذتها الـدول      
العربية، واألمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة،           
والمجالس الوزارية العربية المتخصـصة، ومؤسـسات       
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العمل العربي المشترك، بشأن متابعة تنفيـذ القـرارات         
 االقتصادية واالجتماعية الصادرة عن القمة العربية فـي  

 / مـارس  29 -28: شرم الشيخ ) (26(دورتها العادية   
  .ودعوتهم إلى متابعة تنفيذ هذه القرارات) 2015آذار 

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د655: ق.ق(

    

متابعــة تنفيــذ  
ــة   ــرارات القم ق

: العربية التنمويـة  
ــصادية  االقتـــ
  واالجتماعيــــة

في دورتها الثالثـة    
–21: الريـــاض(

22/1/2013(  

   على مستوى القمة،إن مجلس الجامعة
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

االقتـصادي  وعلى تقرير األمين العام عن العمل        �
  العربي المشترك،واالجتماعي 

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     على  و �
  ،18/2/2016 بتاريخ 2078

تقرير األمانة العامة بشأن متابعة تنفيـذ       على  و �
االقتـصادية  : التنمويـة قرارات القمة العربيـة     

 -21: الرياض(واالجتماعية في دورتها الثالثة     
 ،)2013 يكانون ثان / يناير22

وعلى التوصية الصادرة عن االجتماع الثاني لهيئة        �
متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات على المـستوى       

  ، الذي عقد بنواكشوط23/7/2016الوزاري بتاريخ 
  ألمانة العامة،وبعد االستماع إلى إيضاحات ا -
  وفي ضوء المناقشات، -

< <
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اإلحاطة علماً باإلجراءات التي اتخـذتها الـدول          :أوالً
العربية واألمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة        
ــصة   ــة المتخص ــة العربي ــالس الوزاري والمج
ومؤسسات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيـذ       

: تنمويـة القرارات الصادرة عن القمة العربيـة ال      
االقتصادية واالجتماعيـة فـي دورتهـا الثالثـة         

ودعـوتهم  ) 2013 يكانون ثان / يناير: الرياض(
  .إلى االستمرار في تنفيذ قرارات القمة التنموية

  :الموضوعات االقتصادية  :ثانياً
اإلحاطة علماً بجهـود الـصندوق العربـي لإلنمـاء           -1

االقتصادي واالجتماعي بشأن تنفيذ مبـادرة حـضرة        
 –ب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الـصباح         صاح

أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية الالزمة        
لدعم وتمويل مـشاريع القطـاع الخـاص الـصغيرة          
والمتوسطة في الوطن العربي، والتـي بلـغ إجمـالي          

مليون دوالر أمريكي،   ) 1310(المساهمات المتعهد بها    
وبلـغ المجمـوع    . مليون دوالر ) 1267.5(دفع منها   

التراكمي للقروض التي وافقـت عليهـا لجنـة إدارة          
الحساب الخاص، منذ بدء عمليات الحـساب الخـاص         

قرضاً بلـغ قيمتهـا اإلجماليـة       ) 31(وحتى تاريخه،   
  .بلداً عربياً) 12(مليون دوالر أمريكي في ) 1106(
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التأكيد مجدداً على الدول العربية التـي لـم تـسدد            -2
ي الصندوق العربي، إلى الوفـاء      مساهمتها كاملة ف  

بالتزاماتها في سـداد حصـصها، ودعـوة الـدول          
  .األعضاء التي لم تحدد مساهماتها إلى اإلعالن عنها

التأكيد على دعوة الشركات العربية المشتركة إلى        -3
استكمال اإلجراءات الالزمة وفقـاً لمـا تقـرره         
جمعياتها العمومية من أجل زيادة رؤوس أموالها       

  . بالمائة50 تقل عن بنسبة ال
دعوة الدول العربية لـدعم وتقويـة خطـوط الـربط            -4

البحري فيما بينها لدعم التجارة العربية البينية، وإيالء        
ستية االهتمام الالزم، ودعم المنـاطق      يالخدمات اللوج 

  .ستية في الدول العربية وتطوير بنيتها التحتيةياللوج

  :الموضوعات االجتماعية  :ثالثاً
كثيف التحرك السياسي العربي في األمم      مواصلة ت  -1

المتحدة ووكاالتها المتخصصة، لتفعيل االتفاقيات     
الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب       
والواقعين تحت االحتالل العسكري في األراضـي       
الفلسطينية، بما يمكن مـن إدخـال المـساعدات         

  .اإلغاثية والصحية إلى األراضي الفلسطينية
هود منظمة العمل العربية بالتنـسيق مـع        دعم ج  -2

الدول األعضاء وبالتعاون مـع كافـة الـشركاء،         
لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من       
البطالة في الدول العربية، بناء على قرارات القمم        
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العربيــة ذات الــصلة ووفقــاً لقــرار المجلــس 
 بتــاريخ 2092االقتــصادي واالجتمــاعي رقــم 

، بما يمكّن مـن خفـض معـدالت         18/2/2016
البطالة، وفي إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن        

  .2030خطة التنمية المستدامة 
تعزيز جهود مجلس وزراء الشؤون االجتماعيـة        -3

العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات    
العربية المتخصصة، وبالتعاون مع وكاالت األمـم       

لعربية المتعلقة بالفقر   المتحدة، إلعداد المؤشرات ا   
متعدد األبعاد في إطار تنفيذ األهداف والغايات ذات    

  .2030الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د656: ق.ق(
    

تقريــر نــصف  
ــدة   ــي للم مرحل

عن  2010-2015
ــة  إنجــازات الهيئ
ــة  ــة للطاق العربي
  الذريــــــــة

 اإلستراتيجيةلتنفيذ  
ــة  العربيـــــ

ــتخدام ات لالســ
ــة  ــسلمية للطاق ال

  الذرية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

  مذكرة الهيئة العربية للطاقة الذرية،���  �
االقتـصادي  وعلى تقرير األمين العام عن العمل        �

  العربي المشترك،واالجتماعي 
قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     وعلى   �

  ،18/2/2016 بتاريخ 2078
ــة لالســتخدامات راتيجيةاإلســت"و�����  �  العربي

، "2020السلمية للطاقـة الذريـة حتـى عـام          
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المعتمدة من مجلس جامعة الدول العربية علـى        
مستوى القمة المنعقد في الدوحة بموجب القرار       

  ،30/3/2009 بتاريخ 472رقم 
التقرير نصف المرحلي الذي أعدته الهيئة  و����    �

عن  2015-2010العربية للطاقة الذرية للمدة     
ــذ  ــا لتنفي ــتراتيجية"إنجازاته ــة اإلس  العربي

  ،"لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية
وإذ يستذكر دعوة القادة العرب في قمة الخرطـوم          -

ــاريخ ) 18(ع .د ــة 29/3/2006بت ــشأن تنمي ، ب
  االستخدامات السلمية للطاقة النووية بالدول العربية،

 بتـاريخ   383وإذ يؤكد على قرار قمة الرياض رقم         -
 بتـاريخ   425، وقرار قمة دمشق رقم      29/3/2007
 بتاريخ  471، وقرار قمة الدوحة رقم      30/3/2008
تنمية االستخدامات الـسلمية    "، بشأن   30/3/2009

للطاقة النووية في الدول األعضاء بجامعـة الـدول         
  ،"العربية

وإذ يؤكد على أن االسـتخدامات الـسلمية للطاقـة           -
طراف في معاهـدة    النووية تعد حقاً أصيالً للدول األ     

عدم انتشار األسلحة النووية، والتي انـضمت لهـا         
جميع الدول األعضاء بجامعة الدول العربية، ويؤكد       
استحقاقها للدعم الدولي الالزم لتنمية االستخدامات       
السلمية للطاقة النووية السيما من الوكالة الدوليـة        

  للطاقة الذرية،
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مـن دولـة    وإذ ُأحيط علماً بـاإلجراءات المتخـذة         -
اإلمارات العربية المتحدة في تـشغيل أول مفاعـل         
نووي إلنتاج الكهرباء في المدى القريب، وسـعيها        
كذلك إلى تشغيل بقية المفاعالت األخـرى، وكـذلك         
بجهود المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر      
العربية في تقدم برنامج المحطات النووية، وتوقيع       

فاعالت قوى بالتعاون مـع     اتفاقيات إنشاء لتركيز م   
  جمهورية روسيا االتحادية،

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

توجيه الشكر إلى الجمهورية اإلسالمية الموريتانيـة       -1
على وفائها بتسديد مساهماتها للهيئة العربية للطاقة       

وفي الذرية، وإلى المملكـة المغربيـة التـي تـست         
اإلجراءات األخيـرة لالنـضمام بإصـدارها قـانون         
بالمصادقة على االتفاقية المحدثة للهيئـة العربيـة        
للطاقة الذرية، وحث الدول العربية التي لم تنضم بعد         
إلى عضوية الهيئة إلى المبادرة باالنـضمام دعمـا         

  .للتآزر والتكامل بين الدول العربية في هذا الشأن
 أحرزته الدول العربيـة فـي       اإلشادة بالتقدم الذي   -2

 العربية لالستخدامات   لإلستراتيجيةنطاق تطبيقها   
السلمية للطاقة الذرية، وعلى وجـه الخـصوص        
الدول التي اتخذت إجراءات متقدمـة فـي بنـاء          
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محطات ومفاعالت نووية وتركيـز التكنولوجيـا       
المملكـة األردنيـة    (النووية ومفاعالت القـوى     

لعربية المتحدة، المملكة الهاشمية، دولة اإلمارات ا
، )العربية السعودية، جمهوريـة مـصر العربيـة      

والتأكيد على تدعيم األمن واألمان النوويين فـي        
المنطقة العربية، من خالل تدعيم األنشطة الخاصة  
بهذا الموضوع، وذلـك عبـر الـشبكة العربيـة          
للمراقبين النوويين المنضويين تحت مظلة الوكالة      

  .ذرية والهيئة العربية للطاقةالدولية للطاقة ال
حث الدول العربية التي لم تقـم بتـسديد حـصتها            -3

بسرعة السداد حتى تستطيع الهيئة مواصلة دورهـا        
، وكذا حث الدول العربية غير      اإلستراتيجيةفي تنفيذ   

  .المنضمة إلى الهيئة بسرعة االنضمام إلى عضويتها
الطلب من األمين العام متابعة الموضوع وتقـديم         -4

  .قرير بشأنه إلى دورة قادمة للمجلست
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د657: ق.ق(
    

القمة دورية انعقاد   
: العربية التنمويـة  

ــصادية  االقتـــ
  واالجتماعية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     وعلى   �
  ،18/2/2016 بتاريخ 2079
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ورقة العمل المقدمة من األمانـة العامـة    وعلى   �
االقتـصادية  : حول دمج القمة العربية التنموية    

  واالجتماعية مع القمة العربية العادية،
مذكرة وزارة االقتصاد بدولـة اإلمـارات       وعلى   �

 بتـاريخ   846/م ن /العربية المتحـدة رقـم وق     
5/6/2016،  

هوريـة  مذكرة المندوبيـة الدائمـة للجم     وعلى   �
  ،16/6/2016 بتاريخ 538التونسية رقم 

مذكرة الوفـد الـدائم للمملكـة العربيـة         وعلى   �
  ،3/7/2016 بتاريخ 324/6310السعودية رقم 

مذكرة المندوبيـة الدائمـة لجمهوريـة       وعلى   �
  ،3/7/2016 بتاريخ 22/3289/ج/3العراق رقم 

مذكرة المندوبية الدائمة لسلطنة عمـان      وعلى   �
  ،18/7/2016 بتاريخ 7854رقم 

  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

اقتـصادية  : الموافقة على عقد قمة عربية تنموية    -1
واجتماعية مرة كل أربعة أعوام، على أن تنعقـد         
هذه القمة قبل اجتماع الجمعيـة العامـة لألمـم          
المتحدة على مستوى قادة الـدول والمخـصص        
للوقوف على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهـداف        

  .2030المستدامة التنمية 
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الطلب من األمانة العامة تقديم تقرير كل عـامين          -2
للقمة العربية العادية حول التقدم المحرز في تنفيذ        
قرارات القمة العربية التنموية، ودون إجراء من       

  .الدول األعضاء
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د658: ق.ق(
    

تطــورات االتحــاد 
  الجمركي العربي

   مستوى القمة،إن مجلس الجامعة على
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

االقتـصادي  وعلى تقرير األمين العام عن العمل        �
  العربي المشترك،واالجتماعي 

االقتـصادية  : قرار القمة العربية التنموية  و����    �
 بتاريخ  29رقم  ) 2013: الرياض(واالجتماعية  

  ، وخاصة فقرته السابعة،22/1/2013
 االقتصادي واالجتماعي رقم    قرار المجلس و����    �

  ،18/2/2016 بتاريخ 2078
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

توجيه المجلس االقتصادي واالجتماعي بتكليـف        
لجنة االتحاد الجمركي العربي بوضع األطر التـشريعية        

ي لموضوعات تيسير التجارة والموضوعات الجمركية ف     
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إطار االتحاد الجمركي، وأية موضوعات أخرى خاصـة        
باالتحاد الجمركي العربي في ضوء اللجان المشكلة فـي        
إطار االتحاد وأية لجان يـستلزم إنـشاؤها فـي إطـار         
االتحاد، وذلك بالتعاون القائم بشأن اإلطـار المرجعـي         
الشامل لتفاصيل االتحاد الجمركي مع المنظمات الدولية       

معنية بهذا الشأن، وعرض النتـائج علـى        واإلقليمية ال 
  .المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د659: ق.ق(

    

إنشاء آلية لتنفيـذ    
ــة   ــادرة فخام مب
ــر   ــرئيس عم ال
ــشير   البـــــ

الخاصة باالستثمار  
الزراعي العربـي   
 فــي الــسودان 

ــن   ــق األم لتحقي
  الغذائي العربي

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

 على مذكرة األمانة العامة، �

االقتـصادي  وعلى تقرير األمين العام عن العمل        �
  العربي المشترك،واالجتماعي 

االقتـصادية  : قرار القمة العربية التنموية   على  و �
 بتاريخ  29رقم  ) 2013: الرياض(واالجتماعية  

  ، وخاصة الفقرة السادسة،22/1/2013
جلس االقتصادي واالجتماعي رقم    قرار الم وعلى   �

  ،18/2/2016 بتاريخ 2078
مذكرة المندوبيـة الدائمـة لجمهوريـة       وعلى   �

 -107السودان لدى جامعة الدول العربية رقـم        
  ،29/5/2016 بتاريخ 16-2
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تحقيق األمـن الغـذائي للـدول       "دراسة  وعلى   �
التي أعدها  " العربية من خالل مشروع السودان    

 االقتصادي واالجتماعي   الصندوق العربي لإلنماء  
  العالمية،" المير"بالتعاون مع شركة 

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

تحقيق األمن : "الترحيب بالتوصيات الواردة في دراسة -1
، "الغذائي للدول العربية من خالل مشروع الـسودان       

ة لمـشاريع األمـن     بما فيها الخطة القطاعية المتكامل    
الغذائي العربي ونموذجها وإحالة نسخة من الدراسة       
والخطة إلى الدول األعـضاء والمنظمـات العربيـة         
المتخصصة والقطـاع الخـاص ودعوتهـا لتكثيـف         

  .استثماراتها في المشروعات الزراعية في السودان
الطلب من األمانة العامة، والمنظمـات العربيـة         -2

لتنسيق مع حكومـة    المتخصصة ذات الصلة، وبا   
جمهورية السودان، إيجاد اآلليات المناسبة التـي       

  .تكفل سرعة تنفيذ هذا القرار
الطلب من األمانة العامة إعداد تقرير شامل حول         -3

ما تم تنفيذه من المبادرة، ورفعـه إلـى القمـة           
 .2017العربية المقبلة في عام 

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د660: ق.ق(
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الخطــة التنفيذيــة 
األمن ستراتيجية  إل

المائي في المنطقة   
لمواجهـة   العربية

ــديات  التحــــ
ــات  والمتطلبـــ
المستقبلية للتنمية  

  المستدامة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

االقتـصادي  وعلى تقرير األمين العام عن العمل        �
  العربي المشترك،واالجتماعي 

االقتـصادية  :  العربية التنموية  قرار القمة على  و �
 بتاريخ  29رقم  ) 2013: الرياض(واالجتماعية  

  ، وخاصة فقرته الثامنة،22/1/2013
قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     وعلى   �

  ،18/2/2016 بتاريخ 2078
قرار المجلس الوزاري العربي للمياه رقم      وعلى   �

  ،27/5/2014 بتاريخ 86
ـ الخطة التنفيذية   وعلى   �  األمـن المـائي فـي       تراتيجيةإلس

  ،المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

 األمن المائي   إلستراتيجيةاعتماد الخطة التنفيذية     -1
في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات 

 مجلـد مـستقل   [ية وفق الصيغة المرفقـة      المستقبل
التي  )]0334(ق ل  -61)/16/07(27/ق: بالمستند رقـم  

  .أقرها المجلس الوزاري العربي للمياه
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تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه بالتنـسيق        -2
مع المركز العربي لدراسـات المنـاطق الجافـة         

للعمل علـى تنفيـذ     ) األكساد(واألراضي القاحلة   
 األمن المـائي فـي      إلستراتيجيةية  الخطة التنفيذ 

المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبـات      
المستقبلية، وذلك بالتعاون مع المنظمات العربيـة   
المتخصصة والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية     

  .والجهات المانحة وصناديق التمويل العربية
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د661: ق.ق(
    

ــتراتيجي  ةاإلســ
العربية لإلسـكان   
والتنمية الحضرية  

  2030المستدامة 

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

االقتـصادي  وعلى تقرير األمين العام عن العمل        �
  العربي المشترك،واالجتماعي 

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     وعلى   �
  ،18/2/2016 بتاريخ 2078

قرار مجلس وزراء اإلسـكان والتعميـر       وعلى   �
  ،22/12/2015 بتاريخ 10العرب رقم 

 العربية لإلسكان والتنميـة     وعلى اإلستراتيجية  �
  الحضرية المستدامة،

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -
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…<†{{{{ÏŁè< << << << <

 العربيـة لإلسـكان     اإلسـتراتيجية الموافقة على    -1
 لحضرية المستدامة بالـصيغة المرفقـة     والتنمية ا 

ق  -61)/16/07(27/ق: مجلد مستقل بالمـستند رقـم     [
  .)]0334(ل

تكليف مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العـرب،        -2
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمـستوطنات       

، بتقديم  )المكتب اإلقليمي للدول العربية   (البشرية  
في متابعـة  المساعدة والدعم الفني للدول العربية   

  .اإلستراتيجيةتنفيذ 
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د662: ق.ق(
    

ــؤتمر   ــائج الم نت
ــول  ــوزاري ح  ال

تنفيذ خطة التنمية   "
 2030المــستدامة 

: في الدول العربية  
  "األبعاد االجتماعية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

االقتـصادي  عام عن العمل    وعلى تقرير األمين ال    �
  العربي المشترك،واالجتماعي 

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     وعلى   �
  ،18/2/2016 بتاريخ 2078

قراري مجلس وزراء الشؤون االجتماعية     وعلى   �
 6، ورقم 13/12/2015 بتاريخ 787العرب رقم 

  ،7/4/2016بتاريخ 
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نتائج المؤتمر الوزاري حول تنفيذ خطـة       وعلى   �
:  في الـدول العربيـة     2030نمية المستدامة   الت

-6األبعاد االجتماعيـة، الـذي عقـد يـومي          
7/4/2016،  

وإذ يشيد بمبادرة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية        -
العرب، بتنظيم أول مـؤتمر وزاري إقليمـي علـى          

  ،2030مستوى العالم لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 
ذ خطة التنمية وإذ يؤكد العزم على المضي قدماً لتنفي       -

، انطالقاً من األولويات العربيـة،      2030المستدامة  
وأخذاً في االعتبار خصوصية المنطقة وما تمر بـه         

  من أوضاع غير مسبوقة،
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

توجيه الشكر إلى فخامة الـرئيس عبـد الفتـاح           -1
ورية مصر العربية علـى      رئيس جمه  –السيسي  

رعايته ألعمال أول مؤتمر وزاري إقليمي علـى        
مستوى العالم، حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة       

األبعـاد االجتماعيـة    :  في الدول العربيـة    2030
، وعلـى   )2016نيـسان   / بريلأ 7-6: القاهرة(

جهوده المقدرة لـدعم مـسيرة العمـل العربـي          
  .المشترك
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لعربـي لتنفيـذ خطـة التنميـة     اإلعالن ا "اعتماد   -2
، الـصادر   "األبعاد االجتماعية : 2030المستدامة  

عن المؤتمر الوزاري حول تنفيذ خطـة التنميـة         
نيـسان   /بريلأ 7-6: القاهرة (2030المستدامة  

: مجلد مستقل بالمستند رقم   [ بالصيغة المرفقة ) 2016
  .)]0334(ق ل -61)/16/07(27/ق

ق مـع المجـالس     تكليف األمانة العامة بالتنـسي     -3
الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة وكافـة      

اإلعالن العربي لتنفيذ "الشركاء، بتنفيذ ما ورد في     
ــستدامة   ــة الم ــة التنمي ــاد : 2030خط األبع

، بما في ذلك اآللية المزمع إقرارهـا        "االجتماعية
من جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ خطة التنمية        

  .العربية في الدول 2030المستدامة 
اإلعـالن العربـي    "تكليف األمانة العامة بعرض      -4

األبعـاد  : 2030لتنفيذ خطة التنمية المـستدامة      
، على الدورة القادمة للجمعية العامـة      "االجتماعية

  .لألمم المتحدة
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د663: ق.ق(
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ــاهرة  ــالن الق إع
ــة  ــرأة العربي للم
وخطــة العمــل  
ــتراتيجية  اإلســ

  ذيــــــةالتنفي
أجندة تنمية المرأة   "

في المنطقة العربية   
  "2015لما بعد 

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

االقتـصادي  وعلى تقرير األمين العام عن العمل        �
  العربي المشترك،واالجتماعي 

قرار مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى         و����    �
  ،13/9/2015 بتاريخ 7965 المستوى الوزاري رقم

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     و����    �
  ،18/2/2016 بتاريخ 2078

أجنـدة  "إعالن القاهرة للمـرأة العربيـة       و����    �
  ،"2015التنمية للمرأة العربية لما بعد 

 للنهـوض بـالمرأة     اإلستراتيجيةالخطة  و����    �
  ،2015العربية لما بعد 

ة لدولة اإلمـارات    مذكرة المندوبية الدائم  و����    �
 169-أ-1/2/21ج ع (العربية المتحـدة رقـم      

  ،)10/8/2015بتاريخ 
مذكرة المندوبيـة الدائمـة للجمهوريـة       و����    �

ش س  (الجزائرية الديمقراطية الـشعبية رقـم       
  ،4/1/2016بتاريخ ) 05/2016

مذكرة المندوبية الدائمة لدولة الكويت رقم و���  �
  ،)20/1/2016 بتاريخ 32/2016(

مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين رقم      و���   �
  ،16/2/2016 بتاريخ) 2016/م ف/457/2(
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مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة المغربية     و����    �
  ،)9/3/2016 بتاريخ 653(رقم 

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

بمزيد من  تكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي       
دراسة إعالن القاهرة للمرأة العربيـة وخطـة العمـل          

أجندة تنمية المرأة في المنطقـة      " التنفيذية   اإلستراتيجية
، وذلك الستيفاء كافـة جوانـب       "2015العربية لما بعد    

الموضوع في ضوء مالحظات الدول األعضاء، وعرضه       
  .على القمة العربية المقبلة

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د664: ق.ق(

    

ــتراتيجية  اإلســ
ــث  ــة للبح العربي
ــي  ــي والتقن العلم

  واالبتكار

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

االقتـصادي  وعلى تقرير األمين العام عن العمل        �
  العربي المشترك،واالجتماعي 

 بتـاريخ   537قرار القمة العربيـة رقـم       وعلى   �
28/3/2010،  

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم      وعلى �
  ،18/2/2016 بتاريخ 2078
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التوصيات الصادرة عن المؤتمر الرابـع      وعلى   �
عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي فـي        

  ،)13/3/2014: الرياض(الوطن العربي 
مذكرة المنظمة العربية للتربية والثقافـة      وعلى   �

بتــاريخ ) 2(رقــم ) األلكــسو(والعلــوم 
12/1/2016،  

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

الطلب إلى المنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة           
 العربيـة للبحـث العلمـي       اإلستراتيجيةوالعلوم تحديث   

والتقني واالبتكار، في ضوء مقترحات ومرئيات الـدول        
لس االقتصادي   على المج  اإلستراتيجيةاألعضاء وعرض   

واالجتماعي تمهيداً لرفعها إلى القمة العربية في دورتها        
  ).28(العادية 

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د665: ق.ق(

    

ــز   ــشاء المرك إن
العربــي لألبحــاث 

  الطبية والمعملية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

االقتـصادي  م عن العمل    وعلى تقرير األمين العا    �
  العربي المشترك،واالجتماعي 
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قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     وعلى   �
  ،18/2/2016 بتاريخ 2078

قراري مجلس وزراء الصحة العرب رقم      وعلى   �
ــاريخ 3 ــم 19/5/2014 بت ــاريخ 19، ورق  بت
3/3/2016،  

مذكرتي جمهورية مصر العربيـة رقـم       وعلى   �
 بتاريخ  795ورقم  ،  13/4/2016بتاريخ  ) 735(

 بشأن مـشروع إنـشاء المركـز        21/4/2016
  العربي لألبحاث الطبية والمعملية،

  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

الترحيب بمبادرة جمهورية مصر العربية إلنـشاء    -1
  .المركز العربي لألبحاث الطبية والمعملية

مة بالتنسيق مع جمهورية مصر تكليف األمانة العا   -2
العربية، بوصفها الدولة مقدمة المـشروع ومـع        
الدول الراغبة في المشاركة، باتخاذ اإلجـراءات       

  .الالزمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ
الطلب من األمانة العامة تقديم تقرير حـول هـذا           -3

  .الموضوع إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د666: ق.ق(
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ــز   ــشاء المرك إن
ــاون  ــي للتع العرب

ــوث ــول  والبح ح
ــص   ــروس نق في

الــسيدا / المناعــة
  )اإليدز(

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

االقتـصادي  وعلى تقرير األمين العام عن العمل        �
  العربي المشترك،واالجتماعي 

 واالجتماعي رقم   قرار المجلس االقتصادي  وعلى   �
  ،18/2/2016 بتاريخ 2078

 4قراري مجلس وزراء الصحة العرب رقـم        وعلى   �
  ،3/3/2016 بتاريخ 19، ورقم 26/2/2015بتاريخ 

مذكرة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية    وعلى   �
ــاريخ ) 219/2016/ش س(الــشعبية رقــم  بت

، بشأن مشروع المركـز العربـي       10/4/2016
/ يروس نقص المناعـة   للتعاون والبحوث حول ف   

  ،)اإليدز(السيدا 
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
  وفي ضوء المناقشات، -

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

اإلشادة عالياً بمبـادرة الجمهوريـة الجزائريـة         -1
الديمقراطية الشعبية إلنـشاء المركـز العربـي        
/ للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعـة      

بتمويلـه بالطاقـات    ، والترحيـب    )اإليدز(السيدا  
  .والموارد الوطنية للجمهورية الجزائرية
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تكليف األمانة العامة بالتنسيق مـع الجمهوريـة         -2
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بوصفها الدولـة      
مقدمة المـشروع ومـع الـدول الراغبـة فـي           
المشاركة، باتخاذ اإلجـراءات الالزمـة لوضـع        

  .المبادرة موضع التنفيذ
ة العامة تقديم تقرير حـول هـذا        الطلب من األمان   -3

 .الموضوع إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د667: ق.ق(

    

ــة   ــوير جامع تط
  الدول العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

  ،وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك �
ى قراري مجلس الجامعة علـى المـستوى        وعل �

ــم و) 8002(الــوزاري رقــم  ع .د) 8003(رق
  ،11/3/2016بتاريخ ) 145(

وإذ يشيد بالجهود التي بذلت مـن جانـب اللجنـة            -
مفتوحة العضوية إلصالح وتطوير الجامعة العربيـة     
برئاسة جمهورية مصر العربيـة، وفـرق العمـل         

 المشكلة في إطارها،

مجلس الجامعة علـى مـستوى      واستناداً إلى قرار     -
  ،29/3/2015بتاريخ ) 26(ع . د621القمة رقم 

< <
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…<†{{{{ÏŁè< << << << <

التأكيد مجدداً على أهمية تطوير جامعـة الـدول          -1
 .العربية ومنظومتها

 اللجنة مفتوحـة العـضوية   اإلحاطة بنتائج أعمال     -2
إلصالح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل 

  .المنبثقة عنها
 وفرق العمـل    –توحة العضوية   تكليف اللجنة مف   -3

 برئاسة الجمهوريـة اإلسـالمية      –المنبثقة عنها   
الموريتانية االنتهاء من أعمالها في أقرب اآلجال،       
وعرض حصيلة نتائج أعمالهـا علـى مجلـس         
الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية     

، تمهيداً لرفعه لمجلـس الجامعـة علـى         )147(
التخاذ مـا   ) 28(العادية  مستوى القمة في دورته     
  .يراه مناسباً في هذا الشأن

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د668: ق.ق(

    

الترحيــب بتعيــين 
معالي السيد أحمد   
أبو الغـيط أمينـاً     
عاماً لجامعة الدول   

  العربية

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

على قرار مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى           �
وزاري في دورته غير العاديـة رقـم        المستوى ال 

السيد  الخاص بتعيين    10/3/2016بتاريخ   7989
 ،أميناً عاماً لجامعة الدول العربيةأحمد أبو الغيط 
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من ميثاق الجامعة، والمـادة    ) 12(وعلى المادة    �
  من الملحق الخاص بآلية انعقاد القمة،) 2(

لمجلـس  ) 27(وبالنظر لتأجيل انعقاد الدورة العادية       -
 في  ةعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر      جام

  ،2016تموز / إلى يوليوآذار / مارس

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

أميناً معالي السيد أحمد أبو الغيط      الترحيب بتعيين    -1
عاماً لجامعة الدول العربية لمدة خمس سـنوات         

 والتمنيات له   2016تموز  / اعتباراً من أول يوليو   
  .بالتوفيق في مهامه القومية

الدكتور نبيل العربي ه الشكر والتقدير لمعالي     توجي -2
األمين العام السابق لجامعة الدول العربية علـى        
األداء المتميز فـي إدارة دفـة العمـل العربـي           

  .الماضيةالخمس المشترك خالل السنوات 
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د669: ق.ق(
    

موعد ومكان عقد   
ــة  ــدورة العادي ال

لمجلــــس  )28(
ــدول   ــة ال جامع
العربيــة علــى  

  مستوى القمة

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
استناداً إلى ما جاء في ملحق الميثاق الخاص بآلية          -

االنعقاد الدوري المنتظم لرئاسة مجلس الجامعة على   
 مستوى القمة،

من الملحق  ) أ(فقرة  ) 4(وعمالً بما جاء في المادة       -
الخاص باالنعقاد الدوري لمجلـس الجامعـة علـى         
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تُعقـد الـدورات    : "ستوى القمة والذي ينص على    م
العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعة        
بالقاهرة ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تـدعو         

 ،"إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك

وبعد استماعه إلى كلمة السيد فخامة الرئيس عبـد          -
ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية أمـام        

 لسة الختامية للقمة،الج

…<†{{{{ÏŁè< << << << <

الترحيب برئاسة الجمهوريـة اليمنيـة للـدورة          
العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربيـة        

  .2017آذار / على مستوى القمة خالل شهر مارس
  

  )25/7/2016 –) 27(ع . د670: ق.ق(
    

ــشكر   ــه ال توجي
والتقــــــدير  
ــة  للجمهوريـــ
ــالمية  اإلســــ
ــة  الموريتانيـــ

ستضافتها القمـة   ال
فـي  ) 27(العادية  
  نواكشوط

  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
  :بعد اطالعه -

 على مذكرة األمانة العامة، �

وعلى تقرير األمين العام عـن العمـل العربـي       �
  المشترك،

ــة   - ــالمية الموريتاني ــة اإلس ــديراً للجمهوري وتق
) 27(الستضافتها الكريمة ألعمال الـدورة العاديـة        

امعة على مستوى القمـة، ولجهودهـا       لمجلس الج 
  المقدرة في إعداد وتنظيم أعمال هذه الدورة،
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…<†{{{{ÏŁè< << << << <

توجيه خالص الشكر وبالغ التقدير إلـى فخامـة          -1
الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهوريـة     
اإلسالمية الموريتانية على ما بذله مـن جهـود         
 مقدرة في إنجاح القمة وإدارته الحكيمة ألعمالها،      
وتأكيد الثقة الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل 
العربي المشترك ودفعه نحـو تطـوير مـسيرته         
وتوسيع آفاقه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل      

 .أفضل ولما فيه مصلحة األمة العربية

التعبير عـن االمتنـان للجمهوريـة اإلسـالمية          -2
الموريتانية شعباً وحكومةً على حفاوة االسـتقبال       

م الضيافة وعلى التنظيم المحكم الجتماعـات       وكر
مجلس الجامعة على مستوى القمـة والمجـالس        
التحضيرية السابقة له، وعلى تحملها مـسؤولية       
انتظام القمة في موعدها بالرغم مـن الظـروف         
العصيبة والتحديات الجمة التي يمر بها الـوطن        
العربي، وعلى كل ما قامت به من تـوفير كافـة           

الترتيبات الالزمة إلنجاح انعقادها في     اإلمكانيات و 
 .أفضل الظروف وتتويج أعمالها بالنتائج المرجوة

  
  )25/7/2016 –) 27(ع . د671: ق.ق(
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  رحمن الرحيمبسم اهللا ال
 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

 ؛أصحاب الفخامة والسمو

 ؛أصحاب المعالي رؤساء الوزراء

 ؛معالي األمين العام لجامعة الدول العربية

 ؛معالي األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

 ؛اإلسالميمعالي األمين العام لمنظمة التعاون 

 ؛الي والسعادةأصحاب المع

 ؛ضيوفنا الكرام

 ؛أيها السادة والسيدات

 ، في مدينـة نواكـشوط     ، أن أرحب بكم ترحيبا حاراً     ،يسعدني بداية 
 ، شعبا وحكومة،وأن أعبر لكم عن اعتزاز الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

هذه المناسبة السعيدة، مناسبة انعقاد الـدورة       ب ،باستقبالكم في بلدكم الثاني   
 .لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمةالسابعة والعشرين ة العادي

 فألول  ؛ طالما انتظره الشعب الموريتاني بجميع فئاته      ،إنه لحدث هام  
 .مرة تتشرف بالدنا باستضافة قمة لجامعة الدول العربية

 على أرض المنارة    ، أصحاب الفخامة والسمو   ،إننا نثمن عاليا حضوركم   
 . رغم مشاغلكم القيادية الجمة،م تجشمكم عناء السفر ونشكر لك،والرباط

 الشكر والتقدير ألخـي     ، باسمنا جميعا  ،وال يسعني هنا إال أن أوجه     
 للجهود  ،فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية        

التي و ، طيلة الرئاسة المصرية للدورة السابقة لهذه القمة،الطيبة التي بذلها
 .األثر الكبير في الدفع قدما بالعمل العربي المشترككان لها 
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 ،تنـو إكما أحيي بحرارة أخي صاحب الفخامة السيد إدريس دبـي           
 علـى   ،األفريقيالرئيس الدوري لالتحاد    و الشقيقة،   تشادرئيس جمهورية   

 وهو ما يعبر عن عمق العالقات التـي تـربط وطننـا             .حضوره معنا اليوم  
 .وحرصنا جميعا على تعزيزها وتطويرها األفريقيةالعربي بالقارة 

وال يفوتني أن أشكر معالي الدكتور نبيل العربي على العمل الجبار           
 وأرحب بمعـالي    .الذي تم إنجازه خالل توليه منصب األمين العام لجامعتنا        

 متمنيا له التوفيق والنجـاح      ،الدكتور أحمد أبو الغيط، األمين العام للجامعة      
 .في مهامه الجديدة

 ؛ والسمو،حاب الفخامةأص

 ؛أيها السادة والسيدات

 منظمـة إقليميـة   ؛ تأسست جامعة الدول العربيـة     ،سنة) 70(سبعين  قبل  
 ، وتنسيق العمل العربي المشترك    ،المصالح الحيوية لألمة العربية   الدفاع عن   تعنى ب 

حقق ف . خدمة للسلم واألمن الدوليين    ،والنهوض بدور إيجابي على الساحة الدولية     
 في مجاالت عدة من بينها العمل على تصفية االستعمار في           ،رب نجاحات معتبرة  الع

 وتوحيد مواقف الدول العربيـة      ، وتشجيع التضامن والتعاون البيني    ،الوطن العربي 
 .حول القضايا الدولية، كل ذلك في ظروف غير مواتية في الغالب

ويرجع الفضل في هذه الحصيلة اإليجابية إلـى تفـاني الزعمـاء            
 ، في خدمـة المـشروع المـشترك       ، منذ تأسيس الجامعة إلى اليوم     ،العرب

 . خاصة حول قضايا األمة المصيرية،واإلجماعوتشبثهم الدائم بروح الوفاق 

إننا نواجه اليوم تحديات كبيرة على رأسها إيجاد حل عادل ودائـم            
 ،اإلرهـاب  والتصدي لظاهرة    ،لقضية العرب المركزية، القضية الفلسطينية    
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الـشؤون   التي تذكيها التدخالت األجنبية في       ،خماد بؤر التوتر والنزاعات   وإ
 ومندمجة علـى    ،كما يشكل تحقيق تنمية مستدامة    . لدول العربية الداخلية ل 

 رهانا حقيقيا لتستعيد أمتنا المكانة الرائدة التي تبوأتها بين          ،الصعيد العربي 
 .األمم خالل الحقبة الذهبية من تاريخها

 ؛ والسمو،امةأصحاب الفخ

 ؛أيها السادة والسيدات

لقد أدت األوضاع المضطربة التي تعيشها المنطقـة العربيـة إلـى            
 بفعـل   ،اعتقاد البعض أن القضية الفلسطينية تراجعت في أولويات العـرب         

 على الزهد في عملية     اإلسرائيلية وهو ما شجع الحكومة      ؛األزمات المتجددة 
 .طان والتمادي في سياسة االستي،السالم

 ،إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب األولى وكل أحرار العـالم          
 تالقـرارا  قـائم علـى      ، حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لها       ،وستظل كذلك 

 التي تمثل أساسا متينا   ، وعلى مقترحات المبادرة العربية    ،الدولية ذات الصلة  
 .من واالستقرار لتنعم المنطقة أخيرا بالسلم واأل،للوصول إلى الحل المنشود

 بـين الفلـسطينيين     ، فإن اسـتئناف المفاوضـات     ،في هذا اإلطار  
 ، وتجميد االستيطان  ، وآجال معلومة  ، بضمانات دولية ملزمة   ،واإلسرائيليين

 الظـالم   اإلسرائيلي ورفع الحصار    ،وإيقاف مسلسل العنف ضد الفلسطينيين    
للتوصل إلى  عنهم، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، تشكل شروطا ضرورية          

 .حل نهائي للصراع في منطقة الشرق األوسط

وستظل المنطقة مصدرا لعدم االستقرار ما لم يتم إيجاد حـل دائـم             
 يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في       ،وعادل للقضية الفلسطينية  
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 وتنسحب إسرائيل من    ،تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف     
تنعم جميع  ل ومن مزارع شبعا اللبنانية      ،ية المحتلة مرتفعات الجوالن السور  

 .دول المنطقة بالعيش في أمن وسالم وتعاون

 ؛ والسمو،أصحاب الفخامة

 ؛أيها السادة والسيدات

 . اليوماإلنسانيةتمثل ظاهرة اإلرهاب أحد أكبر التحديات التي تواجه  
يـدمر   و ، ويمزق المجتمعـات   ،فالعنف األعمى الذي يزهق أرواح األبرياء     

 مواجهة المجموعات   ، يتطلب منا جميعا   ، خاصة في منطقتنا العربية    ،البلدان
 والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف الـذي يتـستر         ،اإلرهابية بقوة وحزم  

 ، ورغم ما حققته بلداننا منفردة من نجاحات في مواجهة اإلرهاب          .باإلسالم
 إسـتراتيجية  فإن استئصالها يتطلب وضـع       ،أدت إلى تراجع كبير للظاهرة    

 .جماعية متعددة األبعاد

 ، على تحقيق تنمية مستدامة في وطننا العربي       اإلستراتيجيةتقوم هذه   
 ،وخاصـة األوسـاط األكثـر هـشاشة     تستجيب لتطلعات جميع فئات شعوبنا

والتنسيق بين حكوماتنا وأجهزتنا األمنية لوضع خطط متكاملة للقضاء علـى           
 لتحصين الشباب ضد دعاية     ،سات الدينية  وتعزيز دور المؤس   ،الخطر اإلرهابي 

 وتقديم الصورة الصحيحة لإلسالم في سماحته ووسطيته        ،التنظيمات المتطرفة 
 .وإنسانية رسالته التي تدعو إلى الفضائل ومكارم األخالق

 هذه المقاربة من خالل رفع كفاءة قواتنـا         ، في موريتانيا  ،لقد طبقنا 
 ، نقل المعركة إلى أوكار اإلرهابيين     المسلحة وقوات أمننا لتكون قادرة على     

وفتحنا حوارا بين علمائنا األجالء والشباب الذين غرر بهم فتبنـوا أفكـارا             
 . وأطلقنا مشاريع تنموية هامة لصالح الفئات األكثر هشاشة،متطرفة
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لقد مكنتنا كل تلك اإلجراءات من القضاء على الخطر اإلرهابي داخل      
 .ه وتجفيف منابعه وروافد،حدودنا

 ؛ والسمو،أصحاب الفخامة

 ؛أيها السادة والسيدات

لقد آن لألزمات التي تعصف ببعض البلدان العربية أن تجد حلـوال            
 وتعيد االنسجام والتناغم بـين      ، تحفظ لتلكم البلدان وحدتها الترابية     ،شاملة

 بـين جميـع     ، الشقيقة عن توافق سياسـي     ةال بديل في سوري   ف. مكوناتها
 وإشراك الجميع في إعـادة      ،ة الحفاظ على وحدة سوري     يقوم على  ،الفرقاء

 على قواعد يحددها الـشعب الـسوري ونخبـه          ،إعمارها وبناء مؤسساتها  
 ةفخمس سنوات من الصراع المسلح لم تجلب لـسوري        . السياسية الوطنية 

 وتمزيـق النـسيج   ، وللسوريين القتل والتشريد في المنـافي      ،سوى الدمار 
 . عبر التاريخاالجتماعي الذي ظل متالحما

 كاد النزاع بين األشـقاء أن يقـوض وحـدة           ،وفي اليمن الشقيق  
 وهو مـا    . ويفكك كيان الدولة لوال الجهود الخيرة لمعالجة األزمة        ،المجتمع

 نأمل أن تفضي إلـى      ،شجع أطراف النزاع على الدخول في مفاوضات جادة       
لمؤسسات  ويضع القواعد    ،توافق سياسي يحافظ على الدولة اليمنية موحدة      

 .منبثقة عن الشرعية القائمة

في هذا السياق نثمن عاليا رعاية دولة الكويت الـشقيقة وقيادتهـا    
 وحرص صاحب السمو الشيخ صباح      ، لمفاوضات األطراف اليمنية   ،الرشيدة

 والعمـل علـى     ،األحمد الجابر الصباح على الجمع بين الفرقاء اليمنيـين        
 ويبـدأ عمليـة إعـادة       ،مـدمرة توصلهم إلى اتفاق شامل يوقف الحرب ال      

 مـن   ، كما نحيي الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة األمم المتحدة         .األعمار
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 الرامية إلى تسهيل عمليـة      ،خالل المبعوث الخاص لألمين العام إلى اليمن      
 .التفاوض وإنجاحها

 مـن عـدم     ، خالل الـسنوات األخيـرة     ،لقد عانى األشقاء في ليبيا    
 مهددا ، الذي امتد خطره إلى الدول المجاورة      ،إلرهاب واستفحال ا  ،االستقرار

 .منطقة الساحل برمتها

 بدعم جهود األشقاء في ليبيا      ،إننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى      
 ويرسـي   ، يحافظ على وحدة التراب الليبي     ،الهادفة إلى إيجاد توافق شامل    

يطلـق   و، ويشرك عموم الليبيين في إدارة الـشأن العـام     ،دعائم االستقرار 
 .إعادة األعمار

وفي العراق نحيي انتصارات الشعب العراقي الشقيق التي حققهـا          
 ليعـود   ، وتالحم كافة أطيافه وفئاتـه     ،الستعادة السيطرة على كامل أراضيه    

 .العراق إلى مكانته الطبيعية في أمتنا العربية

 ؛ والسمو،أصحاب الفخامة

 ؛أيها السادة والسيدات

تي يبـذلها الـشعب الـصومالي الـشقيق         نحيي الجهود الجبارة ال   
 ونـثمن  . بعد عقود من التناحر بـين األشـقاء  ،الستعادة األمن واالستقرار 

 إلى جانب قـوات     فريقيةاإل الذي تنهض به قوات حفظ السالم        ،الدور الكبير 
 .األمن الصومالية لتعزيز السلم واألمن

ه حاجة إلى دعـم أشـقائ     في   ال يزال الصومال     ،ورغم كل ما تحقق   
وأصدقائه لتحقيق استقرار يشمل كافة أراضي جمهورية الصومال االتحادية         

 .الشقيقة
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إننا نتطلع إلى بلورة مقاربة شاملة لحل كافـة الـصراعات التـي             
 تمنع انتشار األزمـات     ، ضمن رؤية مشتركة   ،تعانيها بعض بلداننا العربية   
ـ  ى عاتقنا فالمسؤولية تقع عل  . والصراعات إلى بلدان أخرى    ا لـرأب    جميع

يجمعهم أكثر بكثير   ما   ، بين إخوة  اإلصالح والسعي في    ،الصدع بين األشقاء  
 .مما يمكن أن يستغل إلثارة الفرقة بينهم

 ؛ والسمو،أصحاب الفخامة

 ؛أيها السادة والسيدات

إن المواجهة الناجعة لمجمل هذه التحديات تتطلب ترسـيخ األمـن           
 الطاقات البـشرية لفـضائنا       تستثمر ، وتحقيق تنمية مستدامة   ،واالستقرار

 إسـتراتيجية  لوضـع    ، وموقعه الجغرافي المتميز   ،العربي وموارده الهائلة  
 وتـوفر   ، تحفز التـشغيل   ، قائمة على التكامل بين بلداننا     ،اقتصادية شاملة 

 ، لتساهم بفعالية في الحياة العامة     ،الشبابيةالمناخ المناسب لتحرير الطاقات     
 .ميةوتنهض بدورها كامال في التن

في الختام، أجدد الترحيب بكم، أصحاب الفخامة والسمو، في بلدكم          
 التي ظلت عبر تاريخها جـسرا حـضاريا بـين العـرب             ،الثاني موريتانيا 

 يفخر أهلها بدورهم الرائد في نشر الحضارة العربية اإلسـالمية           ؛واألفارقة
 .في ربوع قارتنا اإلفريقية

 وأتمنى لكـم مقامـا      ،عربيفمرحبا بكم في هذا الجزء من وطننا ال       
 وألعمـال   ، وألمتنا العربية المزيد من التقدم والرقـي       ،سعيدا بين ظهرانينا  

 .قمتنا موفور السداد والتوفيق

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز
  ،رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ورئيس القمة العربية السابعة والعشرين

   رئيس جمهورية تشاد والرئيس الحالي لالتحاد األفريقي،فخامة الرئيس إدريس ديبي

  أصحاب الفخامة والسمو،

  أصحاب المعالي والسعادة،

  السيدات والسادة،

اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بأن تكون بداية اضطالعي           
بمهام موقعي الجديد في القمة العربية السابعة والعشرين من هذه البقعـة            

من نواكشوط عاصمة الجمهوريـة     .. عالمنا العربي الكبير  الغالية من أرض    
التـي حافظـت    .. هذه الحاضرة العربية العزيـزة    .. اإلسالمية الموريتانية 

وكانت منارة للثقافـة والفكـر      .. بكبرياء عبر التاريخ على هويتها الخاصة     
  .والتمازج الحضاري العربي األفريقي.. المستنير

 أن أتوجـه   محمد ولد عبد العزيزفخامة الرئيسأيضاً   واسمحوا لي 
 والي شعب وحكومة موريتانيا األعزاء بأسمى آيات شكر وتقدير وفد           إليكم

وهـي  .. األمانة العامة على ما لقيناه من كرم الوفادة وحـرارة االسـتقبال    
كما أهنئكم على توليكم رئاسـة      .. ليست بغريبة على شعبكم العربي األصيل     

وأثق أن رئاسـتكم للـدورة الجديـدة      .. يمهاالقمة العربية وعلى حسن تنظ    
  .ستكون نشطة وفعالة ومثمرة

وأود أن أتوجه بعميق الشكر والتقدير إلى فخامـة الـرئيس عبـد             
الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على قيادته الرشـيدة لدفـة            
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 للدورة الـسادسة والعـشرين للقمـة        هسترؤالعمل العربي المشترك خالل     
ى كل ما بذله من جهود مقدرة لخدمة العمل العربي المـشترك            العربية وعل 

  .والذود بكل اقتدار ومسؤولية عن قضايانا العربية وأمن دولنا

أن تلـك هـي     .. أصحاب الفخامة والسمو  .. تعلمون سيادة الرئيس  
المهمة األولي لي بعد أن توليتُ مسؤولياتي كأمينٍ عـامٍ لجامعـة الـدول              

ولهذا فقد وددتُ أن أعرض على حـضراتكم        .. الشهرالعربية في بداية هذا     
رؤيتي الموجزة والمبدئية حول عدد من الموضوعات والقضايا الرئيسية في 

وأخذاً في االعتبار أنني أعكف على دراسة       .. مسار العمل العربي المشترك   
بعض الملفات التي أعتزم الطلب من الدول األعضاء تحريكهـا واالنتهـاء            

  :ة المقبلةمنها خالل الفتر

أود أن أؤكد أمام هذا المقام الرفيع أنني سأكون أميناً على مـسيرة               :أوالً
وأننـي  .. العمل العربي المشترك، وفقاً لمواثيقه ونظمه وقواعـده       

.. سأحافظ على حياد األمانة العامة إزاء جميـع الـدول األعـضاء           
وسأسعى إلى توظيف كل قدراتي وإمكانياتي إلعالء دور الجامعـة          

وتطوير أدائها وتوسيع إطار نشاطها وفقاً إلرادتكم أنتم .. والً وفعالًق
  . الدول األعضاء ولتطلعات شعوبنا العربية

وفي هذا فإنني شديد التطلع إلى دعمكم ألداء هـذه المهمـة            
كما أنني أتعهد بقيادة األمانة العامة للعمل بشكل        .. القومية السامية 

  .يق األهداف المطلوبةشفاف ووثيق مع الدول من أجل تحق

إنني ُأدرك جيداً ثقَل المسؤولية الملقاة على عاتقي وحجم التحديات            :ثانياً
خاصة وأنني  .. الماثلة أمام الجامعة في ظل الظرف العربي الراهن       

 التكامل العربي بمفهومـه     - بل وحتمية    -من المؤمنين بضرورة    
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سـسي الحاضـن    وبأن الجامعة العربية تمثل اإلطار المؤ     .. الواسع
  . وهي العروة الوثقى الحافظة لهويتنا وكياننا.. للتضامن العربي

وقد وصلت إلى خالصة عقب محاولتي التعمـق فـي وضـع      
الجامعة الحالي مفادها أنها تحتاج بـشكل عاجـل إلـى التجديـد             

 لمواكبة المتغيـرات الكاسـحة   - والتمويل الالزم لذلك -والتطوير  
داث التغيير المطلوب بما يجعل الجامعـة       التي تشهدها المنطقة وإلح   

  .قادرة على اإلسهام في صيانة أوطاننا واستقاللها وسيادتها

إن اليقظة لما يجرى في منطقتنا هي واجب علينا جميعاً ألننا نحـن        :ثالثاً
وبالتالي .. المعنيين بمصيرنا وبمستقبل أوطاننا قبل أي طرف آخر       

الحاصل في عدد من البلدان     فإن العمل على وقف التدهور والتفكك       
ولذلك البد مـن تكثيـف      .. العربية يجب أن ال يترك مصيره لغيرنا      

العمل العربي لتصويب األوضاع واستعادة المبـادرة والفعـل فـي           
وقد يعني ذلك وجود حاجة إلعادة النظر في أساليب .. اإلطار العربي 

ات بعد أن نتج عـن تطـور      .. معالجة ملفات بعض األزمات العربية    
عديدة في السنوات الماضية أن تم تغييب أو تقليص دور الجامعـة            

وهي التي كان يمكن أن تكـون مؤهلـة         .. في معالجة تلك األزمات   
أكثر من غيرها من المنظمات الدولية باإلسـهام فـي التـسويات            

  . والمصالحات المطلوبة والمنشودة

هـذه اآلفـة   . .اإلرهابإن أمتنا العربية تخوض حرباً ضروس ضد      :رابعاً
اللعينة التي استشرت بشكل غير مسبوق وتضرب بال هوادة داخـل         

وال شك لديّ أن االنتصار في الحرب علـى اإلرهـاب           .. مجتمعاتنا
والتطرف يتطلب وضع اآلليات واألساليب الكفيلة بتنفيذ القرار الذي         

 وهو ما يتطلب تطوير     2014اتخذه مجلس الجامعة في سبتمبر عام       
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وتعبئة ..  وااللتزامات الخاصة بالتعاون والتنسيق العربي     االتفاقيات
الجهود العربية لقيادة تحرك إقليمي ودولي للقضاء على اإلرهـاب          
الذي اتخذ من عالمنا العربي أساساً ومسرحاً لعملياتـه التدميريـة           

والذي أراه يهدد مقومات الدولـة الوطنيـة ويـشوه          .. واإلجرامية
 كما أن تسوية األزمات السياسية وإعـادة        .. السمحة اإلسالمعقيدة  

االستقرار للمناطق المضطربة سيساهم ال محالة في تجفيف منـابع          
اإلرهاب، ومستنقعاته، ومصادر تفريخ تنظيماته الهدامة لكل مظاهر        

  .الحياة واستقرار المجتمعات العربية

ستبقي قضية فلسطين وإنهـاء االحـتالل اإلسـرائيلي لألراضـي            :خامساً
لسطينية والعربية األخرى وإقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة         الف

وعاصمتها القدس الشرقية في صـدر أولويـات العمـل العربـي            
وال شك أن األوضاع التي شـهدتها القـضية         .. السياسي الجماعي 

 شـديدة  اإلسـرائيلية الفلسطينية في السنوات األخيرة، والمواقـف       
وما ومن حل الدولتين على     من الحل السياسي عم   .. التعنت والصلف 
إنما باتت في تقديري تتطلب منـاهج سياسـية         .. وجه الخصوص 

 تحقق لنا تعديل المعادلة الدولية المختلـة        - خالقة وجادة    -جديدة  
وهـو مـا    .. في التعامل مع مقتضيات تحقيق السالم الدائم والعادل       

لذي يتطلب منا أيضاً العمل على االستفادة من بوادر الزخم الدولي ا          
  .بدأ يتشكل إلنقاذ حل الدولتين من االندثار

إن االتجاه نحو بلورة مشروع عربي متكامل يكـون للجامعـة دور             :سادساً
رائد في تجميع اإلرادات العربية حوله يتطلب االستمرار في كل ما            

  .. من شأنه بناء مجتمعات عربية متماسكة ومواكبة للعصر
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..  يكبل حاضرها أو مستقبلها    مجتمعات تعتز بماضيها دون أن تدعه     
  .. وتنظر لألمام بثقة لتبني مستقبالً واعداً لشبابها

    .. مجتمعات آمنة مستقرة تتحاور وال تتقاتل
  .وتعلي القيم السماوية النبيلة دون تطرف أو لجوء للعنف

إن استقرار الدول العربية وتعبئة قدراتها والحفاظ على أمنها يمثل            :سابعاً
كما يرتبط بذلك الـسعي إليجـاد       .. الق مشاريع التنمية  الركيزة إلط 

مناخ استقرار إقليمي يقوم على أساس من احترام مبـادئ حـسن            
الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والتفاعـل          

  .مع المتغيرات بما يحفظ المصالح العربية في المقام األول

لعربي المشترك، يقـودني إلـى      إن استعراض بعض مالمح العمل ا       :ثامناً
التأكيد على ضرورة مراجعة المشاريع االقتصادية العربية التكاملية        

بدءاً بكيفية االنتهاء من منطقـة التجـارة الحـرة          .. المتعثرة حالياً 
.. العربية الكبرى تمهيداً للدخول في مرحلة االتحاد الجمركي العربي        

لدول العربيـة فـي   بين اووصوالً إلى تنفيذ بقية المشاريع الحيوية       
 والبحري، والربط الكهربائي وإستراتيجية تشجيع      مجال النقل البري  

االستثمارات في المنطقة العربية ومشروع األمن الغذائي العربـي،         
وكذلك السياسات االجتماعية التي تتصدرها قضايا خفـض الفقـر،          
 وتمكين المرأة والشباب وحماية الطفولة، وصيانة حقوق اإلنسان،       
.. وغيرها من القضايا الهامة التي أقرتها القمم العربية المتواليـة         

كما أن الدول العربية كمجموعة مدعوة إلى تنفيذ أهـداف التنميـة            
، وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز       2030-2015المستدامة  

لذلك أعتزم اقتراح آلية عربيـة تنـسيقية لمتابعـة هـذا            .. حولها
  .الموضوع الهام
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  اب الفخامة والسمو،أصح

أتمني أن يوفقكم اهللا في أعمالكم وفي قيادة هذه األمـة فـي تلـك               
وأن يحيل شعار األمل الذي تعقد هذه القمة تحت مظلته          .. المرحلة الحرجة 

فقد .. إلى واقع حقيقي ملموس تستطيع جماهير أمتنا أن تعيشه وتتفاءل به          
  . هذه األيام الصعبة جميعا فيإليهاأصبح التفاؤل عملة نادرة نحتاج 

  شكراً سيادة الرئيس
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